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Alapelvek
Pillanatfelvétel a magyar börtönügy 

büntetéstani oszlopairól
Ebben a tanulmányban kizárólag a szabadságvesztés
büntetés végrehajtásával foglalkozom. Ezzel azt kívá
nom kifejezni, hogy -  véleményem szerint -  a büntetési 
és intézkedési rendszert alkotó szankciók végrehajtási 
rendje különböző büntetéstani funkciókat hordoz.

A fejemben régóta motoszkál egy kér
déssor: Milyen büntetéstani elvekre épül a 
mai magyar börtönügy? Egyáltalán: bünte
téstani szempontból kellenek-e a kodifikált 
alapelvek? S valóban klasszikus értelem
ben vett, elvi tételek-e azok, amelyek ma
napság ekként ismeretesek? Kell-e a XX. 
század végén ragaszkodni az eredendően 
kétszáz évvel ezelőtti jogbölcselet hagyo
mányához: a hatalom (ön)korlátozását 
szimbolizáló, s így garanciális értékűnek 
hitt alapelvi katalógushoz? Nem jelente
nek-e elégséges biztosítékot a demokrati
kusjogállam paradigmáját követő állam té
teles jogának száraz szabályai? Vajon nem 
csupán az elméleti jogászok rendszerező 
kedve igényli-e a princípiumok létét? Vé
gül is: mire valók az alapelvek? Lehet-e va
lódi tartalommal megtölteni azt a tézist, 
amely szerint az alapelvek zsinórmértékül 
szolgálnak úgy a jogalkotónak, mint a jog- 
alkalmazónak?

Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy 
a kérdésekre e tanulmányban legfeljebb la- 
konikus felelet adható, s aligha fogalmaz
hatok meg tudományos válaszokat, megol

dásokat pedig még kevésbé. De hát néha 
fontosabb, hogy kérdéseink és elképzelé
seink legyenek, mint az igazság tudása.

A kérdések e szertelen gomolygása is 
megszelídül, ha néhány (alap)probléma 
köré rendezem mondanivalómat. Ilyennek 
vélem a fogalommeghatározást, a büntetés, 
s különösen a szabadságvesztés funkciójá
nak tisztázását, valamint az alapelvek jegy
zékének összeállítását. S ebben nyomban 
benne van a válaszom arra a kérdésre, va
jon kellenek-e az alapelvek: igen, mert az 
alapelveket a börtönügy büntetéstani „osz
lopainak” tartom, amelyek nemcsak díszí
tik, de tartják is az épületet.

Szakmai dőreség -  s az elemi tisztesség 
hiánya -  lenne, ha elhallgatnám, az alapel
vek problémakörének feltérképezésekor 
nem kell járatlan úton haladnom. Ám 
ugyancsak fejtörést okoz a szakirodalom 
feldolgozása is. Hagyományosan gond a 
mához szóló tanítások és tanulságok felde
rítése a távolabbi múlt teóriáiból. Még na
gyobb feladvány a tegnap hazai börtönügyi 
irodalmának hasznosítása, úgy lehántani 
róla a nemcsak eposzi kellékként viselt
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szocialista jelzőt s jelleget, hogy tiszta 
szakmai erényei megmutatkozzanak.

Mindezeken túl mi indokolja az alapel
vek ügyének tárgyalását két évvel a Bv. kó
dex harmadik és legátfogóbb reformja 
után? Nos, épp a harmadik Bv. Novella kel
tette feszültség a bizonyság arra, hogy az új 
börtönügyi felfogás vergődik a kódex '19- 
es eredetű és novelláris úton megváltozha
tatlan kereteinek szorításában. Ezért sürge
tő a börtönügy olyan újra átgondolása, 
amelyet az elvek és intézmények régóta 
óhajtott harmóniája jellemezne. Mindeh
hez elsősorban a büntetéstani alapokat 
szükségeltetnék tisztázni, vagyis minél 
előbb hozzá kellene fogni az alap(vető) el
vek megvitatásához.

A fogalmak „haszna”
Első pillantásra a börtönügyi alapelvek 

fogalommeghatározása nem is tűnik nehéz 
feladatnak. Az elmúlt fél évszázadot a fo
galomalkotás terén ugyanis úgy a bűnügyi 
társtudományokban, miként a büntetés
végrehajtási irodalomban igen nagy buzga
lom jellemezte. A ’60-as évek közepétől 
meghirdetett „szocialista törvényesség” 
(jog)politikai klímája kifejezetten kedve
zett az alapelvek meg- és újrafogalmazásá
nak. Mindazonáltal nem árt az óvatosság. 
A „sajátképpeni” szocialista, a polgáritól 
nemcsak különböző, de annál különb fo
galmi rendszer kimunkálásának igyekeze
te nem mindig eredményezett maradandó, 
tudományos értékű megállapításokat. A 
minapi rendszerváltozást előkészítő szak
mai lendület révületében ismételt „varázs
szavak” (jogállam, emberi jogok) hatása 
ugyan nem, de a csoda ezúttal is elmaradt. 
Bár a bűnügyi jogterület „novellásítása” 
egyértelműen kifejezte a szemléletváltást,

az elvi tisztaságon átütnek a régi és új el
lentmondásából fakadó foltok.1 A kezdeti 
lelkesedést maga mögött hagyó szakma 
egyelőre nem siet a saját elméleti modell 
kidolgozásával, jobbára megelégszik az 
európai minta adaptálásával, másra nincs is 
társadalmi igény, s különösen nincs politi
kai kívánalom.2

E visszafogottság jegyében vélem úgy, 
hogy az alapél vfogalom is „novellásítható”, 
vagyis a politikailag elhalt és szakmailag el
száradt burok lehántása után a szakiroda- 
lomban korábban általánosan elfogadott de
finíció használható. Eszerint a börtönügyi 
alapelvek olyan általános elvi tételek, ame
lyek a szabadságvesztés-büntetés végrehaj
tási rendszerének és működésének legjel
lemzőbb ismérveit rögzítik, hogy meghatá
rozzák a szabadságvesztés végrehajtásának 
büntetéstani tartalmát, a végrehajtás konkrét 
formáját és a végrehajtás során érvényesülő 
jogokat és kötelezettségeket.2

A fogalommeghatározásból kitűnően a 
szabadságvesztés végrehajtási rendje im
máron nem építhető egy ún. vezérelv köré.4 
A klasszikus vagy inkább történeti vezérel
vű börtönrendszerek felett eljárt az idő. 
Megkockáztatható az a gondolat, hogy a 
börtönügy történetében mindenfajta „mes- 
sianisztikus” tan kudarcot vallott. Hasonló 
sorsra jutottak azok az előbb csak emberba
ráti, majd később kriminológiai indíttatású 
börtönreform-mozgalmak, amelyek egy- 
egy olyan vezérlő eszmét tűztek zászlajuk
ra, mint a megjavítás, az átnevelés.5

Ezzel nem azt állítom, hogy a reform- 
mozgalmak semmilyen hatást nem gyako
roltak a börtönök világára. Ám a szakadat
lannak tűnő jobbítás és humanizációs 
áramlatok mellett vagy inkább azok elle
nére, a börtön épített valósága és „hangula
ta” egyaránt megőriz mindig valamit a teg
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napokból: a vezeklés, a szigor, a fegyelme
zés elveiből. Nem véletlenül, hiszen ezek 
adják állandóságának, s mi több, szüksé
gességének érzetét. S ez keményebb reali
tás, mint a börtönfal szilárdsága.

Ezzel az eszmefuttatással mindössze 
azt akartam rögzíteni, hogy a XX. század 
vége nem a vezérelvek kora. Fájdalmas -  
bár tudománytalan -  nosztalgiák ködébe 
vesznek a börtönügy múltjának azon feje
zetei, ahol egy-egy megváltó büntetéstani 
elmélet „varázsszavaira” egyaránt hallga
tott a hatalom és a társadalom. Mert mi tör
tént? Az elmélet saját fogadalmának csap
dájába esett: ah itts  ígért eredmény, a „nagy 
megoldás” rendre elmaradt. A sikertelen
ség oka lényegtelen, akár az elvi alapvetés 
fogyatékosságai, akár az „idő”, pontosab
ban a társadalmi-gazdasági változások eró
ziója, akár politikai óvatosság vagy fordu
lat, akár a rendelkezésre bocsátott eszkö
zök elégtelensége, akár a gyakorlat tehetet
lenségi nyomatéka, vagy e tényezők vala
milyen együttállása vezetett is az ered
ménytelenségre -  gyakorta hamarabb, vél
ték sokan a csalatkozott hívek közül, mint 
azt a szükséges türelmi idő lejárta indokol
ta volna/ Ám a börtönügy tudománytörté
nete így leginkább a kudarcok sorozatának 
látszik, holott a börtön a „tatarozások alatt 
zavartalanul üzemel”, s mi több, a börtön
ügy egésze is halad előre egy -  a tudomány 
által is helyeselt -  fejlődési irány mentén. 
Persze a Fény Századát követő tudomá
nyos forradalmi romantikához képest nap
jaink börtönügyi elmélete a fordító erejű 
újdonságot vagy eredetiséget nélkülöző 
„szürke”, összességében inkább kedvetlen 
tudomány benyomását kelti. Sokan azt tart
ják érdemének, hogy nem ködös új Atlanti
szokat keres, még csak nem is az ideálist, 
hanem a megvalósítható! kutatja.

A börtönügy területén ma már a tudo
mánnyal egyenértékű hatást gyakorolnak a 
különböző nemzetközi egyezmények, va
lamint szervezetek és azok ajánlásai.7 Nem 
feledhető az, hogy mindezek létrejöttének 
ihletője legnagyobbrészt a tudomány volt. 
Igaz, mára megváltozott a szereposztás, a 
nemzetközi szervezetek technokratái egy
re inkább „megrendelőként” lépnek fel, s a 
tudomány az, amely különböző szakmai 
háttéranyagokkal, javaslatokkal „bedolgo
zik”. A döntés pedig mindig politikai síkon 
történik, hiszen az „unifikációhoz”, a „har
monizációhoz” -  s ezen új varázsszavak 
életre keltéséhez-az ún. részes államok jó
váhagyása kell.

Talán így kellett történnie: ha a tudo
mány hatni akar, akkor tűrheti a „szekula- 
rizálást” is. A funkcionálisan működő vi
lágban inkább csak „alkalmazott” tudomá
nyokra van szükség. Ha viszont a végered
ményt tekintjük, meg kell állapítani, hogy 
bármennyire paradox, a rabok számára a 
humánus, büntetéstanilag korszerű börtön- 
rendszert az emberi jogok filozófiája, vala
mint az ezt érvényesítő nemzetközi kont
roll érlelte be. Azzal ugyanis, hogy pl. a 
strasbourgi emberi jogvédelmi szervek ki
mondták, a szabadságvesztést töltő ember 
nem teljesen jogfosztott, személyi és moz
gásszabadságán kívüli emberi jogait meg
őrzi, valójában azt a börtönügyi tantételt 
tették nemcsak követendővé, de kötelező
vé, amely szerint a „börtön” önmagában a 
büntetés, s végrehajtásának tartama alatt -  
a rend és fegyelem fenntartásához szüksé
ges mértéken túli -  további hátrányokozás 
tilos." Egyúttal azt a régen óhajtott elvet jut
tatták érvényre, amely szerint az elítélt a 
büntetés-végrehajtásnak nem tárgya, ha
nem alanya, sőt jogainak jó  része olyan ala
nyi jog, amelynek léte nem a büntetés-vég-
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rehajtási személyzet engedélyétől függ. 
Annak a követelménynek a felállításával 
pedig, amely szerint a büntetés végrehajtá
sa, ideértve a bánásmódot is, nem lehet kín
zó jellegű, embertelen vagy egyébként lea
lacsonyító, tulajdonképpen a börtönügyi 
szakmának a büntetés-végrehajtást huma
nizáló törekvését jeleníti meg.9

Tudom, hogy jócskán elkalandoztam a 
vezérelvek problémájától, egészen a bör
tönügyi tudomány e századvégi funkcióza
varainak bemutatásáig, s úgy tetszhet, 
mindezt csupán azért, hogy elbúcsúztassak 
egy illúziót: a vezérelv, s ezzel együtt a tu
dományosság régi, -  bízvást mondhatni 
XIX. századi -  felfogását (amihez nem bá
torság, s nem tudományos okfejtés, csupán 
idei naptár kell).10 Akkor sem nagyon szá
míthatok a szakma elismerésére, ha pusz
tán azért írtam le ily vargabetűt, hogy iga
zoljam a főként a processzualisták körében

E
 közkeletű tételt, hogy ti. nem egy kiemelt 
vezérelv, hanem az alapelvek jól illeszke
dő rendszere, összessége határozza meg az 
adott börtönrezsim modelljét. Én komo
lyan hiszek abban, hogy e meghatározás
ban nemcsak „több” van, de maga a lényeg

lakozik: válasz az alapelvek funkciójára, 
szerepére és „hasznára” vonatkozó kérdé
sekre. A feleletadáshoz pedig mellőzhetet- 
lennek éreztem a háttér, a tágabb összefüg
gések felrajzolását is.

A kulcsszó: a börtönmodell. Tehát az a 
büntetéstan i keret, amelyben meghatáro
zott börtönügyi elvek szellemében ren
deződve működik a szabadságvesztés vég
rehajtása, s amely egyúttal kifejezi a közha
talom börtönügyi választását, pontosabban 
a jogalkotásban megjelenő hitvallását a 
„börtön” lényegi funkcióiról. S ez a mindig 
adott korszakra szóló, a szabadságvesztés 
végrehajtási rendjét és annak módját átfo
gó büntetéstani választás -  véleményem 
szerint -  olyan vezérfonalnak tekinthető, 
amely napjainkban ugyanazt a szerepet 
játssza, mint a vezérelv-koncepció hajda
nán.

Igazolható ez a kijelentés fordított mó
don is. Amennyiben ugyanis a börtönrend
szernek nincs egységes vezérfonala, köz
ponti rendező elve -  ha úgy tetszik: vezér
elve - ,  akkor, a történeti tapasztalatok sze
rint, a büntetés-végrehajtás működési za
vara hamarosan jelentkezik, s oly módon,
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hogy arra nem lehet egyszerűen csak azt 
mondani: a contra legem gyakorlat követ
kezménye. Az ellentmondás rendszerint a 
„klasszikus” törésvonal, a biztonság és a 
rezsim érdemi, valamilyen értékközvetítő 
funkciója mentén keletkezik, s ilyenkor a 
büntetés-végrehajtás tevékenysége gya
korta a legitimizációs küszöb szintjére száll 
alá, vagyis csak az izolációs funkciót telje
síti. Ez az állapot nemcsak büntetéstani 
szempontból (amit néha a hatalom amúgy 
is csak felesleges okvetetlenkedésnek fog 
fel), de sem politikailag, sem gazdaságilag 
nem tartható fenn hosszú távon." A funkci
ók valamilyen összhangját újra meg kell te
remteni, s ebben van vagy lehet döntő sze
repe a büntetéstani modell választásnak.

A „választás” szó bővebb magyarázat
ra szorul. Az első, ami nagy biztonsággal 
megállapítható, hogy a börtönnek léteznek 
olyan tulajdonságai, amelyek kezdetektől 
jellemzik, elég talán, ha a leglényegesebb 
sajátosságára utalok: a börtön totális intéz
mény.12 Eredendőek a problémái is, ame
lyeket sohasem nő ki (mint pl. a depriváció, 
a prizonizáció). Ezek ma úgy jelennek 
meg, mint „örökletes”, mi több: „örök ér
vényű” tulajdonságok.

Az is tény, hogy a börtön „alaptermé
szetéről” szólva a börtönügy több mint két
száz éves múltra visszatekintő elmélete és 
gyakorlata is roppant méretű tudást, ismere
tet halmozott fel. Emiatt a huszadik század 
végén a börtönüggyel foglalkozót hamar az 
az érzés keríti hatalmába: itt már mindent ki
találtak. Egyszerre lehet ez lefegyverző és a 
hagyományokból kitörő, az „eddig még so
hasem volt” felfedezésére ingerlő érzés, de 
mindkettőnek megvan a maga veszélye. Az 
előbbi nyomán nagyon könnyen el lehet jut
ni addig a következtetésig, hogy elég csupán 
új szempontok alapján újrarendezni az is

mereteket, s hinni abban, hogy most végre 
rálelünk a „bölcsek kövére”. Az utóbbi arra 
sarkall, hogy félresöpörve a múlt avítt gon
dolatait, és valamilyen meghökkentően új, 
valaminő „rokon-tudományszak” felisme
réseit átemelő megoldási módot ajánljanak, 
amely képes a helyes irányba fordítani a bör
tönrendszer működését. A közös hiba, sze
rintem, az, hogy mindkettő egy bizonyos üd
vözítő börtönügyi „megoldóképletet” keres, 
de ilyen nem létezik.1'1 A megvalósulás re
ményével kecsegtető „elméleti recept” min
dig csak az adott korszak konkrét körülmé
nyeire dolgozható ki, mégpedig a múlt egye
temes tapasztalataira alapítva -  s ebben jut
hat igazán szerephez a modell, a mintavá
lasztás. Eközben az új idők kihívásaira kell 
válaszolni, tehát szükségeltetnek az eredeti 
gondolatok is. Mindez azonban csak olyan 
keretek között történhet, amelyek figyelem
be veszik a börtön „alaptermészetét”, s nem 
kényszerítik lehetőségeit meghaladó vagy 
idegen feladatokra. A börtönügy „szellem- 
történetében” nem egy törekvés kudarcának 
egyik oka épp az volt, hogy a börtön „örök” 
problémáira „örökérvényű” megoldásokat 
ígértek. Amikor aztán a lelkesítő ideák cső
döt mondtak, a bekövetkező csalódások ért
hetően rosszkedvűvé tették a tudomány egé
szét.

A szakma ön- és összképe azonban nem 
ennyire fénytelen, legfeljebb csak pragma
tikusan hűvös és száraz, mert a teóriák „pia
cán” jó  pár érdekes börtönügyi modell kí
nálja magát. Van tehát „választék”, s a ha
zai börtönügyi szakma felelőssége, hogy 
mit ajánl a törvényhozónak. A rendszer
meghatározó alapelvek, s velük a modell 
meghatározásakor ügyelni kell(ene) arra, 
hogy azok ne pusztán (jog)politikai dekla
rációk, hanem működőképes, azaz jogilag 
„kezelhető” fogalmak legyenek és ugyan
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így kerülendő a lex imperfecta norma gya
korlatilag üres kinyilatkoztatása. Vélemé
nyem szerint ugyanis az alapelvek ún. jog
alkotási „haszna” a jog nyelvén megfogal
mazott börtönügyi elvekre felfűzött modell 
kiépítésében rejlik, míg az ún. jogalkalma
zási „haszon” a kodifikált, tehát számon- 
kérhető törvényhozói kötelezettségválla
lásban lakozik.

Az alapelvek 
determinánsai
Mielőtt az alapelvek katalógusára, illetve 

tartalmi ismertetésükre rákanyarodhatnék, 
legalábbis érintenem kell a pönológia „szent- 
háromságként” tisztelt, büntetés(tani) cél
feladat-tartalom fogalmait. Jóllehet ezek na
gyobb részükben a szorosan vett börtönügy 
témakörén kívüli, sőt „feletti” problémák, 
mégis olyan alapkérdések, amelyek megvá
laszolása segíti a tudományban felhalmozott 
alapelvek „előválogatását”, így rövid áttekin
tésük elkerülhetetlen. Amiként az is, hogy 
szabadkozással kelljen kezdenem.

Erre elsősorban amiatt van szükség, mert 
jelentőségéhez méltatlan terjedelemben és 
szokatlan rendben tárgyalok olyan horderejű 
kérdést, mint amilyen a büntető-, anyagi, el
járási és végrehajtási jog kapcsolata, vagy 
olyan ügyet, mint a büntetés célja és funkció
ja, s ezzel összefüggésben a szakma alapkér
dését: a tett- vagy tettesbüntetőjog problémá
ját. Másodsorban azért, mert tudom, hogy 
szinte szakmai szemtelenséggel felérő az a 
mód, ahogy jobbára tézisszerűen összegzem 
álláspontomat, és állításaim igazolására is ép
pen csak utalok a bőséges számban létező 
büntetéstani felfogásokra.

Elvi harmóniát és célszerű funkció- 
megosztást feltételezve, a bűnügyi jogága
kat összefűző kapcsolatrendszerből adódó

„szereposztás” ismerete nélkülözhetetlen a 
börtönügy feladatának tisztázásához. Res
tellve ugyan kiindulásom szakmailag la
pos közhelyszerűségét, mégis alant kell 
kezdenem, annak kimondásával, hogy jól
lehet az „anyajog” a büntető anyagi jog, s 
hozzá képest a büntetőeljárás és a büntetés
végrehajtás „másodlagos”, vagy legalábbis 
származékos jellegű. S a valóságban a bün
tetőjogi fenyegetés a büntetőeljárásban vá
lik nagyon is érzékelhetővé, ténnyé, tény
leges büntetéssé pedig a végrehajtás alatt. 
Mindebből számomra az következik, hogy 
a széles értelemben felfogott büntetőrend
szer alkotórészei -  űn. statikus és dinami
kus elemei -  egyenértékűek. Ekként vi
szont az ezeket szabályozó anyagi és alaki 
normák is „egyenjogúak”, hiszen egy és 
ugyanaz a társadalmi rendeltetésük, követ
kezésképpen nem állítható fel rangsor, leg
feljebb funkciómegosztás.

Ez a rendeltetés pedig a társadalom vé
delme. S rögtön hozzátehetem: a társada
lom bűncselekményekkel szembeni, bün
tetőeszközökkel történő védelme. A bünte
tőrendszer működtetésére ugyanis az ál
lam, a közhatalom, éppen e célból nyert fel
hatalmazást a közösségtől. A büntetőrend
szer természete, saját logikája szerint a sé
relem utólagos és inkább „jelképes” orvos
lásának képességével rendelkezik, tehát 
nem alkalmas arra, hogy (előre) megvédel
mezzen, hogy elhárítsa a bajt. Csak arra 
vállal kötelezettséget, hogy a sértett helyé
be lépve olyan gépezetet hoz mozgásba, 
amely a -  tudomására ju to tt-  bűncselekmé
nyeket felderíti, s ezek elkövetőit megbün
teti. E szisztéma elkerülhetetlenségével, te
hát hatásával teljesít védelmi funkciót.

A közösség kollektív biztonságérzeté
nek megteremtéséhez nem elegendő a bün
tetőrendszer nyújtotta védelem, ekképpen
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méltányos az a kívánalma, hogy a közhata
lomnak legyen átfogó kriminálpolitikai 
programja, s tegyen olyan intézkedéseket, 
amelyek a bűnmegelőzést célozzák.14 
Franz von Liszt fellépése óta közismert -  
valósággal axiomatikus tétel hogy a bűn- 
megelőzésnek a büntetőjog csak egyik, s 
nem is a legfontosabb eszköze. Minő para
doxon, hogy épp a Liszt nevéhez fűződő, 
ún. közvetítő büntetőjogi iskola tanításá
nak eredményeként került be a büntető tör
vénykönyvbe a büntetés céljai közé a meg
előzés, ami pedig -  mint láttuk -  nem lehet 
büntetési cél, legfeljebb kívánt hatás. S ő t-  
ahogy Szabó András írja -  „...a büntetőjo
gi büntetést nem szükséges célkövetéshez 
vagy célra való alkalmassághoz kötni, hi
szen attól, hogy nem hatásos vagy nem tel
jesít be célokat, alkalmazása még szüksé
ges, igazságos és indokolt lehet. A bűn bün
tetést érdemel elve célkövetés, hatékony
ság és hatásosság nélkül is teljesedésbe 
mehet” .15

Tehát jókora elvi-szakmai tévedés, 
funkciótévesztés és gyakorlati büntetéstani

„túlvállalás”, ha a büntetőrendszer a meg
előzést mint eredményt célozza meg, mert 
olyat ígér, amelynek betartására nincsenek 
meg az eszközei, minthogy a bűnözést 
nagyrészben hatókörén kívüli okok moti
válják. Működésében és társadalmi meg
ítélésében így állandósul a „kudarcél
mény”, s ezt rendes funkciójának teljesíté
se is megsínyli. Hiába igaz, hogy a bűncse
lekményre a büntetés a válasz, ebből nem 
következik, hogy a büntetés a bűnözésre is 
„válaszol”. A bűnözés és a büntetés a társa
dalmi valóság más-más szintjén elhelyez
kedőjelenségek, így nem közvetlenül, ha
nem számos közvetítőn keresztül kapcso
lódnak, hatnak egymásra."’ Emiatt nem en
gedhet a büntetéstan azon kintről jövő -  
alapvetően kriminológiai indíttatású -  ta
nok csábításának, amelyek önmagukban 
legyenek bármily tetszetősek, megalapo
zottak és optimisták, lefegyverző logikával 
célszerű és hasznos -  hiszen magukra az 
okokra ható -  bűnmegelőzési stratégiát 
ajánlóak, mégsem válhatnak a börtönügy 
vezéreszméivé.'7
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A nem is oly távoli múlt történeti ta
pasztalatai arra intenek, hogy pönológiai 
baklövés a gondoskodó állam mindenható
ságában reménykedve a büntetésben csak a 
„tisztes” polgárt meg- vagy újraalkotó al
kalmat látni. Ráadásul Kelet-Közép Euró
pában rendre e felfogás gyatrább változata 
valósult meg, az, amely csupán engedel
mes alattvalók formálását igényelte. A 
közhatalom fegyelmező-nevelő-gondos- 
kodó törekvéseiben -  szinte törvényszerű
en -összem osódott a szociál- és a büntető
politika eszközrendszere.18 Ez az állapot 
büntetéstanilag kétszeresen is vereség volt, 
egyrészről mert büntetőjogi eszközökkel 
„kezelt” -jobban mondva: üldözött-társa
dalmi problémákat, másrészt mert nem 
adott megfelelő szociális-gazdasági támo
gatást, hátteret a büntetőrendszer működé
séhez sem.

A büntetőrendszer rendeltetése -  ismét 
Szabó Andrást idézve -  „tehát az, hogy a 
jogrendszer egészének szankciós zárköve 
legyen. Nincs önálló működési terepe, mint 
egyéb jogágaknak. Ezért más a büntetőjo
gi szankció, m intáz egyéb jogágak repará- 
ló, helyreállító vagy egyéb kötelességstatu
áló szankciói. A büntetőjogi szankció ezért 
büntetés, ezért hátrányokozás. Szerepe és 
rendeltetése a jogi és erkölcsi normák ép
ségének fenntartása, amikor már más jog 
ági szankciók nem segítenek. ...A büntetés 
célja önmagában van: a jogépség nyilvá
nos deklarálásában, a célra nem tekintő 
m e g to r lá sb a n " Ehhez csupán azt teszem 
hozzá, hogy a büntetésnek nem „célja”, s

E
úgy semmiképp, ahogyan a hatályos Btk. 
37. §-a előírja, hanem funkciója van.20 Ez 
nem tisztán játék a szavakkal -  hitem sze
rint - ,  sokkal inkább egy olyan büntető
rendszer „alapkőletétele”, amelyre pönoló- 
giailag harmonikusan illeszkedő anyagi és

alaki jogi rend építhető, és amely úgy ala
kíthat) ki egy igazságos és méltányos bün
tető felelősségrevonási és végrehajtási for
mát, hogy az a társadalom számára is kö
vethető és meggyőző erejű legyen.

Két megjegyzés még ide kívánkozik. 
Egyrészt arról, hogy a honi büntetőeljárás a 
gyakorlatban még akkor sem volt prevenci
ós célkövető, amikor ezt a büntetési cél elő
írta, s a jogpolitika sugallta. (Tehát tény az, 
hogy a mai büntetőrendszeren belüli funk
ciómegosztásból hiányzik a közös bünte- 
téstani-elvi alap, s így a harmónia is.) A 
büntető igazságszolgáltatás bizonyítási el
járása ugyanis múltat „idéző” és megítélő, 
büntetéskiszabása megtorló jellegű, és a 
szankcióban is inkább a bírói belső 
meggyőződésen alapuló valószínűségi íté
let, semmint a prevenciós prognózis ölt tes
tet. S ez nem a bíróság valamiféle „makacs
ságára” vezethető vissza, hanem arra, hogy 
tételes jogi és számonkérhető kötelessége 
ebben áll, ez őrzi az egységes bírói gyakor
lat tradícióját, s a benne rejlő jogegyenlőség 
és jogbiztonság elvét, s váltja valóra a kon
tinentális rendszerben az igazság megálla
pítását övező eljárási garanciákat. Mind
azonáltal a bíróság a tettes személyét a bün
tetéskiszabás során figyelembe veszi, de 
csak „jelenidőben” és nem készít a büntetés 
utáni várható magatartására előjelzést.21

A második megjegyzésemet az teszi 
szükségessé, hogy a szabadságvesztés vég
rehajtásának elmúlt évtizedeit erőteljesen 
áthatotta a (speciális) prevenciós cél han
goztatása és a személyiségbe beavatkozó -  
előbb átnevelő, majd csak nevelővé szelí
dülő -  programok kényszere. Mindez oly 
mértékben hatott, hogy az évekkel ezelőtti 
gyakorlati elhalása dacára, s immáron jog
szabályi erejének kimúltával is a büntetés
végrehajtási személyzet szemléletében to
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vább él u Csalóka látszatot kelt, hogy a bör
tön valóban az embert fogadja be, őrzi és 
bocsátja majd ki a társadalomba. Szinte 
késztetésként hat a személyzet számára a 
„bűnös” ember, akivel „kezdeni kell vala
mit”, akit nyilván megváltoztatni, javítani 
kell, de mindenképpen rendre, fegyelemre, 
tisztaságra, tisztességre és sok más egyéb 
hasznos tulajdonság befogadására szoktat
ni, engedelmességét jutalmazva, ellenállá
sát fenyítéssel megtörve gyakoroltatni kell 
mindaddig, amíg mindez készséggé nem 
válik. Az ilyen szemlélet, már-már külde
téstudat, nem számol azzal, hogy az elítél
tet nem „szocializációs hiánypótlás” 
céljából utalták be a börtönbe, hanem bün
tetésül. Nem veszi azt sem figyelembe, 
hogy bebörtönzése ellenére a rab nem válik 
teljesen jogfosztottá, s teljességgel kiszol
gáltatottá és nem lesz „testestül-lelkestül” 
a börtöné, hanem megőrzi személyiségét és 
rendelkezési jogát, emberi méltóságát, 
amelyet tiszteletben kell tartani, és alanyi 
jogosultságként megtartja a szabadság- 
vesztéssel nem érintett jogait. S végül elfe
ledkezik arról, hogy bármennyire nyitottá 
kívánják is tenni a végrehajtás rezsimjét, a 
börtön totális intézmény marad, ahol min
den csak látszat, színleg olyan, mint kint, de 
nem „csereszabatos” a szabadulás utáni vi
lágban.

A börtönügy gyakorlatában érzékelhe
tő bizonytalanság mélyebbre nyúlik, mint
sem a büntetés-végrehajtási intézmény
rendszerhagyományos öntörvény űségével 
és „tömegellenállásával” magyarázható 
lenne. Nem a mindenáron való meghök- 
kentésért állítom: nincs olyan kiforrott és 
általánosan elfogadott börtönügyi koncep
ció ma hazánkban, amely a szabadságvesz
tés végrehajtásának feladatát, tartalmát 
úgy rögzítené, hogy az zsinórmértékül

szolgálhatna a börtönrendszer működteté
séhez. Ez annak ellenére így van, hogy a 
börtönügyi kodifikációt előkészítő korszak 
(1990-92) egyáltalán nem volt „koncepci
ótlan”. Sőt a politikai rendszerváltozást 
övező szakmai gondolat- és szólásszabad
ságjegyében nagy ívű és nagyratörő, a bün
tetőrendszer elvi alapjait újragondoló és 
egészét újraalkotni kívánó elképzelések fo
galmazódtak meg. Aztán szertefoszlottak a 
remények: egységes szellemű kodifikáció 
helyett novellák sora jött, az újjászületés 
ihletét felváltotta a „lomtalanításhoz”, az 
Európához igazításhoz szükséges „szak
ipari munka.23 A „fazonigazítás” vezéresz- 
méje ekként a büntetéstanilag pontosabban 
nem tisztázódott és honosított „európai
ság” lett, a börtönügyi kodifikációt pedig 
viszonyítási alapként áthatotta a „strasbo- 
urgi üzenet” diszkrét bája.24 Mindazonáltal 
szakmai botorság lenne tagadni azt a ko
moly haladást, amit éppen az európai bör
tönügyi normák és ajánlások követése ré
vén a Bv. Novella hordoz. Elég, ha utalok 
az elítéltek jogi helyzetének és jogvédel
mének rendezésére, illetve általános körül
ményeik humanizálására.

A büntetőrendszer alapkérdéseinek 
részbeni megválaszolatlansága, illetve a 
részmegoldások, a „novellásítással” előál
lott következetlenségek miatti elégedetlen
ség nem minősíthető egyszerűen csak tudo
mányos aggályoskodásnak, hiszen az egy
séges koncepció hiányának súlyos a gya
korlati hatása. A koncepcionálisan homá
lyos, így a felemás kodifikáció, az új köve
telmények, kívánalmak és az új tartalom 
megvalósítását szolgáló feltételek hiányá
nak „Bermuda-háromszögében” ugyanis 
eltűnik jóformán minden börtönügyi újítás 
lényege. A gyakorlatban megoldhatatlan 
nehézségek jelentkeznek, alapvetően a ki-
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hunyt, de akodifikáció által érintetlenül ha
gyott büntetési cél és az új büntetéstani pa
radigmából adódó, megváltozott börtön
funkció között feszülő ellentét miatt.

Ez látszik meg a Bv. Kódex megtört 
lendületű elveiben (pl. egyéniesítés, foko
zatosság), kiüresedett fogalmaiban (mint 
pl. a nevelés) és az olyan kidolgozatlan tar
talmi kérdésben, mint a munkáltatás. S ez 
az, ami megbénítja azon új, a szakmában 
elfogadott elvek működését, mint pl. hogy 
a börtön az elítéltet csak a szabadságtól 
fosztja meg, és nem okozhat egyéb testi 
vagy lelki szenvedést, vagy hogy a „bv. 
nem kényszerítheti rá az elítéltre, csak szol
gáltatásként ajánlhatja a különböző neve
lő, gondozó, oktató, segítő programjait”.

Az ellentmondásrendszer harmadik 
elemére most csupán utalok: a  börtönügyi 
célok és valóság összhangja megteremté
sének s különösen az új igények kielégíté
sének „fedezete”, a kormányzati pénzügyi 
támogatás mind ez idáig elmaradt, s ezzel 
bezárul a kör. Egyelőre.25

Tisztázó
szempontok

A terjedelem korlátái miatt nem vállal
kozhatott! a szabadságvesztés végrehajtása 
tartama és feladata teljes fogalomkörének 
meghatározására. Inkább azokat a szem
pontokat veszem sorra, amelyek meg
könnyíthetik a fogalmi tisztázást.

A szabadságvesztés végrehajtásának 
tartalma a hátrány (okozás). Fel kellene ad
ni azt a Bv. Kódexben leírt felfogást, amely 
szerint a szabadságvesztés tartalmajoghát- 
rány érvényesítése.26 E szakmai „finomko
dás” üres, mégpedig k é t-  egyébként össze
függő -  ok miatt is. Egyrészt, mert koráb
ban azt volt hivatva kifejezni, hogy az El

bától keletre fekvő rész börtönrendszere 
felsőbbrendű és humánusabb, hiszen nem
csak elutasítja a megtorlás elvét, de a „jog” 
toldalék hozzákapcsolásával egyszerre 
utal a büntetés törvényességére, s emeli azt 
eszményi magasságba, másrészt azért, 
mert a gyakorlatban sehol és soha nem volt 
igaz, s ma sem lehet az.

A bebörtönzés nemcsak joghátrányt je
lent, hanem nagyon is tényleges, megélhe
tő -  pontosabban: elszenvedendő -  rosszat 
hordoz azzal, hogy a társadalomból történő 
kiszakítással az önálló életvitel, a szemé
lyes élettér és életmód kialakítása, vala
mint az emberi kapcsolatok megválasztása 
szabadságának elvonása és egyéb hátrá
nyok révén javaktól és értékektől való 
megfosztások sorozatából áll. A börtön 
nemcsak elvon mindent, ami a szabadságot 
jelenti, de egyúttal új fegyelmező rendet 
von az elítélt köré, amelyben a dolgok és 
személyek helyét, szerepét kívülről és pon
tosan -  szükség esetén kényszerítéssel -  
határozza meg az irányítás, felügyelet és el
lenőrzés szorosan feszülő hálója. Mind
ezek adják a börtön eredendő malum jelle
gét, azt, ami büntetéssé teszi, s így azt a lé
nyegi magot, ami mindig sajátja marad, 
míg alkalmazásra kerül.

A bűnre büntetéssel „viszonzott” rossz 
terjedelme, erőssége, illetve az ezeket köz
vetítő bánásmód jellege viszont a büntető
politika változásainak függvénye. A fel
adat tehát az, hogy a börtön mai tartalmát 
feltárjuk, s úgy, hogy az tükrözze az euró
pai börtönügyben elfogadott s már említett 
szabványt: „A bebörtönzés a szabadságel
vonásból adódóan önmagában büntetés. A 
fogva tartás körülményei és a rendszabá
lyok ne súlyosbítsák a már meglévő szenve
dést, kivéve, ha azt az elkülönítés vagy a fe 
gyelem fenntartása szükségessé teszi.”11
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Hátrányokozásról van szó tehát, bár bi
zonyos korrektívuntokkal. De vajon melyek 
lehetnek azok a korlátozó tényezők, ame
lyek jogi eszközökkel képesek a börtön bo
nyolult működését befolyásolni? Bármily 
furcsa: az emberi jogi parancsok és tilalmak. 
Ezek ugyanis roppant egyszerű logikával 
dolgoznak, amelyek az összekuszálódott el
méleti és gyakorlati problémákra egyaránt 
világos megoldást kínálnak. Az általános, 
például az alkotmányban rögzített emberi 
jogok katalógusa lehet a kiindulópont. Ez 
mintegy „rácshálóként” rávetítve a szabad
ságvesztés rendjére, viszonylag nagy pon
tossággal megmutatja, hogy közülük milyen 
jogok elvonása tartozik a malumhoz, me
lyek módosulnak a végrehajtás során, s me
lyek az ún. elidegeníthetetlen jogok, ame
lyeket a szabadságvesztés nem érinthet. E 
megközelítés a börtönüggyel foglalkozó va
lamennyi szakmai és politikai erő számára 
megfelelő. A hatalom keze viszonylag sza
bad: aktív büntetőpolitikát tud kidolgozni, 
hiszen mozgásszabadsága az elismert, kor
látozott és elvonandó jogok közötti határvo
nal alakításában fennmarad. A (neo)klasszi- 
kus büntetéstan épp jogállami kötődése mi
att szinte igényli a fogvatartottak emberi jo
gainak tiszteletben tartását. A reform-bünte- 
téstan számára is elfogadható az olyan bör
tönrendszer, amely deklarálja és védi az el
ítéltjogait, s ezzel olyan fogvatartási körül
ményeket jelent, amelyek segítik a társada
lomba való visszailleszkedését.28

A másik determináns, a szabadságvesz
tés végrehajtása feladatainak rendszerezé
se kapcsán nemigen támaszkodhatok a ho
ni szakirodalom korábbi megállapításaira. 
Az általános felfogás a börtönügy feladatát 
a Btk.-ban meghatározott büntetési célból 
eredeztette, sőt egyenesen azt mondta ki, 
hogy a szabadságvesztés végrehajtásának

egyetlen feladata a büntetési cél (bejteljesí
tése. E megközelítés, szerintem, büntetés- 
tanilag tarthatatlan, tehát meg kell újítani a 
börtönügyi feladat(ok) meghatározását. 
Ehhez támpontként a hazai börtönügy el
méletében eddig „csak” az alapelvek kö
zött számon tartott, illetve az új Bv. Novel
lában szintén alapvető elvként rögzített 
egyes fogalmak szolgálnak.2’

Habár a meghatározás egy mondatba 
sűríthető, a szabadságvesztés végrehajtá
sának kettős feladata van, mégpedig a bün
tetés törvényes és az emberi méltóságot 
tiszteletben tartó módon történő végrehaj
tása. Ez a meghatározás harmonikusan il
leszkedik a büntetőeljárás feladatait jelző 
törvényességi, igazságossági, emberiessé
gi elvárásokhoz, ami nem elhanyagolható 
szempont -  a folyamatot tekintve -  egy
máshoz kapcsolódó alaki jogok körében.30 
A törvényesség puszta parancsát -  tekintet
tel a német jogpozitivizmus megcsalatásá- 
ra, vagy akár az egykori szocialista törvé
nyesség súlytalansága történeti példájára -  
nem érzem elég garanciának, és ezért kie
gészítettem a feladat végrehajtását „minő
ségileg” megkötő előírással. A „rab em
ber” méltósága tiszteletének börtönügyi 
feladattá tétele nem a börtönügy tartalmá
nál felhozott emberi jogi katalógus egyik 
elemének egyszerű megismétlése, hiszen 
ott ez kiválasztási módszerként működik, 
míg itt hangsúlyos előírás; nem csupán a 
kínzás, más kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód tiltása, hanem a sza
badságvesztés végrehajtásának egész jelle
gét, az elítéltekkel való bánásmód lényegét 
kifejező rendelkezés. Az európai börtön
ügyben legelterjedtebb nézet szerint a fog- 
vatartottakkal való bánásmódnak olyannak 
kell lennie, hogy az megóvja egészségüket 
és megtartsa önbecsülésüket, s amennyi
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ben a büntetés tartama megengedi, fej
lessze felelősségérzetüket.31

A feladat kettős követelménye a meg
valósítás biztosítékait illetően is összekap
csolódik. Az olyan „alaki” szavatossági 
előírásokkal, mint pl. az elítéltek alapjoga
it érintő törvényi szintű szabályozás kívá
nalma vagy a jogforrási hierarchia szabá
lya, illetve az elítéltek tájékoztatási kötele
zettsége, bővebben nem foglalkozom, mert 
ezek a huszadik század végén elemi jogál
lami kritériumok. A működés lényegi, te
hát „anyagi” szavatosságát -  álláspontom 
szerint -  a büntetés-végrehajtás felügyeleti 
rendszere és a személyzet hivatástudata 
együttesen hordozza. A belső és külső álla
mi-közigazgatási ellenőrzési fórumok 
mellett meg kell szervezni a büntetés-vég
rehajtási szervezettől független törvényes
ségi, jogvédelmi és társadalmi felügyelet 
intézményeit, s ez utóbbiaknál különös 
gondot kell fordítani hatáskörök és jogosít
ványok pontos meghatározására.33

Eleddig a honi szakirodalom eléggé el
hanyagolta a büntetés-végrehajtási appará
tussal kapcsolatos kérdéseket. Talán úgy 
vélte, hogy ez nem közvetlen börtönügy- 
elméleti, sokkal inkább közigazgatási- 
szervezet-szociológiai probléma. Ám a 
büntetés-végrehajtási személyzet képzésé
nek, büntetéstani felkészítésének, irányítá
sának és érdekeltségi rendszerének döntő 
szerepe van, és nemcsak a börtönrezsimek 
arculatának kiformálódásában, hanem a 
kodifikált börtönügyi feladat valóraváltá- 
sában, vagy az ellenkezőjében is. A börtön
személyzet kötelesség- és hivatástudata te
hát az a tényező, amely a börtön belső, min
dennapi és személyközi világában fejti ki 
hatását, amire a jogi parancsok és tilalmak 
-  természetüknél fogva -  nem képesek.33

A börtönügyi 
alapelvek 
rendszere

Az alapelvek katalógusának összeállítá
sánál -  a honi elméleti kapaszkodók híján -  
az európai börtönügyi szakirodalomban 
megjelent álláspontokat vettem alapul.34 Ar
ra törekedtem, hogy valóban olyan büntetés
tani tételeket fogalmazzak meg, amelyek 
nem idegenek a magyar börtönrendszer tör
téneti haladásától és jelen állapotától, 
ugyanakkor magukban hordozzák a jöven
dő fejlődésének irányát és esélyeit. A vá
lasztás során arra is törekedtem, hogy az 
alapelvek egyetemes, tehát a börtönrendszer 
egészét meghatározó és ténylegesen bünte
téstani értékeket megjelenítő elvi tételek le
gyenek. Ezen a „szűrőn” a normalizálás, a 
nyitottság és a felelősség elve maradt fenn.

A normalizálás elve szerint a szabad
ságvesztés végrehajtási körülményeit, az 
elítéltek életmódját a lehető legjobban kö
zelíteni kell a szabad élet általános létfelté
teleihez. A börtönrezsimek normalizálása 
nem valamiféle filantróp szépelgés, sokkal 
inkább egy régi büntetéstani elv korszerű
sített újrafogalmazását jelenti, nevezetesen 
azt, hogy a társadalomnak nem „benti” jó 
rabokra, hanem „kinti” törvényt követő 
polgárokra van szüksége.

A normalizálás igénye gyakorlatilag át
fogja a büntetés-végrehajtási intézet teljes 
benti életét, az elhelyezés rendjétől az élel
mezésen, a munka- és művelődési körül
ményeken át az egészségügyi szabályokig 
mindent. Jogilag is megragadható, mégpe
dig kettős értelemben. Egyrészt azt jelenti 
-  amiként ezt már érintettem - ,  hogy a fog- 
vatartott alapvetően megtartja „civil” joga
it, vagyis vele szemben csak a bebörtönzés-
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sel együttjáró és legszükségesebb mértékű 
alapjogoktól való megfosztás (korlátozás) 
alkalmazható, s a „megőrzött civil” jogok 
gyakorlása nem függ a büntetés-végrehaj
tási testület engedélyétől.

A kérdés másik vetülete az, hogy az el
ítélt tulajdonképpen sajátos „kettős jogi 
helyzetbe” kerül: civil jogai mellett ún. 
büntetés-végrehajtási jogai is keletkeznek, 
mégpedig azért, mert az egyes alanyi jogok 
a különböző korlátozások miatt jelentősen 
módosulnak, illetve, mert a fogva tartás té
nye és körülményei e sajátos, kizárólag a 
börtönrezsimben létező viszonyok ren
dezését igénylik.

A büntetés-végrehajtási jogok közös 
jellemzője, hogy nem függnek külön eseti 
és egyedi bv. hatósági engedélyezéstől, 
gyakorlásuk alkalmanként megtiltható. Az 
elítéltek általában nem foszthatok meg e jo 
gosítványoktól, azok legfeljebb időlege
sen, fegyelmi szankcióként korlátozhatók. 
Ezen jogok megtagadása, gyakorlásuk kor
látozása vagy megtiltása miatt a fogvatar- 
tottaknak jogorvoslati joga van. Meg kell 
különböztetni e jogoktól azokat a kedvez

ményeket (ilyenek a különféle jutalmak, 
mint amilyen a kimenő vagy az eltávozás), 
amelyek nem kényszeríthetők ki, tehát en
gedélyezésük teljes mértékben a bv. sze
mélyzetjogkörébe tartozik.

A normalizáció elve alapján a fogvatar- 
totti jogok katalógusa a következő: a bün
tetés-végrehajtás által nem érintett jogok: 
az élethez és az emberi méltósághoz való 
jog; a személyi biztonság joga; a jogképes
ség; az egészséghez és szociális biztonság
hoz való jog; a jó hírnévhez való jog; a ma
gánlakás sérthetetlenségéhez fűződő jog; a 
gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabad
ság; a magántitok védelme, a művelődés
hez való jog; a tudományos és művészeti 
tevékenység szabadsága, a diszkrimináció 
tilalma; a büntetés-végrehajtás által kizárt 
alkotmányos jogok: a személyi és moz
gásszabadság, illetve a tartózkodási hely 
megválasztásának szabadsága; továbbá az 
ún. politikai jogok, mint a választójog, a 
gyülekezési és egyesülési jog, a sztrájkjog; 
büntetés-végrehajtási jogok , í  ezen belül a 
módosult alanyi jogok: a munkához való 
jog, a cselekvőképesség; a személyes ada
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tok védelméhez való jog; a közérdekű ada
tok megismerésének és terjesztésének jo 
ga; a sajtószabadság; a szülői felügyeleti 
jog; acsaládi, társadalmi kapcsolatok fenn
tartásának joga; a fogva tartás ténye miatt 
keletkező jogosítványok: a megfelelő el
helyezéshez, élelmezéshez, ruházathoz va
ló jogosultság; a szabadulásra való felké
szüléshez való jog. '5

A nyitottság -  ami első megközelítés
ben, már a szóhasználat miatt is ellentmon
dásosnak tűnhet -  lényegében az ún. bör
tönártalmak csökkentését célozza. Az el
lentmondás a modern börtönügyi filozófiá
val feloldható. Ha ugyanis a börtönrend
szer általában kerüli a „túlbüntetést”, a „ne 
árts” tilalmat tiszteletben tartja, ha fizikai
lag, pszichésen és szociálisan „életképes” 
embereket kíván szabadítani, akkor a fog
va tartásnak az elszigeteltség, a kiszolgál
tatottság, az ellenőrzöttség, az egyhangú
ság, az önállótlanság és az agresszió révén 
gyakorolt személyiségromboló hatását el
lensúlyoznia kell.

A nyitottság elvének nagyon különbö
ző megvalósítási formái léteznek, ezeket 
jellegük, illetve a „nyitás” erőssége szerint 
a következőképpen lehet csoportosítani:

A külső társadalomtól elszigetelő me
revséget oldó formák: a „falakon belüli” 
nyitottság lehetőségei: a levelezés, látoga
tó fogadása, csomag, újság, folyóirat- és 
könyvrendelés, rádió és tv-készülék hasz
nálata; a büntetés-végrehajtási intézet 
rendszeres elhagyását, a szabadabb moz
gást lehetővé tevő nyitottság intézményei: 
külső munkán való részvétel felügyelettel 
vagy anélkül, hétvégi kimenő, eltávozás.

Lényegét tekintve más az, amikor a 
börtönrendszer egésze a nyitottságra épül. 
Itt a közös vonás az, hogy a társadalomtól 
való elszigetelés gyakorlatilag megszűnik,

nem működtetnek szigorú őrzési rendszert, 
így a rend biztosítéka az elítéltek önkéntes 
fegyelme, felelősségérzete. Ennek két típu
sa: az ún. félig nyitott rezsim, amely gya
korlatilag éjszakai és hétvégi elzárást je 
lent, vagyis a fogvatartott személyi szabad
ságában, illetve a tartózkodási hely megvá
lasztásának szabadságában, valamint moz
gásszabadságában részlegesen korlátozott, 
de egyéb alapjogai sértetlenek; a nyitott 
börtön, ahol afogvatartottat általában meg- 
illeti a mozgásszabadság is.

A mai börtönrendszerek a „falakon be
lüli” nyitottságot még a legszigorúbb rezsi- 
mekben is megteremtik, a kijáró formákat 
vagy büntetés-végrehajtási jogosítvány
ként, vagy kedvezményként szabályozzák. 
A nyitott rendszerű börtönök mindkét vál
tozatát egyrészt mint önálló, ún. ambuláns 
büntetésként alkalmazzák elsődlegesen rö
vid tartamú szabadságvesztés esetén, más
részt a fokozatos (progresszív) büntetés- 
végrehajtási rendszer részeként, annak a 
feltételes szabadságot megelőző utolsó -  
végrehajtást igénylő -  állomásaként.*

A felelősség elve az elítéltek felelős
ségérzetének, önbecsülésének és önállósá
gának fejlesztésére való törekvést foglalja 
magába. Ebben a megfogalmazásban újab
ban vált az európai börtönügy sarkalatos 
alapelvévé.’7 Alapeszméje viszont nagyon 
is régi, s abból a felismerésből fakad, hogy 
a börtön hatásmechanizmusának a szaba
dulásra kell felkészítenie a fogvatartottat. 
Megvalósításának egyes formái, mint pl. a 
fokozatos rendszer, legalább másfél évszá
zados múltra tekinthetnek vissza.

A mai felfogás gyors sikerét nagyban 
köszönheti annak, hogy a korábbi rehabili- 
tációs-treatment programok csalódást 
okoztak. Elvi alapja a börtönügy emberi jo
gi koncepciója, amely szerint az elítélt -
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nagyrészt elvonhatatlan -  jogok alanya, aki 
így (ön)rendelkezési joggal is rendelkezik. 
Ebből következően a felelősségi elvet kö
vető börtönrendszer csupán lehetőségeket 
kínál számára, hogy maga válasszon a fela
jánlott különféle programok közül. Való
ban más ez a megközelítés, hiszen már a 
részvétel maga másfajta életvitelre való 
motivációt jelent a fogvatartott számára és 
a választásnál már elindul az önmagáért va
ló felelősségvállalás folyamata.

A felelősség elvét a gyakorlatban meg
testesítő formák közül csupán kettőre uta
lok. Egyrészről a választás lehetőségét és 
szabadságát hordozó, s így annak előfelté
telét jelentő ún. elítélt-foglalkoztatási 
szisztémára, másrészről pedig a hagyomá
nyos fokozatos büntetés-végrehajtási 
rendszerre.

Az elítélt-foglalkoztatás rendszere ko
moly szemlélet- és működési szerkezetvál
tást igényel a büntetés-végrehajtási appará
tustól, hiszen ki kell alakítani a munkával 
egyenrangú alternatív programok egész

hálózatát, ezzel elfogadva azt, hogy a mun
ka és pl. a tanulás egyenértékű tevékeny
ség, amiből viszont az következik, hogy 
míg a munkáért díjazás, addig a tanulásért 
ösztöndíj jár.

A fokozatos rendszer lényege szerint 
igen alkalmas formai megoldás arra, hogy 
a fogvatartott felelősségérzete erősödésé
vel, aminek külső jele általában fegyelme
zettségének fokozódása, egyre nagyobb 
önállóságot és szabadságot nyerjen el és 
így egyre enyhébb börtönrezsimek során 
haladhasson előre szabadulása felé.38

Bizarr dolog lenne, ha a börtönügyi 
alapelveket illető, magamnak feltett kérdé
seimre adott feleleteim alkotta képről azt 
állítanám, hogy tökéletesen éles, és minden 
részletében pontos. Abban viszont bízom, 
hogy sajátos pillanatfelvételként haszna
vehető, s annyira mindenképpen jó, hogy a 
börtönügyi szakma meglássa, még mennyi 
minden hiányzik a képről.

Kabódi Csaba

Jegyzetek
1. A Btk.-ban rögzített büntetési cél és az 

időközben megváltozott kriminálpolitikai 
koncepció között kibékíthetetlen ellentmon
dás feszül, mindazonáltal az új büntető kó
dexnek még csak az elvi körvonalai sem lát
szanak, a büntetőeljárás is csupán a koncep
cióig jutott el. A börtönügyben a ’93-ban le
váltott régi börtönfilozófia helyét sem képes 
kitölteni az új tartalom, mert vagy a koncep
ció, vagy a létfeltételek hiányoznak. Elma
radt a bv. szervezet korszerűsítése is.

2. Furcsa mód jobbára az Alkotmánybí
róság döntései és azok indoklásai hordoz
nak börtönügy-elméleti fejtegetéseket, új

monográfiák nem készülnek. Nincsenek új 
egyetemi tankönyvek sem, illetve ha még
is, azokból (mint pl. Nagy Ferenc-Tokaji 
Géza: A magyar büntetőjog általános ré
sze, Szeged, 1993.) kimarad a büntetéstani 
elvi kérdések elemzése.

3. A fogalom-meghatározáshoz forrás
ként használtam az Állam- és Jogtudomá
nyi Enciklopédiában, a Magyar Büntető 
Eljárásjog (szerk. Cséka Ervin) c. egyetemi 
jegyzetben, a Büntetés-végrehajtási jog 
(szerkesztette: Horváth Tibor) c. tan
könyvben -  a továbbiakban Bv. Tk. -  meg
adott alapelvi definíciókat.
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4. Lásd erről bővebben: Marc Ancel: 
Néhány észrevétel a bebörtönzés jogi sza
bályairól. In: Felelősség és Társadalom 
(nemzetközi konferencia anyagai, szerk. 
Vigh József-Polt Péter, Bp„ 1989. 303. és 
köv. old.)

5. Vitathatatlan részeredményeket értek 
el. A büntetőjogi intézkedések egész rend
szerének bevezetése, a feltételes elítélés. 
Napjainkban az ún. közösségben végrehajt
ható szankciók, a fiatalkorúakra vonatkozó 
eltérő anyagi, eljárási és végrehajtási rend 
képében alkottak maradandót. Törekvéseik 
révén vált elfogadottá az a felismerés, hogy 
a börtön hatásmechanizmusának a szabadu
lás utáni életre kell felkészítenie.

6. Csak két tanulmányra utalok: Vigh 
József: Racionalitás a büntető igazságszol
gáltatásban. Belügyi Szemle, 1989. 6. sz., 
illetve Sárkány István-Tauber István: A 
kriminológiai gondolkodás fejlődése -  a 
jogpolitika változásai -  és a büntetőjogi re
formok. Börtönügyi Szemle, 1990. 2. sz.

7. Különösen nagy szerepe van az Eu
rópai Emberi Jogi Konvenció jogvédel
mi mechanizmusának. Az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága pl. eddig egy tucat 
börtönügyi ajánlást tett közzé, s ezek közül 
a legfontosabb a Rec. No. R(87) 3. sz. alatt 
elfogadott ún. Európai Börtönszabályzat 
-atovábbiakban: EBVSZ. Előkészületben 
van az Emberi Jogi Konvenció 12. Kiegé
szítő Jegyzőkönyve, amely kifejezetten a 
fogva tartott ember jogait foglalja össze 
(vö. DH-DEV (94/8). Megemlítendő to
vábbá a kínzás, kegyetlen bánásmód meg
előzését szolgáló Európai Bizottság műkö
dése is.

8. Az Európai Emberi Jogi Bizottság 
már működése kezdetén leszögezte: „Jól
lehet a kérelmező amiatt van bebörtönözve, 
mert bűncselekményével más(ok) legalap

vetőbb emberi jogait sértette meg, ez a tény 
önmagában még egyáltalán nem fosztja 
meg az elítéltet azoknak a jogoknak és sza
badságoknak a garanciáitól, amelyeket a 
Konvenció szavatol.” (1270/61. sz. kére
lem, Annuaire 5. köt. 126. o.)

9. Lásd bővebben: A. Reynaud: Les 
droit de Thomme les prisons, Strasbourg, 
1986.

10. Napjainkban sokan az emberi jogok 
egyetemes rendszerét tartják a XX. század 
második fele vezéreszméjének. Tagadha
tatlan, az emberi jogok és a börtönügy 
összekapcsolódása forradalmi újítást ho
zott a börtönben is „továbbélő emberi jo 
gok” fogalmával, de ezzel nem válaszolta 
meg a büntetéstan évszázados alapkérdése
it, hanem csak megkerülte azokat, ugyanis 
„semleges sarokba” küldte úgy a prevenci
ós, mint a retributív koncepciót, önmaga 
pedig csupán pragmatikus (jog)politikai 
feleletekre képes a konkrét ügyek kapcsán.

11. Politikai féket jelent(het) az a két 
nemzetközi egyezmény, amely a kínzás és 
az embertelen vagy megalázó büntetések 
vagy bánásmódok ellen, illetve megelő
zésére született. Magyarország részese 
mindkét konvekciónak.

12. Legismertebb leírását: E. Goffman 
adja, létrejöttéről pedig Foucault számol 
be. Lásd: M. Foucault: Felügyelet és bün
tetés, Gondolat, Bp., 1990.

13. Vö.: Szabó András: Megelőzés és 
arányos büntetés. In: Szabó András: A bün
tetőjog reformja, Bp., 1992. 231. és köv. 
old.

14. Ugyanebben a szellemben fogal
maz az OKKrI kriminál-politikai koncep
ciója, vö.: Ügyészségi Értesítő, 1993/3. sz. 
1-24. o.

15. Lásd Szabó András alkotmánybíró 
párhuzamos véleménye. In: 23/1990. (X.
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31.) AB-határozat -  továbbiakban Sza
bó-AB-határozat.

16. Vő.: Kövér Ágnes: Kritikai meg
közelítések a büntetésről és a magyar bör
tönrendszerről egy empirikus vizsgálat ta
nulságai alapján. OKKrI beszámoló (kézi
rat), 1995.

17. A (neo)klasszikus büntetőjog apo- 
teozisa „meghirdetését” Szabó András: A 
büntetőjog reformja -  a reform büntetőjo
ga (Jogtudományi Közlöny, 1988. 
459-462. o.) c. cikkének megjelenéséhez 
kapcsolja a szakmai emlékezet.

18. Erről részletesen Gönczöl Katalin: 
Bűnözés és társadalompolitika, Akadémia, 
Bp., 1987., illetve Bűnös szegények, Köz- 
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1991.

19. Szabó-AB-határozat
20. A legújabb francia Btk., amely 

1994. március l-jével lépett hatályba, nem 
szól a büntetés céljáról, azokat csak felso
rolja, s a szakirodalomban is csupán a bün
tetés különböző funkcióit említi, mint pél
dául: Bemard Bouloc: Pénologie, Dalloz, 
Paris, 1991.4-8.0.

21. Lásd erről: Bárd Károly: A bünte
tő hatalom megosztásának buktatói. Köz- 
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1987. 
160. és köv. old., az angol gyakorlatról pe
dig Palánkai Tiborné: Hogyan büntes
sünk a jogállamban, avagy hogyan váltha
tó „apróbb pénzre” a büntetőjogi paradig
maváltás? Jogtudományi Közlöny, 1991., 
153-160. o.

22. Nem is csoda, megértjük, ha újraol
vassuk a másfél éve még hatályos jogsza
bály szövegét: „Az elítélt nevelésének cél
ja: olyan személyiségváltozás elérése, 
amelynek eredményeként a szabadulás 
után képes törvénysértő magatartás nélkül 
élni és beilleszkedni a társadalomba.” 
(1979. évi ll .tv r .2 8 . §)

23. Az átfogó koncepció széthullásá
nak okairól Bárd Károly: A Büntetőjogi 
kodifikáció kérdései. In: Kriminológiai 
Közlemények 47., Magyar Kriminológiai 
Társaság, Bp., 1993.93-105. o.

24. A Bv. Novella helyenként „szó sze
rint” átvette vagy az Európai Emberi Jogi 
Konvenció, vagy az Európai Börtönsza
bályzat szövegét, pl. a Novella 1. §-a az 
EBVSZ2. pontját, a l l .  §-a a Konvenció 3. 
cikkét, a 23. §-a pedig az EBVSZ 3. pont
ját.

25. A Bv. Novella tárgyában született 
6401. sz. (1992. augusztus 25.) kormány
előterjesztés tartalmazott egy költségszá
mítást az új büntetés-végrehajtási jogintéz
mények bevezetésének költségeiről. Az 
előterjesztés további sorsa ismeretlen.

26. Vö.: Bv. kódex, 2. § és (1) bek., va
lamint a Bv. Tk. II. köt. 63. és köv. old.

27. EBVSZ 64. pont
28. A hatályos Bv. Kódex két külön sza

kaszban is szól az elítéld jogokról, ami tör
vényszerkesztési megfontolásokkal aligha 
magyarázható. így a különtartást csak az 
indokolhatja, hogy vannak „elsőrendű” jo 
gok -  a 2. §-ában csupa alkotmányos alap
jog van - ,  s vannak „másodrendűek”, kicsit 
ellentmond, hogy a 28. § szabályozza a val
lás-és lelkiismereti szabadságot és a jogké
pességet, de a többi jószerivel mind vala
milyen korlátozott szenvedő jogosultság, 
így inkább a bv. jogok körébe tartoznak. 
Ekként viszont a börtönügy emberi jogi 
koncepciójának mond ellent.

29. Bv. Tk. II. kötet 59-63. o., illetve a 
Bv. Kódex 21. § (1) bek., s a régebbi iroda
lomból Földvári József: A büntetés tana, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 
1970.474. és köv. old.

30. Nem teljesen egyértelmű az, hogy a 
börtönügyi normák csak alaki jogi jellegű
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ek lennének, hiszen pl. az ún. enyhébb vég
rehajtási szabályok leírása (Bv. Kódex 
28/A §), illetve általában a büntetés-végre
hajtási bíró jogokat -  s ezzel a tényleges 
büntetést is -  alakító, módosító, illetve 
megszüntető jogköre inkább anyagi jogi 
jellegű.

31. Lásd az EBVSZ3. pontját. A „keze
lés” -  bánásmód -  új megközelítéséről: H. 
H. Tulkens: La notion de traitement dans 
les Régies pénitentaires européennes, In: 
Bulletin d ’information pénitentaire -  to
vábbiakban: BIP -  No. 11, Strasbourg, 
1988. l l . o.

32. A mai hazai rendszerben a büntetés
végrehajtási bíró és a bv. ügyész hatásköré
nek rögzítése megfelelő, viszont az állam
polgárijogok országgyűlési biztosának, il
letve a társadalmi kontroll szerveinek ügy
köre egyelőre nagyon homályos, amint a 
munkamegosztás is e négy fórum között.

33. Erre utal az EBVSZ harmadik feje
zete, továbbá a törvények végrehajtásáért 
felelős tisztviselők magatartási kódexe, az 
1967-es ENSZ-ajánlás, illetve W. Rentz- 
mann: Recrutement, formation et mise en

oevre du personel, BIP No. 16. Strasbourg 
1992,22-28.0.

34. B. Bouloc im. 149-163. o., továbbá 
W. Rentzmann: Pierres angulaires d ’une 
philosophie moderné de traitement: nor
málisadon, ouverture et responsabilité, 
BIP No. 16., Strasbourg, 1992. 7-14. o., 
Nagy Ferenc: Ausztria, az NSZK, Svájc, 
Hollandia és Spanyolország büntetés-vég
rehajtási rendszerének áttekintése, Bünte
tés-végrehajtási Szakkönyvtár, 1990/1. sz.

35. A Bv. Novella több ponton inkább 
csak elvi kinyilatkoztatásként közelít a nor
malizálás követelményéhez.

36. Nálunk a törvényhozó „bátortalan
ságát” mutatja, hogy a fokozatos rendszert 
nem építette ki, pedig elemei, az enyhébb 
végrehajtási szabályok, illetve az átmeneti 
csoport rendszerében megtalálhatók.

37. Vö.: EBVSZ 3. és 69. pontjával.
38. A fokozatos rendszer szerint műkö

dik a svájci, az osztrák és a német szabadság
vesztés-végrehajtás, bizonyos ítéleti idő, ál
talában egy év feletti büntetés esetében.


