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Két évtized
Pártolandók a pártfogók is*

Az 50-es, 60-as években az utógondozás a büntetés-végrehaj
tási intézetek és a tanácsok hatáskörébe tartozott. Ez elsősorban 
munkába állítást és szociális segélyezést jelentett. Emellett az el
lenőrzés a rendőrség feladata volt. Az utógondozásnak ez a rend
szere azonban nem funkcionált elég hatékonyan. Éppen azoknál 
nem érte el célját, akik a segítség mellett szoros felügyeletre, el
lenőrzésre szorultak. A társadalommal következetesen szembe
forduló, munkakerülő, többszörösen büntetett személyek kibúj
tak az ellenőrzés alól, amit ráadásul nem követett semmiféle 
szankció sem. A szervezeti felépítés ugyancsak nem volt kielégítő. A teendők szétforgá- 
csolódtak, és az intézmények ezt a feladatot nem kezelték elsőrendű kérdésként.

A bűnözés visszaszorítása érdekében több olyan jogszabály is született ezekben az 
években, melyek a büntetési rendszer differenciálásától vártak eredményt. Ezzel egy idő
ben azonban az is világossá vált, hogy a szabadságvesztésből szabaduló jövője nagy mér
tékben függ attól, milyen környezetbe kerül, kap-e támogatást a beilleszkedéshez. A tör
téneti tanulságok és a fejlett tőkés országok gyakorlata is azt igazolta, hogy a büntetőjog 
eszközrendszere önmagában alkalmatlan a bűnözésben újratermelődő társadalmi problé
mák, krízishelyzetek megoldására.

Mindezt felismerve született meg 1975-ben a 20. számú törvényerejű rendelet a szabad
ságvesztésből szabadultak utógondozásáról. így 1976. január elsejétől a bíróságok feladata 
lett az utógondozás, az ellenőrzés, a felügyelet összefogása. A megyei bíróságokon hivatá
sos pártfogói szervezet jött létre, jogászokból, pedagógusokból, pszichológusokból.

A jogszabály így fogalmazta meg az új intézmény célját: az utógondozás célja, hogy 
segítse a szabadságvesztésből szabadultaknak a társadalomba való beilleszkedését és 
megteremtse az ehhez szükséges szociális feltételeket. A jogpolitikai cél kettős jellegű 
volt. Egyrészt magába foglalta az arra rászorulók segítését, támogatását, másrészt a szán
dékos bűncselekmény miatt elítéltek közül azok ellenőrzését és felügyeletét, akiknél tar
tani kellett újabb bűncselekmény elkövetésétől. A segítségnyújtás köre önkéntes volt, és 
ez így van a mai napig is, míg az ellenőrzéssel, felügyelettel összefüggésben új jogintéz
ményt vezetett be:a felnőtt utógondozottak pártfogó felügyeletét. (A fiatalkorú bűnelkö
vetők pártfogó felügyelete ekkor már 6 éve működött, természetesen más feltételekkel, 
más szabályok szerint.)

A pártfogó felügyelet elrendeléséről -  a büntetés-végrehajtási intézetek előterjeszté
se alapján -  a bíróság, a büntetés-végrehajtási bíró döntött. Az elrendelhetőség köre meg
lehetősen szűk volt. Csak a szigorított őrizetből elbocsátottakra, a kitiltás hatálya alatt ál-
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lókra terjedt ki, illetve arra, akivel szemben az újabb bűnelkövetés megelőzése érdekében 
kötelező magatartási szabályok előírására és felügyeletre volt szükség.

Az 1975. évi 20. számú törvényerejű rendelet végrehajtását igazságügy-miniszteri 
rendelet és utasítás részletezte. Az előírások rendelkeztek a szabadulás megfelelő előké
szítéséről is. A büntetés-végrehajtási intézetek és a hivatásos pártfogók feladataként je
lölte meg, hogy az elítélt szabadulása előtt kellő időben adjon segítséget a letelepedésben 
és munkába állásban.

A jogszabály kötelezettségeket is előírt a pártfogó felügyelet alá helyezett utógondo
zottak részére, és felhatalmazta a bíróságokat további szabályok előírására is. Ezen ma
gatartási szabályok megszegése szankció alkalmazását, szabálysértési eljárás keretében 
elzárás vagy pénzbírság kiszabását tette lehetővé.

A pártfogó felügyelet meghatározott ideig, de legfeljebb 3 évig tartott. A hivatásos 
pártfogók közvetlenül látták el utógondozói és ellenőrzési feladataikat, irányították a köz
reműködő társadalmi pártfogók munkáját, valamint összehangolták az utógondozásban 
résztvevők tevékenységét. Vagyis széles körű társadalmi összefogást feltételeztek.

Büntetőjogunkban a reszocializációban rendkívüli jelentőségű ez a törvényhozási 
megoldás. Létrehozta az egységes irányítás alatt működő utógondozói hálózatot, ahol fő
állású hivatásos pártfogók a prevenció érdekében segítik, szükség esetén felügyelik, el
lenőrzik a bűnelkövetőket.

Az utógondozói, pártfogói intézmény kialakulása és fejlődésének első szakasza 1979- 
ig tartott. Az 1978. évi IV. törvény, az akkor új Btk., jelentős változásokat hozott. Első
sorban azzal, hogy a pártfogó felügyelet, ami az utógondozásban fejlődött ki, különvált 
attól, és a büntető törvénykönyvben az intézkedések között kapott helyet. Mégpedig járu
lékos intézkedésként, ami önmagában nem, csak egy büntetéshez, a szabadságvesztéshez, 
vagy egy másik intézkedéshez, a próbára bocsátáshoz, és a szigorított őrizethez kapcso
lódóan rendelhető el. És ez a másik jelentős változás. Míg korábban az első szakaszban a 
pártfogó felügyelet főként a visszaesőkre terjedt ki, akik a kiszabott szabadságvesztést 
már letöltötték, az új szabályozás bővítette az elrendelhetőség körét. Ezután alkalmazhat
ták feltételes szabadságra bocsátás, a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélés és próbára 
bocsátás esetén is. Ezekben az esetekben fakultatív, elrendelhető, tehát alkalmassága a bí
róság mérlegelésétől függ. De továbbra is kötelező maradt az elrendelés a szigorított őri
zetből való ideiglenes elbocsátás esetén.

A hatályos Btk.-hoz kapcsolódó 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet, amelyik 
a büntetések és intézkedések végrehajtását szabályozza, kimondja, hogy csak kivételesen 
helyezhető pártfogó felügyelet alá az az elítélt, aki a szabadságvesztést kitöltötte, illetve, 
akit a szigorított őrizetből véglegesen elbocsátottak.

A büntetés-végrehajtási törvényerejű rendelet újra megfogalmazza a pártfogó fel
ügyelet célját, ami már több, mint az előző szabályozásban. Eszerint a cél, hogy az elkö
vető ellenőrzésével és irányításával segítse annak megakadályozását, hogy ismételten 
bűncselekményt kövessen el; valamint segítséget nyújtson a társadalomba való beillesz
kedéshez, az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez.
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Bővült a pártfogó felügyelet alá helyezettek kötelezettsége is. A jogszabály részlete
sen felsorolja az úgynevezett általános magatartási szabályokat, és az előírható külön ma
gatartási szabályokat, továbbra is lehetőséget adva a bíróságnak más külön szabályok elő
írására, sőt azok módosítására is, ha a pártfogolt életvezetése, magatartása azt indokolja. 
Rögzíti, hogy a pártfogó felügyeletet a bíróság az ott működő hivatásos pártfogók útján 
hajtja végre, de továbbra is meghatározza a rendőrség, az állami szervek, a szövetkezetek, 
a társadalmi szervezetek közreműködését, és az állampolgárok segítő tevékenységét. 
Vagyis változatlanul az összehangolt közös munkát szorgalmazza.

Az utógondozást külön fejezetben taglalja. Hangsúlyozza, hogy a pártfogó felügyelet 
alatt állókat is megilletik mindazon jogok, melyek az utógondozattakat. A szellemében és 
tartalmában is új intézkedés részletes végrehajtási szabályozására igazságügy-miniszteri
rendelet és utasítás is készült.

1979-től napjainkig több módosításra került sor, de az alapvető jogpolitikai célok vál
tozatlanok: az újabb bűncselekmény elkövetésének megelőzése az ellenőrzés, irányítás 
eszközeivel, és a szocializáció segítése.

A lényegesebb jogszabályi változtatások egyike, hogy 1985-től a büntető törvény- 
könyv módosításával lehetővé vált a visszaesők próbára bocsátása is (ami egyébként a 
közveszélyes munkakerülés kapcsán vált indokolttá), de ez esetben kötelező a pártfogó 
felügyelet elrendelése. Majd 1993-tól a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaesők 
esetében is kötelező.

1989-ben az utógondozás és a pártfogó felügyelet történetében is új fejezet kezdődött. 
Ezt akkor még a jogszabályi változások nem tükrözték olyan élesen, mint a gyakorlat, hi
szen idő kellett a módosításokhoz. Azóta már jórészt ez is megtörtént a demokratikus ál
lamrendhez igazodva, az emberi jogok tiszteletben tartását szem előtt tartva.

Megszűnt a szigorított őrizet, és természetesen az ehhez kapcsolódó pártfogó felügye
let is.

A munkahelyek számának radikális csökkenése, a munkanélküliség ténye miatt eny
hült a pártfogó felügyelet alatt állók szigorú munkakötelezettsége. Elfogadottá vált az 
egyéb keresőfoglalkozás, az alkalmi munka, sőt maga a munkanélküliség is. Akkor is, ha 
a pártfogolt nem jogosult járadékra, de igazolhatóan nem tud elhelyezkedni. Megszűnt a 
gyógykezelés rendszere. A hatályos jogszabály csak akkor teszi lehetővé külön magatar
tási szabályban arra kötelezni a pártfogókat, hogy gyógykezelésnek vesse alá magát, ha 
annak szükségességét ő maga is belátja. Vagyis csak vele egyeztetett gyógykezelésre kö
telezhető. Részletesebben szabályozták az utógondozást. Ezen belül a büntetés-végrehaj
tási intézetek és a hivatásos pártfogók kapcsolódó feladatait, amelyek a szabadulás körül
tekintő előkészítésére irányulnak.

Természetesen nemcsak ajogi szabályozás változott a 60-as évektől folyamatosan, ha
nem annak gyakorlati végrehajtása is.

1976-ig, míg a büntetés-végrehajtási intézetek, a rendőrség és a tanácsok látták el az 
utógondozói feladatokat, valóban szétforgácsolódtak a teendők, és az intézmények szá
mos más feladata mellett háttérbe szorult a társadalmi gondoskodás a bűnelkövetők kö
rében.
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1976-tól a főállású hivatásos pártfogók mint bírósági alkalmazottak, úttörőként kezd
ték meg felkutatni a visszaesés megelőzésének leghatásosabb módszereit és eszközeit. 
Ekkor még szakemberekről nem beszélhettünk, hiszen az élet különböző területeiről ér
kezve, elméleti és gyakorlati szakképzés, felkészítés nélkül kezdték meg munkájukat. Saj
nos intézményes szakképzést az évek során nem szerveztek számukra. A ma pályán lévő 
hivatásos pártfogók önképzéssel gyűjtötték össze a munkához nélkülözhetetlen speciális 
ismereteket. Márpedig az utógondozás és a pártfogó felügyelet összetett feladat. Széles 
körű pedagógiai, pszichológiai, jogi és szociológiai ismereteket igényel.

Az utógondozás gyakorlata megyénként eltérő. Azokban a megyékben, ahol több bün
tetés-végrehajtási intézet működik, többen kérik a pártfogó segítségét, ahol csak előzetes
ház van, nem számottevő az utógondozottak köre. Leggyakrabban lakás-, munkahely-, 
szociális gondok, nehézségek, a hivatali ügyintézésben való járatlanságuk miatt kérik a 
pártfogók közbenjárását. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elítéltek nem ismerik eléggé 
az utógondozói rendszert. A pártfogó felügyelettel azonosítják, és mint olyan intézkedést, 
ami joghátránnyal, korlátozásokkal, esetleg szankció alkalmazásával jár, ezért jórészt el
utasítják. Az önként segítséget kérők főként a volt pártfogoltak köréből kerülnek ki, akik 
már személyesen is megismerték az intézményt és a pártfogót.

A pártfogó felügyelet 1976 és 1979 között főként a visszaesőkre terjedt ki. Mint köz
tudott, a visszaesők jelentős része gyökértelen, családi háttérrel nem rendelkezik, a bör
töntűrő képességük kialakult az évek során, magatartásukra konformizmus jellemző. A 
velük való foglalkozás nehezebbnek bizonyult, és nem kecsegtetett sok sikerrel. Mégis 
szívesen emlékezünk ezekre az évekre. Ekkor a pártfogó felügyelet két eleme, a segítés
támogatás, és az ellenőrzés-felügyelet, egyensúlyba került. A pártfogó segített a munka
hely, a szállás biztosításában, és az átmeneti anyagi gondok megoldásában. Nagyvállala
tokkal kötött együttműködési megállapodások alapján lehetőséget teremtettek a szabad
ságvesztésből szabadultak foglalkoztatására, a munkásszállás igénybevételére, anyagi 
nehézségek esetén munkabérelőleg felvételére. Ilyen feltételek mellett lehetségessé vált 
a szigorú és következetes felügyelet, a számonkérés. Ellenőrizhető lett a pártfogolt mun
kavégzése, megélhetésének anyagi forrása és életmódja. Egyes különös magatartási sza
bályok betartásának ellenőrzésében pedig a rendőrség is aktívan közreműködött.

Az alternatív büntetési formák elterjedésével, a pártfogó felügyelet alá helyezhetők 
körének bővülésével egy időben jelentős társadalmi és gazdasági változások történtek. 
Ezek a részben pozitív, részben negatív változások kedvezőtlenül hatottak a pártfogó fel
ügyelet végrehajtási feltételeire. Csökkent a munkahelyek száma, megszűntek a mun
kásszállók, kisebb lett a szociális segélyezésre fordítható összeg. Ezzel egyidejűleg nőtt a 
hátrányosabb szociális helyzetű, iskolázatlan, halmozottan deviáns magatartású, negatív 
családmodellt hordozó pártfogoltak száma. A megoldásra váró szociális problémák nö
vekedése az egyik oka, hogy a pártfogói munkában felborult az egyensúly. A segítés, tá
mogatás iránti igény került előtérbe, ami olykor az ellenőrzés, a felügyelet rovására megy. 
Oka lehet még az ellenőrzés háttérbe szorulásának az is, hogy a pártfogó sok esetben ma
gára marad e feladat megoldásában, és megfelelő eszközök sem állnak rendelkezésére. Az 
ellenőrzési feladatok nagyobb része pedig csak a rendőrség segítségével oldható meg. A
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kisebb településeken a körzeti megbízottakkal közvetlen a személyes kontaktus. A váro
sokban más helyzet alakult ki, itt a kapcsolat adminisztratív jellegű. A rendőrök gyakran 
nem tudják pontosan, milyen intézkedésre jogosultak a pártfogó felügyelet alatt állókkal 
szemben. Ezért nem szívesen avatkoznak bele ezekbe az ügyekbe. Persze lehetséges, hogy 
a probléma gyökerei azokba az évekbe nyúlnak vissza, amikor a szabadulok, hogy a ref 
alól kibújhassanak, előszeretettel kérték a pártfogó felügyelet alá helyezésüket. De azóta 
már ref nincs, pártfogó felügyelet viszont igen. Ezért indokolt lenne az ebben rejlő ellen
őrzési, felügyeleti lehetőségeket kihasználni.

Egyre kevesebb az előírt külön magatartási szabály, így kevesebb a rendőrség konk
rét ellenőrzési lehetősége is. Persze ha indokolt, bármikor tehetnek javaslatot. A követke
zetes számonkérést, felelősségre vonást negatívan befolyásolja az is, hogy a magatartási 
szabályok megszegése miatt alkalmazható szankció általában túl súlyos, nincs arányban 
az elkövetett szabálysértéssel. Például egy nyilvános szeszesitalmérőben elfogyasztott 
üveg sörért 7-8 hónap feltételes szabadság visszavonása. A segítő munka hatékonyságát 
kedvezően befolyásolta, különösen a rendszerváltás óta a szociális hálózat kialakulása, 
szélesedése. Azokban a térségekben, ahol jó működő családsegítő központok, hajlékta
langondozó szolgálatok, népkonyhák vannak, tartalmas és eredményes együttműködés 
alakult ki. Sajnálatos módon azonban egyes régiókban nincsenek ilyen intézmények, vagy 
ha vannak is, a saját fenntartásuk is gondot okoz számukra. Bővült a közreműködők köre 
a vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a különböző karitatív szervezetekkel és az 
egyházakkal is. A megsokasodott szociális problémák miatt sokoldalúbb a segítségnyúj
tás. Míg korábban a munkahely, szállás, szociális segély iránti kérelem volt a jellemző, 
addig újabban egyre többen kérnek segítséget az iratok beszerzéséhez, hivatalos ügyek in
tézéséhez, gyógykezeltetéshez, mentális problémák megoldásához, családi kapcsolatok 
rendezéséhez, a munkanélküliek átképzéséhez.

A kliens munkába helyezése nagy gond, szinte elsődleges probléma. A munkaügyi köz
pontok általában nem tudnak segíteni, egyrészt mert egyes térségekben nincs is szabad mun
kahely, másrészt pártfogoltjaink iskolázatlansága miatt. Ezen a gondon enyhítendő, a párt
fogó igyekszik személyes kapcsolatait felhasználva naprakész információt gyűjteni a mun
kalehetőségekről. Még így is kevés azonban az esély a munkába helyezésre, mert a kisebb 
gazdálkodó szervezetek, kft.-k, betéti társaságok mereven elzárkóznak a büntetés hatálya 
alatt állóktól. A pénztelenség, a sok szabadidő pedig sokszor rossz irányba vezet.

Nőtt, sőt túlsúlyba került a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt és a próbára bocsá
tott pártfogoltak aránya a szabadulókkal szemben. Valóban nagy a jelentősége a pártfogó 
felügyeletnek ennél az elkövetői csoportnál az újabb bűncselekmény és a szabadságvesz
tés megelőzése érdekében. Esetükben ugyanis a felelősségre vonással, a bíróság határo
zatával egyidejűleg életkörülményeik, szociális, mentális problémáik -  melyek a bűncse
lekmény elkövetéséhez vezettek -  nem változtak. Ugyanabban a közegben, ugyanazok
kal a problémákkal élnek tovább. Ezért azonnali támogatásuknak, jó szándékú irányítá
suknak, esetenként szigorúbb ellenőrzésüknek még nagyobb jelentősége lehet, hogy el
kerüljék a szabadságvesztést, a börtönártalmakat. Ezért úgy látjuk, indokolt lenne széle
sebb körű alkalmazása az elsőbűntényesek körében is. Jelenleg a felfüggesztett szabad



UTÓGONDOZÁS

ságvesztésre ítélt és próbára bocsátott pártfogoltak nagyobb hányada visszaeső. Tehát a 
többség a törvény erejénél fogva áll pártfogó felügyelet alatt, és csak alig néhány elítélt 
bírói mérlegelés eredményeként.

Az elmúlt húsz évben a fejlődés folyamatos, de az utóbbi pár évben ez lelassult. 1976- 
tól egységes irányítás alatt egységes jogpolitikai elvek alapján működő szakembergárda 
hajtja végre a jogilag jól szabályozott utógondozást, pártfogó felügyeletet. Tehát az az el
képzelés, ami létrehozta az intézményt, megvalósult. A gyakorlati végrehajtás azonban 
korántsem ilyen egyértelmű. A hatályos jogszabály valóban megfelelő alapot és keretet 
ad a gyakorlati munkához. Részletesen megfogalmazzák a végrehajtásban részt vevők, 
közreműködők feladatait. Ha mindez a gyakorlatban is megvalósulna, biztosan jobb ered
mények lennének. Természetesen a hivatásos pártfogónak központi szerepe és felelőssé
ge van az együttműködés kezdeményezésében és megszervezésében. Az intézmények, 
szervezetek többsége nyitott is ezekre. Ehhez a szervező, koordináló munkához azonban 
nem elegendő 66 főállású hivatásos pártfogó.

A 80-as évek végére széles körű társadalmi pártfogói hálózatot építettek ki, amelynek 
bázisát a munkáltatók jelentették. A munkahelyek megszűnésével a hálózatnak csak töre
déke maradt, főként a karitatív szervezetek és egyházak körében. A társadalmi összefo
gás, a nem hivatásos segítők bevonása pedig nélkülözhetetlen a hathatós, azonnali segít
ség, a rendszeres figyelemmel kísérés érdekében. Enélkül nagyon könnyen hatósági 
üggyé válhat a segítség.Az állampolgárok a lakóterületen nem vállalkoznak szívesen a 
pártfogói tevékenységre. Ezt minden bizonnyal befolyásolja a bűnelkövetőkkel szemben 
kialakult közhangulat is.

Nagy hiányossága a pártfogói munkának az információs csatornák nem kellő műkö
dése a rendőrség, ügyészség, bíróság, a bv. intézetek és a hivatásos pártfogók között. A 
pártfogó felügyelet elrendelésekor kevés adat érkezik a pártfogóhoz az elkövető szemé
lyiségéről, családi körülményeiről. Újabb bűncselekmény elkövetésekor a pártfogó álta
lában véletlenszerűen szerez tudomást az eljárásról, sokszor hetekig keresi kliensét, ami
kor végre megtudja, hogy előzetes letartóztatásban van. A nyomozás vezetője értetlenül 
hallgatja a pártfogó kíváncsiskodását. Az újabb eljárás során senki sem igényli a pártfo
gótól az általa összegyűjtött információhalmazt, ami pedig értékes lehetne a megalapo
zott ítélkezéshez. Környezettanulmány-készítést, bár erre a jogszabály lehetőséget ad, a 
bíróság nem kér a pártfogótól.

A hivatásos pártfogók gyakorlati tevékenysége, szakmai felkészültsége, leterheltsége 
sem egységes. Ezért is fordulhat elő -  és természetesen sok más ok, például az adott tér
ség gazdasági fejlettsége m iatt-, hogy a jogszabályi előírások betartása ellenére nagy el
térések tapasztalhatók a végrehajtásban. Egy régi pártfogó szerint a pártfogó a társadalom 
lelkiismerete, aki a rossz útra tévedt embertársait próbálja jó útra terelgetni, akiknek a szo
cializációja talán a társadalom hibájából is, defektes lett. Ahhoz, hogy a társadalom lelki
ismerete nyugodt lehessen, nem elegendő, hogy a szakemberek kigondolták és létrehoz
ták ezt az intézményt. Az eredményes működtetéshez biztosítani kell a feltételeket. Hely
telen egyes elméleti szakemberek általánosítása, miszerint a pártfogó felügyelet kiürese
dett, ellehetetlenült, hiszen több területen mutatkoznak szép eredmények. Példaértékű le-
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hét azoknak a pártfogóknak a munkája, akik a családsegítő központokkal, karitatív szer
vezetekkel és szükség esetén a rendőrséggel szorosan együttműködve oldják meg felada
taikat. A feltételeseknél nem a szociálpolitika vagy a rendőrség eszközeivel kell a pártfo
góknak dolgozniuk. Hiszen nem volna helyes, ha összemosódna az intézmények profilja. 
Inkább több jogosítvány kellene a pártfogóknak, például a külön magatartási szabályok 
előírása, módosítása, azok betartása ftlóli eseti felmentés stb. tekintetében. Lehetőség ar
ra, hogy valóban kint lehessenek a terepen, mert íróasztal mellett lehetetlen eredménye
sen szervezni, ellenőrizni, irányítani. A bűnelkövetők elhelyezkedési lehetőségeit akár 
adókedvezménnyel is segíteni kellene. A bv. intézetekben munkával töltött idő számítson 
be a betegbiztosításba, a szolgálati időbe. Ahhoz, hogy a pártfogó felügyelet valóban a 
speciális prevenciót szolgálja, feltétlenül szükséges az intézmény működését is a megvál
tozott körülményekhez igazítani, megújítani. Sok olyan lehetőség lenne az előrelépéshez, 
amely nem függ sem anyagiaktól, sem jogszabály-módosítástól. Központi szakmai irá
nyítás, iránymutatás szükséges az egységesebb végrehajtáshoz. Sürgető a hivatásos párt
fogók szakmai alap- és továbbképzése. A pártfogó felügyelet szélesebb körben történő el
rendelése érdekében az ítélkező és a büntetés-végrehajtási bírákat rendszeresen tájékoz
tatni kellene a pártfogói intézmény lehetőségeiről, a pártfogók munkájáról és eredménye
iről. A bűnmegelőzés hatékonysága érdekében mind a büntetés-végrehajtási intézetekkel, 
mind a rendőrséggel ki kell dolgozni az együttműködés részleteit. A hivatásos pártfogók
nak pedig fejleszteniük kell a komplex látásmódot, fel kell készülniük a társadalmi, gaz
dasági változások következményeire, munkájukban az azonnali reagálásra.

Végezetül még néhány számadat az elmúlt két évtized munkájáról. Húsz év alatt 
összesen 92 789 esetben rendeltek el pártfogó felügyeletet. Ebből 88 616 ügyet befejez
tek, több mint 4000 ügyben ma is dolgoznak. Eredményesnek mondható 4937 kliens párt
fogó felügyelete, vagyis az eredményességi mutató 55 százalékos. Újabb bűncselekményt 
követett el a pártfogoltak közül a 20 év alatt 12 831 elítélt, az ügyfelek 14 százaléka.

Illés Tiborné


