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Pöschwies
Progresszív büntetés-végrehajtás

Svájcban
Építészetileg és pedagógiailag egyaránt tudományos 
igényű koncepció alapján épült a zürichi kantonban 
Európa egyik legmodernebb büntetés-végrehajtási
intézménye, a tavaly márciusban átadott Pöschwie-
si Kantonális Büntetés-végrehajtási Intézet Az új '<■4' Jr

börtön a régi regensdorfi intézet mellett és helyett
épült fel, még elnevezésének megváltoztatása is a ré-
gi, elavult elvekkel való szakítást fejezi ki. __ M____

A régi épületet és a működést a vezeté
si szintek centralizálása jellemezte, ebből 
következett egyfajta rugalmatlanság, a 
csillagrendszerű építészeti megoldás miatt 
az egy centrumból való irányítás, az elítél
tek elhelyezésében differenciálatlanság, a 
csoportosítás hiánya érvényesült, csekély 
külső biztonság és nagy belső zártság mel
lett. Ezzel szemben az új épületekkel és 
működéssel Pöschwies egyesíti magában 
mindazt, amit ma a büntetés-végrehajtástól 
elvárhatunk: Ez egyértelműen felfedezhető 
az új intézmény három fő jellemzőjén:

1 .Az egész intézmény decentralizálásá
nak és a normál végrehajtás 8 pavilonra ta
golásának köszönhetően áttekinthető cso
portrendszert sikerült megvalósítani. Ez a 
struktúra lehetővé teszi új viselkedési mó
dok valósághű munka- és lakhatási körül
mények közötti megismerését. Megnehe
zíti a bűnöző „szubkultúrák” kialakítását és 
kedvezően befolyásolja a személyzet és az 
elítéltek kapcsolatát.

2. Csoportonként specializált épületek. 
Az alapvetően négy épületre (speciális 
részlegek, normál lakóegységek, szociális 
központ, műhelyek) tagolt intézmény lehe
tővé teszi a végrehajtási problémákra törté
nő szakszerű reakciókat. így pl. lehetőség 
van az újonnan befogadottak külön rész
legben való megfigyelésére és ennek alap
ján történő elhelyezésére, a szökésre hajla
mosak vagy az erőszakos elítéltek elkülö
nített őrzésére stb.

3 .Rendkívüli biztonság kifelé és egyfaj
ta faluszerkezet a falakon belül. Az intéz- 
ménytelektronikával megerősített fal veszi 
körül, amely rendkívül hatásos védelem a 
szökés ellen, ugyanakkor elég nagy szabad 
területet ad az intézeten belüli végrehajtási 
program lebonyolításához. A 22 üzem, a 
szociális központ és a jól kiépített saját or
vosi szolgálat egyfajta faluszerkezetet köl
csönöz az épületnek.
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A három jellemzőn túl az alkalmazott 
építészeti megoldások a reszocializáció 
eszközeként szolgálnak. A tervezés és a ki
vitelezés során különösen ügyeltek a terek 
minőségére, a fényhatásokra, a színkon
cepcióra, a belső hangulatra.

A cél az emberhez méltó atmoszféra 
megteremtése volt. A jó építészeti megol
dásokkal elérték, hogy a fogvatartott szoci
álisan egységes környezetben élhet és mo
zoghat. Mindezek lehetővé teszik, hogy az 
intézet eleget tegyen a vele szemben tá
masztott követelményeknek, a normál 
büntetés-végrehajtás körülményei közötti 
szociális jellegű kérdésektől egészen a biz
tonságig. Az intézetben a férőhelyek száma 
a kihelyezett részleggel együtt 415. A fog- 
vatartottak 70-80 százaléka külföldi, mint
egy 40 nemzetből, 30 nyelvvel. A feladato
kat jelenleg 210 főállású és 30 részmunka
idős személyzet látja el.

A fogvatartottak nagy részét öt évnél 
rövidebb időtartamú szabadságvesztésre 
ítélték, ezért viszonylag rövid idő elteltével 
újra visszatérnek a társadalomba. A vissza
esés hatékony megakadályozására olyan 
végrehajtási feltételeket teremtettek, ame
lyek a személyiségstruktúra ép elemeit le
hetőleg nem befolyásolják károsan, inkább 
erősítik azokat. A végrehajtás körülményei 
a társadalom normáival konform életforma 
kialakítását hivatottak segíteni. Az intézet 
az elítéltek eddig hiányzó ismereteinek 
pótlására és kiegészítésére is lehetőséget 
nyújt.

Speciális részlegek
A speciális részlegek feladatai és az ott 

folyó tevékenység főbb jellemzői a követ
kezők:

1. Befogadó részleg (30 férőhellyel).
Mindenki az új elítéltek épületében

kezdi büntetése letöltését. Az új elítéltek 
fogadására kialakított csoport célja, hogy 
az el ítélteket egy bizonyos ideig-4 -8  hétig 
-  megfigyelés alatt tartsa, a szükséges jra- 
tokbabetekintést nyerjen, aszociális, szük
ség esetén a börtönpszichiátriai szolgálat és 
más szakemberek, az elítéltekkel egyéni 
beszélgetéseket folytassanak (ezek szol
gálnak a büntetés-végrehajtási terv alapjá
ul). Az itt szerzett ismeretekből ún. bünte
tés-végrehajtási konferencia dönt az elítélt 
normál végrehajtási körülmények közé 
vagy speciális részlegbe történő helyezésé
ről és munkahelyének kijelöléséről.

2. Az elítéltek biztonsági őrzésére szol
gáló épületben a különleges biztonságú 
körülmények között őrzöttek, a szökésre 
hajlamosak, az integrációs csoport, a vál
ságkezelő csoport és a fogda részlegei mű
ködnek. A különleges biztonságú őrzésű- 
ek csoportjába (6 férőhellyel) sorolják 
azokat a fogvatartottakat, akik a személy
zet vagy börtöntársaik testi épségét és éle
tét veszélyeztetik. Szintén ide kerülnek a 
szökésre hajlamos elítéltek is, ha az ada
tok alapján feltételezhető, hogy szökés 
esetén a lakosság életét és testi épségét ve
szélyeztetnék, illetve súlyos bűncselek
ményt (pl. emberölés, súlyos, erkölcs elle
ni vétség, gyújtogatás stb.) követnének el. 
Itt ki kell zárni az elítélt kitörési lehetősé
gét, a kívülről történő betörést, valamint 
az ellenőrizhetetlen belső és külső érint
kezést. így minden részlegen belüli és 
kívüli mozgás elkülönítetten és kísérettel 
történik. Az épületbiztonsági előírások, a 
berendezések és felszerelések ennek meg
felelőek. A végrehajtás során figyelembe 
veszik a bűntett súlyosságát, a vizsgálati 
fogság időtartama alatti viselkedést és 
más, a büntetőeljárásban részt vevő ható
ságok információit.
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A szökésre hajlamosak csoportjába (13 
férőhellyel) azok kerülnek, akik nem első
sorban a személyzetre vagy társaikra ve
szélyesek, de fennáll annak a gyanúja, 
hogy a normál végrehajtás körülményeit 
szökésre vagy szökés előkészítésére hasz
nálnák fel. E csoportba kerülnek azok is, 
akik szökési előkészületeket vagy szökési 
kísérleteket tettek. Ebben a csoportban -  a 
megfelelő műszaki biztonság mellett -  
megkísérlik a normál büntetés-végrehaj
táshoz közelítő napirend alkalmazását.

Figyelembe kell venniük a túszszedés 
nagyobb kockázatát is, amelyet megfelelő 
műszaki felszereltséggel és jól kiképzett 
személyzettel ellensúlyoznak, illetve pró
bálnak megelőzni.

A válságkezelő és integrációs csoport 
19 férőhelyes és két részre osztott: 6 a vál
ságkezelésre és 13 az integrációra szolgál. 
A válságkezelés fő célja a megnyugtatás és 
a krízist kiváltó események tisztázása, va
lamint a rövid távú kezelési program meg

tervezése. A válságkezelő csoportba törté
nő felvételről az igazgatóság dönt, a fel
ügyelő személyzettel és az orvosi szolgá
lattal folytatott konzultáció után. Az itt el
töltött idő alapvetően korlátozott, a mini
málisan szükséges néhány naptól pár hétig 
terjed. E csoportba nem vehetők fel a ko
moly biztonsági problémákat okozó, kü
lönleges őrizetet igénylők, a komoly, akut 
szomatikus és pszichés megbetegedésben 
szenvedő elítéltek, akiknek állandó ellen
őrzésre, felügyeletre és kezelésre van szük
ségük.

Ebben a részlegben a munkakövetel
ményeket egyénenként szabályozzák, egy
szerű munkát kell ugyan végezni, de el
sőbbséget élvez a válság leküzdése. Min
den egyéb tevékenységet (a szakemberek
kel konzultálva) a csoportot irányító team 
egyénileg határoz meg, illetve engedélyez.

Az integrációs csoportba (13 férőhely) 
kerülnek azok, akik pszichés megbetege
dés vagy személyiségstruktúrájuk megvál
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tozása következtében időlegesen -  ritkább 
esetben tartósan -  nem képesek a büntetés
végrehajtás mindennapos követelményei
nek elviselésére. Ide kerülhetnek még a pri
mer terápiás vagy viselkedésterápiás keze
lésre szorulók is. A csoportban dolgozók 
megkísérlik olyan mértékben megváltoz
tatni az elítélt viselkedését, hogy az a nor
mál körülményeknek megfeleljen. A cso
portnak különféle funkciói vannak, össze
tételétől függően két alcsoportban külön
böző programokkal lehet dolgozni.

Megfigyelő
funkció

Ha a befogadórészlegben töltött idő és 
az ott alkalmazott eszközök nem elegendő
ek az elítélt egyértelmű megítéléséhez és a 
végrehajtási terv elkészítéséhez, akkor a 
bizonyos személyiségzavarral küzdők ha
sonló megfigyelés céljából az integrációs 
csoportba kerülnek.

A tréningfunkciót ellátó csoportba előre 
meghatározott időtartamra, egyértelmű cél
lal és konkrét feladattal megbízott elítéltek 
kerülnek. Az általános végrehajtási terv ke
retében itt bizonyos tanulási lépéseket elő
készítenek, konkretizálnak és gyakoroltat
nak. Az integrációs csoportra alapvetően az 
interdiszciplináris együttműködés jellem
ző, azaz a csoportot vezető team szorosan 
együttműködik a szociális munkásokkal és a 
tanácsadó szociálpedagógusokkal.

A fogda az elítéltek biztonsági őrzésére 
szolgáló épületben, elkülönítetten helyez
kedik el. Értelemszerűen ezt nem egy rész
legként kell kezelni, hanem a fegyelmi fe
nyítés végrehajtási területeként. Az elítélt 
személyiségétől függően három különbö
ző fogdahelyiség van: a hagyományos, a 
veszélyeseknek és az erőszakosaknak.

3. A hosszú börtönbüntetésüket töltő el
ítéltek őrzésére szolgáló épület.

Az épület azon hosszú időre elítéltek el
helyezésére szolgál, akik nem tartoznak 
sem a szökésre hajlamosak, sem a különle
gesen őrzöttek közé. Büntetésük alapján és 
büntetésük hosszúsága miatt különleges el
bánásban és támogatásban részesülnek, 
hogy szabadulás utáni visszaesésüket mi
nél jobban elkerülhessük. Ez elsősorban a 
csoportos kezelés megfelelő kialakításá
val, célirányos egyéni beszélgetésekkel, 
valamint a szakmai képzés és továbbkép
zés támogatásával történik. Az épület két 
15-15 fős csoport elhelyezésére szolgál. A 
csoport munkaidejét, valamint a szünete
ket és a sétálásra kijelölt időszakokat lehe
tőség szerint a normál végrehajtásnak meg
felelően végzi. A szabadidőt és az étkezési 
időket a mindenkori csoportban töltik.

Szenvedélybetegek
Ebbe a 30 férőhelyes részlegbe kerü

léskor az elítélt azt az akaratát fejezi ki, 
hogy maga is hozzájárul szenvedélybe
tegsége megszüntetéséhez. A kábítószer
kereskedők hatásköréből kivontakat is itt 
helyezik el.

Elsősorban HIV-pozitívak, alacsony 
teljesítőképességűek és több éve drogfüg
gő elítéltek számára úgynevezett Metha- 
don-programot kínálnak, ami állapotuk 
stabilizálását segíti elő és megnyugvást kí
nál. Ez a program az elítéltek egy részének 
segítséget jelent abban, hogy szabadulásuk 
után tünetmentesek maradjanak, valamint 
a részleges szabadság körülményeit kínáló 
részlegben nyitott keretek között tölthes
sék le hátralévő szabadságvesztésüket.

Az elvonóprogram keretében a soké
ves kábítószeres múlttal rendelkezők se
gítséget kapnak, hogy az adott állapotuk
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drogmentes környezetben stabilizálód
jon, minél hosszabb drogmentes idősza
kot érjenek el és drogfogyasztás nélkül 
jussanak sikerélményhez. Ennek a rész
legnek a világos struktúrája azért szüksé
ges, hogy megakadályozza a személyisé
gükben gyenge, drogfüggő elítéltek bele
törődését, és számukra orientációs jellegű 
segítséget nyújtson.

A szenvedélybetegek részlegébe való 
kerülés önkéntes és szerződésen alapul. A 
szerződés lényeges része a házirend, amely 
úgy van összeállítva, hogy az ide kerülők 
újra hozzászokjanak a normális alvás- és 
munkaritmushoz (ébresztő, takarítás, zu
hanyozás, napi munka). A napirend továb
bi célja a drogfüggők aktivizálása és, ha le
het, csoportjába való integrálása. A min
dennapok változatossá tételére természet- 
védelmi, erdei és kerti munkák szolgálnak.

A szenvedélybetegek részlegébe kerü
lő elítélteket a részlegvezető egy szociális 
munkatárs kíséretében előzetesen felkeresi 
a területi börtönben vagy más végrehajtó 
intézetben. A jelölttel folytatott beszélge
tésből megállapítják, rendelkezik-e a szen
vedélybetegségtől való megszabaduláshoz 
szükséges minimális motivációval és ké
pes-e csoportban élni. A részlegbe történő 
felvételről a részlegvezető kérelme alapján 
az igazgató dönt.

A Methadon-programban résztvevők
nél a jogi igazgatóság börtönpszichiátriai 
és pszichológiai szolgálatának vezetőjét is 
bevonják a munkába, aki végül dönt az el
ítélttel folytatott beszélgetés után a Mediá
don adagolásáról is. A vizeletpróba kötele
ző, hetente egyszer felügyelet mellett kell 
elvégezni.

A felvételkor az elítélt mellé a team egy 
munkatársát osztják be, aki speciálisan 
egyéni problémákkal foglalkozik. A rész

legben tartózkodás alatt végig mellette ma
rad és megbeszéli vele a napi és egyéb 
problémáit. Elkíséri első szabadságára is.

Lakóegységes
rendszer

A speciális részlegek sajátos kínálata 
mellett az új intézet legfontosabb jellemző
je a normál elhelyezést lehetővé tevő lakó
egységes rendszer.

Egyenként 24 férőhelyes, 8 önálló és jól 
áttekinthető lakóegység van egy épületben, 
szalagrendszerben felfűzve, a speciális 
részlegekhez képest 45 fokos szögben el
helyezve. A végrehajtás céljainak elérésé
ért 4 fős teamek felelősek (1 vezető, 1 pszi
chológus, 1 szociális munkás, 1 szupervi- 
zor). Ezek szabályozzák -  a felelős terüle
tekkel szorosan együttm űködve-a rendez
vényeket, a szabadidős foglalkozásokat és 
a sporttevékenységet. A csoporttevékeny
ségre külön helyiség áll rendelkezésre.

Az egyes csoportokat állandó összeté
telű teamek kísérik. Az elítéltek ezekkel a 
felügyelőkkel találkoznak leggyakrabban 
a műhelyek mesterein kívül, ilyen értelem
ben számukra ők a legfontosabb szemé
lyek. Ok lépnek először kapcsolatba az el
ítéltekkel, és az állandó, rendszeres együtt- 
lét miatt ők tudják leginkább felmérni egy 
elítélt pozitív és negatív irányú változásait.

A lakóegységek zárkái csakúgy, mint a 
többi egyszemélyes, 12 négyzetméteresek. 
A zárkák a normál lakószobák belső terét 
idézik. A hárompontos zárral és kémlelő
nyílással ellátott fémajtók naponta 16 óra 
30 perctől 20 óráig nyitva vannak. A fogva- 
tartott ebben az időszakban kulccsal zár
hatja, így a többi társa elől a zárkáját és tár
gyait védeni tudja. A személyzet a főkul- 
csos rendszerben ilyenkor is nyithat, illetve 
blokkolhat, vagyis teljesen zárhat.
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A pöschwiesi intézetben az eddigiek 
mellett a műhelyek és a speciális épületek 
munkakínálata tartozik a legfontosabb 
végrehajtási eszközök közé. A rendszeres 
és értelmes munkavégzésre való képesség 
és lehetőség szerint a szakképzés a legfon
tosabb előfeltétele annak, hogy az elítélt 
szabadulása után is megállja a helyét. A ki
elégítő munkavégzés szintén a végrehajtás 
stabilizáló tényezői közé tartozik.

A mestereknek ügyelniük kell a lehető
leg valósághű munkahely kialakításra. Az 
elítéltek szakképzettségének és a végrehaj
tási tervnek alárendelten az üzemeket a 
mesterek gazdasági szempontok szerint 
vezetik. Az intézet napirendje a munka- és 
a szabadidő világos elválasztásával igyek
szik ehhez hozzájárulni. (Séta, zuhanyo
zás, bevásárlás a boltban, orvosi vizsgálat 
stb. munkaidőn kívül történik.)

A követelményeknek megfelelően 
többféle munkahely áll a fogvatartottak 
rendelkezésére, akik műhelyszervezésű 
munkahelyen, mesterek irányításával, kis 
csoportokban dolgoznak. Látogatásunk 
idején 22 műhely üzemelt.

Az intézet szociális szolgálata a szociá
lis központban tevékenykedik. Közremű
ködik az új elítéltekkel folytatott beszélge
téseknél, tekintettel a végrehajtási tervre és 
a szociális szolgálat által az elítélt számára 
nyújtható szolgáltatásokra. Segítik az el
ítélt szabadságvesztéséből adódó szemé
lyes, jogi, anyagi és családi problémáinak 
megoldását, a szabadság előkészítését és a 
szabadság engedélyezéséhez szükséges 
feltételek teljesítését. Koordinálnak az 
igazságügyi hatóságokkal és egyéb állami, 
valamint magánszervezetekkel, szorgal
mazzák a kapcsolatfelvételt és kapcsolat- 
tartást.

A szociális központhoz tartoznak a szo
ciális gondozók, az iskola és a szabadidős 
tevékenység vezetője, a külső kapcsolatok 
és a nyilvánosság felelőse, valamint a pszi
chológusok.

A szociális központban különböző sza
badidős tevékenységre van lehetőség.

Ehhez jól felszerelt és berendezett szín
házterem, meditációs terem, könyvtár, cso
portos foglalkoztatók, tantermek, kondici
onálótermek és tornacsarnok áll a fogvatar
tottak rendelkezésére.

Fontos, hogy az elítélteknek lehetősé
gük legyen a szabadidő értelmes eltöltésé
re, ide tartozik a sporttevékenység is. A 
konkurenciával való kapcsolat, az ag
resszió kezelésének lehetősége és a csopor
tos játék a sporttevékenység során értékes 
nevelőeszköz, segít a felhalmozódott ag
resszió levezetésében.

Az intézet egészségügyi blokkjában jól 
felszerelt orvosi rendelő és kórterem van, 
amelynek biztonsága lehetővé teszi, hogy 
bármely részlegből fogadjon betegeket.

Az intézet biztonsága érdekében tech
nikát elsősorban ott alkalmaznak, ahol az 
segíti a személyzet átlagon felüli ve
szélyeztetettségének csökkentését, vagy ha 
így a személyzet létszáma bizonyos helye
ken csökkenthető, tehát növelhető az elítél
tekkel közvetlenül foglalkozók létszáma.

A személyzet minden tagja saját terüle
tén felelős az intézet biztonságának fenn
tartásáért és megőrzéséért. Ez kiemelten 
vonatkozik a munkáltatást irányítókra, va
lamint a részlegfelügyelőkre. A biztonság 
így nemcsak a speciális biztonsági szolgá
lat, hanem az egész állomány feladata.

Pados József


