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TANULMÁNY

A  kétezredik év
A börtön az értékek 

és a hatékonyság
Aligha beszélhetünk börtönökről anélkül, hogy ne gondoljunk rövi
den vissza a 70-es évek elejére, amikor a rehabilitációs ideológia vi
rágkorát élte. A „kezelési” ideológia erőt merített abból az elgondo
lásból, hogy az ember, beleértve a bűnözőt is, a társadalom értékes ré
sze. Ezért a tartalomtól és jelentéstől megfosztott puszta büntetésnek 
nincs erkölcsi igazolása. A rossz útra tévedt embernek pedig segíteni 
kell, hogy ismét hasznos tagja lehessen a társadalomnak.

A  rehabilitációs ideológia 
és a neoklasszicizmus

Mint minden ideológiával, a kezelési ideológiával is visszaélhetnek. Ennek szemléltetésé
re talán elegendő egy pillantást vetni a korabeli Amerikára, egy olyan országra, amelynek köz
ismert az újítások iránti nyitottsága, ahol uralkodó a gondolatszabadság.

1965-ben Montrealban tartották az ötödik nemzetközi kriminológiai konferenciát a „Bű
nözők kezeléséről”. A bűnmegelőzési módszerek egész sorát mutatták be: a kezelési módok 
közül különös értéket tulajdonítottak az orvosi vagy sebészi módszernek. Fontanesi felhívta 
a figyelmet a nagyagysebészet fontosságára, amelyet, bár a bűnözést serkentő tényezőket nem 
csökkenti, mégis alkalmazni kellene, ha az egyéb terápiás lépések sikertelenek maradnak. Ha
sonlóképpen nem szabad lemondanunk a kísérletekről, mert azzal az ilyen terápia fejlődését 
gátolnánk.1

A kezelés pszichológiai módszereivel szintén foglalkoztak.2 A terápiás eljárásban külön
leges fontosságot tulajdonítanak a hipnózisnak, amellyel változásokat érhetünk el az emocio
nális tapasztalatban, a jellemben és az akaratban. Sajnálatos azonban, hogy a hipnózis rene
szánsza nem járt szélesebb körű és rendszeresebb alkalmazásával a bűnözők kezelésénél Jegy
zi meg Pacheco e Silva. A pszichoanalízis különleges erejét is fel kellene használni a bűnözés 
ellen, élve a bűnöző tudatalattijának ismeretével.3

A narkoanalízis szintén a kezelés nélkülözhetetlen módszere, amelynél a gondolatok ki-

•Elhangzott Budapesten, az Európai Igazságügyi Pszichológiai Társaság V. konferenciáján.
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nyilvánításának szabadsága feletti ellenőrzést különféle gyógyszerezéssel megszüntetik. Az 
ellenvetések dacára nincs semmilyen érv az ellen, hogy miért ne alkalmaznák ezeket a kezelé
si módszereket a bűnözőkön, ha az a javukat szolgálja.4

Ez utóbbi bizonyítja a társadalom különleges gondoskodását a bűnözőről. A hatalom, 
amellyel a bűnözőket kormányozzuk, feljogosít minket arra, hogy megítéljük, mi jó nekik.

A 70-es évek elején azt is megmutatták, hogy milyen, egymással teljesen ellentétes elkép
zeléseket alakítottak ki olyan szerzők, akiket még ma is a humanisztikus pszichológia úttörő
iként tartanak számon. Carlos Rogers 1961-ben megírta könyvét Személlyé válva címmel. Új 
szóhasználatot alkalmazva jelentős megkülönböztetést vezetett be a konzervatív osztályozás
ban a normális és az abnormális, a becsületes és a bűnöző, az egészséges és a beteg között. A 
személyt, akit „kezel”, „kliensnek” és nem páciensnek nevezi anélkül, hogy mindentudó dok
tornak adná ki magát, ő csak a terápiát alkalmazó, aki a megfelelő személyek között kommu
nikálást teremt, amiből mind a kliens, mind a terápiát alkalmazó hasznot húz.5

A kriminológia területén Rogershez legközelebb Fenton áll. Fenton munkáját Kézikönyv a 
csoportos tanácsadás alkalmazására büntetés-végrehajtási intézetekben címmel a 60-as évek 
közepén adták ki.'1 Ebben a művében Fenton hangsúlyozza a konstruktív csoportos kölcsönha
tást, amelyet az alábbiaknak kell jellemeznie: a szabad vita megteremtése és a bűnöző elfogadá
sa olyannak, amilyen; a bűnöző számára annak lehetővé tétele, hogy felfogja azoknak az érzel
mi konfliktusoknak a jelentőségét, amelyekből bűnöző tevékenység keletkezhet; az emocioná- 
lisklímajavításaaz intézetben; kezelés konstruktív személyek közötti kapcsolatoksegítségével.

Fenton kezelési modellje mentes az orvosi beavatkozásoktól, Clockwork Orange-é az 
averziós terápiáktól, hipnózistól vagy az elektrosokkos terápiától, bár ezt a modellt olyan kor
szakban fejlesztették ki, amely „az ember javára” tele volt az effajta találmányokkal.

Maslow szembeszegült a hagyományos pszichiátriai kategóriákkal és másképpen látta a 
problémát: „ A deviancia pszichológiája nem korlátozhatja magát a skizofrénia tanulmányo
zására. Magába kell foglalnia a cinizmust, önkényeskedést, hedonizmust, az értékek elveszté
sét, az előítéleteket, gyűlöletet, kapzsiságot, önzést és ehhez hasonló jelenségeket és jellemző
ket. Az értékrendszer szempontjából pontosan ezek a legsúlyosabb betegségek. ”7

Ugyanebben az időszakban a kezelési ideológiát komoly bírálat érte Martinson kutatásá
ban.* Munkájának fontosságát mutatja, hogy még ma is idézik őt szinte minden kriminológiá
val foglalkozó munkában vagy értekezésben. A Martinson által feltett alapvető kérdés az, hogy 
mindabból, amit a bűnözőknek rehabilitációjuk reményében felkínálunk, mi hatékony? („Mi 
működik?”) A bűnözési és visszaesési arány növekedése fényében válasza gyors és egyszerű 
volt -  „Semmi sem működik”. Az ezt követő kutatásaiban végrehajtott néhány változástól el
tekintve.’ Martinson megsemmisítő kritikával illette a rehabilitációs ideológiát, amihez később 
néhány kriminológus és pszichológus is csatlakozott. A kritika legjobban a politikának felelt

I
meg, különösen a konzervatív politikának.

Talán nem puszta véletlen, hogy több, változatosabb filozófiai és pszichológiai tendencia 
alakult ki Amerikában, mint Európában, amely néha csak felszedi az óceán másik oldalán lét
rejött találmányokat. A középkori filozófiai örökség terhétől mentesen az Egyesült Államok 
hosszú időn át hangsúlyozta az emberi szabadság és a kötetlen alkotás fontosságát. Talán az 
alkotás szabadságához való ragaszkodásnak köszönhető, hogy a fogyasztói filozófia jobban
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virágzott Amerikában, mint máshol. Az előzőekben említett hatékonyság minden tevékeny
ség védjegyévé vált. És mivel könnyebb és kényelmesebb valamit a rövid távú eredmények 
alapján megítélni, nem meglepő, hogy sok tudományág magáévá tette ezt az elvet. A techno
lógiai tudományok megpróbálnak rábeszélni bennünket a gyorsétkezési rendszer értékére és 
a társadalomtudományok annak az erejére, hogy az emberi magatartást ellenőrzés alá vonjuk 
és hozzáigazítsuk a rendszerhez. A hatékonyság elve legjobban a politikának felel meg, mivel 
a politikusok mindig kénytelenek a polgároknak -  szavazóknak -  gyors eredményeket ígérni.

Gyakorlatilag lehetetlen a börtönökről anélkül beszélni, hogy ne hivatkoznánk ezeknek a 
marginális szociális intézményeknekahatékonyságára, amelyek abban a pillanatban közelebb 
kerülnek figyelmünk gyújtópontjához, mihelyt a növekvő bűnözési arány magyarázatául bűn
bakot kell keresni és találni.

A hatékonyság mérlegelése elleni egyik érvet Heather ajánlotta"1 a bűnöző típusról szóló 
elmélet bírálatával kapcsolatban. Ezek az elméletek könnyűvé teszik az életet minden gyakor
ló szakértő számára: mentesek minden kötelezettségtől, hogy figyelmeztessenek valamilyen 
változásra a társadalmi helyzetben, vagy hogy befolyásolják azt: nem kell, hogy megváltoz
tassák a beállítottságukat; koncepciójuk nem az azonos talajon álló kölcsönhatás és kommu
nikáció koncepciója, hanem találkozás az egyik oldalon a fennkölt tudomány és a másik olda
lon a státusz és jogok nélküli deviáns személy között.

Ha azt kívánjuk a börtöntől, hogy hatékony legyen, olyannyira hatékony, hogy (legalábbis 
nagy valószínűséggel) a helyes útra terelje a bűnözőt büntetésének letöltése után, meg kellene 
kémünk ugyanezt az intézetet, hogy változtassa meg mindazt a szociális feltételt, amely a bűnt 
előidézi, messzi távolságban a börtönöktől. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ahol a bű
nözésről van szó, a börtönök, mint amilyenek általában mostanság, nem viselik a maguk fele
lősségét. De nem tisztességes dolog a börtönt hibáztatni egy elvesztett csatáért, miközben a 
börtönön kívül, a társadalomban elveszítjük a hábo rút egy igazságosabb és jobb világért. Olyan 
világban, amelyet ellenségeskedés, félelem és agresszivitás jellemez mindennel szemben, ami 
különbözik tőlünk, becsületes, egészséges és engedelmes állampolgároktól, olyan világban, 
amely közömbös a mások fájdalmával szemben. Mi a börtönöket bíráljuk a hatékonyság hiá
nya miatt és hibáztatjuk a bűnözésért.

Úgy látszik, azzal próbáljuk kijavítani a rendszerben lévő hibákat, hogy számos alkotóré
szének csak egyikére összpontosítunk. Hasonlóképpen hajlamosak vagyunk a visszaesést a si
kertelen rehabilitációnak vagy általában a börtönök hatékonysága hiányának betudni. De ez
zel behunyjuk szemünket a tény előtt, hogy az a világ, amelybe visszavisszük bűnözőinket, 
kellemetlen és elutasító, ellenséges és erőszakkal teli -  röviden: olyan világ, amely önmagá
ból termeli ki a bűnözést. A börtönben szerzett jó tapasztalatot hamarosan tönkreteszi a rossz 
befolyás.

így nem csoda, hogy a börtönök hatékonyságáról folytatott viták ördögi körben forognak, 
amely rehabilitációs ötletekkel kezdődik és a bűnözés növekvő mértékével fejeződik be. E 
szélsőségek között áll a büntetésről szóló elképzelések sora, az igazságszolgáltatási modelltől 
az elrettentésig.

Talán ez ad választ arra, hogy miért vesztette el a humanista filozófia, pszichológia és kri
minológia olyan gyorsan a csatát a neoklasszicista ideológiával és a „csupán pusztaság” mo-
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deliekkel szemben. Mártimon némi megkönnyebbülést hozott azzal, hogy mentesítette az 
egyiket, mint a politikai hatalom vagy a törvényesen megadott hatalom képviselőjét mások -  
a börtönben lévő bűnözők -  felett, az önértékelés kötelezettségétől. A többség Rogers egyen
rangú alapon való kommunikációját túl nehéz elképzelésnek és mindenekelőtt túlzottan kelle
metlen feladatnak találta. Ezen túlmenően nehéz támogatni azt az elképzelést a humanista 
közelítésről, hogy mi, a tisztességes és normál állampolgárok, tanulhatnánk valamit a bűnö
zőkkel megfelelően létesített viszonyból. Az ilyen közelítés határokat szab amások felett gya
korolható hatalommal való visszaélésnek. Azonban van-e nagyobb kísértés, mint az, hogy va
lakinek hatalma van mások felett? Ennél a pontnál fel kell idézni Maslow szavait, hogy egész
séges emberek nem szeretnek hatalmat gyakorolni mások felett." Bárki, aki a büntetőpolitikát 
alakítja a társadalmi hatalom helyzetéből, állandóan törődjön az egészségével és tegyen is ér
te valamit.

Az Igazságszolgáltatás Új Korszaka eltörölte a kezelési ideológiával való nyilvánvaló 
visszaéléseket az emberi személyiségbe történő beavatkozásoktól a formális jogi visszaélése
kig, amelyek például határozatlan ítéletekben nyilvánultak meg. Mégsem lehet figyelmen 
kívül hagyni bizonyos kutatási tanulmányokat, amelyek a börtönökben lévő viszonyokkal fog
lalkoznak. Jessica Mitford 1970-1973-ban tanulmányozta a börtönviszonyokat. Úgy találta, 
hogy a börtönök többségében teljes cenzúra van, mivel a leveleket, amelyeket elítélteknek írt, 
visszaküldték; a fegyelemsértések eredménye példás büntetés volt és a besúgást jutalmazták; 
a börtönben elkövetett bűncselekményekért a büntetést bírósági eljárás nélkül szabták ki és az 
elítéltek nem folyamodhattak senkihez a börtönben velük történtek miatt.12

Conklin két kutatási tanulmányt idéz (Karagianis 1978 és kutatás Kaliforniában 1971 -ben), 
amelyek azt mutatták, hogy az összes forrásnak csak a 6 százalékát használták fel kezelési cé
lokra, míg a fennmaradó részt biztonsági rendszerekre és karbantartásra költötték.1'' Ezért We- 
igend megfigyelését, hogy csak gyenge szándék volt a  kezelési elképzelés megvalósítására, 
egészen komolyan kell venni.14 A 70-es évek börtönlázadásai nem a kezelés elleni tiltakozá
sok voltak, hanem az embertelen viszonyok, a túlzsúfoltság és a kínzások ellen (például az at- 
ticai lázadás 1971-ben).

Miközben hitelt adunk az új korszaknak, hogy legitim leszámolást végez a kezelési ideo
lógia tévképzeteivel, el kell ismerni, hogy ideológiai összeütközésekre került sor akadémiai 
szinten és ezeknek kevesebb befolyása volt a börtönökben uralkodó konkrét viszonyokra. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy csupán az idő múlása is befolyásolta a börtönöket. A neok
lasszicizmus mindenhol a világon telezsúfolta a börtönöket. Az Egyesült Államokban az 
1980-1990-es időszakban a rabok száma megduplázódott.15 Az európai adatok nem ennyire 
drasztikusak, de az elítéltek száma itt sem csökken. Némely országok, egyik ezek közül Hol
landia, új börtönök építését tervezik, most kétszer annyi elítéltnek.

Amikor a büntetéspolitikai dimenzióról beszélünk, nem szabad elmulasztanunk megem
líteni a politikusokat, akik azt a véleményt hajtogatják, hogy a bűnözésre adandó válasz a szi
gorúbb törvényekben, a keményebb ítéletekben és a börtönök nagyobb számában rejlik.1''

A bűnmegelőzés hatékonysága növekvő mértékben a bűnözőkkel szembeni erőszakban 
mutatkozik meg, Hammurabi „szemet szemért” törvényének megfelelően. A hatékonyságtól 
mint a modem fogyasztói társadalom uralkodó gondolatától megszállottan elfelejtjük a szá
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momra sorsdöntőnek tűnő kérdést feltenni: „Vajon, amit mi a bűnözőkkel a büntetőpolitika ne
vében teszünk, tisztességes, elfogadható és erkölcsileg igazolható-e?”

Ha csak egy pillanatra el tudnánk felejteni a magasztos rehabilitációs célokat és az azokra 
kijelölt módszereket és helyette a büntetőpolitikai intézkedések erkölcsi igazolhatóságát kér
deznénk meg, akkor talán ezeket a célokat könnyebb lenne elérni.

Hibás korrelációkat és nem bizonyítható hatásokat bemutatva figyelmen kívül hagyjuk az 
alapvető morális kérdéseket. Ahhoz, hogy választ kapjunk ezekre a kérdésekre, magunkba kell 
tekintenünk. A tükörbenézés kellemetlen, amit mi, erkölcsös és normális állampolgárokként 
„a dolog természeténél fogva” inkább elkerülnénk.

A börtön, mint (nem) kezelési intézmény
Az európai szárazföldi jog önelégültebb, mint az angolszász jog. A jogfilozófia fejlődésé

vel bizonyos tudományos diszciplínáknak hátat fordított, amelyekből a büntetés területén le
hetett volna valamit tanulni.

Fontos kérdés, amit évtizedeken keresztül feltesznek a börtönökkel kapcsolatban: bevezet
ték-e a kezelést a börtönökben, vagy elhagyták? Ez az a kérdés, amivel kapcsolatban van a bör
tönök feloszlatása kezeléses és nem kezeléses börtönökre.

Miért gondolom, hogy ezt a kérdést rosszul tették fel?
Ezt a felosztást azzal a feltevéssel indokolják, hogy vannak intézetek, ahol nem alkalmaz

zuk az elítéltek befolyásolásának különféle módszereit. Ezek azok az intézetek, ahol az elítélt 
csupán letölti büntetését, de nincsen szándék a rehabilitálására.

Az érzékszervi elkülönítési kísérletek, amikor az alanyokat teljes elszigeteltségbe hely
ezik, ismertek a pszichológiában. Az emberi test, amely hozzászokott, hogy különféle stimu- 
lusokat kapjon, nem tudná ezeknek a stimulusoknak a hirtelen elvonását elviselni.17

Watzlawick szerint a kommunikációs elmélet egyes számú alapelve az, hogy „Lehetetlen 
nem kommunikálni" ,"1 A kommunikáció lehet szóbeli vagy nem szóbeli. Ez utóbbi gyakran 
tartalmaz olyan üzeneteket, amelyeket nem kívánunk kimondani, de amelyek sorsdöntőek an
nak, akivel kapcsolatunk van.

Ahol megértik a személyek közötti kommunikáció elvét, a kezelés fogalma valamelyest 
más megvilágításban jelenik meg. A kezelés akkor mindenné válik, amit egy emberi lénnyel 
teszünk és minden, amit elmulasztunk megtenni, de meg kellene tennünk. Mindkét cselekedet 
eltéveszthetétlen befolyást gyakorol az emberre és magatartására.

Ha „nem kezeléses” börtönre törekszünk, végső fokon korrekt, hideg és személytelen in
tézményt hozunk létre, ahol az alapvető jogokat nem sértik meg, de ahol a személyzet és a ra
bok közötti emberi kapcsolat hiánya határozott (negatív) hatással lesz a bűnözőkre. Az effajta 
intézmények száma nem kevés, de sokkal több az olyan, amelyben a jogsértések nyilvánvaló
ak, amelyekben a kommunikáció agresszív és egyet jelent azzal, hogy visszaélnek az elítéltek 
feletti hatalommal.

A rehabilitációs ideológia összeomlása után évtizedekkel a szerzők az újjászületéséről ír
nak, az újra „felfedezett” rehabilitációról. A véleményem szerint ismételt vizsgálatot igénylő 
probléma a kérdések helyes feltevése. Ha kellően megfontolják a kommunikáció elméletét, 
akkor lehetetlen azt kérdezni, hogy „Mi működik?”. Először is, mert a bűnözők befolyásolha
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tók; másodszor, nincsenek olyan programok, amelyekről azt lehetne mondani, hogy valóban 
megakadályozzák a bűnözést, a mai büntetési politika egyedüli céljaként. Talán helyesebb len
ne azt kérdezni, hogy mindabból, amit az elítéltek tekintetében teszünk, mi indokolt erkölcsileg.

Ma nincsenek egységes kritériumok az eljárások erkölcsösségére. Ha azt kérdezzük, kinek 
kell meghatároznia a morális viselkedés szabályait, a legkevesebb, amire juthatunk, hogy nem 
a politikusok a legmegfelelőbbek erre. A válasz második részét nem könnyű megtalálni. Olyan 
dolgokban, amelyek ugyanúgy érintik a közhangulatot, mint a bűnözést, nehéz a közvéle
ményre hagyatkozni, amelynek normális esetben a politikai hatalom kritikus közegének kel
lene lennie.19 Ha nem ismernénk teljesen különböző elképzeléseket a bűnmegelőzésről a kri
minológusok munkájában, könnyebb lenne az úgynevezett független szakértőkre támaszkod
ni. De így olyan elképzelésekkel találkozunk, amelyek a biológiai perspektívától kezdődően2", 
ami szerint a bűnözőket kórházakban kellene elhelyezni és a potenciális bűnözőket biogyó
gyászati módszerekkel a terhességtől kezdődően meg kellene figyelni, az elrettentő rendszer 
létrehozásáig terjednek, amelyben a büntetést különleges értékként és a kultúra egy aspektu
saként kellene érteni.21

Lehetséges, hogy miközben a szerzők gyakran hivatkoznak a szociális értékek hiányára, 
azokra az értékekre gondolnak, amelyeket mi elfelejtettünk, vagy a helyükbe más értékeket 
tettünk? Ezek az új értékek büntetésorientált társadalmi rendszerekről szólnak22, ahol nincs he
lye az elmélkedésnek. Az új értékek lényege a másság üldözése, az ellenséges érzés minden
kivel szemben, aki nem olyan, mint mi, az engedelmes és tisztességes polgárok. Ezért talán he
lyénvalóbb nem a kezelés vagy elrettentés újjászületéséről, hanem azoknak az értékeknek az 
újjászületéséről beszélni, amelyeket túl nehéznek találtunk ahhoz, hogy kövessük őket.

Erkölcsi álláspontjaink
A szerzők gyakran írnak a kezelési és rehabilitációs ideológia újbóli felülvizsgálatának 

szükségességéről1', de ritkán utalnak saját elveik és erkölcsi normáik felülvizsgálatának szük
ségességére.

A világban, amelyben élünk -  meg kell hagynunk-, növekszik a gyűlölet az idegenekkel, 
más vallásokkal és fajokkal, valamint a bűnözőkkel szemben. Ilyen körülmények között vilá
gossá vál ik, hogy értékítéleteink, nézeteink és különösen előítéleteink, mint olyan álláspontok, 
amelyek egy erőteljes érzelmi összetevőt tartalmaznak, hogyan alakulnak ki. Néha tévesen jut
unk arra, hogy azt higgyük, a büntetőpolitikai intézkedések ésszerű érveken alapulnak. Ez igaz 
lehet a műszaki tudományokra vonatkozóan, de aligha alkalmazható a társadalomtudomá
nyokra. Azok, akik azt hiszik, hogy a tudósok összegyűjtik a halálbüntetés mellett és ellen szó
ló érveket, s aztán azok mérlege alapján döntenek, tévednek. Idéznünk kell Klare-f4, aki azt ír
ta, hogy a halálbüntetésről szóló nézetek tele vannak ajellem és vérmérséklet lényeges voná
sainak hangoztatásával. És ezeket a vonásokat életünk korai szakaszában kapjuk, a nézetek, 
amelyekben visszatükröződnek, csak kis mértékben változnak a ráció befolyása alatt. Ugyan
ez vonatkozik a bűnözők kezelésére.

Nem meglepő, hogy olyan kevés dolog fordul jobbra a világon. Az előítéletek az összes sze
mélyiségi komponens közül a legstabilabbak, különösen azok, amelyeket negatív érzelmek hoz
tak létre.
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Ami a kétezredik év börtöneit illeti, úgy tűnik, máris elhanyagoltuk a fontos döntések több
ségének meghozatalát. Aligha várható, hogy a helyzet radikálisan megjavul négy éven belül, 
ha a mai feltételek annyira kevéssé stimulálóak, mint amilyenek.

Maradt-e valami emlékezetes ennek a rehabilitációs ideológiának a romantikus korszaká
ból, amely mentes volt a visszaélésektől és igyekezett a bűnözőket komolyan kezelni? A tör
ténelmi emlékezetre való hivatkozás nem olyan naiv, mint ahogy azt az ember elhamarkodot
tan megítélhetné. A történelem, beleértve a kriminológia és büntetéstan történelmét, mindig a 
ciklikus mozgások hálózata, amelyben az ellenséges érzület időszakát a tolerancia és megér
tés korszakai követték. A fontos kérdés az, hogy mit tehetünk ennek a cserének a bátorítására. 
Azt gondolom, először saját magunkba kell tekintenünk, úgy értem, a saját szemünkbe és nem 
a bűnözők szemébe. Ezután ki kell jelentenünk, milyen értékekeiérésére törekszünk. A követ
kező kérdés az, hogy készek vagyunk-e szembeszállni a politikai hatalommal, amely gyor
sétkeztetési recepteket követel tőlünk a bűnmegelőzésre. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy 
vállaljuk a kockázatát az örökös konfrontációnak és konfliktusnak, amire a tudományos elme 
van kárhoztatva? Amennyiben a társadalomtudomány és a politika kezet ráznak, ez a kérdés 
természetesen tárgytalanná válik.

Csak miután megvannak ezek a válaszok, válik világosabbá, hogy a Börtönök 2000 pro
jekt előrehaladást ér-e el abban, hogy olyan intézetekké váljon, amelyekben a fogyasztói filo
zófia a hatékonyságról és bűnmegelőzésről teret enged egy másik értékrendszemek, amelyben 
mindenekelőtt erkölcsi igazolást kap a bűnözőkkel szembeni eljárás. Ezek az alapvető kérdé
sek nem bűnözőket érintenek, hanem közülünk azokat, akik a büntetőpolitikát alakítják vagy 
abban részt vesznek. És mivel semmi dicséretre méltó nem történt már évtizedek óta a börtö
nökben, jogos a kérdés, hogy nem azok hibásak-e, akik a rehabilitációnak vannak alávetve.

Drágán Petrovec
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Aggodalmak
A bv. tisztviselők stressze és 

öngyilkossága
Miképpen csökkenthető a stressz és hogyan vehetjük elejét az ön- 
gyilkosságoknak? Ezek a kérdések érintik szakterületemet. Megkí
séreltem megismerni a magyarországi rendszert, részben olyan for
rásokból, mint dr. Boros János remek cikke, amely a The Keepers 
Voice (1994) szaklapban jelent meg, valamint dr. Estók József érde
kes dolgozatából, amely két évvel ezelőtt Kromerizben kapott fóru
mot. Mondanom sem kell, a büntetés-végrehajtási munka stresszel 
teli és ennek jó része abból következik, hogy ezt a munkát nem érti 
és nem értékeli eléggé a társadalom.

Feltárok néhány általános gondolatot a 
stresszről és az öngyilkosságról, ezenkívül 
képet adok saját tapasztalataimról. Remé
lem, hogy amiket elmondok, mind hasz
nos. Túl az öngyilkosság és a stressz vonat
kozásain, szeretném ráirányítani a figyel
met a szervezeti hiányosságokra. Az elvi 
irányokat egy szervezet vagy a kormány 
maga állapítja meg, de akik működésbe 
hozzák, ennél alacsonyabb szinten foglal
nak helyet. A programokat megvalósítók 
napról napra szembesülnek ennek a politi
kának a nem szándékolt, de gyakran fontos 
következményeivel.

Az Egyesült Államokban például szé
les körű igény nyilvánult meg azzal kap-

E
csolatban, hogy a büntetések keményeb
bek legyenek, valamint hogy szigorúbban 
döntsenek a probációval és a feltételesség
gel kapcsolatban, ami megfelelő ellenlépés 
lehet a növekvő bűnözéssel szemben. Te
szik ezt anélkül, hogy elegendő tőkét bo

csátottak volna rendelkezésre, hogy a meg
lévő büntetés-végrehajtási intézményeket 
bővítenék és hogy több büntetés-végrehaj
tási munkatársat alkalmaznának. Ez a kö
vetkezetlenség túlzsúfoltságot eredménye
zett a börtönökben és a fogdákban, így túl
zott teher hárul az intézményekre és a bün
tetés-végrehajtási tisztekre. Valójában ne
héz lenne ennél jellemzőbb színteret talál
ni, ahol ennyire növekedne a stressz.

Az öngyilkossági tanulmányban a pszi
chiátriai megközelítés domináns hangsúlyt 
kap, ily módon a szociológiai tényezők 
majdnem elsikkadtak. Ebbe a társadalom- 
tudományi fókuszba az öngyilkosság 
kóroktanában inkább a foglalkoztatási, 
szervezeti és társadalmi tényezők kerültek, 
mintsem a pszichológiai tényezők, mint 
például a depresszió vagy a PTSD (utóla
gos kóros stressz-rendellenesség). Ez a 
korrekció szükséges a pszichológiai meg
közelítés túlzott dominanciájával kapcso-
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latban az öngyilkossági tanulmányban. Ez 
a megközelítés sokkal inkább kiegészíti a 
pszichiátriai tanulmány eredményeit.

A szociológiai tényezők furcsa módon 
magyarázzák a büntetés-végrehajtási tisz
tek között előforduló öngyilkosságok 
problémájának elhanyagolását. Különös, 
hogy így tesznek a társadalomtudomány te
rületén tevékenykedő kollégáim, az ön
gyilkosságtan szakértői és a büntető igaz
ságszolgáltatás munkatársai is. Vonakodás 
tapasztalható a rendőrségi öngyilkossá
gokkal való szembesülést illetően is, de ez 
a téma a büntetés-végrehajtási tisztek ese
tében teljességgel tabu. Növekszik a rend
őrségi öngyilkosságok irodalma és már né
hány statisztikai adat is rendelkezésre áll 
ezzel kapcsolatban. Tudomásom szerint 
egy cikktől (Kamerman, 1995) és néhány 
alkalmi említéstől eltekintve, amelyek 
rendszerint részei a büntetés-végrehajtási 
tisztek között általában előforduló öngyil
kosságok elemzésének, nem létezik olyan 
munka, amely kizárólag a büntetés-végre

hajtási tisztek öngyilkosságának témakö
rével foglalkozna.

Ezzel ellentétben a rabok öngyilkossá
gának jelentékeny irodalma van. Valójá
ban Alison Liebling (1992) Öngyilkosság a 
börtönben című kiváló könyvében -  egyi
ke azon kevés tanulmányoknak, amelyek 
egyáltalán említést tesznek a büntetés-vég
rehajtási tisztek között előforduló öngyil
kosságról -elism erte, hogy a rabok öngyil
kosságáról végzett kutatásai során lett kí
váncsi a tisztek öngyilkosságának kérdésé
re.

A kutatás tanulságai közül fontos, hogy 
az állomány eléggé készségesnek bizo
nyult az adott témával kapcsolatban (rab
öngyilkosság), de gyakran kérdezték, va
jon az állományi öngyilkosságok, dep
ressziós betegségek, a stressz és egyéb 
problémák tárgyát képezik-e a kutatásnak.

Beszélgettem a büntetés-végrehajtást 
irányító minisztériumok, a börtönszolgála
tok képviselőivel több államban, ország
ban, városban, az Egyesült Államokban

Még ma is tabu a börtöntisztek öngyilkosságának témája
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A közvéleményt nem nagyon érdekli, mi történik a börtönökben

éppúgy, mint számos egyéb országban. 
Mindannyian egyetértettünk abban: a bün
tetés-végrehajtási tisztek öngyilkossága ál
talában komoly probléma, de az ő saját te
rületükön ez nem igazi gond. A raböngyil
kosságok témaköre rendszerint szerepel a 
kiképzési programok anyagában, ami az 
Egyesült Államok nagyobb büntetés-vég
rehajtási körzeteit illeti (az Amerikai Bün
tetés-végrehajtási Társaság pl. közzétesz 
egy kiképzési csomagot a raböngyilkos
sággal összefüggésben), de kevés olyan 
körzet van, ahol ilyen csomag rendelkezés
re állna a tisztek öngyilkosságáról. Az 
Egyesült Államokban a raböngyilkosság 
fontossága abból a félelemből ered, hogy a 
rabok pereskedni fognak. A peres eljárás az 
a rugó, amely sok amerikai szervezet tevé
kenységét mozgatja.

Sokkal kevesebb figyelmet fordít a szé-

I
les nyilvánosság és az akadémikusok köre 
a büntetés-végrehajtási tisztekre, mint a 
rendőrségre. Számos tényező magyarázza 
ezt az egyenlőtlen érdeklődést. Először is a 
büntetés-végrehajtási tisztek munkájukat

nem annyira a nagyközönség szemeláttára 
végzik. Ez tükrözi az általános kelletlensé- 
get a börtönökben folyó tevékenységgel 
kapcsolatban. Miután a bűnözőt lakat alá 
rakták, a közvélemény nem óhajt a továb
biakban hallani róla. A nagyközönség szá
mára, miután a bűnözőt bezárták, a problé
ma megoldódott.

A rendőrség a nyilvánosság előtt végzi 
munkáját, a büntetés-végrehajtási tisztek 
viszont a nagyközönség látókörén kívül 
dolgoznak. A rendőrséget úgy tekintik, 
mint a jó állampolgárok védelmezőit (leg
alábbis akkor, ha kapcsolatuk jó  a nyilvá
nossággal), míg a büntetés-végrehajtási 
tiszteket úgy tekintik, mint a társadalom 
szemetének őrzőit. Valójában innen ered a 
fogalomhoz kapcsolódó rossz hírnév.

Valószínűleg a média részéről meg
nyilvánuló kisebb figyelem eredményezi 
azt, hogy a büntetés-végrehajtási tisztek 
foglalkozását, együtt annak stresszhatásá
val, sokkal kevésbé értik meg, mint a rend
őrségi munka nehézségeit. Annak ellenére, 
hogy viszonylag kevés minisztérium van,
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amely adatokat tart nyilván a büntetés
végrehajtási tisztek öngyilkosságáról, a je 
lenség természetesen létezik. Jó néhány ha
sonlóság van a népességi jellemzőkben és 
bizonyos tényezők jelenlétében az öngyil
kosságok kóroktanát illetően, mint például 
a munkával összefüggő stressz, az alkohol- 
és kábítószer-élvezet, továbbá pszicholó
giai tényezők. A depresszió, az öngyilkos- 
sági ráta a büntetés-végrehajtási tisztek 
esetében bizonyára éppen olyan magas, 
mint a rendőrtisztek körében. Nem valószí
nű, hogy alacsonyabb lenne a vártnál, fő
ként ha összehasonlítjuk a büntetés-végre
hajtási tiszteket azzal a mintával, amelyet 
az általános népességből vennénk.

Némi statisztikai adattal azért rendel
kezünk a büntetés-végrehajtási tisztek ön- 
gyilkosságáról. New York városban példá
ul a Büntetés-végrehajtási Minisztérium, 
amelynek kb. 10 000 fős az állománya, az 
elmúlt öt évben a következő öngyilkossági 
számadatokat produkálta: 1996 (a mai na
pig 0), 1995 (1) (2), 1994 (2), 1993 (2), 
1992(3) 1992(3). New York állam városi 
rendőr parancsnoksága, amelynek állomá
nya megközelítőleg háromszor akkora, a 
következő öngyilkossági adatokat ismeri 
az elmúlt öt évről: 1996 (a mai napig 1), 
1995 (7), 1994 (12), 1993 (8), 1992 (1) 
1991 (5). Igaz, ezek a számok túl kicsinyek 
ahhoz, hogy tisztán „százalékos arányról” 
beszéljünk, két fontos dolgot mégis el
mondhatunk. Először: a büntetés-végre
hajtási tisztek öngyilkossága egyáltalán 
nem olyan súlyos probléma, mint a rendőr
öngyilkosságoké. Másodszor: az öngyil
kosságok száma majdnem bizonyosan na
gyobb, mint amelyet jelentettek.

A munkahelyi stressz bizonyosan 
egyik oka az öngyilkosságoknak, ámbár 
ennek pontos szerepét nagyon nehéz meg

érteni. Egyfelől a stressz mint kiváltó ok és 
mint hatás, összekapcsolódik egyéb ténye
zőkkel, az alkohollal, a kábítószer-élvezet
tel és a depresszióval, a reménytelenséggel. 
A stressz súlyosbíthatja az alkohol-élveze
tet és viszont, az alkoholélvezet stresszel 
teli munkahelyi életet idézhet elő. A mun
kahelyi stressz jó  barométere mindezeknek 
és az egyéb problémáknak is.

A büntetés-végrehajtási tisztek élete 
társadalmilag nem légüres térben zajlik. A 
társadalomban bekövetkező változások 
nemcsak a bűnözéssel és annak megelőzé
sével kapcsolatosak, de hatással vannak az 
öngyilkossági rátára is. Az Egyesült Álla
mokban az öngyilkosságot egyre inkább 
úgy tekintik, mint már „nem annyira elfo
gadhatatlan” megoldását a problémák ke
zelésének, különös tekintettel az idősekre 
és a halálos betegekre. Az öngyilkosság 
társadalmi megítélése is hatással lehet an
nak valószínűsítésére, hogy a büntetés
végrehajtási tisztek az öngyilkosságot vá
lasztják problémáik megoldására.

A társadalmi tényezőkön túl a szerve
zetek ugyancsak hatással vannak az öngyil
kosság valószínűségére. Nyilvánvalóan a 
büntetés-végrehajtási intézmények bizo
nyos fokig meghatározzák, hogy egy adott 
munkakör milyen mértékig lehet stresszel 
teli, melyek azokat a programok, amelyek
kel kiküszöbölhető a stressz. A parancs
nokságok ezzel ellentétben pénzügyi, vala
mint politikai nyomással küzdenek, korlá
tozottak a lehetőségeik, bármennyire jó 
szándékúak is.

Az Egyesült Államok néhány nagy 
büntetés-végrehajtási intézménye rendel
kezik tanácsadási vagy pszichológiai szol
gálattal, amely az állomány rendelkezésére 
áll. Néhány büntetés-végrehajtási egység a 
maga nemében egyedülálló tanácsadási
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A jó munkahelyi közérzetnek is meg kell találni a kulcsát

programmal rendelkezik. Ezek nyilvánva
ló előnye például a viszonylag alacsony 
költség és a bizalom, amely széles körű ta
pasztalatokból ered. Igaz, e programok né
hány büntetés-végrehajtási tisztet elbátor
talaníthatnak, hiszen a szolgálat nyújtotta 
előnyök igénybevételével személyük eset
leg ismertté válik. Ezt szem előtt tartva a 
Los Angeles-i rendőr-főparancsnokság a 
pszichológiai szolgálat programját elkülö
nítette a parancsnokságétól mind szerveze
ti, mind gyakorlati értelemben.

Az öngyilkosság-megelőzési progra
mokkal hasonló a gond. A megnevezés: a 
megelőzés, valószínűleg megtévesztő. Ha 
a számok túl kicsik, nehéz bizonyítani a 
megelőzés tényét, még akkor is, ha az való
ban megvalósult. New York államban pél
dául a rendőr-főparancsnokság beállított 
egy öngyilkosság-megelőzési programot 
videofilmmel, azt kísérő tréninggel, sőt 
1990-től 1993-ig nagyobb tanulmány meg
születésének tervével. 1992-ben, a kikép
zési tanulmány második évében, az öngyil

kossági „arány” 1-ről 6-ra ugrott az 1990- 
es évihez képest. Tovább menve 8-ra emel
kedett 1993-ban, majd 12-re 1994-ben. 
Fontos év volt hát 1992 a megelőzési prog
ram összefüggésében? Nem mondhatnánk. 
Az ugrás lehet a program következménye, 
de azon egyszerű tény eredménye is, hogy 
az állomány tagjai vajon mekkora figyel
met szenteltek („Hawthrone hatás”) a kér
désnek. Minthogy a számok igen kicsik 
voltak, nehéz megállapítani, vajon minek 
köszönhető ez az ugrás.

Valószínűleg más tényezők is közreját
szottak abban, hogy az öngyilkosságok 
száma 1990 és 1995 között megemelke
dett. Az őrségváltás New York város rend
őrparancsnokságának élén félelmetes hatá
sú volt. Három főparancsnok, továbbá jó 
néhány állományi vezető távozása destabi
lizáló légkört teremtett. Amikor egy fa alatt 
megmozdul a föld, az érett gyümölcsök le
pottyannak a földre. Ráadásul ebben az 
időszakban új polgármestert választottak, 
aki esküdözött, hogy kisöpri a múltbeli kor
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rupciót. Végül 1994-ben a Mollen-bizott- 
ság, hogy kivizsgálja a rendőrségi korrup
ciót, jelentést készített, amelynek követ
keztében bizonyos számú büntető feljelen
tés született a parancsnokság tagjaival 
szemben.

Az öngyilkossági hajlam felmérése 
kézzelfoghatóbb megközelítése a megelő
zésének (lásd: Sánchez és Kamerman, 
1992). Azzal az előnnyel jár, hogy kísérle
tet tesz a pszichológiai és viselkedési prob
lémák megragadására. A parancsnokságok 
kötelesek elemezni az öngyilkossági 
számadatokat, és gyűjteniük kell az ezzel 
kapcsolatos adatokat, és vizsgálniuk kell 
minden öngyilkossági esetet olyan techni
kákat fölhasználva, mint például a bonco
lás (Shneiman, 1981). Ez nemcsak a prob
léma átfogóbb felmérését segíti, de javítja 
a megfelelő tervezést, nyilvánvalóvá téve, 
hogy a büntetés-végrehajtási parancsnok
ság törődik az állománnyal.

Azok a programok, amelyek a stresszt 
veszik célba, hasonló funkciójúak és ha
sonló a problémakörük is. Sok stresszcsök- 
kentési programnak az a nem szándékolt 
velejárója, hogy a felelősséget a büntetés
végrehajtási tiszt személyére hárítja, ke
vésbé magára a szervezetre vagy a társada
lomra, amely elősegíti a stresszt. Az ön- 
gyilkosság egyik pszichológiai vonatkozá
sa a külső kontroll hiánya, vagyis az az ér
zés, hogy senki nem gyakorol ellenőrzést 
azon erők felett, amelyek az egyén életére 
hatással vannak. A stresszteli időszakok 
váltják ki ezt, kevésbé a lelki tévelygés, 
sokkal inkább a valóság pontos felmérése.

Amikor New York rendőrparancsnok
ságán átalakították a szolgálati rendet, le
hetővé téve a tiszteknek, hogy fontos csalá
di kötelezettségeiknek eleget tehessenek, 
ez javította a morált. Nemcsak azért, mert

csökkentette a konfliktushelyzetet a család 
és a munkahelyi kötelezettségek között, 
hanem mert látták, hogy a főparancsnokság 
felismerte a családi élet, valamint tisztjei 
magánéletének fontosságát. Vajon mit 
éreznek a büntetés-végrehajtási tisztek, ha 
látják, hogy jól fizetett, pszichoterápiában 
jártas szakembereket alkalmaznak a rabok 
pszichológiai gondjainak kezelésére, velük 
viszont jóval kevésbé törődnek?

Ha az öngyilkosságra figyelünk, nem 
kerülhető ki a depresszió, a reményvesz- 
tettség, az alkohol- és a kábítószer-élvezet 
kérdése, de közvetve azokkal a gondokkal 
is foglalkoznunk kell, amelyek a legna
gyobb haszonnal kecsegtetnének az ön- 
gyilkosságot megelőző programok felépí
tésekor. Ide sorolandók a pszichológiai 
vizsgálatok, amelyek névtelenséget nyúj
tanak és mind igazgatásilag, mind tényle
gesen az állományi részlegben működnek. 
Vajon milyen üzenetet tartalmaz az állo
mány számára, ha a parancsnokság olyan 
stresszcsökkentő programot, indít, amely 
kizárólag az egyénre hárítja a felelősséget, 
de elmulasztja célba venni a szervezeti 
stresszforrásokat? A helyesen megterve
zett stresszcsökkentő és öngyilkosság
megelőzési programok beindítása már ön
magában is emeli a morált, függetlenül at
tól, mennyire hatékony a stressz csökken
tésében avagy az öngyilkosság megelőzé
sében. Az üzenet nyilvánvaló: kifejezi a 
szervezet dolgozóiért érzett aggodalmat. 
Végül mit üzen a büntetés-végrehajtási 
tiszteknek az a tapasztalat, ha felvételi szű
résük kevésbé szigorú, kiképzési program
juk kevésbé átfogó, mint a rendőrtiszteké? 
Ezek súlyos, javarészt megválaszolatlan 
kérdések...

Jack Kamerman
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Achilles-sarok
Kell-e etikai kódex 

a büntetés-végrehajtásnál?
A címben jelzett probléma nem újkeletű. Az elmúlt 
években periodikusan vissza-visszatér ez a kérdés. 
Ha egy speciális etika szükségességének igénye ismé
telten felmerül, ez abból adódik, a köznapi gondolko
dás szintjén is nyilvánvaló, hogy az általunk végzett 
munkának fokozott erkölcsi háttere van, illetve kell 

hogy legyen. A problémát két irányból célszerű megközelíteni: a 
fogvatartottéból és a személyzetéből.

A fogvatartott, aki munkánk alanya, bi
zonyítottan erkölcstelen, mert nemhogy az 
erkölcsi szabályokat, de az írott jogszabá
lyokat is megsértette.*

Mind elméletileg, mind gyakorlatilag 
egyet kell érteni abban, hogy a büntetés
végrehajtásnak más célja nem lehet, mint 
az izoláció maradéktalan biztosítása mel
lett a rehabilitáció (reszocializáció) végre
hajtása annak érdekében, hogy az elítéltet 
alkalmassá tegyük a visszailleszkedésre. 
Nyilvánvaló az is, hogy ezt a személyt egy
részt meg kell nyerni magunknak, másrészt 
hatni kell rá. Ezt a feladatot csak úgy lehet 
végrehajtani, ha erkölcsi érzékét is fejlesz
teni próbáljuk.

1996-ban teljesen egyértelmű, hogy a 
büntetés-végrehajtási etikai kódex szüksé
gessége nemcsak az elítéltekkel kapcsola
tos szakmai megközelítések miatt fontos.

*A Szegedi Fegyház és Börtönben 1996. április

Nevezetesen: a személyi állomány tagjai
nak a hagyományos értelemben „erköl
csösnek” kell lenniük, egyrészt mert érté
ket csak így lehet közvetíteni, másrészt 
azért, mert mint minden más felnőtt embe
ri kapcsolatrendszerben és kommunikáció
ban, ez a szemlélet itt is alapkövetelmény. 
Továbbá azért is szükséges a személyi állo- 
mány fokozott erkölcsi tudata, hogy ne él
jen vissza adódó lehetőségeivel. Néhány 
alapfogalom azonban tisztázandó.

Közülük a kódexet lehet a legkönnyeb
ben meghatározni, amely szabályok és 
irányelvek írott gyűjteménye. Az én meg
közelítésemben az erkölcs azon normák, 
szabályok, parancsok és értékítéletek 
összessége, amely a magatartásunkat, gon
dolkodásmódunkat és cselekedeteinket a 
gyakorlatban szabályozza. Lényegében 
élettörvény, a „mit kell tennem?”-re adott

25-én elhangzott előadás szerkesztett változata.
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válasz, amely kétféle módon szabályoz. Az 
egyik felszólító, amikor azt mondja „kell”, 
illetve „tedd!”, a másik tiltó: „ne tedd”, „ti
los!”. A kétfajta irányultságú szabályzási 
norma feltételezi egymást, kizárólag együtt 
érvényesül. Az erkölcsi alaptörvény, ha a 
lényeget akarom megfogalmazni, hogy 
„tedd a jót és kerüld a rosszat”. Az erkölcsi 
normák megismerésében és elfogadásában 
az érzelem és az értelem egyaránt szerepet 
játszik. A közvetítésben és a végrehajtásban 
viszont az akarat a döntő. Az erkölcs 
ugyanis gondolati síkon is megjelenhet, de 
értékelhetően a gyakorlat síkján és terepén 
szabályoz, ahol már az akarat meghatározó.

Az erkölcsi normák magatartást szabá
lyozó szerepét durva csoportosítással há
rom területre lehet osztani. Az egyik: a sa
ját szerepünkkel kapcsolatos feladatok és 
irányultságok. A másik az „én-te” kapcso
latok, a klasszikus értelemben vett páros 
kapcsolatok. A harmadik: a közösségi vagy 
szociális kapcsolatok, amelyek akár ki
sebb, akár nagyobb közösségekben megje
lennek. Az erkölcsi normákhoz való alkal
mazkodást moralitásnak nevezzük. A jel
lem a moralitáshoz kötött, a morális érté
kekkel kapcsolatos magatartási tendenciák 
integrációja. Az etika klasszikus meghatá
rozás szerint a fdozófia tudományának 
egyik ága, amely az erkölcs problémaköre
inek filozófiai vizsgálatával foglalkozik. 
Az etikai normák morális konvenciókat és 
társadalmi követelményeket tükröznek. 
Absztrakt voltukban is a valóságos vi
szonylatok összegzései. Az ezekre vonat
kozó szükségletek kialakulása végső soron 
az erkölcsi normákban megfogalmazott 
követelmények elfogadását jelenti. Az er
kölcsi szükségletek létrejötte döntő jelen
tőségű a személyiség erkölcsi megerősíté
se szempontjából.

A címben feltett kérdésre már most is 
meg lehetne adni a választ. A „Kell-e etikai 
kódex a büntetés-végrehajtásnál?” kérdés
re a válasz lehet ugyanilyen egymondatos: 
„igen, kell, szükséges!” Sokkal nehezebb 
viszont választ adni arra, mi legyen a tartal
ma ennek a kódexnek. Mennyire legyen ál
talános, illetve részletező? Egy rendvédel
mi szervnél hogyan lehet megoldani az 
írott szabályozással való kapcsolatát, mi 
kerüljön a szolgálati szabályzatba, az alaki 
szabályzatba, a szakmai etikai kódexbe? 
Mennyit szabad átvenni, illetve szükség
szerűen szerepeltetni a társadalomban elfo
gadott általános normákból? Az ilyen kez
deményezés nehézsége abból ered, hogy a 
büntetés-végrehajtási etika nyilvánvalóan 
csak „alkalmazott etika” lehet. Ugyan
olyan alkalmazott etika vagy „szaketika”, 
mint amilyen a pszichológusoké, orvoso
ké, ügyvédeké stb. Konkrétabban fogal
mazva: a büntetés-végrehajtási etika az ál
talános törvényszerűségek börtönszituáci
óra, illetve testületi kapcsolatokra való al
kalmazását kell hogy jelentse. Ha ezt elfo
gadjuk, azonnal felmerül két kérdés: ha van 
„alkalmazott etika”, akkor feltételezzük, 
hogy van „hivatalos etika”, egy, a társada
lom egészére vonatkozó általános érvényű 
kódex? Ha ilyen nem lenne, akkor hogyan 
lehetne annak alkalmazott ága? Van-e, le- 
het-e, szükséges-e rendvédelmi etika, 
olyan „szaketika”, amely hatalommal fel
ruházott, fegyveres szervezet függelmi vi
szonyai között dolgozó testületi tagokra 
vonatkozik?

Az első kérdésre ma már talán válaszol
ni lehet. Modem társadalomban nem lehet
séges, nem is szükségszerű, hogy úgymond 
egyetlen, írott, „hivatalos” etika legyen. 
Egy több pólusú társadalomban az értékek, 
értékrendszerek pluralizmusának megfele
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lően az erkölcsi viselkedés kritériumai is 
különbözőek lehetnek, bizonyos határon 
belül. Ebben a helyzetben az etika kiindu
lási pontja is az eszmék és a nézetek szabad 
áramlása, amely biztosítja, hogy mindenki 
szabadon választhat közülük lelkiismerete, 
meggyőződése és legjobb tudása szerint.

A rendvédelmi szervek egységes etikai 
kódexének kérdése ellentmondásos. E 
szervek tevékenységében nagyon sok kap
csolódási pont, közös feladat, azonos hely
zet mutatható ki, de meggyőződésem sze
rint, ha az etikai kódexet gyakorlati haszná
latra készítjük, akkor „szaketikára”, „alkal
mazott etikára” van szükség. A büntetés
végrehajtásnál ma nem arra kell kísérletet 
tenni, hogy egy, a fegyveres dominanciát 
hangsúlyozó, nagy egész részeként felfo
gott etikai kódex legyen, hanem a szakmá
ra, a büntetés-végrehajtás mindennapi sa
játos tevékenységében részt vevő szemé
lyekre kell építeni.

A személyi állomány tagjai azzal, hogy 
egy sajátos büntetés-végrehajtási munkát, 
tehát olyan szolgálatot vállalnak, amely 
szoros függelmi rendszerben működik, 
egyben azt is vállalják és automatikusan el
ismerik, hogy a szervezetben bizonyos kö
telezettségek terhelik őket. Van, amit köte
lességük megtenni, míg mástól távol tart
ják magukat. Ez a szerep jóval több, mint a 
törvények és egyéb jogszabályok tételesen 
felsorolt előírásainak teljesítése. A börtön
élet összetettebb, mintsem hogy jogi elő
írásokkal teljes körűen szabályozható len
ne. Utalok itt arra, amit a szakma „a mérték 
és mód” kérdésének nevez. A „mértékre” 
egészen pontos előírások vannak, viszont a 
„módra”, a „hogyanra” vonatkozóan jogi 
eszközökkel nem lehet pontos előírást ad
ni, a végrehajtás kikényszeríthető, a mód 
nem. Egyértelmű tehát, hogy a jogi szabá

lyozással egységben egy másiknak is érvé
nyesülnie kell. És ez a szakmai erkölcs. A 
gyakorlati munkában az így felfogott érté
keknek, erkölcsi szabályoknak rendszerbe 
foglalt gyűjteménye lehet az etikai kódex. 
Ehhez azonban szükséges megkeresni azo
kat az alapértékeket, amelyek a rendszer 
működése szempontjából súlypontiak. Két 
egészen pontosan megfogalmazható alap
érték áll rendelkezésünkre, az európai bün
tetés-végrehajtási gyakorlatból és a ma
gunk jogi rendszeréből. Az egyik a társada
lom védelme, a másik az emberi jogok tisz
teletben tartása a börtönökben. A két érték
kel külön-külön foglalkozni nem lehet, en
nek a két célnak, feladatnak a gyakorlati 
munkában kizárólag együttesen szabad je
lentkeznie.

A testület szempontjából az a helyes 
szerepfelfogás, hogy csak a büntetés végre
hajtása a dolgunk. Ebből adódik, hogy a 
büntető funkciók érvényesítése nem a tes
tület feladata. Ebből a szempontból is fon
tos hangsúlyozni, hogy megfelelő képessé
gekkel, adottságokkal, képzettségekkel 
kell rendelkeznie a célszerű magatartás 
megválasztásához, a konfliktushelyzetek 
kezeléséhez. Ha ez hiányzik, akkor csak a 
kényszerítés, a fenyegetés, az erőszak ma
rad, ami a fogvatartottaknak indokolatlan, 
pótlólagos büntetést jelent. Ugyanilyen 
megközelítésből fontos az előítélet-men
tesség, a segítő, támogató, együttműködő 
kapcsolatrendszer. Ha ez nincs meg, akkor 
a szerepünk óhatatlanul büntető szerepbe 
csúszik át. Az emberek általában, így a 
büntetés-végrehajtás alkalmazottja sem él
het erkölcsi „tudathasadásban”. Ez azt je
lenti, hogy nem élhetnek magánemberként 
és szakemberként gyökeresen más erkölcsi 
meggondolások szerint. Nem fogadhatom 
el azt a gyakran tapasztalható helyzetet,
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amikor az úgynevezett hivatali vélemény 
és a magánvélemény között kiáltó ellentét 
van. Ez szerintem erkölcsi tudathasadás, 
tisztességes munkára képtelen állapot. Az 
ember minden helyzetben azonos erkölcsi 
normákat kell hogy kövessen. Munkánk 
során vannak olyan speciálisan erkölcsi 
tényezők, amelyek ilyen hangsúllyal csak e 
szakma művelésekor merülnek fel. A rend
védelmi tevékenység az utóbbi időben fel
értékelődött, s bízunk benne, hogy ez a fo
lyamat tovább tart. Ugyanakkor az ilyen 
munka végzője az átlagosnál gyakrabban 
áll reflektorfényben. Cselekedete gyakran 
példaértékű, erkölcsi indíttatású megnyil
vánulásai szembeötlőek, visszhangosak. A 
büntetés-végrehajtás még ezen a területen 
is hangsúlyozott helyzetben van. Jellegé
ből adódóan totális intézmény, így az őrize
tében lévők felett teljes felügyeletet gyako
rol. Egy kanadai börtönszakértő a követke
zőket írja erről a témáról: „a büntetés-vég
rehajtást úgy lehet meghatározni, mint a 
társadalom Achilles-sarkát. Ebben a gyen
ge és sebezhető pontban dolgozunk a társa
dalom elítélt és kiközösített tagjaival. Ahol 
közvetlen kapcsolat van, illetve kell hogy 
legyen az erkölcs ereje és a teljesítmény kö
zött" . Álláspontja szerint az erkölcsös ma
gatartás mindent áthatóvá tételével jobban 
lehet szolgálni a köz védelmét, az elítéltek 
visszailleszkedését.

Jess Magham  úr, New York-i vezető 
börtöntisztviselő és egyetemi oktató, több 
évtizedes szakmai munkája és a világ szá
mos részén tett látogatásai alapján összeál
lította a börtöntisztek „tízparancsolatát”, 
ezt 1993-ban egy nemzetközi szakmai kon
ferencián ismertette.

/. A börtöntiszt legyen mindig ápolt, és 
jó l öltözött.

2. Tartózkodnia kell a vulgáris és az

egyéb, elítéltek által használt argó kifejezé
sek használatától.

3. Ismernie kell és be kell tartania a bör
tön szabályait és előírásait.

4. Egyenlően és igazságosan kell érvé
nyesítenie a börtön szabályait.

5. A börtöntiszt soha ne beszéljen ma
gánéletéről az elítéltekkel.

6. Egy felelős börtöntiszt soha nem en
gedheti meg, hogy az elítélt kihallgassa 
más börtöntisztekkel és a személyzettel 
folytatott beszélgetéseit, ezt nem is kezde
ményezheti.

7. Soha ne tegyen olyan ígéretet az el
ítélteknek, amelyet később nem leltet végre
hajtani.

8. Szakértőnek kel! lennie mások meg
hallgatásában.

9. A börtöntisztnek meg kell hallania az 
elítélt szavai mögött lapuló jelentést és je l
zést.

10. A börtöntisztnek ügyelnie kell sza
vahihetőségére és figyelnie kell az elítéltek 
kéréseire.

Ehhez az utolsó ponthoz a szerző záró
jeles megjegyzést is fűz: „ne mondd, hogy 
elintézel valamit, ha közben mindvégig tu
dod, hogy addigra már nem te leszel szol
gálatban”.

Aki a fentieket leírta, egészen biztos, 
hogy járt már börtönben, látott börtöntisz
tet és elítéltet. Egészen biztos, hogy érti, 
egy börtönben a munka „miről szól”, mert 
amit mond, az nem más, mint speciális 
szakmai feladatgyűjtemény. Nem tartal
maz semmi általánosságot, konkrétan a 
gyakorlatban előforduló helyzetekkel fog
lalkozik.

Akinek füle van hozzá, ebből érti, hogy 
a tíz pont döntően és alapvetően a személy
zet és az elítéltek közötti kapcsolatokra vo
natkozik. Teljesen világos, hogy a börtön



FÓRUM

etikának vagy etikai kódexnek elsősorban 
nem egymás közötti kapcsolatainkat kell 
szabályoznia, hanem az elítélt és a sze
mélyzet kapcsolatát. Ez a tíz pont klasszi
kusan megfelel azon követelményeknek, 
hogy felszólít és tilt. Kategorikusan ki
mondja egyes dolgokra, hogy „tedd”, más 
dologra, hogy „neked tilos”. A korrektség, 
a személyes tartás, a munkavégzés pontos
ságának hangsúlyozásához kapcsolódik a 
hitelesség, amely ebben a megközelítésben 
elfogadja azt, hogy az értékközvetítés so
rán a személyzet a minta. A személyzet mu
tatja be a követendő magatartásokat és 
elsődlegesen ezzel befolyásol.

Nem felesleges az amerikai büntetés
végrehajtási szervezet etikai kódexének 
bevezető sorait szó szerint idézni: „Az 
amerikai büntetés-végrehajtási szervezet a 
tagjaitól állandó tisztességet, az emberi 
nem méltóságának és egyéniségének tiszte
letét, valamint elkötelezett és emberséges 
munkát vár el. Ezen célból az alábbi alap
elveket írja elő...”

Úgy vagyok ezzel, ha itt befejeződne és 
alapelveket nem ima elő, akkor is használ
ható lenne. Kiemeli ugyanis a tisztességet, 
nagy hangsúlyt helyez az emberi méltóság 
és az egyéniség tiszteletére. Megfogalmaz 
a szakmai munkával szemben két alapkö
vetelményt: elkötelezettséget és embersé
get. Az etikai kódex e bevezetőt követően 
16 tételes ajánlást tartalmaz, melyek közül 
hármat kiemelek. Azért tartom ezeket fon
tosnak, mert amelyik országban van etikai 
kódex, e három pont mindenütt megtalál
ható.

Az első: „Tagjai nem fogadhatnak el 
semmiféle ajándékot, szolgáltatást vagy 
szívességet, amely nem helyénvaló, illetve 
arra utal, hogy lekötelezetté válik, hiszen ez 
összeegyeztethetetlen a szolgálati felada

tok szabad és pártatlan ellátásával. ” A má
sik: „A megfelelő hivatali vezetőknél azon
nal jelentést kell tenni minden korrupt vagy 
etikátlan magatartásról, amennyiben ez 
megfelelő súlyú ahhoz, hogy felülvizsgála
tot lehessen kezdeményezni.” A szándék a 
megelőzésen van. Akkor kell és azonnal je
lentést tenni, amikor etikátlan magatartás 
vagy korrupt cselekmény bárkinek a tudo- 
másárajutott. A harmadik: „Senkivelszem
ben nem tehetnek hátrányos megkülönböz
tetést faji, nyelvi, vallási vagy egyházi ho
vatartozás, életkor vagy bármilyen más til
tott hovatartozás alapján. ”

Az Egyesült Nemzetek közgyűlése 
1979-ben 169/34. számon határozatot ho
zott, amely Viselkedési kódex a törvény 
végrehajtásával megbízott alkalmazottak 
számára címet viseli. Bevezetőjében ol
vasható: „Az ENSZ elismeri, hogy a tör
vény végrehajtásával megbízott alkalma
zott részére viselkedési kódex létrehozása 
csak egy a számos fontos intézkedés közül, 
amely garantálja az állampolgárok érde
keit, akiket az említett alkalmazottak szol
gálnak." A  bevetőből két tényezőt emel
nék ki. Az egyik: teljesen nyilvánvaló, 
hogy a gyakorlati működés szempontjából 
a viselkedési kódex csak az egyik, igaz, 
fontos alkotó eleme a tevékenység szabá
lyozásának, de csak a többi elemmel, egy
séggel együtt érvényesülhet. A másik: ezek 
az alkalmazottak az állampolgárok érdeke
it szolgálják.

A bevezetőben megfogalmazódik még, 
hogy a közgyűlés tudatában van annak, 
ezek a helyzetek magukban hordozzák a 
visszaélés lehetőségét. Fontosnak tartja 
megfogalmazni, hogy ott, ahol a törvény 
végrehajtása folyik, az alkalmazottak ese
tében van reális veszélye, hogy valamilyen 
formában visszaéljenek lehetőségeikkel.
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Ez a tény teszi fontossá -  az egyéb szabá
lyozások m ellett- az egységes etikai kódex 
kiadását. Az ajánlás mindössze nyolc cik
kelyt tartalmaz.

/. A törvény végrehajtásával megbízott 
alkalmazottak minden pillanatban teljesítik a 
törvény által előírt kötelezettségüket. A kö
zösséget szolgálva, minden személyt védve a 
törvénytelen cselekedettel szemben, a foglal
kozásuk által megkövetelt magas fokú fele
lősséggel.

2. Feladataik ellátása során a törvény 
végrehajtásával megbízott alkalmazottak 
tiszteletben tartják és védik az emberi méltó
ságot. megtartják és védik minden személy 
emberi jogait.

3. A törvény végrehajtásával megbízott 
alkalmazott csak akkor alkalmazhat erősza
kot. ha ez okvetlenül szükséges és csak olyan 
mértékben, amelyet a feladatok ellátása 
megkövetel.

4. A bizalmas természetű kérdéseket, 
amelyekkel kapcsolatban a törvény végrehaj
tásával megbízott alkalmazottak ismeretek
hez jutnak, titokban kell tartani. Hacsak köte
lességük teljesítése vagy az igazságszolgálta
tás szükségletei pontosan az ellenkezőjét nem 
követelik meg.

5. A törvény végrehajtásával megbízott 
alkalmazottak közül senki sem okozhat, buj- 
togathat és nem tűrhet el semmiféle kínzási 
aktust, könyörtelen, embertelen vagy mega
lázó ítéletet. Nem hivatkozhat felsőbb ren
delkezésre vagy különleges körülményekre. 
Nem okozhat, nem kezdeményezhet és nem is 
tűrhet el kínzást vagy embertelen bánásmó
dot.

6. A törvény végrehajtásával megbízott 
személyek biztosítják az őrizetükben lévő sze
mélyeknek a teljes egészségvédelmet, és szük
ség esetén azonnali lépéseket tesznek az orvo
si ellátás biztosítására.

7. A törvény végrehajtásával megbízott 
személyek nem követhetnek el 'semmiféle 
korrupt cselekményt. Szigorúan szembe
szegülnek minden ilyen szándékú cseleke
dettel és együttesen harcolnak ellene.

8. A törvény végrehajtásával megbízott 
személyek tisztelik a törvényt és a jelen kó
dexet. Megakadályoznak minden ellene 
irányuló erőszakot és szigorúan fellépnek 
minden ilyennel szemben.

Etikai kódexre tehát szükség van! Van
nak magyar hagyományaink, vannak már 
elfogadott szaketikai kódexek, vannak 
nemzetközi tapasztalatok, amelyek keret
mintául szolgálhatnak. Úgy érzem, kidol
gozásához van annyi felhalmozódott tudá
sunk, hogy ezt a kódexet meg tudjuk alkot
ni. Kérdés, hogy mikor és milyet alkos
sunk? Azt mondom, itt az ideje, hogy a ter
vezetéről vagy az első változatáról szót 
váltsunk. Az európai jogharmonizációs fo
lyamat következményeként vélheíően a 
magyar büntetés-végrehajtásra vonatkozó 
jogi szabályozás előbb-utóbb teljes körűvé 
válik. Ehhez a szabályozáshoz igazodva, 
annak szerves részeként, szükséges a bün
tetés-végrehajtás etikai kódexének kidol
gozása is.

Milyen legyen ez a kódex? Bizonyos 
felfogások szerint állhatna két szóból: 
„légy jó !”. Az erkölcs, az etika ebben a 
megközelítésben ugyanis a jó  támogatása, 
a jó elfogadása, a jó erősítése. Persze tud
juk, hogy a kétszavas felirat tacepaónak jó, 
de etikai kódexnek nem. El lehetne fogad
ni akanti megközelítést is, ami egyetlen bő
vített mondat: „tégy másokkal úgy, ahogy 
azt szeretnéd, hogy azok veled tegyenek”. 
Tulajdonképpen az egész problematikát 
átöleli, és egyértelműen szabályoz bizo
nyos cselekedeteket és magatartásformá
kat. De lehetne az etikai kódex 512 pontból
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álló tételes felsorolás is, ami viszont azt a 
veszélyt hordja magában, hogy ha már 512 
pontot összegyűjtünk, akkor egészen biz
tos, hogy az ötszáztizenharmadik kimarad 
belőle.

Végezetül elmondom, hogy nem az eti
kai kódex hiányát tartom a legnagyobb 
problémának, hanem az etikátlan viselke

dést. Az etikai kódex kiadása ezt a magatar
tásformát ha nem is szünteti meg, de leg
alább jó  alapot ad arra, hogy tudjuk, mi az, 
amit be kell tartani, mi az, amit támogatni 
kell, mi az, ami tilos, és akkor érjük el kitű
zött célunkat, ha mindez belsővé, iránymu
tató személyes normává válik.

Csáti András

Hozzászólások

Skizofrén állapot
Jelenős problémának látom azt a skizofrén állapotot, amely a szakmai etika és a hétköz

napi morális etika között van. Arról van szó, hogy egy adott társadalomban a morális színvo
nal meglehetősen alacsony lehet. (Évszázadunkban több ember pusztult el erőszakos halál
lal, mint bármikor: a mi életünk során történt koncepcionális népirtás, nem is messze tőlünk; 
ez a generáció látott etikátlan kormányzást, megélt korrupciót, kormányzati botrányokat.) 
Miközben a szorgalom leértékelődött, az etika területe -  különösen a hivatásos szakemberek 
etikája -  széles körű figyelmet kapott. A mi munkahelyi szituációnkban is előfordulhatnak 
dilemmák: ki az én tevékenységem alanya? Mit tehetek érte? Milyen korlátái vannak tevé
kenységemnek, milyen korlátokat szab hivatalom, a szervezet, a cég? Mik az én privát meg
fontolásaim, mik az alapvető értékeim, mik a munkahely alapvető értékei? Például, tudjuk, 
hogy a ránk bízott ember komoly vétket kíván elkövetni, de csak bizonyos szituációkban: tud
juk, hogy valaki potenciálisan agresszív, de csak bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmé
nyek között jelentkezik az agresszió; tudjuk, hogy valaki nem önzetlenül kíván a ránk bízot
takon segíteni, de az adomány kell az intézménynek; tudjuk, hogy előfordul korrupció, eset
leg informálisan én is tudom, hogy egy másik kollégám is tudja, látom, hogy amit tesz, illet
ve amit nem tesz, az rossz; tudom, hogy valaki jóindulattal kezel egy szakmai kérdést, de jó
szándékú, ugyanakkor laikus tevékenységével épp a nem kívánt eredményt éri el.

A mai magyar valóság nem szélsőségesen ellentmondásos, de a hétköznapi élet etikai
morális szintje, valamint a professzionális szakmai-etikai követelmények a mi büntetés- 
végrehajtási tevékenységünkben is magukban hordoznak ellentmondásokat, ezért feltét
lenül szükség van szakmai-etikai kódex kidolgozására.

Mit tartalm azzon a kódex?
Összegezve azon etikai elveket, amelyek a büntetés-végrehajtással mint komplex 

szaktevékenységgel függnek össze, vagyis azon elveket, amelyeket a büntetés-végrehaj
tás bármely területén dolgozó képviselőjétől elvárnak (természetes, hogy ez a kódex tar
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talmazza azon szankcionálási lehetőségeket, amelyeket a be nem tartókkal szemben fo
ganatosítani kell).

Fogalmazza meg a gyakorlati szakemberek számára azon irányelveket, amelyek szel
lemében cselekedni kel 1, ha a gyakorlatban a szakember etikai kérdést is tartalmazó szak
mai dilemmával találkozik.

A kódexnek védelmet kellene nyújtania a gyakorlati munka alanyai számára is, az 
esetlegesen etikai vetületű, vitatott helyzetek megoldásában.

Fontosnak érzem, hogy a gyakorlatban dolgozó szakemberek kapcsolatait és viselke
dését tartalmazza a kódex egymással, más szakmák képviselőivel, más közösségekkel és 
a munkahellyel mint alapvető csoporttal kapcsolatban.

Hiánypótlónak szánnám, ha a szakmai-etikai kódex tartalmazná a szupervízió, az eti
kailag kétséges helyzetek veszély nélküli feldolgozásának lehetőségét, a lehetőséget a 
visszacsatolásra. Garanciálisán legyen meg a színtere, a kerete a gyakorlat feldolgozásá
nak.

Példaként kell említeni és tanulmányozni lehet a szociális munka etikai kódexét, ame
lyet 1995 júniusában adtak ki. íme, néhány részlet a tartalomból:

-  alapelvek: autonómia, diszkrimináció tiltása, sérthetetlenség, javító szándék kötele
zettsége, szakmai hozzáértés;

-  a szakember és rábízott kapcsolata: érdekegyeztetés, bizalom, elérhetőség, önálló 
döntés lehetősége, a maximális átadás lehetősége, tárgyilagosság, az összeférhetetlensé
gi helyzetek tisztázottsága, esetleges adományok elfogadása, adminisztrációja, elosztási 
etikája, együttműködési kötelezettségek;

-  munkatársi kapcsolat: bizalom, tisztelet, szolidaritás;
-  munkahelyi viszony -  társadalmi kapcsolatok: SZMSZ szerepe, szakmai etikai kol

légium működése, szupervízió szükségessége, továbbképzés folyamatossága, a szakmai 
alkalmasság kritériumának pontos megfogalmazása, a kódex és a feladatok időszakon
kénti revíziójának fontossága.

Mindezek alapján szükségesnek látom a büntetés-végrehajtásnál szakmai etikai kó
dex kidolgozását és kiadását.

Mocsai Zoltán

Néhány gondolat
Minden ember adott történeti korban, valamilyen fejlettségi szintet elért társadalomban, 

meghatározott gazdasági, politikai, közéleti, vagyis társadalmi viszonyok között éli le az éle
tét. Ezekbe a viszonyokba beleszületik, azaz készen kapja őket. Egyben szembetalálja magát 
egy olyan szokás- és követelményrendszerrel is, amely cselekedeteit, magatartását -  éppen 
ezen viszonyok között -  szabályozza. Ez az erkölcsi követelményrendszer.

Az ilyen szabályozó rendszer objektív szükségszerűség. Nélküle bármilyen társadalom el
képzelhetetlen lenne. Emellett nemcsak a társadalom objektíve, de szubjektíve az egyes em
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berek maguk is igényelnek valamilyen iránymutatást, segítséget. Abban, hogyan cselekedje
nek, miként alakítsák kapcsolataikat más emberekkel. Az emberek igénylik viselkedésük va
lamilyen szabályozását. Honnan ez a szükséglet? Az emberek tanulnak, dolgoznak, gyerme
ket nevelnek, közéleti tevékenységet folytatnak, baráti, nevelő, munkatársi stb. kapcsolatba 
kerülnek egymással. Tevékenységüket, kapcsolataikat különböző indítékok motiválják: az 
újatalkotás, szeretet, siker, az elégedettség vágya stb. Amit és ahogyan tesznek, azt a többi em
berértékeli. Az emberi együttélés általános szabályai a tapasztaláson alapul vámár évezredek
kel korábban megfogalmazódtak.

Korábbi társadalmak ezt örökségként hagyták ránk, és bár az emberiség történelme során 
sokféle társadalmi és történelmi korszak különböző faji, birodalmi és társadalmi érdekei vál
tották egymást, ezek igazságtartalma, általános érvényessége semmit sem változott. Száza
dunkban különösen felgyorsultak -  éppen a technika robbanásszerű fejlődése folytán -  a kü
lönböző társadalmi, politikai folyamatok, ideológiák fogalmazódtak meg. Az értékek zűrza
varával rendszerek, birodalmak keletkeztek és szűntek meg, és e gyorsult változások az embe
rek viszonylatában, gondolkodásában zavarokat, feszültségeket, válságokat eredményeztek. 
A mi nemzedékünk is többször átélt már ilyen értékváltozást, ennek napjainkban tanúi és ré
szesei vagyunk, éppen ezért időszerű, hogy általánosságban és saját szűkebb területünket és 
intézményünket érintően is ezeket átgondoljuk, és a magunk számára is újrafogalmazzuk.

Különösen fontos az emberség, amely a kölcsönösség elvén alapszik, hiszen akkor várha
tok el tiszteletet másoktól, ha azt én is megadom másoknak. A legalapvetőbb erkölcsi tulajdon
ság a humanizmus elvének megnyilvánulása az emberek mindennapi kapcsolataiban. Magá
ba foglal több -  kevésbé átfogó -  tulajdonságot, a jóindulatot, az emberek iránti megbecsülést, 
együttérzést és bizalmat, a mások érdekében való áldozatkészséget, megköveteli a becsületes
séget és az őszinteséget. Nincs kétféle erkölcs, csupán különböző viszonylatok vannak, és ez 
különösen jellemző a mi munkaterületünkre, ahol a munkatársi kapcsolatokon túlmenően fő 
feladatunk a fogvatartottakkal való foglalkozás.

A következőkben a teljesség igénye nélkül szeretnék felvillantani egy-két gondolatot.
A becsületesség a mi munkahelyünkön is az egyik legfontosabb erkölcsi követelmény. 

Megköveteli, hogy az ember legyen igazságos, elvhű, híven teljesítse vállalt kötelezettségeit, 
legyen meggyőzve az általa szolgált ügy igazáról, embertársaival és önmagával őszinteségre 
törekedjen. Cselekedete motívumait illetően ismerje el és tartsa tiszteletben mások jogait ah
hoz, ami törvényesen megilleti őket. Közeli erkölcsi kategória a bizalom, amely olyan viszony 
egy másik személy cselekvéseihez és magához a személyhez, amelynek alapja a meggyőző
dés az illető hűségében, lekiismeretességében, becsületességében. A kötelesség is fontos eti
kai kategória, tulajdonképpen társadalmi szükségszerűség, erkölcsi követelmények formájá
ban kifejezve, más szóval a kötelesség a mindenkire egyformán érvényes erkölcsi követel
ménynek az adott egyén személyes feladatává való átalakítása, az illető helyzetére és arra a szi
tuációra vonatkoztatva, amelyben az adott pillanatban van. A kötelesség szorosan összefügg 
a személyiséget jellemző más fogalmakkal, mint a felelősség, az öntudat, a lelkiismeret.

A felelősség az egyénnek a társadalomhoz való viszonyát az egyénnel szemben támasztott 
erkölcsi követelmények teljesítése szempontjából jellemzi. Ha az embernek az a kötelessége, 
hogy tudatosítsa magában, saját konkrét helyzetére alkalmazza, és gyakorlatilag megvalósít
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sa az erkölcsi követelményeket. A kérdés az, hogy milyen mértékben teljesíti e feladatát, illet
ve milyen mértékben hibás e feladat nem teljesítésében. A felelősség tehát az egyén erkölcsi 
tevékenységének és kötelességének viszonya az egyén lehetőségeinek szempontjából vizsgál
va.

E felsorolt általános érvényű erkölcsi kategóriák amellett, hogy a legáltalánosabb emberi 
együttélési követelményeket fogalmazzák meg, érvényesülésük, pozitív értékekkel való meg
töltésük munkahelyi viszonylatban is nélkülözhetetlen. Mindennapi feladatainkhoz, hivatá
sunkhoz közelítve kiemelendő erkölcsi kategória a munkaerkölcs, az erkölcs egyik legfonto
sabb érvényesülési formája, amely magában foglalja az ember társadalmilag hasznos tevé
kenységének minden területét, és amelynek két fő oldala van: a munkához való viszony, 
amelyben a dolgozónak az egész társadalomhoz való viszonya jut kifejezésre, valamint a kö
zös tevékenység résztvevőinek egymáshoz való viszonyát szabályozó normák.

Ehhez közeli erkölcsi kategória a munkaszeretet, az egyén saját munkatevékenységéhez 
való szubjektív viszonyát jellemző erkölcsi tulajdonság. Megnyilvánulásai: aktív munka, lel
kiismeretesség, igyekvés, szorgalom. Ide kell sorolni a munkában való igényességet is.

A munkaerkölcshöz kapcsolódó fogalmak, de tevékenységünkből adódóan kiemelt jelen
tőségű kategória a fegyelem és az éberség, amely mindennapi munkánk nélkülözhetetlen ve
lejárója, követelménye kell hogy legyen.

A felsorolt erkölcsi fogalmak segítségével átgondolva, értékelve napi munkánkat, emberi 
és munkatársi kapcsolatainkat, legalább annyi pozitívumot, eredményt tudunk megnevezni, 
mintamennyi hibát, hiányosságot. Az előbbieken könnyebben átsiklunk, az utóbbiak, a hibák, 
a negatívumok mélyebb nyomot hagynak, visszahúznak, zavart, feszültséget okoznak.

Mindenképpen hasznos, hogy az általános erkölcsi és munkaerkölcsi fogalmak mentén vé
giggondoljuk saját munkánkat, mindennapi tevékenységünket, munkatársainkhoz való vi
szonyunkat egyénenként és a közösség, az intézmény vonatkozásában is. Meggyőződésem 
szerint e célt is jól szolgálná, egyéni munkateljesítményünket és az intézet feladatvállalásának 
eredményességét pedig növelné az intézményrendszerre kidolgozott és arra alkalmazott etikai 
kódex.

Raskáné dr. Fráter Gizella

Etikus vagyok-e?
Arisztotelész óta van jelen a társadalomban az etika, azóta -  az adott korra jellemző

en -  áthatja a társadalmak egészét, erkölcsi normákat határoz meg. Az emberi lét, az em
beri tevékenység nagyon fontos mércéje a tudatos gondolkodás és az eszközökkel végzett 
munka. A mi esetünkben az „eszköz” még nagyobb jelentőségű, hiszen hús-vér emberek 
testesítik meg. E munkavégzésnek is van etikája, erkölcse. A munkaerkölcs az erkölcs 
egyik legfontosabb szférája, amely felöleli az ember társadalmilag hasznos tevékenysé
gének minden területét. Az 1995. évi CVI1. törvény kimondja, hogy mi, börtöntisztvise
lők „állami, fegyveres rendvédelmi szerv” tagjai vagyunk. Mindannyiunk előtt ismert, s



FÓRUM

ezt gyakran halljuk, sőt mondjuk is: katonák vagyunk! Parancsuralmi viszonyok között 
élünk és így végezzük munkánkat. A napi munkában ez ugyanúgy jelenthet nehézséget, 
mint könnyebbséget. Tudomásul kell vennünk, el kell fogadnunk, legjobb tudásunk sze
rint végre kell hajtanunk elöljáróink utasításait. Mindezt pontosan, szakszerűen, határidő
re oly módon -  és véleményem szerint itt lép be az etika, az erkölcs - ,  hogy nyugodt lel
kiismerettel fejezhessük be adott napi munkánkat. Ezt kezdetben nagyon nehéz tudomá
sul venni, felesleges volria tagadni. Ami viszont könnyű munkánkban, hivatásunkban, 
hogy tulajdonképpen megmondják, mit is „akarok” csinálni. Valójában ez a nehezebb, 
mert önmagunk mércéje, az önmagunkkal szembeni elvárás határozza meg a végrehajtás 
módját. Ugyanakkor egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a fogvatartottakról.

A testület tagjaként, ezen belül nevelőként, úgy gondolom, ehhez a hivatáshoz, szak
mához való tartozás bizonyos kötelezettségeket kíván az egyébként a társadalom egészé
től jogosan elvárt kötelezettségeken túlmenően. Mint fegyveres rendvédelmi szerv tag
jának, börtöntisztviselőnek, kötelezettségeim vannak a fogvatartottak, elöljáróim és mun
katársaim iránt, továbbá hasonló területen, hasonló munkát végzők, következésképpen a 
társadalom iránt. Kötelezettségeim teljesítésekor bizonyos jogok illetnek meg, amelyeket 
a hatékony munkavégzés érdekében mindenkinek tiszteletben kell tartania. Nevelői mun
kámat csak úgy végezhetem, hogy nem teszek különbséget a rám bízott fogvatartottak kö
zött származás, életkor, felekezet, szexuális orientáció és más szempontok alapján, azaz 
az emberi méltóság még a szabadságvesztés-büntetésüket töltő, jogaikban korlátozott em
berek esetében sem szenved csorbát.

Ennyi elmélet után engedtessék meg néhány kérdés:
-  Mint börtöntisztviselő, a büntetés-végrehajtás hivatásos tisztje, etikus vagyok-e, 

amikor a kapott utasításokat, parancsokat, feladatokat bírálom, értelmezem?
-  Etikus vagyok-e, ha fejbólintó Jánosként viselkedem, ugyanakkor már tudom, hogy 

nem fogom a kívánt módon végrehajtani a feladatokat?
-  Etikus vagyok-e, ha személyes érdekeim vezérelnek a munkámban?
-  Etikus vagyok-e, ha elvtelen liberalizmusom miatt következetlenül, kapkodva, fele

lőtlenül ígérgetve, „kedvesebb elítéltjeimnek” többet megengedve végzem a munkámat?
-  Etikus vagyok-e, ha az otthoni, magánéleti problémámat behozom az intézetbe, a fel

halmozódott feszültséget, visszafogva ugyan, de munkatársaimon, a fogvatartottakon ve
zetem le?

-  Etikus vagyok-e, ha családi, munkahelyi gondjaim enyhítésére az alkohol jelenti a 
gyógyírt?

-  Etikus vagyok-e, amikor börtöntisztviselőként a „kis pénz, kis foci” el vet vallom, sőt 
hangoztatom?

-  Etikus vagyok-e, ha a pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztést töltő elzárásos 
büntetése hátralévő idejének kifizetésére vonatkozó kérelmet napokig halogatom?

-  Etikus vagyok-e, amikor a vezetői torzsalkodásokat nem veszem figyelembe, véle
ményemet mindig az éppen illetékes elöljáróm szájíze szerint fogalmazom meg?

-  Etikus vagyok-e, ha a vezetői torzsalkodásokat saját bőrömön is érzem -  mint bárki 
más - ,  és azt arra nem illetékes munkatársammal pletykaszinten megvitatom?
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-E tikus vagyok-e, amikor munkatársaimra bízott fogvatartottakkal foglalkozom, őket 
nevelem?

-  Etikus vagyok-e, ha emelt hangon beszélek a fogvatartottakkal?
-  Etikus vagyok-e, amikor napokig, hetekig, néha hónapokig nem teszek érdemi lépé

seket a fogvatartottak ügyeiben, ugyanakkor vérig vagyok sértve, ha ezt elöljáróim szóvá 
teszik?

-  Etikus vagyok-e, amikor az engedélyezett pénzjutalmak iránt hetekig, hónapokig ér
deklődöm?

-  Etikus vagyok-e, ha munkaidőben már a második sakkpartit kezdem meg munkatár
sammal?

-  Etikus vagyok-e, ha a riadó elrendelése után nem a meghatározott feladataimat vég
zem, hanem munkaidőm lejártával elhagyom a körletet?

Az előzőek alapján úgy gondolom, hogy a büntetés-végrehajtásnak szüksége van eti
kai kódexre.

Lévai Imre
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Gyűjtőlencse
A Budapesti Fegyház és Börtön 

törvényességi helyzetéről
A Budapesti Fegyház és Börtön, mint az ország 
egyik legjelentősebb büntetés-végrehajtási intézete, 
meghatározó szerepet tölt be a hazai büntetés-vég
rehajtásban. Közismert nevén a „Gyűjtő” -ah ol he
tente a körszállításokat is bonyolítják -  sajátossá
gaiból adódóan nem hasonlítható egyetlen más bv. 
intézethez sem. A Kozma utcai intézet olyan „bör

tönország”, ahol a büntetés-végrehajtás szinte valamennyi jellem
zője megtalálható. A Budapesti Fegyház és Börtön helyzete -  a fog- 
vatartottak létszámára és összetételére is figyelemmel -  ezért alap
vetően kihat a büntetés-végrehajtás általános törvényességi helyze
tére is.

Az intézetben -  ahol a megállapított 
normák alapján 1024 fogvatartott helyez
hető el -  a fogvatartottak tényleges összlét- 
száma 1624 körül mozog, így a l ó l  száza
lékos telítettséggel az intézet a zsúfoltab
bak közé tartozik. E létszám megoszlására 
jellemző, hogy az előzetesen letartóztatot
tak száma 534, míg az 1120 elítélt közül 
^>32 fegyház, 480 börtön és 8 fogház foko
zatú. Az intézet további számszerű jellem
zői közé tartozik, hogy a külföldi állampol
gárságú fogvatartotti létszám 110, a 
nemdolgozó elítéltek száma 342,71 elítélt 
áll enyhébb végrehajtási szabályok (evsz.) 
hatálya alatt.*

Az intézet személyi és tárgyi feltételei 

* 1996. április 4-i adatok.

közül a büntetés-végrehajtás egészére jel
lemző létszámgondok megoldódni látsza
nak, a létszám -  hosszú idő óta -  stabilizá
lódni kezdett. A létszámkérdés a feladatok 
ellátását nem veszélyezteti, az intézet fo
lyamatosan tölti be a megüresedett helye
ket. Az intézet technikai fejlesztése -  külö
nösen az utóbbi évben -  felgyorsult. A Bu
dapesti Fegyház és Börtön vezetése elsőd
leges szempontnak tekinti az intézet biz
tonságának megerősítését. Az 1995-ben 
bekövetkezett rendkívüli eseményekre is 
figyelemmel a biztonsági munka kiemelt 
szerepet kapott, melynek során több új 
vagy eddig nem alkalmazott eszközt is 
rendszerbe állítottak. A bástyafal frekven-
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A fal tetején elhelyezett NATO-drót növeli a biztonságot

táltabb részein a fal tetejére úgynevezett 
NATO-drótot erősítettek, új mozgókame
rás figyelőrendszert alakítanak ki, az egyes 
objektumok élére pedig önálló vezetőket 
jelöltek ki. Szigorították a zárkaellenőrzés 
rendjét, az őri állomány képzése folyama
tos, a biztonsági elkülönítő körletet most 
alakítják ki. A bv. intézet épületeinek el
rendezése jelentősen nehezíti az őrzési- vé
delmi feladatok ellátását. A két „csillag” és 
a B objektum eleve büntetés-végrehajtási 
célokra épült, időközben azonban -  külö
nösen az A objektum környezetében -  
egyéb rendeltetésű épületek készültek, me
lyek nem illeszkednek szervesen a bünte
tés-végrehajtás biztonsági struktúrájához. 
(Az egyik elítélt is ilyen üzemrész épületé
nek tetejéről követett el szökést.)

Az A objektum állaga folyamatos re
konstrukciót igényelne, amelyre jelenleg 
források hiányában nincs teljes körű lehe
tőség. A zárkaajtók egy része kifejezetten 
rossz állapotban van, nem felel meg a biz
tonsági követelményeknek. A zárkák álla
ga a körülményekhez viszonyítva megfele
lő, de az úgynevezett megőrzéses körletek

állapota helyenként vitatható. A személyi 
állomány céljára szolgáló helyiségek 
összességében megfelelőek. Az őrzés-fel
ügyelet leginkább érzékeny pontját az elő
zetesen letartóztatottak jelentik, az intézet
ben nagyszámú előzetesen letartóztatottat 
tartanak fogva, ugyancsak sok elítélt mel
lett. A jelentős számú előzetesen letartózta
tott megjelenése -  a Fővárosi Bv. Intézet 
fogvatartotti létszámából történő átvételt 
követően -  az állomány körében is válto
zással járt, a korábban alapvetően az elítél
tek őrzésével megbízott felügyelet egy ré
sze nehezebben alkalmazkodott az előzete
sen letartóztattak befogadásával megválto
zott helyzethez. Az előzetesen letartózta
tottak adminisztrációját könnyíti az az in
tézkedés, melynek eredményeként az igaz
gatási szolgálat előzetesen letartóztatottak
kal foglalkozó része a „parancsnoki 
szárnyból” a bal csillag földszintjére kerül.

Ú j szellem
A Budapesti Fegyház és Börtön vezeté

se -  a mindenütt tetten érhető anyagi nehéz-
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ségek ellenére -  új szellemet igyekszik 
meghonosítani, az intézet tárgyi feltételei
nek javulása, az állomány feladatorientált
sága érezhetővé vált.

Több fogvatartotti panasz sérelmezi az 
őrzési csoport meghatározását, illetve a 
„különösen veszélyes” minősítést. A Bu
dapesti Fegyház és Börtönben valamennyi 
előzetesen letartóztatottat a 3. őrzési cso
portba sorolnak. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a különösen veszélyes minősítést 
csak indokolt esetben alkalmazzák, a 
szempontrendszer megfelelő. A munkálta
tás során az őrzés az adott elítéld csoport 
fokozatához igazodik, az evsz. hatálya alatt 
álló elítéltek külső munkahelyre kíséret 
nélkül, civil ruhában, igazolvánnyal járnak 
dolgozni, míg a börtön és fegyház fokoza- 
túakat megfelelően őrzik. A fogvatartottak 
szállítása is a fokozathoz, az őrzési csoport
hoz igazodó felügyelettel történik. Az inté
zet biztonsági osztályának vezetője külön e 
célra készített bélyegzővel tünteti fel, ha a 
fogvatartott szökése esetén fegyverhaszná
latnak van helye, vagy ha a fegyverhaszná
lat az elfogás érdekében kizárt. A szállító- 
járművek a fogvatartottak szállítására álta
lában alkalmasak, egy korábbi -  autó
busszal történő szökés -  rendkívüli ese
mény után került sor korszerű IVECO-tí- 
pusú, kifejezetten rabszállító járművek be
szerzésére, amelyekben a fogvatartottak el
különítésére is lehetőség van.

A fogvatartottak külkórházi kezelésére 
döntő többségben indokoltan, csak olyan 
esetben kerül sor, amikor a kezelésre a bv. 
egészségügyi intézményeiben nincs lehe
tőség. A fogvatartottat ilyen esetben őrzés 
mellett helyezik ki külkórházba, ha a fog
vatartott állapotánál fogva mozgásképte
len, csak az ellenőrzésről intézkednek, a 
kezelőorvossal történő folyamatos konzul

tálás mellett. A Budapesti Fegyház és Bör
tön 1995-ben tízezer órát meghaladó tar
tamban biztosította a külkórházi őrzést, 
volt olyan fogvatartott, akit egyhuzamban 
több hétig kellett őrizni.

Az elkülönített fogvatartottaknál az in
tézet az elkülönítés oka szerint differenci
ál. A fegyelmi okból elkülönített fogvatar
tottak korlátozása a jogszabályi rendelke
zéseken nem terjed túl, érezhetően csökken 
a magánelzárás-fenyítés gyakorisága. A 
biztonsági okból elkülönített fogvatartotta- 
kat elkülönített körletrészen helyezik el, 
őrzésük, felügyeletük a többi fogvatar- 
totténál lényegesen szigorúbb, annak mód
ját az intézet parancsnoka külön intézke
désben szabályozta. Napi sétájukat e fog
vatartottak a többiektől elkülönítve, bi
lincsben, külön őrség mellett, kutyás őrrel 
végzik, kapcsolattartásukat külön bizton
sági intézkedések mellett biztosítják. Az 
intézetben a biztonsági okból elkülönítet
tek számára a B objektum fölszintjén új 
körlet épül, amely várhatóan a közeljövő
ben elkészül.

Megállapítható, hogy az intézet bizton
sági helyzete, az őrzés-felügyelet gyakor
lata a jogszabályoknak megfelelő, az állo
mány folyamatos képzése és a tárgyi felté
telek javítása azonban elengedhetetlenül 
szükséges.

Az intézet a vonatkozó jogszabályi le
hetőségeknek megfelelően biztosítja az in
tézet különböző jogcímeken történő elha
gyásának lehetőségét. A büntetés-félbe
szakítás engedélyezésének és végrehajtá
sának gyakorlata megfelel az előírásoknak. 
A bf.-kérelmek elbírálásakor körültekin
téssel járnak el, a kérelem indokát megfele
lően vizsgálják, az ilyen irányú kérelmek
nek kb. 25-30 százalékát engedélyezik. Az 
elbírálás során -  az IM Bv. Országos Pa
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rancsnokság ilyen tárgyú körlevelére is fi
gyelemmel -  tekintettel vannak arra is, ha 
az elítélt ellen újabb büntetőeljárás van fo
lyamatban. Ilyenkor az intézet megkeresi 
az ügyben eljáró hatóságot, hogy az új eljá
rás eredményességét nem veszélyezteti-e, 
ha az elítélt átmenetileg szabadlábra kerül. 
A nem jogerős összbüntetés tartamának le
jártakor a büntetést félbeszakítják, az el
ítéltek igazgatási anyaga, a nyilvántartások 
vezetése pontos. Az intézetet elhagyó el
ítéltek pénzzel való ellátása megfelelő. Az 
elítélteket kellően kioktatják az eltávozás
sal kapcsolatos szabályokra, az intézet pa
rancsnoka az intézetet első alkalommal el
hagyók számára parancsnoki kihallgatáson 
tart „eligazítást”, melynek során felhívja a 
figyelmet a szabályok megszegésével járó 
következményekre. Az engedély lejártakor 
vissza nem tért elítéltek esetében a követ
kező munkanapon intézkednek az elítélt 
elővezetése, ennek eredménytelensége 
esetén a 27., 28. napon az elfogatóparancs 
kiadása iránt. Összességében az intézeti 
gyakorlat megfelel a jogszabályoknak, kü
lönös figyelemmel arra, hogy a Budapesti 
Fegyház és Börtön nagyszámú elítélt inté
zeten kívüli tartózkodását is szervezi.

A fogvatartottakkal való bánásmód tör
vényessége -  amely a Budapesti Fegyház 
és Börtönben rendszeres bv. felügyeleti 
ügyészi vizsgálatok tárgya -  a büntetés
végrehajtás törvényességi helyzetének 
egyik meghatározó fokmérője. Megállapít
ható, hogy a fogvatartotti panaszoknak 
csak csekély hányadát képezik azok, ame
lyek kifejezetten a bánásmóddal vannak 
összefüggésben, zömmel az eljárás elhú
zódását sérelmezik, a fogvatartottak jogi 
helyzetére vonatkozó kérdéseket érintik. 
Törvénysértő gyakorlat a bánásmód tekin
tetében nem tapasztalható. Olyan -  érdem

ben alapos -panasz nem ismert, amely tes
ti-lelki kényszert vagy sanyargatást sérel
mezett volna. Bizonyítható módon nem 
volt megállapítható, hogy a fogvatartotton 
a törvény tilalma ellenére orvosi kísérletet 
vagy beleegyezése nélkül tudományos 
vizsgálatot vagy kísérletet végeztek volna.

Flasonlóan nem vált ismertté olyan eset 
sem, amikor a fogvatartottat bizonyítható
an nemzetiségi és etnikai hovatartozása, 
vallási vagy politikai meggyőződése, tár
sadalmi származása, neme, illetőleg va
gyoni helyzete miatt érte volna hátrányos 
megkülönböztetés. Törvénysértő bánás
mód miatt a személyi állománnyal szem
ben indult eljárások csak kis részében kerül 
sor vádemelésre. A nyomozás-megtagadá
sok és -megszüntetések jelentős aránya -  
az országos képhez hasonlóan -  az esetek 
zömében arra vezethető vissza, hogy a fog
vatartottak állításaikat nem tudják megfe
lelően bizonyítani, ennek érdekében nem 
mindig működnek együtt az illetékes ható
ságokkal, nem segítik céljaik érdekében 
sem a tényállás tisztázását, sem a bizonyí
tékok összegyűjtését. Kényszerítő eszkö
zök alkalmazására indokoltan -  a fogvatar- 
tott támadása, dühöngő ön- és közveszé
lyes magatartásának megelőzése, meg
szüntetése érdekében -  kerül sor, az alkal
mazás jogszerűségét kivizsgálják.

Az esetleges törvénysértő bánásmód
dal szembeni következetes fellépés alapve
tő törvényességi követelmény, ezért ha a 
büntetés-végrehajtás állományába tartozó 
dolgozóval szemben hivatali bűncselek
mény alapos gyanúja miatt büntetőeljárás 
indul, külön hangsúlyt kell helyezni arra, 
hogy ilyen esetben a fegyelmi eljárást is 
mindig lefolytassák.

Lajtár István



TAPASZTALATCSERE

Levelező tagozat?

szén nincs minden intézetből tagunk, ám a képviselt intézetek mind
egyikében sincs evsz. Ezért csak arra vállalkozhatunk, hogy megfo
galmazzuk tapasztalatainkat és esetleges következtetéseinket.

Összejövetelünket meglehetősen széles körű adatgyűjtés előzte meg, melyben részt 
vettek: Antal Ferenc (Állampuszta); László Péter (Balassagyarmat); Hoffmann Zoltán, 
dr. Ábrányi Andorné, Karsai István (Baracska); Jobban Tünde (Pálhalma); Aranyos Zol
tán (Sopronkőhida); Kardos Attiláné, Forgács Judit (Tököl). Ezen kívül elemző, értéke
lő anyag megírásával járult hozzá a témához: Antal Ferenc, László Péter, Aranyos Zol
tán, Kecskemétről, Szőke Tiborné Kalocsáról, Szentgyörgy iné dr. Rudnay Etelka: „A bv. 
bíró jogkörének kibővülése az 1993. évi XXXII. tv. alapján” című szakdolgozatával. Szer
vezőmunkát végeztek: Budai István (Balassagyarmat); Urfi István (Baracska); és Fejes 
Nagy Gábor (Pálhalma).

Az evsz. intézményének megszületését az 1993. évi XXXII. tv. tette lehetővé a börtön 
és fogház fokozatban. Abból, hogy -  az előzetes fogva tartás idejét is beszámítva -  6, il
letve 3 hónap letelte után, a bv. bíró elrendelheti az evsz.-t, abból a jogalkotó azon szán
déka következtethető, hogy a fogvatartottat igyekszik megvédeni a börtönártalmaktól. Is
mert egy hasonlóan könnyített intézmény, az átmeneti csoport. A kettőnek akár együttes 
alkalmazása sem kizárt, ez azonban már nem megvédeni igyekszik, hanem korrigálni 
akar. Feladata kettős: a hosszú szabadságvesztésből származó börtönártalmak korrekció
ja és a támogató kapcsolatok, a lakáslehetőségek, a megélhetés feltételeinek megteremté
se. (Köszler)

A törvényben taxatíve felsorolják a könnyítéseket, melyek az elítélt szabadságának 
korlátozását enyhítik. Az evsz.-es a bv. izolált világából gyakorlatilag egy félnyitott re
zsimbe kerül, kikerül ezzel a sokszor elsődlegesen emlegetett izoláció szorításából. Ez

A Magyar Börtönügyi Társaság pedagógiai szekció
jának tagjai legutóbbi összejövetelükön Baracskán 
összegezték tapasztalataikat e jogintézményről. Az 
55 szekciótag többsége intézeti nevelő, így érthetően 
mindennapi munkánkról, annak elemzéséről volt 
szó. Megállapításaink alapja nem teljes érvényű, hi-
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biztató jelenség, ugyanis „a büntetés-végrehajtás tevékenysége a legitimációs küszöb 
szintjére száll alá, amikor csak az izolációs funkcióját teljesíti". (Kabódi)

A törvény életbe lépése után az intézetek a feltételrendszert általában igyekeznek 
gyorsan megteremteni. Megjegyzendő, hogy intézményhálózatunk földrajzi elhelyezke
dése és tagoltsága következtében akkor sem tudna maradéktalanul megfelelni az evsz. 
céljának, ha mindegyik intézetünkben működne evsz.

Sokszínűség
Anyaggyűjtésünkből először is az a feltűnő, hogy az evsz.-t sokszínűség jellemzi. En

nek egy része magyarázható intézeti sajátossággal, hiszen például a mezőgazdasági inté
zetek hagyományosan nyitottabbak, mint a többiek, a különbözőségekre azonban az sem 
teljes magyarázat, hogy nem jelent meg a végrehajtási utasítás.

A különbözőség nem is elsősorban az evsz. végrehajtásának gyakorlatában van, ha
nem annak bírói elrendelésében és megszüntetésében. Annak tudatában, hogy az evsz. el
rendelése nem a mi kompetenciánk, mégis szólnunk kell erről. Tudjuk, hogy a bírói hatá
rozatok végrehajtásában nekünk csak végrehajtó szerepünk van, de az ítélethozó és vég
rehajtó kapcsolatot is az teszi konstruktívvá, ha kétoldalú.

A bírói gyakorlatban eltérés van területileg, és láthatóan jelentős változáson ment át 
folyamatában is. A „mindent lehet, amit a jogszabály nem tilt” elvtől a mérlegelő (mond
hatni szigorodó) elrendelésig. A bírói szabadságot nem csorbító, de széles körű jogalko
tói szándékot megfogalmazó büntető kollégiumi határozatokból és ügyészségi jelentés
ből álljanak itt a következők:

A Büntető Kollégium 175/94. sz. határozata szerint, az evsz. megítélésekor nem kel
lett különleges érdem, elegendő volt a kifogástalan magatartás. A 388/95. sz. BK-határo- 
zat azonban már mélyebb mérlegelést vár a bv. bíráktól, az eddigi ítélkezési gyakorlatra 
tekintettel. Az elkövetett bűncselekményt, a kiszabott szabadságvesztés tartamát, az el
ítélt személyiségét, családi körülményeit, életvitelét és a büntetés töltése során tanúsított 
magatartását összességében kell vizsgálni az evsz. engedélyezésekor.

A Legfőbb Ügyészség 1995. évi jelentésében az Igazságügyi Minisztériumnak a bv. 
törvény olyan módosítását indítványozta, amely az evsz. alkalmazásának lehetőségét a ki
szabott büntetés legalább felének letöltéséhez kötné.

A 138/96 sz. BK-határozat pedig már arról szól, hogy a kifogástalanul viselkedő (9 ju 
talom) és rendezett családi élettel rendelkező, de erőszakos bűncselekmények miatt több
ször elítélt, jelenleg rablás és súlyos testi sértés miatt büntetését töltő elítélt esetében (elő
életére, a bűncselekmény súlyára, jellegére figyelemmel) ne engedélyezzék az evsz.-t.

Jellemző, hogy a kezdeti időszakban nagyobb arányban voltak az intézet által kezde
ményezett előterjesztéseknek, mint mostanában. Balassagyarmaton és Kalocsán a kezde
te k k é  kizárólagos volt az intézeti kezdeményezés. Ennek egyik magyarázatául a hosszú 
szabaságvesztések szolgálhatnak, hiszen amikor életbe lépett a jogintézmény, akkor a 
már több éve ismert, jól megfelelő elítélteket terjeszthettek fel jutalom jellegűen (de nem 
jutalomként!).
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Míg Állampusztán csak ’95 áprilisa óta van evsz.-es körletrész, előtte minden behe- 
lyezettet elszállítottak. Ez 85 egyéni előterjesztést jelentett és bizony ők a kezelhetőbbek 
közül kerültek ki, így egyre sürgetőbbé vált az az intézeti érdek, hogy a körletrész meg
nyitásával megtartsákőket. A másik véglet, hogy Sopronkőhidán mind a 10 kezdeménye
zés egyéni volt, melyből 3 esetben volt evsz. elrendelés.

Országos adat, hogy 1995-ben az elítélt vagy védője 92 százalékban kérte az evsz.-t, 
míg 1994-ben csak 84 százalékban. A bíróság szerepét -  kontrollfunkcióját-jelzi, hogy 
ezeknek az előterjesztéseknek csak 66 százalékát engedélyezték. A bíróság minden bv. 
intézeti előterjesztéssel egyetértett, szemben az 1994. évi 73 százalékkal. (Garami)

Kiemelésre méltó a teljes egyetértés, amihez elöljáróban hozzá kell tennem, felméré
sünkből látszik, hogy ahol az intézet kezdeményezte előterjesztések döntőek, ott a későb
biekben kedvezően alakul a fenyítések és a jól megfelelők aránya.

A jelenlegi gyakorlatot az jellemzi, hogy a 6. vagy a 3. hónap leteltekor (illetve az en
nél hosszabb előzetes fogva tartást követően) azonnal jelentkeznek az elítéltek beadvá
nyaikkal és ezzel el is dől a kezdeményezés elsőbbsége. (Az intézeti kezdeményezések 
arányán azonban bizonyára nem adminisztratív úton kellene javítanunk.) Tudvalévő, 
hogy az egyéni indítványozások továbbítását csak abban az esetben tagadhatja meg az in
tézet, ha azt 1 éven belül változatlan tartalommal, ismételten terjesztik elő. A törvény nem 
ad lehetőséget arra, hogy az intézet figyelembe vegyen bármi más szempontot a továbbí
tás indokoltságának mérlegelésekor. Pedig azok egyre inkább kristályosodnak, ami egy 
mondatban így fogalmazható: „Az elítélt személyisége és a szabadságvesztés végrehajtá
sa alatt tanúsított magatartás alapján azt kell vizsgálni, mennyiben szolgálja ez a rendel
kezés az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba történő beilleszkedését és azt, hogy 
tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől.” (Vókó)

Megfogalmazódott az a vélemény, hogy a fokozatváltás előterjesztésének gyakorla
tához hasonlóan csak azokat az indítványokat továbbítanák a bíróságoknak, amelyek 
megfelelnek az ismertetett szempontoknak. A fellebbezés joga természetesen megilletné 
a kezdeményezőt!

Voltak olyan vélemények is, hogy csak az intézeti indítványozás lehetőségét kellene 
meghagyni, hiszen az arra érdemesek előterjesztése egyben mindig intézeti érdek is. 
Emellett az elítélt egyet nem értése esetén élhetne panaszjogával.

Voltak, akik az elsőbűntényesekre szűkítenék le azok körét, akik evsz.-t kaphatnának. 
Akadtak, akik felemlítették azokat az időket, amikor még a bírói gyakorlat megengedőbb 
volt, de az előterjesztésekhez írott nevelői vélemények mérlegelőbbek voltak, amikor a 
sok „nem javaslom” vélemény ellenére mégis megtörténtek az elrendelések. Most min
denki megelégedéssel szólt az egyre jellemzőbb konvergenciáról az intézeti és a bírói vé
leményezés gyakorlatában.

A komplex vélemények elkészítéséhez nagyon jól jön a lakóhelyileg illetékes szerv 
által készített környezettanulmány, azonban ez ritkán fér bele a továbbításra előírt 10 na
pos határidőbe. Ezért aztán például Tökölön a fiatalkorúaknái az intézet már az 5. hónap 
elteltével megkéri a környezettanulmányt. Ahol ezt a lehetőséget az előzetesben eltöltött 
idő kizárja, ott jó lenne, ha erre az eljárásjog törvényes lehetőséget adna.
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Az elhelyezettek általában elsőbűntényesek. Ezen kategórián belül Állampusztán ki
derült, hogy a 79 százaléknyi elsőbűntényes 69 százaléka már korábban is került össze
ütközésbe a törvénnyel (javítóintézeti nevelés, próbára bocsátás, felfüggesztett ítélet, 
pénzbüntetés). Tehát ezeknek az elsőbűntényeseknek már nem ez volt az első botlásuk. 
Látható, hogy pedagógiai szempontból közöttük is van „visszaeső” elkövető.

Az evsz.-be helyezést követő időszakban kapott fenyítéseket vizsgálva, a kép megint 
sokszínű:

Intézet Létszám Fenyítés

Állampuszta 60 főből 32 (53%)
Balassagyarmat 23 főből 3(13% )
Baracska 35 főből 

(reprezent.) 5(14% )
Pálhalma 40 főből 

(reprezent.) 16(40%)
Tököl 40 főből 

(reprezent.) 1 (2,5%)

A fenyítések többsége az eltávozással van összefüggésben (vissza nem térés, késve 
jelentkezés, ittasság stb.). A törvény szövege az ezzel kapcsolatos (kiegészítve még az in
tézeten kívüli munkavégzéssel) magatartási szabályok „ismételt vagy súlyos” megszegé
se esetén ad lehetőséget az evsz. megszüntetésére. Kezdetben, a „mindent lehet, amit nem 
tilt a jogszabály” megközelítésben voltak olyan értelmezések, hogy az intézeten belüli 
magatartást nem is vehetjük figyelembe a megszüntetés iránti előterjesztésben. Ma már 
más a helyzet, ugyanis az elítélt magatartását komplexitásában vizsgálhatjuk fegyelem- 
sértés esetén. így érvényesülhet az a pedagógiai elv, hogy ne engedjünk teret annak a vi
selkedésmódnak, amelyben ellentétes szerepek is megférnének egymással, mint például 
az evsz.-be helyezett nem követ el súlyos fegyelmi vétséget az eltávozáson, ugyanakkor 
renitens magatartású az intézeten belül.

Területenként van eltérés az „ismételt vagy súlyos” minősítés értelmezésében. Van 
olyan intézeti gyakorlat, ahol az ittasság súlyos fegyelmi vétségnek számít, így már az el
ső alkalommal felfüggesztik az evsz.-t és előterjesztést tesznek annak megszüntetésére, 
amit a területileg illetékes bíróság rendszerint meg is ítél.

Van olyan intézet, ahol két ittas visszatérést követően kerül erre sor, de van olyan bí
rói gyakorlat is, amely szerint ismételt minősítésen 3-4 alkalmat értenek. Az ebben érin
tett intézetekben tovább maradnak bent az evsz.-ben a fegyelemsértők, mint másutt. Ál
lampusztán például a vizsgált időszakban már minden második elítélt fenyítve volt. Itt for
dult elő az a kedvezőtlen tendencia, hogy -  figyelembe véve minden fenyítést - ,  az evsz.- 
be helyezés előtt az érintettekre 0,03 fenyítés jutott havonként, ami utána 0 ,13/hónapra 
változott, ami négyszeres emelkedést jelent. A kiemelt példával ellentétben megállapítot-
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tűk, hogy általában nem jellemző a fenyítések ilyen gyarapodása. Jutalmazásuk korrellál 
a fenyítésekkel, tehát általában nem esik vissza a jutalmak számú a bekerülésüket köve
tően. Azonban -  maradva a kiemelt példánál -  a behelyezés előtti időszakban 0,49 juta
lom jutott egy hónapra fejenként, ami azután a következő időszakban már csak 0,27 ha
vonta, vagyis majdnem a felére csökkent a jutalmak száma! Nem is olyan rossz a kép, ha 
kiemeljük azt a néhány fpgvatartottat, aki nagymértékben rontja az átlagot. Ők azok, akik 
behelyezésük előtt már rendelkeztek (eltörölt) fegyelmivel és jellemzően náluk fordul elő 
a behelyezés utáni fenyítés is. Közülük a listavezető 5 törölt fenyítéssel és 9 jutalommal 
kapta meg az evsz.-t és utána kétszer fenyítették és nem lett jutalmazva (!)

A balassagyarmati kimutatásból is megállapítható volt a behelyezés utáni egy hónap
ra eső jutalmak száma, melyekből kiemelésre érdemes, hogy a 0,2-0,3 hónapra jutó jutal
mak többségében a már korábban fenyítéssel rendelkezők körében találhatók. Valószínű
síthetően ők azok a konformisták, akiket pedagógiai szempontból hem tartunk érdemes
nek az evsz.-re. Ők mindössze jó  lehetőséget látnak benne, hogy jobb helyzetbe kerülje
nek a büntetésük során és ezért -  ha kell -  kiválóan meg tudnak felelni a pillanatnyi kívá
nalmaknak, de látható, hogy ez náluk csak felszínes alkalmazkodás. Pedig az evsz. alkal
mazása nem cél, hanem eg y -ig en  fontos! -  eszköz az elítélt szabadulás utáni bedleszke- > 
déséhez. Jó, ha ennek érvényesítése összhangban áll egyrészt a büntetés céljával, másrészt 
a büntetés-végrehajtás más, erre irányuló eszközeivel. (Máthé)

Állampuszta, Balassagyarmat, Baracska, Pálhalma, Tököl intézeteiben 1996. február 
12-i állapotot vizsgálva 197 evsz.-est vettünk alapul, kikről megállapíthattuk, hogy a behely
ezésük óta eltelt időig 2985 esetben voltak eltávozáson (kimaradáson) és ezt 57 alkalommal 
sértették meg, ami 2,3 százalékos arány. (Optimistán fogalmazván visszatérési arány 97,7 szá
zalék.) Pedagógiai szemszögből nézve fontos lehet, hogy az érintetteknek mekkora része sér
tette meg legalább egyszer az eltávozások szabályait (késés, ittasság, bűncselekmény). A 197 
fő közül 50-en tartoznak ebbe a kategóriába, ami 25 százalék. Ide tartozik, hogy például akad, 
aki 94 alkalommal volt már távol és egyszer sem sértette meg, de vannak, akiket már kétszer 
is fenyíteni kellett jelentkezési kötelezettség megsértése miatt.

A kimutatásokból kitűnik, hogy az eltávozással kapcsolatban megfenyítettek kevesebb- 
szer voltak kint, mint a fenyítéssel nem rendelkezők. Megvizsgálva a pálhalmai kimutatást: a 
24 fenyítetlen 555 esetben volt eltávozáson (23 eset jut 1 főre), a 16 fenyített pedig 183 eset
ben volt eltávozáson ( 11 eset jut egy főre). (Hozzá kell tenni, hogy a kimutatásból nem olvas
ható ki, hányadik eltávozásakor sértett szabályt az elítélt, ezért lehetséges, hogy a fenyítettek- 
re jutó eset a valóságban még kevesebb.)

Az előzőekből is látható, hogy az eltávozással kapcsolatos szabályok megsértői között is 
tetten érhetők azok, akik az evsz.-szel csak ki akartak jutni a börtönből legalább egy kis időre 
és mindjárt az első eltávozásaikról úgy érkeznek vissza (vagy vissza sem érkeznek!), amiből 
látszik, hogy nem a hosszan tartó, rendszeres eltávozásra rendezkedtek be.

Munkáltatásuk a hagyományos foglalkoztatás keretei között megoldott. Előnyben része
sülnek a nem veszélyes őrzési kategóriájú munkahelyeken. Nem jellemző az a törekvés, hogy 
alakítsanak ki „tiszta” evsz.-es brigádokat, hiszen például egy állattartótelepen hétvégén, az el
távozások idején is dolgozni kell.
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Ezzel is kapcsolatba hozható az a feltevés, hogy miért csak a hétvégekre alakult ki az eltá
vozások gyakorlata, holott a törvény „azokon a napokon, amelyeken nem végei munkál” ki
tételt írja, lehetővé téve az elítélt ügyintézését akár hivatali időben, például munkahelykere
sés címén.

Intézeten kívüli munkahelyen Tökölön 15 főt, Kalocsán 2 főt foglalkoztatnak. Balassa
gyarmaton is végeztettek külső munkáltatást 12 fővel. A tapasztalatok kedvezőek. Kalocsán a 
2 fő munkavégzése jó színvonalú, e kivételes lehetőséget megbecsülik, munkahelyükre és az 
intézetbe pontosan érkeznek, foglalkoztatásuk példaértékű a többi elítélt számára. Érdekesség, 
hogy Balassagyarmaton jobb és gyorsabb munkát végeztek, mint a kívülálló munkavállalók.

Kapcsolataik fenntartásában, ápolásában is sokat segít az evsz. Nem tudunk viszont eleget 
kinti viselkedésükről. Talán csak egy-egy eltávozást követő, otthonról jött levél részleteiből, 
vagy ha éppen egy nagyobb horderejű ügy híre jut el hozzánk az intézkedő rendőrség útján. 
Ezekből természetesen nem szabad általánosítani, de az tény, hogy kinti információink na
gyon egyoldalúak, amelyek az esetek többségében magától az érintettől származnak.

Felmerült, hogy a családokkal való kapcsolattartás segíthetne ezen. Kecskeméten körlevél
ben értesítették a hozzátartozókat, hogy a fogvatartottakkal kapcsolatban felmerülő gondok, 
problémák megbeszélésére (telefonon, levélben vagy személyes találkozás formájában) lehe
tőséget ad az intézet. Az azóta eltelt időben már több esetben is éltek ezzel a hozzátartozók.

Eredményesség
Az evsz. eredményességét vizsgálva odajutunk -  mint a pedagógiában nagyon sok

szo r-, hogy ti. nincsenek egzakt mérőszámai. Ettől függetlenül hétköznapi tapasztalata
inknak is az a summázata, hogy jó intézmény, ami nagymértékben képes motiválni az el
ítélteket az önkéntességre, felelősségtudatuk erősítésére. Természetesen itt is előfordul
nak azok, akik visszaélnek az evsz. adta lehetőségekkel, de a neveléstudománynak éppen 
az az egyik feladata, hogy felismerje ezeket és nekik más programot tudjon ajánlani.

A számok nyelvén: egy-egy intézetben, egy adott állapotot vizsgálva „jól” megfelelt
nek vehetjük azt, aki jelenleg is evsz.-es, azt, aki ebből a rezsimből szabadult és azt az 
evsz.-est is, akit elszállítottak más intézetbe (még ha ez nem is garancia arra, hogy onnan 
akként fog szabadulni). „Rosszul” felelt meg, aki jogellenesen távol van az intézetből, aki 
felfüggesztés alatt van és akitől visszavonták az evsz.-t. Intézetenként ebben is nagy kü
lönbségek vannak, ami tulajdonképpen az eddig tárgyaltak következménye. A rendelke
zésre álló adatokból a következő táblázatot tudtuk összeállítani, amiben (adatainak nagy
ságrendje miatt) nem szerepeltetjük Sopronkőhidát, ahol a 3 fő közül kettőtől visszavon
ták az evsz.-t:

Intézet Evsz.-esek Visszavontak 
száma és %-a

Állampuszta 127 41 32%
Baracska 236 47 20%
Balassagyarmat 84 12 14%
Pálhalma 185 42 23%
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Optimistán úgy is fogalmazhatnánk, hogy általában döntő többségük jól megfelelt, de 
ezt mégsem egyszerűsíthetjük le ennyire. Nekünk pedagógiai szempontból azokat kell 
tudnunk jól kezelni, akik az evsz.-t nem a reszocializációjuk eszközének tekintik, hanem 
egyszerűen csak olyan célnak, amit ha egyszer már elértek, akkor „utánuk a vízözön!”. 
Azokat, akik között előfordult, hogy evsz.-es létére, a meglévő fenyítései miatt a bv. bíró 
nem ítélte meg neki a feltételes szabadságra bocsátást (!).

Visszautalva az előterjesztéseknél tárgyaltakra, elmondhatjuk, hogy (függetlenül a 
kezdeményezőtől) nagy egyezőséget mutat a pozitív előterjesztések és a „jól” megfelel
tek aránya. Ezek között vannak döntően azok, akiknél a bv. intézetben töltött 6 hónapban 
(jórészt előzetesben!) tanúsított magatartás ismerete nélkül is látható volt már az ítélet ki
szabásakor, hogy érdemesek lesznek az evsz.-re. Ezért aztán talán jól szolgálná törekvé
seinket, haaz 1993. évi XXXII. tv. által bevezetett jogintézmény megtartása mellett, már 
az eljáró bíróság is elrendelhetné az evsz.-t annak, aki az ismertetett szempontoknak meg
felel és úgynevezett eredeti evsz.-esként kezdhetné jogerős szabadságvesztését. (Még mi
előtt éppen a börtönártalmak következtében elveszítené ezt a lehetőséget vagy éppen ki
váló konformista válna belőle!) A bíróság mérlegelhetne a végrehajtási szabályok között 
úgy, hogy meghatározná például az intézetből való legelső eltávozás időpontját.

Volt, aki úgy jellemezte az evsz.-t, hogy az a szabadságvesztés „levelező tagozata” 
(Fejes N. Gábor).

Elhangzott, hogy kvázi negyedik fokozatként értékelhető. A szakirodalom is ezt erő
síti, amikor így ír: A törvény létrehozta az evsz.-t és módosított formában fenntartotta az 
átmeneti csoportokat. Ezek jogilag ugyan nem önálló végrehajtási formák, de a gyakor
lat szempontjából úgy értékelhetők. (Garami)

Másutt pedig a törvényhozó „bátortalanságával” magyarázza, hogy a fokozatos rend
szer nem lett kiépítve, pedig elemei, az evsz., illetve az átmeneti csoport rendszerében 
megtalálhatók. (Kabódi)

A fokozatos rendszeren nemcsak a szigorú bánásmódtól az enyhébb felé való haladást 
érthetjük ( hagyományos ír rendszer), hanem ennek a fordítottját is el lehetne képzelni, ép
pen az „eredeti” evsz. lehetőségére alapozva. Tapasztalataink azt erősítik meg, hogy a 
gyakorlat a differenciálás eszközével a fokozatos rendszerű büntetés-végrehajtás felé tart, 
amibe láthatóan jól illeszkedik bele az evsz. intézménye.

Szondi Miklós

Jegyzetek
Köszler Antal: Átmenet, Börtönügyi Szemle ’9 6 /l .
Kabódi Csaba: Alapelvek, Börtönügyi Szemle’96/1. 
Garami Lajos: Emberkép, Börtönügyi Szemle ’96/l.
Vókó György: Változásban, Börtönügyi Szemle ’96/l. 
Máthé Zoltán: Negyedik fokozat, Börtönügyi Szemle’94/4.
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Kábítószer
A nemzetközi egyezmények 

és a hazai szabályozás tükrében
Az Egyesült Nemzetek közgyűlése az 1991 és 2000 közötti évtizedet 
az ENSZ kábítószer-ellenes évtizedének nyilvánította, hogy nem
zetközi, regionális és nemzeti viszonylatban támogassa és fokozza a 
kábítószer-ellenes küzdelmet.

Nemzetközi
visszatekintés
A kábítószert és hatásait már az ókori 

népek is ismerték. Az ópiumot például a su- 
mérok is termesztették. Őshazája Kis- 
Ázsia. Gyógyító hatását a keleti világban is 
széles körben ismerték és alkalmazták. Kí
nában már a Kr. e. VIII.—VII. századtól 
használták, az orvosok gyógyírként java
solták. Indiában még e század közepén is 
szinte minden faluban működtek ópiumpa
tikák.

Az ópium tartós használata, huzamo
sabb alkalmazása során idejekorán felis
merték a pszichikumra és a fizikumra gya
korolt negatív hatásait. Ezért a középkor 
adott időszakaiban be is tiltották.

A keleti világban az ópium olyan szere
pet kapott, hogy például Kínában háború 
okává vált. Az ópiumkereskedelmet a Ke
let-Indiai Társaság tartotta kezében. Az In
dia felől érkezett szállítmányok miatt Kína 
háborúba keveredett Angliával. Ez volt a 
híressé vált „ópiumháború” 1834-ben. De 
1856-ban ismét az ópium miatt viselt egy

más ellen háborút Anglia és Kína. Az Ame
rikai Egyesült Államok a bevándorlások 
következtében fenyegető ópiumszívási 
szenvedély veszélyétől félt. Ezért -  ennek 
kivédése érdekében -  1833-ban szigorú be
vándorlási szabályokkal sújtotta a kínaia
kat.

Ahogy terjedt a kábítószer-fogyasztás, 
úgy ismerték fel veszélyeit. Igyekeztek 
megtenni a szükséges intézkedéseket, 
hogy elterjedését visszaszorítsák. 1887- 
ben Lisszabonban Portugália Kínával kö
tött egyezséget. Az egyezményben rögzí
tették a kábítószer-fogyasztás visszaszorí
tására vonatkozó intézkedéseket.

Az ópiumháború után 50 évvel, 1906- 
ban Anglia szerződést kötött Kínával, 
amelynek célja a termelés és a szállítás 
évenkénti fokozatos csökkentése. E szer
ződés szerint 1917-ig megszűnt volna a fo
gyasztók ópiummal való ellátása.

Az 1909. évi sanghaji értekezlet újabb 
előrelépés: az Amerikai Egyesült Államok 
-  néhány más ország egyetértésével és tá
mogatásával -  segítséget ajánlott fel Kíná
nak az ópiumszívás tömegszenvedélyének 
visszaszorítására.
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Jelentős fordulatot hozott az 1912-es 
hágai konferencia. Ezt a kongresszust azért 
hívták össze, hogy megoldják az ópiumfo
gyasztás okozta súlyos problémákat. A 
konferencián rögzítettek néhány alapelvet, 
amelyek hatással lettek a későbbi évek 
egyezményeire és a kábítószerrel kapcso
latos nemzetközi helyzet megítélésére. Itt 
hozták meg a kábítószer-fogyasztás és ká
bítószer-kereskedelem elleni nemzetközi 
együttműködés első, jelentős intézkedése
it. A kongresszus legfontosabb alapelvei a 
következők voltak: korlátozzák az ópium
alapú készítmények termelését, kereske
delmét és használatát, ellenőrzik a nyers 
ópium termelését, elosztását, exportját és 
importját, megfelelő szabályok és törvé
nyek alapján, megfogalmazzák, hogy a 
nyers ópium, az ópiumkészítmények, a 
morfium és más származékainak bármiféle 
birtoklása bűncselekmény.

A hágai konferencián az Amerikai 
Egyesült Államok kezdeményezésére létre
hozták az úgynevezett nemzetközi ópium 
egyezményt, amely a sanghaji konferencia 
törekvéseit fejlesztette tovább. Ennek a fi
gyelemre méltó okmánynak az az érdeme, 
hogy nemzetközi szintre emelte az ópium, a 
kokalevél és származékai kereskedelmével 
összefüggő tennivalókat. Ezt a kongresszust 
úgy tartják számon, mint a kábítószerek ille
gális kereskedelme elleni küzdelem első je 
lentős fellépését. Az eredmény érdekében az 
okmány szorgalmazza a nemzetközi egyez
mények és az államok közötti megállapodá
sok életre hívását. Hamarosan 59 állam csat
lakozott a konvencióhoz. Magyarország 
1921 .július 26-án ratifikálta, majd az 1923. 
évi XXII. törvénycikként lépett hatályba.

A Nemzetek Szövetsége (a Népszövet
ség) megalakulását követően a kábítószer 
tiltott forgalmazása és fogyasztása elleni

küzdelem újabb állomásához érkezett. A 
Népszövetségi Egyezségokmány 23. cikké
nek c) pontja kifejezetten megbízást adott a 
Nemzetek Szövetségének, hogy a kábító
szerekkel kapcsolatos nemzetközi jellegű 
ügyekben intézkedjék. Megállapodás szü
letett arról is, hogy az 1912. évi hágai kon
venció alkalmazása feletti el lenőrzést átve
szi a Nemzetek Szövetsége.

A csempészet, a nemzetközi kábító
szer-kereskedelem visszaszorítását célzó, 
a kiviteli és a behozatali engedélyek meg
reformálását szándékozó, azellenőrzést ki
építendő és a jogvitákat rendezendő fel
adatkörök ellátására a Népszövetség a 
nemzetközi igazságszolgáltatás állandó bi
zottságát jelölte ki. Ezt az egyezségok
mányt Magyarország az 1930. évi 
XXXVII. törvénycikkel ratifikálta. A II. 
világháború megkezdéséig ötven állam 
csatlakozott.

Ugyancsak a Népszövetség keretében 
1921-től megkezdte működését az Ópium 
és más ártalmas drogok kereskedelmének 
tanácsadó bizottsága.

Az 1931-esév fokozott figyelmet érde
mel. Két kábítószer-ellenes kongresszust is 
tartottak, az egyiket Genfben. a másikat 
Bangkokban.

A Genfben összehívott kongresszus 
célja: a kábítószer-termelés korlátozása. A 
tanácskozáson ötvennégy állam vett részt, 
közöttük Magyarország is. Hangsúlyozták, 
hogy néma kábítószer-termelést szükséges 
korlátozni, hanem a módszereket kell ki
építeni, hogy hatásosan lehessen felvenni a 
harcot. A kongresszus egyezménnyel zá
rult, amelyben már differenciáltan jelenik 
meg a gyártott, illetve a feldolgozott kábí
tószer. Magyarország is csatlakozott az 
egyezményhez, az 1933. évi VIII. törvény
cikkel ratifikálva az okmányt.
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A Bangkokban megtartott értekezleten 
nem egyezményt, csupán megegyezést ír
tak alá. Bejelentették, hogy a megállapodás 
csak a távol-keleti területekre vonatkozik. 
A záróokmány -  többek között -  megálla
pítja, hogy az ópiumfogyasztók életkörül
ményeinek megváltoztatására, az egész
ségügyi szolgálat javítására helyezik a 
hangsúlyt, és az ópiumfogyasztók gyógyí
tására, az utógondozás hatékonyságának 
fokozására erőfeszítéseket tesznek.

Az események peregtek tovább. 1936 
júniusában nemzetközi munkaügyi értekez
let foglalt állást a munkásokat érintő kábí
tószer-fogyasztás, különösen az ópiumszí
vás ellen. Határozatait a Nemzetek Szövet
sége tanácsadó bizottsága elé terjesztette.

Az eddig megtartott, a problémakört át
fogó vagy érintő kongresszusok közül a 
legjelentősebb az 1936 júniusában, Genf- 
ben megrendezett Konferencia a veszélyes 
szerek, tiltott forgalmúnak korlátozására 
című tanácskozás főként büntetőjogi vo
natkozásai miatt. Az itt elfogadott egyez
mény tiszteletben tartja azt az alapelvet, 
amely szerint a büntetőjogi szabályozás 
rpinden állam kizárólagos joga. A záróok
mány négy ajánlást tett: az államok hala
déktalanul szüntessék meg az ópiumnak az 
orvosi és a tudományos célokon kívül való 
használatát: szabályozzák a kábítószerrel 
összefüggésben elkövetett bűncselekmé
nyek tetteseinek a kiadatását; javasolták 
speciális rendőri szolgálat felállítását; vé
gül ismételten hangsúlyozták a nemzetkö
zi együttműködés szükségességét.

A második világháború alatti években a 
Nemzetek Szövetsége nagy erőfeszítése
ket tett, hogy a megkezdett munkát folytas
sa. Az európai államokat azonban olyan 
mértékben lekötötte a háború, hogy túlnyo
mó többségük nem vett részt e munkában.

A folyamat háború alatti megtorpanása ép
pen azt bizonyítja, hogy nemzetközi össze
fogásra van szükség.

A li. világháború győztes nagyhatalmai 
1945. október 24-én életre hívták az Egye
sült Nemzetek Szervezetét. A világ 184 ál
lamát tömörítő szervezet a Nemzetek Szö
vetsége helyébe lépett. A világháború után 
ismét előtérbe került a nemzetközi kábító
szerhelyzet. New Yorkban 1961. március 
30-án elfogadták az egységes kábítószer 
egyezményt. A Magyar Népköztársaság is 
csatlakozott az egyezményhez, az 1965. évi 
4. sz. tvr.-rel iktatta jogszabályaink sorába.

Az egyezményt Genfben, 1972. márci
us 25-én módosították és kiegészítették. 
Magyarország az 1988. évi 17. sz. tvr.-rel 
fogadtad .

Az 1961-ben életbe lépett Single Con- 
vention on Narcotic Drugs, amelyet az 
1971. évi Convention on Psychotropic 
Substances, a pszichotropikus anyagokról 
rendelkező egyezménnyel módosítottak, 
hatályon kívül helyezett minden korábbi 
nemzetközi egyezményt, kivéve az 1936- 
os genfi megállapodást. Az egységes sza
bályozás -  fontosságánál fogva -  rövid át
tekintést kíván. Az egyezmény bevezető
ként a készítmény, a gyártás, a felhasználás 
fogalmát határozza meg. Ezt követően a 
szervezeti felépítést vázolja. A 13 tagú 
nemzetközi ellenőrzési szervezet -  fogal
mazza meg az egyezmény -  a kormányok
kal együttműködve arra törekszik, hogy a 
kábítószer termelését, gyártását csak gyó
gyászati és tudományos célra korlátozzák. 
Törekedni fog továbbá arra is, hogy meg
akadályozza a kábítószerek tiltott termesz
tését, termelését, gyártását, kereskedelmét 
és használatát.

Külön fejezet tárgyalja a komiányok és 
a Szervezet közötti együttműködés formáit.
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Az okmány a szervezet és a kormányok kö
zötti konzultáció szükségességéről eljárási 
szabályokat rögzít. Javasolja az érintett kor
mánynak, hogy bizonyos esetekben kezde
ményezzen vizsgálatot. Javasolhatja továb
bá az ENSZ illetékes szerveinek és szakosí
tott intézményeinek, hogy az érintett kor
mánynak technikai vagy pénzügyi segítsé
get nyújtsanak abból a célból, hogy az 
egyezményből eredő kötelezettségei teljesí
tésére tett erőfeszítéseit támogassák. Rész
letesen kidolgozza az egyezmény a kábító
szer-mennyiség becslésének előirányzatára 
tett jelentést. Kidolgozza a kábítószer lefog
lalásának szabályait, és rögzíti az ehhez kap
csolódó egyéb szabályokat.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
Bécsben, 1971. február 25-én született a 
pszichtrop anyagokról szóló egyezményt 
sem. Magyarország az 1979. évi 25. sz. tvr.- 
rel iktatta be. Az okmány rendelkezik a szer
ződő felek által adandó tájékoztatásról. A 
pszichotrop anyagokkal való visszaélés elle
ni intézkedések, ezek célkitűzései érdekében 
összehangolt erőfeszítéseket kíván. Harcot 
folytat a tiltott forgalomba hozatal ellen. 
Szükségesnek tartja a meglévőnél szigorúbb 
ellenőrzési rendszabályok alkalmazását.

1987-ben az ENSZ által megrendezett 
kábítószer-fogyasztással és illegális kereske
delemmel foglalkozó nemzetközi konferen
cián 138 állam vett részt. Megegyeztek ab
ban, hogy a probléma minden területre kiter
jedő, multidiszciplináris megközelítése alap
ján fokozzák a kölcsönös együttműködést. A 
nemzetek közössége számára megjelöltek 
célkitűzéseket. A kábítószer-fogyasztás jö
vőbeni ellenőrzését szolgáló tevékenységek 
multidiszciplináris áttekintése (Comprehen- 
sive Multidisciplinary Outline of Future Ac- 
tivities in Drug Abuse Controll) az e néven 
ismertté vált dokumentumban történt meg.

Négy lényeges szempont kapott hangsúlyt: 
megfontolandó a kereslet csökkenése és 
megelőzése, akínálatellenőrzése, az illegális 
kereskedelem megszüntetése és a kábítószer- 
fogyasztó kezelése és rehabilitációja.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1988- 
ban újabb egyezményt fogadott el a drogok és 
pszichotrop anyagok illegális kereskedelme 
ellen (International Convention on Illegal 
Trafficing in Narcotic Drugs and Psychotro- 
pic Substance).

Az ENSZ A gyermek jogairól szóló New 
Yorkban, 1989-ben kihirdetett egyezményét 
a Magyar Köztársaság az 1991. évi LXIV. 
törvénnyel iktatta jogrendünkbe. A 33 cikk 
kötelezi a részes államokat, hogy megvédjék 
a gyermekeket a kábító- és pszichotrop sze
rek tiltott fogyasztásától.

Az United Nations Interregional Crime 
and Justice Research Institute, azaz az ENSZ 
Nemzetközi Bűnügyi és Igazságszolgáltatási 
Kutató Intézete (UNICR1) az a szervezet, 
amely megbízást kapott a kutatási tervek, a 
képzés és a technikai együttműködés világ
szintű összehangolására. Ebben a tevékeny
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ségben és együttműködésben hazánk is részt 
vesz. 1989-ben kezdődtek meg azok a nem
zetközi tárgyalások, amelyek eredménye
képpen lehetőség nyílt arra, hogy módszerta
ni programok készüljenek a droggal való 
visszaélések megelőzésére. A Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium az UNICRl-val 
való együttműködésben valósítja meg -  több 
más tevékenységgel együtt -  a megelőzési 
program iskolai oktatását.

Hazai
jogi szabályozás

A korábbi hazai szakirodalom szinte 
egységes annak megítélésében, hogy az 
1970-es évekig nem beszélhetünk hazai ká
bítószer-problémáról, pontosabban, el
enyésző a kábítószer-fogyasztók száma, és 
jelentéktelen az ebből fakadó társadalmi 
probléma. Ezért korábban a hazai büntető
jogi szabályozás inkább a nemzetközi 
egyezmények aláírásából, elfogadásából 
állt, mint a ténylegesen felmerülő problé
mák kezeléséből.

Hasznos a kábítószer hazai jogi szabá
lyozásának rövid áttekintése, mert nyomon 
követhető az a folyamat, amint a drog elter
jedésének, kereskedelme térhódításának 
következtében módosult a büntetőjogi sza
bályozás.

A II. világháború utáni első kódex, az 
1961. évi V. törvény, a büntető törvény- 
könyv 198. § (1) bekezdése tiltja a kábító
szer készítését, megszerzését, tartását, for
galmazását, az ország területére való beho
zatalt, kivitelt és a tranzitszállítást. Az el
követési magatartások között a fogyasztás 
nem szerepel, következésképpen a kábító
szer fogyasztását a törvény nem bünteti.

Ezek az elkövetési magatartások a ha
tósági előírások megszegésével vagy kiját

szásával való megvalósítás esetén bünte
tendők. A bűncselekmény kritériuma, a ká
bítószer kóros élvezetre alkalmas volta. A 
cselekmény minősített esete, ha az elköve
tő üzletszerűen, visszaesőként, bűnszövet
ségben, jelentős mennyiségre, illetve ér
tékre követi el. A törvény a kábítószerrel 
való visszaélésre irányuló előkészületi cse
lekményt is büntetni rendeli.

Elkobzás alá esik az a kábítószer, amely 
a bűncselekmény tárgya, még akkor is, ha 
az nem az elkövető tulajdona.

Az 1978. évi IV. törvény, az új büntető 
törvénykönyv szabályozása árnyaltabb: a 
kábítószerrel való visszaélés bűntettét 
(282. §) és a kóros szenvedélykeltés vétsé
gét (283. §) szabályozza.

A kábítószerrel való visszaélés törvé
nyi tényállása megegyezik a korábbi bün
tető törvénykönyvben írt tényállással. A 
(2) bek. új rendelkezést tartalmaz: büntetni 
rendeli azt a személyt, aki a tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személynek (tehát 
fiatalkorúnak) kóros élvezetre alkalmas 
kábítószert ad. Magát az átadás tényét bün
teti a törvény. Így az elkövetési magatartás: 
az átadás ténye önmagában büntetendő, 
függetlenül attól, hogy a fiatalkorú „él-e 
vele”, fogyasztja-e vagy sem. Ez az elköve
tési magatartás a veszélyeztetési cselekmé
nyek csoportjába tartozik, vagyis önmagá
ban a veszélyhelyzet előidézése a bünteten
dő cselekmény. Ez a törvény is súlyosab
ban bünteti a cselekményt, ha üzletszerűen, 
bűnszövetségben, vagy jelentősebb meny- 
nyiségű kábítószerrel követték el.

A korábbi törvényben még elő nem for
dult, új szabályozást iktat be a törvényhozó: 
aki kóros élvezetre alkalmas kábítószert 
nem forgalomba hozatal céljából csekély 
mennyiségben készít, megszerez vagy tart, 
az bűncselekményt -  de annak enyhébb vál
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tozatát: vétséget-követ el. (Ebből követke
zően a büntetés is enyhébb mértékű.)

A kóros szenvedélykeltés (Btk. 283. §) 
törvényi tényállása értelmében, aki a ti
zennyolcadik életévét be nem töltött sze
mélynek (tehát fiatalkorúnak), kábító hatá
sú anyag vagy szer kóros élvezetéhez segít
séget nyújt, vagy őt arra rábírni törekszik, 
vétséget követ el és büntetendő.

Ez a törvényi megfogalmazás a bűncse
lekmény tárgyában tér el a büntető törvény- 
könyv 282. §-ában írt szabályozástól. Az elő
ző esetben a kábítószert, jelen esetben a ká
bító hatású anyagot vagy szert határozza meg 
a törvényhozó. (Mint korábban említettem, a 
Bécsben 1971. február 21 -én aláírt pszichot- 
rop anyagokról szóló egyezményhez hazánk 
is csatlakozott. Az egyezménynek a hazai 
jogrendbe való beiktatása után került sor a 
kábítószerek, kóros anyagok gyártásáról, 
forgalmazásáról, tartásáról és használatáról 
való széles körű jogi szabályozásra.)

A Btk. 283. §-ában meghatározott bűn- 
cselekmény passzív alanya a fiatalkorú, de 
ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
cselekmény elkövetője: aki a szert adja, az is 
ne lehetne fiatalkorú. Az elkövetési maga
tartás: a segítségnyújtás vagy rábírni törek
vés. A törvényi szabályozás hiányossága, 
hogy az úgynevezett magányos „szipuzás” 
nem bűncselekmény. Nem bűncselekmény 
továbbá az olyan anyagok fogyasztása sem, 
amelyek nem minősülnek kábítószernek.

A kábítószer jogi szabályozásában je
lentős fordulatot hozott a büntető törvény- 
könyvnek az 1993. évi XVII. törvénnyel 
történt módosítása. A társadalomban bekö
vetkezett változások miatt jöttek létre azok 
a viszonyok, amelyek szükségessé tették az 
újabb szabályozást.

A módosítás a Btk. 282. § rendelkezé
seit hatályon kívül helyezi és új rendelke

zést iktat be. Ennek lényege, hogy az elkö
vetési magatartások körét szélesíti. Ennek 
megfelelően: [Btk. 282. §. (1) bek.] aki 
termeszt, előállít, megszerez, tart, kínál, 
átad, forgalomba hoz, az országba behoz, 
innen kivisz, az ország területén átvisz, 
vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el 
és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

A módosítás eredményeként új elem
ként, minősítő körülményként kerül szabá
lyozásra -  ennek következtében szigorúbb 
büntetést kilátásba helyezve - ,  ha a bűncse
lekményt fegyveresen vagy fiatalkorú, il
letve gyermekkorú személy felhasználásá
val követik el, vagy ha az elkövetés során 
ilyen személy jut kábítószerhez. Még szi
gorúbb büntetést helyez kilátásba a tör
vényhozó, ha a bűncselekményt a kábító
szernek a hatósági előírások megszegésé
vel való termesztésével, előállításával, 
megszerzésével, forgalomba hozatalával 
vagy kereskedelmével foglalkozó szerve
zet keretében követik el.

Az 1993. évi XVII. törvény módosítá
sának eredményeként büntetendő az is, aki 
a kábítószerrel való visszaélés bűncselek
ményének elkövetéséhez anyagi eszközö
ket szolgáltat.

Aki az (1) bek.-ben írt esetben a kábító
szerrel való visszaélést csekély mennyi
ségre követi el, vétséget valósít meg (ennek 
következtében enyhébb a büntetési tétel).

A törvény új szabályozásként iktatja be 
a (7) bekezdést: Aki nagy nyilvánosság 
előtt kábítószer-fogyasztásra hív fel, ha sú
lyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
vétséget követel.

A büntető törvénykönyv új, a 282/A §- 
sál egészül ki:

„Nem büntethető az, aki csekély 
mennyiségű kábítószert saját használatára
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termeszt, állít elő, megszerez, vagy tart; ká
bítószer fogyasztásával összefüggő -  két 
évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő -  bűncselekményt követel, fel
téve, ha az első fokú ítélet meghozataláig 
okirattal igazolja, hogy legalább hat hóna
pig folyamatos, kábítószer-függőséget 
megelőző vagy gyógyító kezelésben része
sült.” A törvény módosítása következtében 
a Btk. 283. § helyébe is új rendelkezés lé
pett. Eszerint: „az a tizennyolcadik életévét 
betöltött személy, aki tizennyolcadik élet
évét be nem töltött személynek kábító hatá
sú anyag vagy szer kóros élvezetéhez segít
séget nyújt, vagy őt arra rábírni törekszik, 
bűntettet követ el...”

(A korábbi, a ’78. évi IV. törvény sze
rinti „aki” megfogalmazás mindenkire, a 
tizennyolc év alatti elkövetőre is vonatko
zott. A 93. évi XVII. törvény módosítása 
következtében szűkül az elkövetők köre. 
Ha fiatalkorú nyújt ugyanis segítséget vagy 
társát rábírni törekszik, nem valósítja meg 
a bűncselekményt, mivel az elkövető csak 
18. életévet betöltött személy lehet.)

A fenti törvénymódosítást követően a 
Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma 
meghozta a BK. 155. számú kollégiumi ál
lásfoglalását.

1. Ennek értelmében a kábítószerek és 
kábító hatású anyagok fogyasztásából eredő 
bódult állapotok olyan, a szokványos ré
szegséghez hasonló állapotok, amelyek a 
Btk. 25. §-a értelmében nem zárják ki, illet
ve nem korlátozzák az elkövető büntetőjogi 
felelősségét. 2. A kábítószer sajátos hatása, 
az úgynevezett kábítószer-függőség, csak 
akkor vezethet az elkövető beszámítási ké
pességének korlátozásához vagy kizárásá
hoz (Btk. 24. §.), ha betegség szintjét elérő 
személyiségzavart, illetve elmebetegséget 
vagy szellemi leépülést okoz. 3. A kábító

szerhez való hozzájutás hiányában jelentke
ző megvonási tünetek, ha elérik az elmebe
tegség szintjét, kizárhatják vagy korlátoz
hatják az elkövető beszámítási képességét. 
A kábítószer fogyasztója a kábítószerrel va
ló visszaélés bűncselekményét akkor is el
követi, ha nem maga termesztette, állította 
elő vagy tartotta a kábítószert, hanem más
tól, a saját használatára szerezte meg.

Az állásfoglalás meghatározza a ter
mesztés, az előállítás, a kínál, a forgalomba 
hoz, a kereskedik fogalmakat. A Büntető 
Kollégium állásfoglalása értelmében „cse
kély menny iségű” kábítószer-a Btk. 282. íj
ának alkalmazásában-a kábítószerhez hoz
zá nem szokott fogyasztóra vonatkozott ha
lálos (letális), illetve mérgező (toxikus) 
adag legfeljebb tízszerese. „Jelentős 
mennyiségű” kábítószer az ilyen adag több 
mint százszorosa. A Btk. 282/A §-ának b) 
pontja szerinti büntethetőséget megszüntető 
ok -  az egyéb feltételek fennállása esetén is 
-  csak annak javára alkalmazható, aki nem 
kábítószerrel visszaélést, hanem más bűn- 
cselekményt követett el.

Összegzésként értékelhető, hogy a tör
vény rendelkezései stabilak, a Legfelsőbb 
Bíróság kollégiumi állásfoglalásával ki
egészítve megnyugtató módon értelmez
hetőek.

Nem másodlagos viszont az a tényező, 
hogy a speciális és nemzetközi bűncselek
mény elleni küzdelemben egyéb feltételek 
is szükségesek ahhoz, hogy a bűnüldözés 
eredményes legyen. Még ennél is fonto
sabb lenne hazai viszonyaink között a pre
venció szerepének előtérbe helyezése. Má
ig érvényes Beccaria Ceaser kétszáz éve 
megfogalmazott gondolata, amely szerint: 
jobb a bűnt megelőzni, mint büntetni!

Kisida Erzsébet
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Előny a megelőzésnek
Több szakterület együttműködése 

a drog ellen
DROG STOP a jelmondata annak a prevenciós programnak, ame
lyet az UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute)* indított el 1989 szeptemberében. Az UNICRI 
az ENSZ római székhelyű nemzetközi szervezete, amely az alkohol- 
és kábítószer-fogyasztás és az ebből eredő egyéni és társadalmi 
konfliktusok megelőzésére, kezelésére jött létre. Kezdeményezésé
re és szervezésében a világ számos országában alakultak munkakö
zösségek, amelyek az adott régió sajátosságait, fertőzöttségét vizs
gálják, keresik azokat a megoldásokat, melyek a megelőzés sikeres 
eszközei lehetnek.

A megelőzés egyik módja a felvilágosítás, az alkohol, a kábítószer élvezetének okait 
feltáró és következményeit bemutató ismeretterjesztő, oktató munka, mely egyrészt a ve
szélyeztetettek, másrészt a velük kapcsolatba kerülő pedagógusok, orvosok, szociális 
munkások, egészségügyi dolgozók figyelmének felkeltésére irányul.

1993-ban Rómában az úgynevezett Integrált Prevenciós Program keretében tizenöt 
magyar szakember megismerkedhetett az oktatási anyaggal és a tematikával, akik ebben 
az évben száz pedagógust képeznek ki négyszer egyhetes kurzuson a Magyar Kultúra Ala
pítvány székházában, Budapesten.

Ok és okozat
Hazánk vezető helyen áll mindazon statisztikai mutatók tekintetében, melyek a sze

mélyiséget károsító szenvedélyekre, az egészségtelen életmódra és mindezek kedvezőt
len társadalmi következményeire utalnak. A 100 000 lakosra jutó halálozás Magyarorszá
gon közel kétszerese a nyugat-európai államok mortalitási adatainak.

Szenvedélybetegség miatt évente megközelítően 55 000 ember hal meg -  úgymond, 
idő előtt -  nálunk. A legveszélyeztetettebb a 40 és 60 életév közötti korosztály. Miközben 
az élveszületések száma egyenletesen csökken.

Az egyes statisztikai mutatók, negatív értékek között ok-okozati összefüggések rejle-

* Az ENSZ Regionális Kriminológiai és Igazságügyi Kutatóintézete
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Év Élve-
s/.ületés

H alá lo zás T erh esség -
m eg szak ítá s

H ázasság V álás S z a p o ro 
d á s  (+) 

fogyás (-)

Népesség

1980 148 673 145 335 80  882 80 331 27 797 + 3318 1 0 7 0 5
1990 125 679 145 6 6 0 9 0  394 66  4 0 6 24 888 -19 981 10 355
1991 127 207 1 4 4 8 1 3 89 931 61 198 24  433 -17 606 10 337
1992 121 724 148 781 87 065 57 005 21 607 -27 0 5 7 1 0 3 1 0
1993 117 033 150 244 75 258 54  099 22 350 -33 211 10 277
1994 115 598 146 889 74  491 54  114 2 3 4 1 7 -31 291 10 246
X

1995 112 000 144 0 0 0 77  000 54  0 0 0 n. a. -32  0 0 0 1 0 2 1 2

x=előzetes adatok; n. a.= nincs adat Forrás: KSH

nek. Az egészségtelen életmód, a gyakori stresszes állapot, a mozgáshiány, az egészség
telen táplálkozás, a feldolgozatlan konfliktusok, a dohányzásra, alkoholra való rászokás 
motívumai! A függőség kialakulása még jobban mélyíti a kiváltó konfliktusokat, megren
díti az egzisztenciális helyzetet, teret engedve további devianciáknak, akár a kriminalitás
nak is. Ki ne ismerné azt a jelenséget, ami világszerte „diszkóproblémaként” foglalkoz
tatja a társadalmakat, megannyi közösségi, családi konfliktust, tragédiát idézve elő. Min
denki láthatott már marihuána cigarettát szívó, vagy Ecstasy tabletta és alkohol hatása alatt 
álló, szánalmat keltő és félelmet ébresztő fiatalokat.

A 14-20. életév közötti korosztály hajlamos arra, hogy szociális, egzisztenciális, ér
zelmi problémáinak megoldása érdekében, társai hatására vagy éppen saját kíváncsiságá
nak kielégítésére kipróbálja valamelyik drogot. Ezt gyakran megelőzi a dohányzás kipró
bálása, az arra való rászokás.

Magyarországi adatok szerint a 11-16. év közöttiek 17 százaléka szívott már cigaret
tát vagy éppen rendszeresen dohányzik. A 17 éveseknél ez az arány 18,6 százalék, a 18 
évesek közül pedig 37,5 százalék dohányzik. A gimnáziumokban ez az arány valamivel 
kisebb, a szakmunkástanulók esetében magasabb. Aki fiatalkorúként rágyújt, nagy való
színűséggel rászokik a dohányzásra. A sikeres leszokások aránya 20 százalék alatt van.

A dohányzási szokások vizsgálati tapasztalatai alapján a dohányzók 46 százaléka a tár
sától, barátjától kapja az első cigarettát. (Amerikában ma már nem sikk társaságban niko
tin tartalmú cigarettát szívni. A negyven év körüliek körében a dohányzás egyáltalán nem 
elfogadott.)

Elkéstünk?!
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoksága, felismerve a drogprobléma idő

szerűségét -  és azt a tényt, hogy a személyi állomány mentálhigiénés állapotának meg
óvása, valamint az évi mintegy 14 000 fogvatartott érdeke ezt k íván ja-, szükségesnek 
látta, hogy bekapcsolódjon a prevenciós programba. Ezért tette lehetővé 8 fő részvéte
lét az első hazai tanfolyamon, majd ezt követően további két nevelőét a május 20-án in
dult tanfolyamra.
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A büntetés-végrehajtás érdekeltségét a prevenciós programban mi sem bizonyítja 
meggyőzőbben, mint hogy 1994 végén fogadta el és 1995 januárjában léptette életbe ká
bítószer-ellenes stratégiáját. Ezzel megkezdődött a felkészülés a drogfüggő és ezzel 
összefüggésben a H 1 V-fertőzött elítéltek fogadására, kezelésére. Hazánk tranzitországból 
fokozatosan célországgá válik, jelentősen nő a kábítószerrel visszaélők köre. Várhatóan 
a börtönbe kerülők között is emelkedik a drogfogyasztók száma.

A magatartási és egészségügyi problémákon túl a kábítószer-fogyasztók drogszükség
letének illegális kielégítése, az anyag bejuttatásának rejtett csatornái további biztonsági 
kérdéseket vetnek fel. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kábítószerfüggő 
fogvatartottaknak a szabadságvesztés időszaka alatt az adott szerrel történő illegális ellá
tása a szervezett bűnözésbe való bevonásuk egyik bevált módszere. Mindez tehát új, 
összetett probléma, amiről a hazai büntetés-végrehajtási szakembereknek nincs még köz
vetlen tapasztalatuk. Sajátos, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekbe a társadalomból 
kerülnek be drogfüggők, olyanok, akik civil pályafutásuk alatt válnak a kábítószer rabjai
vá és elítélésüket követően mint elítéltek élik át az elvonási tünetek okozta kínokat, kísér
lik meg illegális úton megszerezni a szükséges drogokat. Lehet, hogy szigorúbb ellenőr
zéssel, jobb felkészültséggel sincs mód kívülrekeszteni a börtönkapukon a kábítószer- fo
gyasztókat?

A  legolcsóbb: a prevenció
Am-ilyen bonyolult és összetett a probléma, olyan sokrétűek a megelőzésre irányuló 

feladatok. A kiinduló helyzet a pontos ismeretek megszerzése, a drogfertőzöttség mérté
kének feltárása, a kábítószerrel kapcsolatba hozható elítéltek körének megállapítása, az 
elítéltek drogfogyasztásának, kialakult szokásainak megismerése, a feltételek és körül
mények tisztázása, mind-mind megannyi tennivaló. Ez a feltáró munka nem egyszerű, hi
szen rejtőzködő magatartás jellemzi a drogosokat. A látható, érzékelhető történések csu
pán a jéghegy csúcsát jelentik. A hiba kijavítása, a korrekció drága és eredményessége is 
kétséges. Ezért a megelőzés lehetőségének kell tág teret biztosítani, amely nem kívánt ese
ményeket, személyiségfejlődési zavarokat, kirívó eltéréseket előz meg, a bekövetkezett 
hibát orvosolni és a helyzet további romlását megakadályozni igyekszik. Azokra irányul 
a prevenció, akik még egészségesen fejlődnek, akiknek életvitele elfogadott, helyes.

A büntetés-végrehajtásban az elítéltek kábítószer-fogyasztása új, eddig nem tapasz
talt problémákat okoz majd. A megelőzés számunkra két stratégiai feladat megoldását je
lenti: a kábítószer-kínálat megakadályozását, illetve a kábítószer-kereslet csökkentését.

Az elsődleges feladat a szerek lehetséges bejutási csatornáinak felderítése, megisme
rése, illetve a kábítószerrel visszaélők körének feltárása. A másik stratégiai cél felkészül
ni a drogprobléma kezelésére, illetve a szükséges egészségügyi, laboratóriumi rendszer 
létrehozására.

Jelenleg nincsenek megbízható adatok, hogy a fogvatartottak között milyen arányban 
fordul elő drogfogyasztó. A problémát megismerve fel kel 1 hívni a figyelmet, hogy a drog- 
abúzus a megelőzés oldaláról nem sematizálható probléma, mivel a fogyasztás motívu
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mai, módja, a használt szerek sokfélesége, élettani, illetve a viselkedésre gyakorolt hatá
sa felmérhetetlenül sokféle. Eddig is tapasztalhattuk esetenként a fogvatartottak illegális 
gyógyszerfogyasztását, az erjesztéssel történő alkohol-előállítási próbálkozásokat, a sű
rű teafőzeteket fogyasztó, „dobizó” elítéltek hangulatváltozásait. Vannak olyan informá
ciók, amelyek szerint engedélyezett, naponta fogyasztott élelmiszerekből állítanak elő 
egyszerű módon eddig ismeretlen bódító anyagot. Amikor tehát a kábítószerek bejutási 
csatornáit próbáljuk feltárni, számításba kell venni mindazokat az anyagokat, eszközöket, 
melyek mindennapi használatuk során ártalmatlanok, de az élet realitásai elől menekülő 
számára -  viszonylag egyszerű módon -  kábítószerré válhatnak.

A drogprobléma kezelésében a személyzetnek kulcsszerepe van. Ezért az állomány 
oktatása, kiképzése alapja az eredményességnek, ami a kábítószer-fogyasztás, -bejutta
tás, -kereskedés megelőzését, gyors feltárását, felszámolását jelenti. Ezért szükséges foly
tatni a nemzetközi szervezetek-köztük az UNICRI -  kiképző programjaiban résztvevők 
oktatását, hogy trénerként tovább adhassák ismereteiket.

A büntetés-végrehajtás szakemberei a prevenció és az úgynevezett ártalomcsökken
tés érdekében a meggyőzésben, az ismeretterjesztésben, a tudatosításban -  együttműköd
ve a rendőrség bűnmegelőzési, illetve a DADA- (dohányzás, alkohol, drog, AIDS) prog
ramra kiképzett munkatársaival -  hatékonyabban léphetnek fel. Célszerű a kábítószerrel 
kapcsolatos ügyekben járatos kapcsolattartó személyek (kontact person) kijelölése.

A kábítószerfüggőkkel való bánásmód, a magatartás, a hangulatváltozások, a drogos 
állapot felismerése, a szervezetbe juttatáshoz szükséges eszközök felismerése, feltalálá
sa személyes tapasztaláson alapuló ismereteket igényel. E tapasztalatok megszerzéséhez 
úgy segítenek hozzá a kapcsolattartó szakemberek, hogy az akcióban való részvétel egyút
tal sikerélményt nyújt. A fogvatartottak részére a külföldi gyakorlatban bevezetett és ha
tékonynak bizonyult drogtanácsadási módszereket, illetve krízisintervenciós megoldáso
kat kell adaptálni.

Nem hanyagolható el azonban az a meggyőző nevelőmunka sem, amely a fogvatar
tottak figyelmét és aktivitását irányítja saját életfeltételeik alakítására. Oktatással, képzés
sel, kapcsolataik szervezésével, foglalkoztatásukkal a sikeres beilleszkedésre való törek
vésben teszi az elítéltet érdekeltté.

Ahogy a drogfogyasztás, majd függés kialakulása is bonyolult hatásmechanizmusok 
következménye, úgy a megelőzés és a kezelés is komplexitást, több szakterület képvise
lőinek aktív együttműködését igényli.

Oktatási tem atika
Ezt a bonyolult viszonyrendszert tükrözte az UNICRI tematikája. Nem áll szándé

kunkban az előadások, illetve az előadók közül bárkit is kiemelni -  a teljes programot ter
jedelmi okok miatt nem tehetjük közzé - ,  csupán az előadások sokféleségét kívánjuk ér
zékeltetni.

A büntetőjogi megközelítést tükrözte dr. Kisidai Erzsébetnek a jogi védettségről tar
tott előadása. Dr. Versitz Piroska büntető ügyszakos bíró, aki belügyi és igazságügyi sta
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tisztikák elemzésével foglalkozott előadásában, utalt arra, hogy a látencia a kábítószeres 
bűnözésben jóval nagyobb, mint más bűncselekményfajtáknál. A legveszélyeztetettebb 
korosztály a fiatal felnőttek csoportja, ezért nem szabad csak az ennél fiatalabb korosz
tályra koncentrálni a megelőzésben. Dr. Versitz Piroska a PEDRO-program tapasztalatai 
alapján vallja, hogy a fiatalokkal meg kell ismertetni a kábítószerek hatásait, következmé
nyeit ismeretterjesztéssel, őszinte leírás alapján.

Dr. Bolgár Judit tanszékvezető pszichológus kialakult előítéleteinkről tartott gyakor
latias bemutatót. Bebizonyosodott, hogy a társadalomban erőteljes negatív megítélés él a 
szenvedélybetegekkel szentben. Dr. BenkőAndrás a kriminológia és a viktimológia kap
csolatáról és a kábítószer jogi, hatástani, kémiai csoportosításáról beszélt előadásában. 
Dr. Na^y Gábor íi drogok .kultúrtörténetének áttekintését adta. Szavaiból kirajzolódott az 
emberiség évezredes kapcsolatának története a különböző hallucinogén és pszichotrop 
anyagokkal, átteki'nthétővé vált ezek befolyása egyes kultúrákra.

Napjainkban j$  fróft gs’áz elektronikus médiumok rendszeresen foglalkoznak a szen
vedélybetegekkel és a társadalom mentálhigiénés gondjaival. Gyakran találkozhatunk 
azonban olyan megközelítéssel, amely nem szolgálja a drogprevenciót. Dr. Veér András 
állásfoglalása szerint a Nfítgyár Televízió egyes adásai deviáns hatásokat válthatnak ki. 
Dr. Bugái Emőke érdekes előadásában a nevelő saját személyes mentálhigiénéjének meg
őrzéséhez adott hasznosítható tanácsokat. Dr. Békefi Péter a gyakorló orvos szemével lát
tatta korunk pestisét, ÚZ AlDS-t. Dr. Boga Bálint a dohányzás ártalmairól, dr. Péter Ár
pád az alkoholfüggőségről tartott előadást. A hallgatók sztereotip ismereteit mindkét elő
adó fontos, személyes tapasztiilátokon alapuló adalékokkal egészítette ki. Dr. Főim Má
ria A tanárok szupervíziója círrtű előadásában érdekes szakmai konzultációs sorozat ta
pasztalatairól számolt be.

A felsorolás nem teljes. A később sorra kerülő tanfolyamok témakörei a bekapcsoló
dó előadók jóvoltából tovább bővülnek. Valószínű, hogy a következő évben a büntetés
végrehajtás területéről, a szabadságvesztés-büntetésre ítéltek drogprevenciójának tapasz
talatairól számolhat be előadásában egyik kollegánk.

A kábítószer-függőség az egész világon terjedő járvány, és mint minden járványt, ezt 
is csak úgy lehet megállítani, ha ki-ki megtesz minden elővigyázatossági intézkedést a 
„fertőzés” elkerülésére és segít a körülötte élőknek is, hogy azok se „fertőződjenek”.

Kaszt János—Módos Tamás



MŰHELY

Utógondozás
Pártfogók és civil szervezetek

A büntetés-végrehajtási tevékenység utógondozás 
hiányában nem éri el a célját, sok esetben illuzóri
kussá válhat. Ugyanakkor a helyes, jól végrehajtott 
utógondozás alkalmas a büntetés-végrehajtás ered
ményessé tételére, pótolhatja annak hiányosságait 
is. Az utógondozás nem elhanyagolható kiegészítője 
a büntetés-végrehajtásnak, sikeres alkalmazásához differenciált in
tézkedések szükségesek.

Régen és ma
Az utógondozás igénye történetileg 

messze megelőzte jogintézményként való 
megalkotását. Az elítéltek gondozására a 
325-ben tartott Niceai Zsinat külön szerve
zetet létesített, Hocutratores Pauperum 
néven. Hasonlóképpen már az ókorban a 
karthágói püspök a diakónusok kötelessé
gévé tette, hogy viseljék gondját az elítél
teknek. A XVili. század végétől megindult 
börtönreformálási mozgalom eredménye
képpen ismét egyik fontos kérdéssé lép elő. 
John Howardnem csupán az elítéltek hely
zetének és a börtönállapotoknak a javításá
ért szállt síkra, hanem törvényjavaslatot is 
nyújtott be az „elbocsátott elítéltek gondo
zásáról”. Az utógondozás, az úgynevezett 
patronázsügy további felkarolói (elsősor- 

I bán Mary Carpenter és a „börtönök angya
la”, Elizabetli Fry) további jótékony egye
sületeket és intézeteket hoztak létre. Az 

| utógondozás terén jó  példát mutatott az 
1826-ban alapított Rajna-Vesztfáliai Bör- 

| tönügyi Társaság, amelyet a szabaduló el

ítéltek segítésére hozott létre Liedner. Min
taszerűen szervezte az utógondozást Belgi
um, ahol már 1850-ben, 1870-ben, majd 
1891-ben külön törvényt alkottak a gyer
mekvédő és vaksegélyező egyesületek ál
lami támogatásáról. Teljes kibontakozása 
és megerősödése az angol progresszív bör
tönrendszer végleges kialakulásával vált 
lehetővé. Az utógondozás először Angliá
ban lett csupán nem társadalmi, hanem ál
lami feladat, és Észak-Amerika teremtette 
meg a börtönügyi és utógondozási patro- 
názsmunka nemzetközi fejlesztésének és 
segítésének modern eszközéül a Nemzet
közi Börtönügyi Kongresszus intézmé
nyét.

Az utógondozással kapcsolatban Eöt
vös József már 1838-ban kifejtette, hogy 
„ csak ha a bűn te tő társaság mellett egy má
sik áll, mely a süllyedt szerencsétlent ma
gához felemelni igyekszik, csak ha a rendes 
tömlőd kormányt egyes polgárok segítik, 
részint a lelkipásztort felváltva, vigaszta
lással közelítve a rabokhoz, részint oktatva 
őket. vagy kiszabadulásuk után jövő jóié-
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tűkről gondoskodna, csak akkor remélhet
né mindezen institúciók sikerét”

Deák Ferenc és társai 1843-as javasla
ta az utógondozásról és patronázsról euró
pai színvonalú, mint ahogy erre Finkey Fe
renc több írásában rá is mutatott. Az utó
gondozásijavaslatok az 1867-es kiegyezés 
és konszolidáció idején éledtek újjá, való
jában ekkor lépett előtérbe az úgynevezett 
rabsegélyezés eszméje. Buda-Pesten 1873- 
ban alakult meg az első magyar rabsegélye
ző egylet. A Patronázs Egyesületek Orszá
gos Szövetségét 1909-ben alapították. A 
múlt század vége felé a fegyencóvás, majd 
a rabsegélyezés kifejezéseket használták. 
Ezt a század elején a patronázsmunka elne
vezés váltotta fel. A korabeli magyar szak- 
irodalom még nem használta az utógondo
zás fogalmát, ez csak az 1940-es évektől 
vált gyakorivá. A hazai patronázstevé- 
kenység törvénybe iktatásáról, állami fel
adatként történő megfogalmazásáról az 
1878. évi V. tcz. 27. §-a rendelkezett elő
ször az úgynevezett rabsegélyezés ügyé
nek törvénybe iktatásával. Schaffer István

1949. évi írása szerint „a visszaesők... ma
gas arányszámának leszorítása érdeké
ben... elsősorban az utógondozás kiépítése 
látszik a legsürgetőbb feladatnak”. Az utó
gondozás szükségességét hangsúlyozva 
mutatott rá: „végzetes következményekkel 
járó szánalmas tévedés” az utógondozást 
akár felesleges jótékonykodásként felfog
ni, akár azt hinni, hogy a bíráskodással és a 
büntetés- végrehajtással -  de utógondozás 
nélkül -  az állam ..büntetőjogszempontú 
kötelességei” kimerültek.

A Bv. Szabályzat kiadásáról szóló 
1105/1954. (XII. 7.) MT. számú határozat 
19. pontjában előírta, hogy: „a letartózta
tottak munkába helyezéséről szabadulásuk 
után -  lehetőleg -  gondoskodni kell”. Az 
1955-ben kiadott Bv. Szabályzat 189. § (3) 
bekezdése tartalmazott előírást arról, hogy 
a szabadulótói a szabadulást megelőző na
pon érdeklődni kell a szabadulás utáni ter
veiről, hasznos tanácsokkal kell ellátni és 
figyelmeztetni a visszaesés következmé
nyeire. Az első kifejezetten utógondozás
ról szóló jogszabály az 55/1960. (XII. 22.)
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Kormányrendelet volt, amely a börtönből 
szabadult személyek munkába állításáról 
rendelkezett. Konkrét feladatokat fogal
mazott meg a bv. intézetek számára is az el
ítéltek szabadulásának előkészítésével 
kapcsolatban. Hiányzott azonban a megfe
lelő együttműködés a tanácsi, valamint a 
rendőri szervek között.

A szabadságvesztésből szabadultak 
munkába állításáról szóló 12/1965. (VII. 
11.) Kormányrendelet ismertette az utó
gondozás szervezetét és feladatait. Előírta 
a szabaduló elítéltek letelepedésének tá
mogatását; továbbá, hogy a szabadult 
nyolc napon belül köteles jelentkezni a ta
nácsnál. Hiányzott az utógondozás egysé
ges irányítása is, tehát nem volt olyan szer
vezet, amely összehangolta volna az utó
gondozásban közreműködők munkáját. Az 
1965. évi kormányrendelet végrehajtása 
tárgyában kiadott 9/1966. EüM-utasítás 
lehetővé tette önkéntes pártfogó felügyelő 
kirendelését, azonban a feladataik és jog
körük nem volt pontosan meghatározva, 
így funkcióiknak nemigen tudtak eleget 
tenni.

Az 1966. évi 21. számú tvr. 34. § (1) be
kezdésében előírta, hogy az elítéltet a társa
dalomba való beilleszkedése, a szabadulá
sa utáni munkába állása érdekében kellő 
időben fel kell készíteni a szabadulásra. A 
110/1967. IM-utasítás részleteiben szabá
lyozta, hogy az utógondozás előkészítésé
nél melyek a büntetés-végrehajtási szervek 
feladatai.

A korábbi, tehát az 1960. és 1965. évi 
kormányrendeletek alapvető jellemzőjé
nek tartották, hogy nem tűzték cél ul az egy
séges, komplex és mindenre kiterjedő utó- 
gondozási-pártfogási tevékenység létreho
zását, hanem csak segítséget kívántak 
nyújtani a szabadultak társadalmi beillesz

kedéséhez, elsősorban munkába állításuk
hoz. Az élet sürgetően vetette fel a szaba
dultak hatékonyabb támogatását, hiszen 
nem kevés volt köztük, aki valóban fel 
akarta számolni a múltat, és megtalálni he
lyét a társadalomban. így jutott el jogfejlőr 
désünk a szabadságvesztésből szabadultak 
utógondozásáról szóló 1975. évi 20. számú 
törvényerejű rendelet megalkotásához, 
amely egységes irányítás alatt működő utó- 
gondozási-pártfogási rendszert hozott lét
re. Az alapvető változás elsősorban az volt, 
hogy az utógondozás-pártfogás állami 
összefogása a bíróságok feladata lett. En
nek érdekében hivatásos pártfogói szerve
zet létesült a megyei (fővárosi) bíróságok 
mellett. Ebben az időszakban a bíróságok 
feladata nemcsak az igazságszolgáltatás 
volt, és nem független igazságszolgáltató 
szervként működtek. Alkotmányos aggály 
akkor emiatt nem vetődött fel.

Az utógondozásnak két fő iránya jutott 
kifejezésre: az utógondozott segítése és tá
mogatása és az utógondozott feletti pártfo
gó felügyelet. A segítés és támogatás 
egyetlen szabadulótói sem vonható meg. 
Változatlanul tartalmazta a törvényerejű 
rendelet azt a rendelkezést, amely szerint 
„ az alkalmazás nem tagadható meg amiatt, 
hogy a munkára jelentkező szabadságvesz
tésre volt ítélve, kivéve, ha a büntetlen elő
élet a munkakör betöltésének előfeltétele”. 
A törvényerejű rendelet az utógondozás 
céljaként jelölte meg, hogy segítse a sza
badságvesztésből szabadultaknak a társa
dalomba való beilleszkedését és megte
remtse az ehhez szükséges szociális feltéte
leket. Az utógondozottak segítése és támo
gatása, valamint az utógondozottak egy ré
szénél szükséges ellenőrzés és felügyelet 
között történt különbségtétel. Az ellenőr
zéssel és felügyelettel összefüggésben új
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jogintézményt vezetett be: a felnőtt utó
gondozottak pártfogó felügyeletét. Az utó
gondozás és a pártfogó felügyelet kapcso
latára jellemző, hogy az utógondozás tar
talmát képezi a pártfogó felügyeletnek is, 
azonban az utógondozásnak a pártfogó fel
ügyelettől függetlenül is érvényesülnie 
kell. Mindkettőnek van azonos tartalmi ré
sze, de amíg a pártfogó felügyelet kötele
zettséget jelent az elítélt számára és ellen
őrzésijogosultságot a hatóságnak, addig az 
utógondozás csupán lehetőség a segítség 
kérésére, igénybevételére.

Pártfogók
A legtöbb országban a hivatásos pártfo

gói hálózat önálló szervezeti formában lé
tezik, adminisztratív irányításuk az igaz
ságügyi tárcához tartozik. A skandináv or
szágokban, Ausztriában és Japánban túl
nyomórészt társadalmi pártfogók működ
nek. A pártfogás államilag szervezett 
ugyan, de privát szervezetek is léteznek. 
Spanyolországban és Portugáliában ezek 
az intézmények kiépülőben vannak. Kül
földön is tendencia, hogy az utógondozást 
lehetőleg korai időszakban kezdjék meg. 
Ezt Hollandiában krízissegítségként emlí
tik. Ennek bevezetése nem csupán a reszo
cializáló intézményekre volt hatással, ha
nem a rendőrséggel és az igazságügyi ható
ságokkal való kapcsolatra is. Svájcban a fo
lyamatos gondozás modelljét fejlesztették 
ki. Az angol-amerikai jogterületen jellem 
ző a pártfogói segítség bekapcsolása már a 
nyomozati eljárás idején. A szabadult el
ítéltek jelentős része nem került pártfogó 
felügyelet alá és így olyan ellenőrzés alá 
sem, akiknek a pártfogó felügyeletét elren
delték. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
ő támogatásuk, gondozásuk kevesebb vagy

semmi figyelmet nem érdemel. Minden 
szabaduló pártfogó felügyelet alá helyezé
sére ugyanakkor nincs is szükség, felügye
let nélkül is várható a beilleszkedésük, de 

.egyébként sincs apparátus, költség erre. 
Önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy va
jon milyen az utógondozása, a társadalmi 
beilleszkedésük segítése azoknak az elítél
teknek, akiknek a pártfogó felügyeletét 
nem rendelték el, és így nem is állnak ellen
őrzés alatt, ugyanakkor tulajdonképpen a 
szabadult elítéltek túlnyomó többségét te
szik ki. Hol kell keresnünk a visszaeső bű
nözés növekedésében szerepet játszó oko
kat, amelyek az utógondozással kiküszö
bölhetők? Az eddigi kutatások főként 
azokra terjedtek ki, akiknek a pártfogó fel
ügyeletét is elrendelték. A többséget ké- 
pezőkre azonban csak szűk körben terjed
tek ki a tudományos kutatások.

A büntetés-végrehajtás alatti nevelés, 
pozitív ráhatás, készségkialakítás folyama
ta lényegében az utógondozás szakaszában 
tovább folytatódik. E folyamat megszaka
dása elkerülhető, ha az utógondozó közre
működik az elítélt szabadulásának előké
szítésében. A Bv. tvr. 113. §-a abban jelöli 
meg az utógondozás célját, hogy „a sza
badságvesztésből szabadultnak segítséget 
nyújtson a társadalomba beilleszkedéshez, 
és az ehhez szükséges szociális feltételek 
megteremtéséhez". A Bv. tvr. 114. § (2) 
bekezdése szerint „az utógondozásra hiva
tásos pártfogó végzi, a helyi önkormányza
tok, a munkáltatók, a karitatív és öntevé
keny szervezetek közreműködésével''. A 
különféle szervek számára feladatokat 
megállapító jogszabályok érvényesülését 
nézve számos figyelemre méltó következ
tetésre lehet jutni a bv. intézetek tevékeny
ségét illetően. A 2483 főt érintő vizsgálat 
szerint a vonatkozó jogszabályi előírások-
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A pártfogók érdeke is az, hogy távlatos megoldást találjanak. 
Képünkön dr. Konkoly Csaba helyettes igazságügyi államtitkár és Horváth 

Károly, a pártfogók országos szervezetének vezetője.

nak megfelelően a bv. intézetek többségé
ben általában felkészítik az elítélteket a 
szabadulás utáni életre. Voltak olyan elítél
tek, akik helyett a nevelők kerestek munka
helyet. Nem egy helyen volt tapasztalható 
azonban, hogy ha nem rendelték el a párt
fogó felügyeletet, egyáltalán nem foglal
koztak az adott bv. intézetnél a munkába 
álláshoz, szállás kereséséhez nyújtandó se
gítséggel. Egyes intézetekben pedig csak 
arra hívták fel az elítéltek figyelmét, hogy 
állami vállalathoz vagy szövetkezethez 
menjenek dolgozni. A bv. intézetben az el
ítélteket a munkába állással kapcsolatban 
csak egyetlen vállalattól keresték meg. 
Nem rögzítették írásban, hogy az elítéltek 
egy részénél nem lehetett megállapítani, 
hogy a nevelő mit tett az elítélt elhelyezke
désének érdekében, az elítélt élt-e a munka
hely előzetes megszerzése érdekében a ren
delkezésére álló lehetőségekkel, a nevelő 
előírásszerűén ellenőrizte-e az elítéltek ez
zel kapcsolatos tevékenységét. Rövid tar
tamú szabadságvesztést töltők esetében a 
nevelők általában nemigen foglalkoztak 
utógondozás előkészítésével. Közbevető-

leg meg kell jegyezni, hogy erre nem is igen 
volt lehetőségük a közeli szabadulásra 
való tekintettel. Figyelmet érdemlő körül
mény, hogy a visszaesők 37 százaléka egy 
évnél rövidebb szabadságvesztést töltött. 
Olyan téves jogszabály-értelmezéssel is le
het találkozni, hogy csak azokat kell a sza
badulás utáni életre felkészíteni, akiknek 
elrendelték a pártfogó felügyeletét. Az el
ítéltek letelepedéséhez, munkába állásához 
közvetlenül is igényelhettek segítséget a le
telepedés helye szerinti hivatásos pártfogó
tól, a munkáltatótól, az intézkedésre jogo
sult más szervtől [Bv. Szakutasítás 215. § 
(1) bekezdés.]

A Bv. tvr. 115. § (1) bekezdése előírja, 
hogy „Ha a szabadságvesztésből szaba
dult személynek nincs megfelelő munkahe
lye és szállása, elő kell segíteni az olyan 
munkáltatónál való elhelyezkedését, aki 
szállást is nyújt, és a büntetés-végrehajtási 
szervekkel, valamint a hivatásos pártfogó
val együttműködve szervezetten támogatja 
a szabadságvesztésből szabadult szemé
lyek beilleszkedését a társadalomba.” Az 
utógondozás előkészítésekor -  különösen
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az utóbbi években -  komoly nehézsége a 
bv. intézeteknek, hogy a szabadságvesztés
ből szabadulókat képzettségüknek és 
egészségi állapotuknak megfelelő munka
helyre elhelyezzék. Ennek okai a vizsgála
ti tapasztalatok szerint többrétűek. Egy
részt a valóban nehezedő gazdasági viszo
nyok mellett a munkáltatók legfeljebb a ko
rábban is náluk dolgozó, megbízható mun
kaerőnek bizonyult elítélteket fogadják 
szívesen. A szakképzetlen, korábban mun
kaviszonyban nem állt elítéltek úgyneve
zett „munkahelyes levelére” sok esetben 
egyáltalán nem, vagy olyan semmitmondó 
választ adtak, ami egyet jelent az elutasítás
sal. Nehezíti az elhelyezést a munkásszál
lások szűkös volta. Előfordult, hogy az el
ítéltet olyan indokkal nem vették fel a mun
kásszállóra, hogy a vállalat „tolvajt nem 
helyez el a rendes dolgozói közé”. A nők 
részére például egész országrészekben 
nincs olyan munkahely, amely szállást is 
tudna adni. Másrészt nehezíti az elhelye
zést az elítéltek egy részének nemtörődöm, 
sőt néha kifejezetten szembehelyezkedő 
vagy éppen csak taktikázó magatartása. 
Ezek az elítéltek a felszólítás ellenére sem 
próbálnak munkahelyet keresni, a nevelők 
és a pártfogók által keresett munkahelyet 
pedig nem foglalják el. Korábbi évek ta
pasztalata, hogy azok a munkáltatók, ame
lyekkel az Igazságügyi Minisztérium egy
üttműködési megállapodást kötött a szaba
dultak munkába állásának segítésére, vala
mint azok, amelyekkel az egyes bv. intéze
tek, bíróságok kötöttek ilyen megállapo
dást, nem zárkóztak el a foglalkoztatás elől. 
Sajnálatos, de tény, hogy egyre kevesebb 
az ilyen munkáltató. Nincsenek érdekeltté 
téve ebben. A munkáltatók igénylik a mun
kavállalók személyes jelentkezését, mivel 
így ismerhetik meg fizikai, egészségi áll

apotát stb. Súlyos gond az olyan utógondo
zottak elhelyezése, részükre szállás szerzé
se, akiknek családi kapcsolata a hosszabb 
szabadságvesztés miatt megromlott, laká
sukat elvesztették. A szabadságvesztésből 
szabadultaknak albérletet találni szinte le
hetetlen. így gyakran válnak az ilyen utó
gondozottak „csövesekké” vagy börtönben 
szerzett barátaik, ismerőseik biztosítanak 
számukra megfelelő „ellenszolgáltatásért” 
szállást. Egyes megyékben egyre nehezebb 
a cigány származású utógondozottak mun
kába állítása. Előfordult, hogy olyat is kö
zölt a munkáltató a hivatásos pártfogóval, 
hogy cigány származásút nem alkalmaz
nak. A legtöbb megyében komoly problé
ma a nők és a csökkent munkaképességűek 
elhelyezése. Egyes megyékben a már mun
kába állított utógondozottak esetében az át
lagosnál szigorúbb megoldásokra keríte
nek sort. Több esetben a próbaidő letelte 
után nem alkalmazzák őket. Nehezen tud
ják a szabadult elítéltek magukat elismer
tetni. Például egy jól dolgozó, kifogástalan 
magatartást tanúsító targoncavezető két 
éve nem kapott semmilyen jutalmat amiatt, 
hogy „nemrég szabadult”. A Bv. Szakuta- 
sítás 216. §-a szerint „A: elítéltek szabadu
lás utáni munkalehetőségeinek, szállásá
nak rendezésére igénybe kell venni a társa
dalmi szervezetek, egyesületek, vállalatok, 
intézmények segítségét. Az intézetnek az 
ilyen kapcsolatokat kezdeményezni és erő
síteni kell.” Ilyen kapcsolat csak azokkal a 
vállalatokkal volt, amelyekkel együttmű
ködési megállapodást kötöttek az igazság
ügyi szervek. A társadalmi szervezetek, 
egyesületek közül csak a Magyar Vöröske
reszt helyi szervezete nyújtott néhány bv. 
intézetnek segítséget az utógondozás elő
készítésében. Csak kivételesen kapott egy- 
egy elítélt segítséget a letelepedés helye
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szerint illetékes önkormányzattól lakásp
roblémájának megoldásához. Van olyan 
bv. intézet is, amelyik kapcsolatot alakított 
ki a megyében működő munkaügyi irodá
val, amely a munkalehetőségek jegyzéké
vel segíti az intézet munkáját. Egy-két bv. 
intézet szakmunkásképző intézettel kötött 
együttműködési megállapodást az elítél
teknek szakmunkástanfolyamon, illetve 
szakmai továbbképzésen való részvétele 
érdekében. A Cigányok Szövetsége is 
ajánlkozott, de amikor a bv. intézet ezt 
konkretizálni akarta, válasz sem érkezett, 
holott a bv. intézetekben jelentős számban 
vannak cigányok. A Cigányok Szövetsége 
a cigány származású értelmiséget közvetít
hetné utógondozási feladatok ellátására, 
ami kísérleti program lehetne. A társadalmi 
szervek utógondozásban való közreműkö
dését egyébként 9 megyében lehetett meg
állapítani, a többiben egyáltalán nem vagy 
csak eseti jelleggel. Azokban a megyék
ben, ahol közreműködést lehetett tapasz
talni, az elég szűk körű volt, és csak egy-két 
szerv részéről lehetett észlelni. Főként a se
gítőkészség kifejezésre jutását, egy-két el
ítélt beilleszkedésének segítését, de nem 
szervezett akciót. Közreműködők voltak a 
Vöröskereszt, az Alkoholellenes Klub. A 
helyi önkormányzatok napirendjén sem 
szerepelt témaként az eltelt években az utó
gondozás kérdése. Így 12 megyében egyál
talán nem, a többiben is csak egy-egy társa
dalmi szervezetnél, ezek száma azonban 
országosan elenyésző. A megyék felében a 
rendőrség alkalomszerűen segítséget nyúj
tott olyan elítéltek társadalmi beilleszkedé
séhez, munkába állásához, akik nem álltak 
pártfogó felügyelet hatálya alatt.

Egyetértés fogadta, miután jelentkez
tek e feladatra, hogy az egyházak is foglal
kozzanak a szabadult elítéltekkel. Különö

sen hathatós segítséget tudnak nyújtani az 
egyedülálló, idős, beteg személyeknek.

Alkoholisták
Az alkohol ista szabadulásáról -  esetleg 

utógondozás céljából -  tájékoztatni kell a 
szabaduló lakó- vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes ideggondozó intézet veze
tőjét, és közölni vele, hogy a kényszergyó
gyítást végrehajtották-e vagy sem -  tartal
mazza a Bv. Szakutasítás 92. § (3) bekez
dése. A megvizsgált bv. intézetek egy része 
az ideggondozó intézetet tájékoztatta, má
sik része pedig az alkoholgondozót. Az al
koholgondozó, továbbá az alkoholellenes 
vagy -mentes klubok címjegyzékével 
mindössze három bv. intézet rendelkezett. 
Az alkoholgondozás nem azonos az ideg
gondozással, bár a legtöbb helyen egy épü
letben nyertek elhelyezést. Azoknak az 
ideggondozó intézeteknek a többsége, 
amelyekhez az értesítés megérkezett, sem
mi intézkedést nem tett, még az alkohol
gondozóhoz sem továbbította. Egyes bv. 
intézetek nem az illetékes ideggondozó in
tézethez, hanem az állandó lakóhely sze
rinti megyei, másutt városi önkormányzat 
egészségügyi osztályához küldték el a tájé
koztatót, ahonnan azt ugyancsak nem min
dig továbbították. A megvizsgált, a Btk. 75. 
§-a szerint kényszergyógyításra kötelezett 
alkoholista elítéltek közel háromnegyed 
része nem tanúsított törvénytisztelő maga
tartást szabadulása után sem. Ennek oka
ként említhető többek között az is, hogy 
sem alkoholista utógondozásukra, sem ál
talános utógondozásukra nem került sor. 
Ugyanakkor egy-egy bv. intézet gyakorla
ta példamutató. Ezek annak az elítéltnek a 
szabadulásáról is értesítették az illetékes 
ideggondozó intézetet [Bv. Szakutasítás
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602. § (3) bekezdés], aki azért volt gyógyí
tó-nevelő csoportban, mert korlátozott be
számítási képességet, javult elmeállapotot 
vagy személyiségzavart állapítottak meg 
nála [Bv. Szakutasítás 602. § (1) bek. a),c) 
és d) pontja]. Fontos kérdés ezeknek az el
ítélteknek az utógondozása is, hiszen be
tegségük miatt nekik még nehezebb a társa
dalomba való beilleszkedés, mint mások
nak.

Visszaesés!
gondok

Kiemelt figyelmet kell fordítani az utó
gondozás vizsgálata során is a hivatásos 
pártfogók tevékenységére. A hivatásos 
pártfogók igénybe vehetik munkájukhoz 
társadalmi pártfogó közreműködését is. A 
7/1979. (VI. 29.) IM-rendelet 14. íj (1) be
kezdése szerint „A hivatásos pártfogó még 
az elítélt szabadulása előtt megbízást adhat 
a társadalmi pártfogó részére. A társadal
mi pártfogó a büntetés-végrehajtási inté
zetben felkeresheti az elítéltet és tanácso
kat adhat a társadalomba való beilleszke
déshez. A hivatásos pártfogóval együttmű
ködve nyújt segítséget az elítélt munkába 
állásához, illetőleg letelepedéséhez. Szük
ség esetén segíti a családi kapcsolatok 
helyreállítását.’’ Tapasztalatok szerint tár
sadalmi pártfogók csak ritkán jelentek meg 
a bv. intézetekben ilyen célból. Igaz, hogy 
a hivatásos pártfogók erre nem is igen ad
tak megbízást nekik. Kétségtelen tény az is, 
hogy az elítéltek részéről sem merült fel 
ilyen kérés (négy megyében egyáltalán 
nem, három megyében pedig csak minimá
lis számban). Ez abból fakad, az elítéltek 
elmondásából következtethetően, hogy 
nem ismerik az utógondozás lényegét, az 
általa adott lehetőségeket. A hivatásos

pártfogók egyébként a megyék többségé
ben olyanoknak is segítettek a beilleszke
désben, akiknek a jogszabály vonatkozó 
rendelkezései alapján nem lett volna köte
lességük. Például közérdekű munkát kitöl
tötteknek, továbbá akinek a kényszer
gyógykezelését megszüntették. A hivatá
sos pártfogók többsége indokoltnak tartja 
az utógondozás kiterjesztését ezekre is.

Az elítéltek magatartását elemezve 
megállapítható, hogy egy részük még ak
kor sem igyekszik beilleszkedni a társada
lomba, amikor ehhez megkapja a szüksé
ges segítséget. A bv. intézetekben a vissza
eső elítéltek köréből 98 elítélttől kapott in
formáció szerint a visszaesési okok (egy- 
egy elítéltnél több ok is) a következők:
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rossz baráti vagy rokoni környezet (25 szá
zalék), nem dolgozott és pénzhez akart jut
ni (22,5 százalék), rendszeres és mértékte
len italozás (17,5 százalék), esetenkénti 
mértéktelen alkoholfogyasztás (15 száza
lék), személyiségben rejlő akaratgyenge
ség (17,5 százalék), kevés kereset (15 szá
zalék), a pártfogótól nem kapott segítséget 
(12,5 százalék), nem vették fel dolgozni se
hová (10 százalék), pillanatnyi szükséglet- 
kielégítés (7,5 százalék), előítélettel fogad
ták (7,5 százalék), nőkapcsolatok (7,5 szá
zalék), családi életének felbomlása (6 szá
zalék), lakásából kitették és mindenhol el
utasították (5 százalék), gyermektartásdíjat 
nem akar fizetni (5 százalék), nem tudja el
viselni, hogy ellentmondjanak neki (5 szá
zalék), csak benne van a hiba (5 százalék), 
munkatársai a szabadulás után kiközösítet
ték, munkahelyét otthagyta (2,5 százalék), 
családi háttér hiánya (2,5 százalék), a ci
gánytelep hatása (2,5 százalék) stb. Az 
okok mintegy 46 százalékát kifejezetten a 
szabadulás utáni környezetben vélték fel
fedezni. Az alkoholt is említő 32,5 száza
léknál is a szabadulás utáni környezet hatá
sa szintén nem elhanyagolható körülmény. 
Ugyanakkor 80 százalékuk segítséget nem 
kért és nem kapott, 10 százalék kért segít
séget, de nem kapott, 10 százalék nem kért, 
mégis kapott segítséget a beilleszkedéshez.

Adatlap
145 elítéltről adatlapot állítottam ki an

nak felmérésére, hogy mennyiben és mi
lyen szempontból játszik szerepet az utó
gondozás elmaradása, hiányossága a 
visszaesésben.

A reprezentatív módszerrel kiválasztott 
126 férfi és 19 nő szabadult elítéltre nézve 
a következőket lehet megállapítani: amíg a

férfiak 30 százaléka visszaesett, a nők kö
zül senki. A legnagyobb arányban (31 szá
zalék) a 18-30 év közötti férfiak közül ke
rültek ki a visszaesők az ötven év felettie
ket (kisebb számukra tekintettel) figyel
men kívül hagyva. Különösen feltűnő, 
hogy a visszaesők 69 százaléka a szabadu
lástól számított 6 hónapon belül került 
„összeütközésbe a törvénnyel”. Tehát a tár
sadalomba történő visszavezetéskor az el
ső hat hónapnak meghatározó a szerepe. A 
család pozitív hatásának fontosságát tükrö
zi, hogy a házasságban, élettársi kapcsolat
ban élők közül mindössze 15 százalék esett 
vissza, míg a nőtlenek közül 33 százalék, az 
elváltak közül pedig 26 százalék. Figyel
met érdemlő, hogy a visszaesettek 37 szá
zaléka egy évnél rövidebb szabadságvesz
tést töltött. A 8 általános iskolai végzettség
gel nem rendelkezők közül 36 százalék, a 8 
általános iskolát végzettek közül pedig 30 
százalék esett vissza, vagyis a visszaesők 
kétharmad részét ők adták. Azok közül, 
akiknél a nevelő nem tartotta indokoltnak 
az utógondozást, 38 százalék esett vissza a 
szabadulás után.

Szinte valamennyi megyében javasol
ták, hogy a nagyobb városokban létesítse
nek olyan átmeneti szálláshelyeket, ottho
nokat, ahol a bv. intézetből szabadult vagy 
egyéb körülmények miatt lakás, szállás 
nélkül maradtak elhelyezését ideiglenesen 
megoldanák. E javaslatot a jogtudomány 
művelői már 1985-ben is felvetették.2 Vol
tak ellenvélemények is. Például, hogy így 
egy helyen összegyűlnének a bűnözők, 
esetleg szervezetten követnének el újabb 
bűncselekményt. Egyöntetű volt a véle
mény abban, hogy általánosságban segíte
ni kellene a szabadult elítéltek munkásszál
lásra történő bejutását is. Szükséges kezde
ményezni olyan munkahelyek létrehozd-
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sát,ahol abv. intézetből szabadult egészsé
gi állapotának és korának megfelelő mun
kalehetőséget kaphatna addig is, amíg a 
végleges munkahelyét megtalálja. Megol
dást jelenthetne, ha azoknak a munkálta
tóknak, akik szabadultakat foglalkoztat
nak, valamilyen központi kedvezményt 
(pl.: adókedvezmény stb.) biztosítanának. 
Ezáltal a gazdálkodó szervek érdekeltek 
lennének a szabadult elítéltek foglalkozta
tásában. Az utógondozás csak akkor lesz 
eredményes, ha a munkáltatók, állami és 
társadalmi szervek, valamint a társadalom 
széles rétegei lehetőségükhöz képest segí
tik a feladat megoldását, a végrehajtásban 
közreműködő szervek összehangoltabb 
együttműködése növelné a visszaesés 
megelőzése érdekében tett erőfeszítések 
eredményességét.'' Az elítéltek munkába 
állításának feltételei a jövőben várhatóan 
még nehezebbé válnak. A gazdálkodási és 
szociális szféra egyre élesebb különválása 
következtében a gazdálkodó szervezetek
től nem várható el, hogy ellentételezés nél
kül feladatokat vállaljanak az elítéltek utó
gondozása területén. A probléma megoldá
sát szolgálná többek között egy bűnmeg
előzési alap létrehozása, amelyből- az utó
gondozott elítéltek munkáltatását vállaló 
gazdálkodó szervek támogatásban vagy 
kedvezményben részesülnének (fejlesztési 
juttatás, adókedvezmény stb.). Az utógon
dozást nem lehet a gazdálkodó szervezetek 
feladataként kijelölni, e fontos kérdést a 
büntetőpolitika, a szociálpolitika részévé 
kell tenni.

A kutatási adatok egyértelműen alátá
masztották, hogy szükséges az utógondo
zást kiterjeszteni a nem csak szabadság
vesztés-büntetésüket kitöltöttekre is. A dif
ferenciált utógondozással -  fiatalkorúak, 
úgynevezett fiatal felnőttkorúak, nők, öre

gek, betegek -  kapcsolatos sajátos felada- ' 
tok, a nehézségek megoldása útjának kere
sése külön témát ölel fel.

A  Jövő iránya
A bűncselekményt elkövetők reszocia- 

lizációja eredményességének növelése 
szükségessé teszi az utógondozás tovább
fejlesztését, abban a társadalom legkülön
bözőbb erőinek még aktívabb, szervezet
tebb, koordináltabb, szabályozottabb rész
vételét.

A hatályos szabályozás átfogó vizsgá
lata szükségessé teszi a pártfogó felügye
lők helyzetének, a pártfogó felügyelet in
tézményének, valamennyi tevékenységük
nek a megvizsgálását. A Be. módosítása 
legutóbb kiterjesztette a tárgyalás mellőzé
sével lefolytatható eljárások körét. A hiva
tásos pártfogó által készítendő környezet
tanulmány a bíró számára is segítséget je 
lenthet a megfelelő szankciók alkalmazása 
során.

Felmerült, hogy a pártfogó már az eljá
rás folyamatában is segítséget nyújthatna.
A sértett kárának megtérítésében is esetleg 
majd közvetítő szerepet vállalna, illetőleg 
ebben ellenőrző szerepet tölthetne be. A 
jogszabályok módosítása során figyelem
mel kell lenni arra, hogy a pártfogók 
számára előírt kötelezettségek kikénysze- 
ríthetősége és a segítő támogatás lehetősé
ge ötvöződjön.

A bírák nagy része megkérdőjelezi: he- 
lyes-e, hogy a felnőtt korúak pártfogói to
vábbra is -m in t ahogy a hatályos szabályo
zás szerint -  a megyei (fővárosi) bíróságo
kon, a büntetés-végrehajtási csoportokon 
belül működjenek? Érveik között szerepel 
többek között, hogy a pártfogó tevékenysé
ge az ítélet jogerőre emelkedése után kéz-
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dődik, így ez büntetés- (intézkedés-)végre- 
hajtási kérdés, a közjegyzők és a végrehaj
tók sem tartoznak a bírósági szervezetbe, 
ennek logikus folytatása, hogy a pártfogók 
se tartozzanak oda; a bűnmegelőzési tevé
kenység sem bírósági feladat, így a pártfo
gás is bíróságidegen. Egyes vélemények
ben hangsúlyt kapott az is, hogy a pártfo
gók kapacitása -  rajtuk kívülálló okok mi
att -  nincs kihasználva kellően, s ez szem
beötlő a bíróságok egyébkénti túlterheltsé
ge mellett.

A pártfogó bíróságokon kívüli szerve
zeti hovatartozására előterjesztett javasla
tok közül figyelmet érdemel, hogy a pártfo
gók tartozzanak a rendőrséghez vagy a 
büntetés-végrehajtáshoz, illetőleg az ön- 
kormányzathoz; legyen egységes a felnőtt- 
és fiatalkorúak párfogói intézménye, és kö
zösen a megalakulóban lévő gyámhivata
lok szervezetébe tagozódjon; a pártfogói 
szervezet közvetlenül az Igazságügyi Mi
nisztérium irányítása alá tartozzon.

A többségi igényt kielégítő megoldás
ként javasolja az Igazságügyi Minisztéri
um -  amelynek javaslata a jelen helyzetben 
a leghatékonyabb irányt jelentheti - ,  hogy 
a pártfogói hálózat önálló szervezetként, az 
Igazságügyi Minisztérium közvetlen irá
nyítása alá tartozzon. így elérhető, hogy a 
pártfogó felügyelet továbbra is az igazság
ügy részeként, de a bíróságokon kívül 
funkcionáljon.

A legújabb tapasztalatok szerint meg
szűntek a munka- és szálláslehetőségek, ér
vényüket vesztették az Igazságügyi Mi
nisztérium és a nagyvállalatok közötti -  az 
elhelyezkedést és lakhatást biztosító — 
megállapodások. Ezért a feltételrendszer 
újrateremtésén kell gondolkodni.

A pártfogók az önkormányzatokkal va
ló kapcsolatok kialakítsa mellett még min

dig építenek egyre kisebb számú társadal
mi pártfogóra. Nagyon jó módszerként fel
kutatták a működési területükön tevékeny
kedő karitatív szervezeteket, amelyek a tő
lük várható támogatást megadták. A lég-, 
szükségesebb esetekben így sikerült segít
séget nyújtani a rászorultaknak. A legna
gyobb gondot az azonnali anyagi -  termé
szetesen kis összegű -  segély hiánya jelen
ti. A jogirodalomban már évek óta szere
pel, de az Igazságügyi Minisztérium részé
ről is felvetették, hogy a foglalkoztatás esé
lyének növelése érdekében a pártfogolta- 
kat alkalmazó munkáltatók részére adó- 
kedvezményt kellene biztosítani. Ideális 
lenne a hajléktalan pártfogoltak részére 
szálló(k) építése, átmeneti jelleggel e célra 
fel lehetne használni az önkormányzatok 
üresen álló szükséglakásait is. Az elítéltek 
olykor el utasító magatartása ellenére is na
gyobb intenzitással kellene a pártfogóknak 
a szabadulás előtt álló elítéltekkel is foglal
kozniuk.

A pártfogoltak között is emelkedőén 
magas a kábítószer-élvezők száma. Töb
ben javasolták a pártfogók oktatásának, to
vábbképzésének folyamatossá tételét. A 
pártfogók társadalmi elismertségét fokoz
ná a tevékenység úgynevezett „szakmásí- 
tása”, amelynek feltétele lenne a pártfogói 
szakvizsga letétele.

Az intézményrendszer fejlesztésével 
kapcsolatban szinte egyöntetű a szakértők 
véleménye, hogy egy törvénybe kerüljön 
a pártfogó felügyelet és az utógondozás, 
hiszen az utógondozás kézbentartása a jö 
vőben is a pártfogó feladataként képzelhe
tő el. A pártfogó felügyelet tartalma -  a 
magatartási szabályok jelentette jogkorlá
tozás kivételével -  hasonló az utógondo
záshoz. Céljuk az újabb bűnelkövetés 
megelőzése, a beilleszkedés segítése. A



MŰHELY

pártfogó felügyelet és az utógondozás kö
zötti különbségek a következők: A pártfo
gó felügyelet tartalmi eleme a pártfogolt 
ellenőrzése és irá- nyitása mellett a segít
ségnyújtás, az utógondozás tartalmi ele
me viszont kizárólag a szabadult támoga
tása a társadalomba történő beilleszkedés
ben. A pártfogó felügyeletet a bíróság ha
tározattal rendeli el, az utógondozás nem 
igényel bírósági határozatot, és általában 
a szabadult kérelmére történik. Alapvető 
különbség, hogy míg a pártfogókat min
dig magatartási szabályok terhelik, az utó
gondozás nem jár együtt a magatartási 
szabályok előírásával. A pártfogolttal 
szemben különféle szankciók alkalmazá
sára kerülhet sor a magatartási szabályok 
megszegése esetén, az utógondozás köré
ben viszont szankciók alkalmazása kizárt. 
A pártfogó felügyelet büntetőjogi intézke
dés, míg az utógondozás a szabadságvesz
tésből szabadultat megillető büntetés

végrehajtási intézmény, amely azok szá
mára is rendelkezésre áll, akiknek pártfo
gó felügyeletét a bíróság nem rendelte el. 
Az utógondozást jogként -  ha nem is ala
nyi jogként -  deklarálja a Bv. tvr. 114. § 
(1) bekezdése is.

A pártfogó kezében az eszközrendszer 
jobban, ésszerűbben kihasználható, ha 
hozzá tartozik a jövőben is az utógondozás. 
A társadalmi beilleszkedés folyamata 
könnyebben irányítható és mérhető lenne, 
ha egy kézben maradna. Az esetleges álla
mi eszközök is a leginkább megfelelő hely
re kerülnének. Az utógondozás nem külö
nül el annyira a pártfogó felügyelettől, 
hogy külön törvényi rendezést igényelne. 
A két intézmény tapasztalatai konkrét sze
mélyek vonatkozásában kölcsönösen hasz
nosíthatók. Maga a pártfogói szervezet, a 
pártfogók jogai, kötelességei, lehetőségei 
egy helyen lennének szabályozva. Más 
szervek, az állampolgárok stb. beilleszke-

Szabályozásra vár a társadalmi, karitatív szervezetek 
és egyházi segítők összefogása
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dést segítő magatartása, a velük szemben 
támasztott kívánalmak is egy helyen kerül
nének ezáltal szabályozásra, ami a gyakor
lati munkát is jelentős mértékben segítené. 
Például: miben várható el, hogy a pártfogó 
munkáját segítsék? Ehelyütt szabályoznák 
a társadalmi, karitatív szervezetek, egyhá
zi segítők nyilvántartását, tájékoztatását, 
összefogását, továbbá az egyes szervekkel 
-  mint a rendőrség, büntetés-végrehajtási 
szervezet és egyes szervei, önkormányzat
való kapcsolat kérdéseit. Lényegében a 
személyi és tárgyi feltételek is jobban meg
teremthetők, ha nem aprózódnak el, hanem 
koncentrálódnak.

Az a körülmény, hogy a gyermekvéde
lemről szóló törvény tervezete szerint a fia
talkorúakkal foglalkozó pártfogók az ön- 
kormányzatokhoz tartoznának, nem jelenti 
az ezzel kapcsolatos továbbgondolkodás 
szükségtelenségét. A fiatalkorúakra jel
lemző specialitásokon túlmutató, külön 
irányítást igénylő szempont a külön ágaza

ti irányításukra csak kevés található. Ez 
azonban nincs arányban a különállóságuk
ból fakadó veszteségekkel. Nem kevesek 
útja a fiatalkorúak pártfogóitól a felnőttko
rnak pártfogóihoz vezet. Egyazon appará
tuson belül nem kellene újabb időt, munkát 
fordítani a megismerésre. A fiatalkorúakra 
jellemző specialitásoktól eltekintve hason
ló a pártfogó felügyelet célja, szerepe, fel
adata, módszere mindkét pártfogó felügye
letnél. A területi széttagoltság nem zárjaki, 
hogy egységes legyen a szakmai szervezet, 
esetleg az érdekképviselet is. így a pártfo
gói munka irányítása, ellenőrzése is 
könnyebben követhető lenne. Hasznosít
hatnák egymás ismereteit, tapasztalatait. A 
munkaszervezés, a helyettesítés is jobban 
megoldható. A fő cél érdekében egységes 
követelményeket lehetne támasztani.

Vókó György

Jegyzetek
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mányos és Tájékoztatási Főosztály kiadványa, 10. tanulmánykötet, 70. oldal

3. Vö.: Vókó György: Az utógondozás jelentőségéről gyakorlati tapasztalatok tükré
ben. Magyar Jog XXXIV. évfolyam, 1987. évi 10. szám, 862. oldal.
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A hitélet szabályai
Afogvatartottak vallás gyakorlásáról
Az 1989-es politikai rendszerváltozást követően az alkotmány mó
dosításával teljes körben megvalósult az állam és az egyház külön
válása, a szabad vallásgyakorlás, akár egyénileg, akár csoportos for
mában, akár eltitkolva, akár nyilvánosan. Vallásos meggyőződését 
bárki kinyilváníthatja, de attól tartózkodhat is. Módosított alkot
mányunk alapján megvalósulhat az emberek közötti megkülönböz
tetés. Sajátos jellemzője alkotmányunknak, hogy a lelkiismeret- és 
vallásszabadság fogalmába kifejezetten belefoglalja az ilyen termé
szetű meggyőződés kinyilvánításának mellőzését is.

A módosított alkotmánynak a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságról alko
tott rendelkezésére épülő kétharmados törvény, a lelkiismeretről, a vallásszabadságról és 
az egyházakról szóló (a továbbiakban lelkiismereti) törvény pedig konkrét és részletes 
szabályozással biztosítja a vallás gyakorlását és annak intézményes formáit.

Úgy gondolom, és talán nem járok messze a valóságtól, ha állítom, hogy a korábbi 
rendszernek a valláshoz, valamint a vallásos emberekhez való viszonya lehetetlen hely
zetet teremtett a megszokottnál kötöttebb formában élő emberek, a büntetés-végrehajtási 
intézetekben és rendőrségi fogdákban lévő fogvatartottak számára, de ide sorolhatók a 
sorkatonai szolgálatot teljesítők is. Akkor pedig ellentmondanánk önmagunknak, ha-azt 
állítanánk, hogy ezeknek az embereknek -  éppen helyzetükből adódóan -  nincs szüksé
gük a vallás gyakorlására vagy vallásos meggyőződésük kinyilvánítására.

Ezt a több évtizedes hiányosságot küszöböli ki az 1990. május 1. napján hatályba lé
pett 8/1990. (IV. 27.) IM-rendelet, valamint a 22/1990. (Vili. 13.) BM-rendelet, mely a 
fogvatartottak vallásgyakorlásának lehetőségeit rögzíti miniszteri rendeletek formájában.

A célszerűség kedvéért a dolgozat további részében az igazságügy-miniszter rendele
tének elemzésével foglalkozunk, részben azért, mert a belügyminiszteri rendelet lényegé
ben hasonló módszerrel és nagyrészt azonos tartalommal szabályozza a vallásgyakorlás 
lehetőségét, csak szűkebb terjedelemben. Ez persze nem azt jelenti, hogy a jogforrások 
közül e két miniszteri rendelet kapcsán az egyiket a másikkal szemben előtérbe vagy fel
jebb helyeznénk. De az sem elhanyagolható szempont -  a tapasztalatok ezt támasztják alá 
- ,  hogy még mindig az az általánosabb gyakorlat, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek
ben fogvatartottak igénylik a vallásgyakorlásnak, akár az egyéni, akár a közösségi formá
ját. Közülük is elsősorban az, aki már jogerős büntetését tölti.
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Az előzetes fogva tartásban lévő fogvátartott pszichésen -  még akkor is, ha vallásos 
világnézetű -  arra van berendezkedve, hogy az előzetes fogva tartás a lehető legrövidebb 
ideig tart, és lelki megnyugvását inkább megszokott környezetében óhajtja megkeresni. 
Értelemszerűen más a helyzet akkor, ha a fogvatartott a jogerős büntetését tölti. Ekkor már 
mentes azon reménytől, hogy fogva tartása a lehető legrövidebb ideig tart.

Ma már természetszerűen nem abszolút újszerűsége miatt kell szólnunk e rendeletek
ről, hanem mindenekelőtt azért, mert több mint fél évtizeddel a rendeletek hatályba lépé
sét követően még mindig aktuális kérdés lehet a jogszabályok rendeltetésszerű használa
ta. Nem mintha bárkiben is kétség merülne fel, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben 
vagy a rendőrségi fogdákban nem biztosítják a szabad vallásgyakorlást. A börtönlelkészi 
szolgálat ma már igen jelentős eredményeket mutathat fel az elmúlt években alkalmazott 
nevelési jellegű tevékenységével, inkább arról lenne szó, hogy minél többen megismer
jék a rendelet adta lehetőségek alkalmazását, mind a fogvatartók, mind a fogvatartottak.

A jogszabály értelmében lehetővé kell tenni a fogvatartottaknak, hogy az istentiszte
leteken és egyéb vallási rendezvényeken részt vehessenek, az egyház lelkészének vagy 
más képviselőjének gondozását igényeljék, illetve gondozásban részesüljenek. A fogva
tartottak istentiszteleten való részvétele kétségtelenül többletfeladatokat ró a büntetés
végrehajtási intézetre, illetve a hivatásos állományra. Nyilvánvaló, hogy az istentisztelet 
helyének megválasztása, a helyiség vallási szertartásnak megfelelő berendezése -  nem a 
vallásgyakorlás tárgyi kellékeiről van szó -  gondosságot, figyelmet és némi hozzáértést 
igényel. ,

Az istentiszteletről a fogvatartottat kellő időben tájékoztatni kell és az önként jelent
kezők számára a részvétel nem korlátozható, ennekiellenére ri'em feltétlen és alanyi jogon 
járó kedvezmény.
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A fogvatartott eltiltható az istentisztelet látogatásától, ha magatartása a biztonságot 
vagy az intézet rendjét veszélyezteti'. Nem látogathatja az istentiszteletet a magánzárká
ban fogva tartott elítélt, vagy akit fegyelmező részlegbe utaltak.

Az istentiszteleten elkövetett fegyelemsértés elbírálása az intézet parancsnokának 
jogkörébe tartozik, de az ilyen alapon történő fegyelmezés előtt, különösen az istentiszte
let látogatásától való eltiltásnál a lelkész véleményét ki kell kérni. Az istentiszteleteken 
való részvétel, a lelki gondozás igénylése nem sértheti az intézet rendjét és a biztonságot. 
Itt említi egyetlen alkalommal az igazságügy-miniszteri rendelet az előzetesen letartózta
tottakat, akikre a rendelet értelmében szintén vonatkozik a büntetés-végrehajtási intéze
tekben a szabad vallásgyakorlás lehetősége azzal a feltétellel, hogy az előzetes letartózta
tott vallásgyakorlása, valamint lelki gondozásának igénylése nem sértheti a rendet és biz
tonságot, de a bíróság, valamint az ügyész rendelkezéseit sem.

Hatékonyabb lett volna egy üttes rendeletben vagy akár a lelki ismereti törvényben ren
delkezni a fogvatartottak vallásgyakorlásáról, mert az szintén jogszabályi tény, hogy az 
előzetes fogvatartott és a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott elítélt jogai és kö
telezettségei lényegesen eltérnek egymástól. Nem célszerű azonban, ha ez kihat a valjás- 
gyakorlásra is, mert ebben megkülönböztetés alkalmazása nem helyes.

Természetesen nem azt akarom mondani, hogy eleve célszerűtlen a belügyminiszteri 
rendelet. Már csak azért sem, mert a büntető törvénykönyvnek az utóbbi években -  a két 
elemzés alatt álló rendelet hatálybalépése után -  történő módosítását követően, a törvény 
olyan tényállásokat rendel büntetni, amelyek nyomozati munkája nem egyszerű feladat, 
komoly szakértelmet igényel a nyomozóhatóságok részéről. Nemegyszer hosszú hónapo
kig tarthat a nyomozati munka, és az sem kizárt, hogy erre az időtartamra a bíróság vagy 
az ügyészség előzetes letartóztatásban tartja a gyanúsítottat. Nyilvánvaló, hogy a hosszú 
időre fogva tartott, előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított részére is ugyanúgy biztosí
tani kell a szabad vallásgyakorlás és a lelki gondozás lehetőségét, mint ahogy a jogerős 
büntetését töltő fogvatartottnak.

Tekintettel arra, hogy a hosszabb ideig előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított gyak
ran kerül át büntetés-végrehajtási intézetbe, a hátralevő időtartamra rájuk már az igazság
ügy-miniszter rendelete érvényes.

A rendelet nemcsak az istentiszteleten való részvételt biztosítja a fogvatartott számá
ra, hanem a vallásgyakorláshoz szükséges könyvek és kegytárgyak birtokban tartását is. 
Ez utóbbiaknál értelemszerűen szintén lehetnek megszorító jellegű intézkedések. Az in
tézet parancsnoka vagy egyéb, intézkedésre jogosult és utasítási jogkörrel rendelkező hi
vatásos állományú tiszt vagy tiszthelyettes megtilthatja azon kegytárgyak birtokban tar
tását, amelyek a biztonságot veszélyeztetik. A parancsnok mérlegelési jogkörébe tartozik 
tehát annak megítélése, hogy a kegytárgy mennyiben sérti a biztonsági előírásokat. E vo
natkozásában is rendkívül körültekintő magatartás várható el a párancsnoktól, hiszen a 
vallásgyakorláshoz használatos kegytárgyak általában jellegükből adódóan nem alkalma
sak arra, hogy az intézet rendjét vagy a fogvatartottak testi épségét veszélyeztessék. A pro
testáns vallásgyakorlók egy részének szükségszerű kegytárgya a Biblia, míg a katolikus, 
evangél ikus hívő fogvatartottaknál legfeljebb egy kisebb méretű kereszt vagy olvasó kép-
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ezheti azon kegytárgyat, melyet a fogvatartott 
magánál kíván tartani. A könyv esetében nyil
vánvaló, hogy az a biztonságot nem veszélyez
teti, míg a keresztnél kétségtelenül vizsgálni kell 
annak kiterjedését, valamint esetlegesen sérü
lést okozó jellegét.

Az egyéb jogok körébe tartozik, hogy a fog- 
vatartottak számára biztosítani kell a házasság 
egyházi megáldását, a keresztelést és az egyházi 
temetést. Ezek közül főként a házasság egyházi 
megáldását lehet kiemelni, mert a fogvatartott 
házasságkötése a fogva tartás időtartama alatt 
nem rendkívüli és szokatlan dolog, ugyanakkor 
a keresztelés igénylése már lényegesen ritkáb
ban fordulhat elő. Az egyházi temetésnél -  az 
esetek többségében -  elsődlegesen a hozzátarto
zók akarata domináns, azonban nem lehetetlen 
az, hogy a fogvatartott hozzátartozó nélkül hal 
meg, és nincs olyan távolabbi rokona, aki a te
metéséről gondoskodna, illetve azt megszervezné. Gyakorlati problémaként merülhet fel, 
hogy a fogvatartott milyen maradandó formában adhatja elő azon igényét, miszerint egy
házi temetést igényel. Célszerű a hivatásos állománynak felvilágosítania a fogvatartottat 
arról, hogy végintézkedjen, akár írásbeli magánvégrendelet, akár közvégrendelet formá
jában, persze anélkül, hogy a végintézkedésre a legcsekélyebb mértékben is rábírnák.

Nem valószínű ugyanis, hogy a fogvatartott élete utolsó perceiben kívánna előterjesz
teni temetésére vonatkozó igényt, hanem ezt megteszi halála előtt több hónappal, esetleg 
évvel. A büntetés-végrehajtási intézetek személyzete rövidebb időközönként cserélődhet, 
ami veszélyezteti egy korábbi szóban előterjesztett igény megvalósulását.

A lelkiismereti törvényhez kapcsolódóan rendelkezik a jogszabály arról, ha a fogva- 
tartottnak kiskorú gyermeke van: dönthet a kiskorú gyermek vallási neveléséről, és ezen 
akaratát akár szóban, akár írásban közölheti a kiskorú gyermek törvényes képviselőjével, 
aki lehet a másik szülő, illetve szülői felügyeleti joggal felruházott személy, akár intézeti 
gyám is. Bár kifejezetten nem szól róla a jogszabály, mégis értelemszerűen következik, 
hogy ha a fogvatartott szülői felügyeleti jogát megvonták, ezen jogával nem élhet. '

A fogvatartott vallási hovatartozása alapján egyházának vagy bármely más egyház
nak adományt adhat. Ez esetben kötelező formai kellék, hogy ezen akaratát írásbeli nyi- 
latkozata után valósíthatja meg. Az ilyen jellegű adományok általában pénzbeliek, hiszen 
a fogvatartott keresménnyel is rendelkezhet, ugyanakkor más jellegű vagyontárgyat az in- 

W M W m  tézetben csak korlátozottan tarthat magánál. Persze nem kizárt, hogy a fogva tartás meg- 
■ áll ál kezdésekor a fogvatartottnál nagyobb mennyiségű ékszer, drága óra vagy egyéb vagyon- 
I  ■ I I 1 1  tárgy van, ami a fogva tartás megkezdésekor nyilván kikerül a fogvatartott birtokából.

Ilyenkor sem mellőzhető az írásbeli nyilatkozat. A pénzbeli adomány nem előzheti meg a
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fogvatartott keresményére vonatkozó letiltások sorrendjét. Tehát ha a fogvatartott csak 
azért akar adományozni az egyháznak, hogy ezzel megfossza házastársát vagy más sze
mélyt, akivel szemben tartásdíjra kötelezték, az adományozás nem engedhető meg.

A rendelet „egyházról” tesz említést, ez azonban nemcsak a klasszikus értelemben 
vett egyházakat jelenti, hanem az egyházak szervezeteinek (pl. szerzetesrendeknek) vagy 
az egyházak szövetségének a meghatározását is, hiszen ezek javára is történhet szabály
szerűen adományozás.

A vallásgyakorlás elengedhetetlen velejárója a lelkészi szolgálat pontos tisztázása. Annak 
a lelkésznek, aki a büntetés-végrehajtási intézetekben vállal szolgálatot, az átlagostól eltérő 
adottságokkal kell rendelkeznie. Nyilvánvaló, hogy egy lelkésznek nem kötelessége a bünte
tés-végrehajtási intézetben szolgálatot vállalnia, vagy legalábbis nem kötelezhető erre egyhá
zi elöljárói által. Aki viszont ezt a szolgálatot vállalja, annak azon túlmenően, hogy minden el
ismerést megérdemel, külön jogosítványokkal kell rendelkeznie, ami viszont nem szerencsés, 
ha állami előírásokhoz kapcsolódik.

A leglényegesebb az, hogy a lelkészi szolgálatot vállaló egyházi személynek külön felha
talmazással kell rendelkeznie, ami megbízólevél kiállításával valósul meg.

Nem biztos, hogy e feltétel mindenben megfelel a mai kor jogalkalmazási alapelveinek, 
mert ezen rendelkezés óhatatlanul hasonlóságot mutat azzal az időszakkal, amikor, példának 
okáért, a katonai bűncselekményeknél csak olyan védők járhattak el a katonai igazságszolgál
tatás előtt, akiket külön nyilvántartásba vettek. Ezen megszorító rendelkezésen a büntető eljá
rásjog már rég túllépett és talán nem lenne érdektelen, ha a büntetés-végrehajtási intézetek, 
esetleg az Igazságügyi Minisztérium, valamint az egyházak képviselői megállapodnának ab
ban, hogy a fogvatartottak érdekében kifejtett lelkészi tevékenység legyen mentes külön for
mai előírásoktól. Mert nem elképzelhetetlen, hogy á fogvatartott nemcsak egy meghatározott 
egyház lelki szolgáltatását, hanem meghatározott egyházi személyiség lelki gondozását igény
li. Kérdés, mennyire lenne rugalmas a büntetés-végrehajtási intézet vagy az egyház, ha a fög- 
vatartott megbízólevél nélküli egyházi személyiség lelki gondozására tartana igényt.

A fogvatartott a delegált lelkésszel szabadidejében korlátozás és ellenőrzés nélkül tart
hat fenn kapcsolatot. Ezen találkozásokat bármelyik fél kezdeményezheti. Az ilyen talál
kozások alkalmával -  miután ellenőrzés nélkül történik- nem feltétlenül, de előfordulhat, 
hogy a lelkész olyan titok birtokába jut, ami senki másra nem tartozik, főleg nem a ható
ságokra. E körben új jogintézmény látszik kibontakozni, nevezetesen a lelkészi titoktar
tás kérdése. A magy ar jog az utóbbi időben nem tér ki ugyan a lelkészi titoktartás kérdé
sére, bár eljárásjogi törvényeink szólnak erről, illetve a titoktartási kötelezettségről. Bün
tető eljárásjogi törvényünk akként rendelkezik, hogy megtagadhatja a tanúvallomást az, 
aki foglalkozásánál vagy közmegbizatásánál fogva titoktartásra köteles és tanúvallomá
sával titoktartási kötelezettségét sértené, kivéve, ha ez alól felmentették.

A polgári perrendtartás is hasonlóképpen szabályozza a titoktartási kötelezettséget, 
mert kimondja, hogy az ügyvéd, az orvos, és más olyan személy, aki hivatásánál fogva ti
toktartásra köteles, az érdekeltektől felmentést kaphat ez alól.

Vajon az egyházi személyeket, a tudomásukra jutott titkok vonatkozásában milyen jo
gok illetik meg? Nem vitás, hogy az egyházi „hivatalos” személyeket is megilleti a titok-
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tartási kötelezettség, és jogi értelemben is jogforrási jellegű afogvatartottak vallásgyakor
lásáról szóló miniszteri rendelet, mert először fekteti le és szabályozza jogszabályi szin
ten a lelkész! titoktartás kérdését.

A miniszteri rendelet hatálybalépését követően, most már nemcsak az egyházi törvé
nyek értelmében, hanem államilag szabályozottan is, köteles titkot tartani a lelkész.

Végezetül e körben elvi éllel rögzíti a törvény azt, hogy a lelkész nem avatkozhat be a 
büntetés-végrehajtási intézet tevékenységébe. Ezt nyilvánvalóan nem kell külön kommen
tálni, azonban nem ártott volna, ha a rendelet esetlegesen megadja annak lehetőségét, hogy 
az intézet parancsnoka igényelheti a lelkész bizonyos nevelési jellegű közreműködését.

Az egyéb jogok körében kell megemlítenünk azt, hogy az intézet köteles segíteni az 
egyház szociálisgondozói tevékenységét, és a fogvatartottak szabadulásra való felkészí
téséhez nyújtott szolgáltatást.

A módosított alkotmány, valamint a lelkiismereti, és vallásszabadságról szóló törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a fogvatartottak vallási hovatartozását csak ké
relmére és jógáinak gyakorlása érdekében szabad nyilvántartásba venni. Ehhez szervesen 
kapcsolódik az a rendelkezés, miszerint a fogvatartott vallási adatairól tájékoztatást az in
tézet még akkor sem adhat, ha ezért kifejezetten megkeresik. Ilyen információk kiszolgál
tatásával csak a fogvatartott élhet. Ha a fogvatartott az intézetben meghal, az intézet pa
rancsnoka az elhalt egyenesági rokonának kérelmére adhat felvilágosítást az elhalt vallá
si hovatartozásáról.

A fentiekben bemutatott és értelmezett 8/1990. (IV. 27.) IM-rendelet joghézagot pó
tol, miután a szabad vallás gyakorlás biztosításával jogszabályi szinten garantál alapvető 
állampolgári jogokat.

Tipikusan jogforrási jellegű mindkét ide vonatkozó jogszabály, hiszen a módosított 
alkotmány, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény 
hatálybalépését követően, részlegszabályozással jelentkezik egy speciális jogterületen, 
még akkor is, ha nyilvánvalóan ezen jogszabályi rendelkezések csak szűk körben alkal
mazhatók, és a természetes személyeknek mint jogalanyoknak, csak szűk körét érinti. Ez 
a szűkkörűség azonban nem adhat felmentést az alól, hogy a jogalkotás ne gondoskodjon 
a lelki gondozásra sok esetben az átlagosnál is jobban rászoruló emberekről.

Remélhetőleg e körben a jogalkotás továbblép pontosításokkal, esetleg kiterjesztéssel, és 
ezzel még alaposabb jogi lehetőségeket biztosít a fogvatartottak vallásgyakorlásához

- Petneházi Zsigmond

Felhasznált irodalom
Az 1989. évi XXXI. tv. (módosított alkot

mány)
Az 1990. évi IV. tv. (a lelkiismereti és val

lásszabadságról, valamint az egyházakról) 
A 8/1990. évi (IV. 27.) IM-rendelet és a 

22/1990. (VIII. 13.)BM-rendelet

Az 1978. évi IV. tv. (a büntetőeljárásról) 
Az 1952. évi III. tv. (a polgári perrendtar

tásról)
Erdő Péter-Schanda Balázs: Egyház és 

vallás a mai magyar jogban, Alkotmánytan 
(szerkesztette: Kukorelli István)
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Munkabfintetés
Megelőzhető a börtönkarrier?

A munka az ember sajátossága, aki képes általa kiemelkedni az állat
világból, kitörni a természeti erők szorításából, tehát fennmaradásá
nak döntő eleme a kezdetek óta, mégis egyben büntetés is. Miért e ket
tőség? Ez mégsem annyira érthetetlen, ha figyelembe vesszük, hogy a 
munka már a történelem hajnalán kényszerként jelentkezett, hiszen a 
természettel szemben mindennap meg kellett küzdeni a létért. Ez a küz
delem viszont az emberiség fejlődésével egyre eredményesebbé vált, s 
míg az ősi munkamegosztás összetartó erőt, bizonyos egyensúlyt jelen
tett a közösség tagjai között, addig, amikor egyes rétegek feltűnően va
gyonosodé kezdtek, a munka lenézett foglalatossággá vált. Az új rend
ben tehát csak az alárendelt rétegeknek kellett dolgozniuk. A munká
nak ez az alantas, szolgai jellege már közelít a munkabüntetéshez.

Célom felvázolni ezt a történelmi utat, 
megmutatva, hogy a többi szankció mellett 
mire volt alkalmas a munkabüntetés, illetve, 
véleményem szerint, mely célok elérésére 
teljességgel alkalmatlan. Folyamatában vizs
gálva szeretném bemutatni a munkabüntetés 
kialakulását és történetét, eljutva a külföldi ta
pasztalatok tükrében a ma hatályos munka
büntetésig Magyarországon, az úgynevezett 
közérdekű munka intézményéig. Szeretném 
bemutatni ennek végrehajtási tapasztalatait 
és perspektíváit.

Az emberiség a mai napig nem értei olyan 
termelési fokot, hogy számára a munka sza
badon választható lenne, a létfenntartásért 
most is küzdeni, dolgozni kell. Hafelületesen 
szemléljük a történteket, úgy tűnik, gyökere
sen megváltozott a helyzet az idők folyamán, 
hiszen bizonyos területeken könnyebbnek tű

nik a megélhetés, illetve a munkavégzés. Ha 
gondosabban megvizsgáljuk a tényeket, lát
ható, a munka végzése, illetve nem végzése 
ma sem alternatíva az emberek többségének. 
Tehát számukra ma is kényszer a munka, 
mint évezredekkel korábban, bár ez nem fel
tétlenül jelent „alantasságot”, viszont a nem 
dolgozó rétegek ma is kiváltságosak...

A munka értékelésének, hullámzásá
nak kérdését vizsgálhatjuk az államok ki
alakulásával együtt is. Hiszen ezzel össze
függ az, hogy milyen irányból érkezik a 
kényszer. Ezen azt értem, hogy amíg nem 
volt állam, addig az egyének számára ter
mészeti kényszerként jelentkezett a munka. 
Azzal, hogy a társadalomban fokozatosan 
kialakult a vezető réteg, kezdetben a legrá
termettebbekből, később többnyire örökö
södési úton vagy erőszakkal, megteremtő-
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dött a munkára szorítás belső, társadalmi 
kényszere. Az állam kialakulásának keleti 
modellje, Egyiptom, Kelet-Közép-Ázsia 
és az aztékok társadalma is tipikusan jelzi 
ennek a belső kényszernek a megjelenését. 
A lényeg az, hogy kiválnak a társadalom
ból a papok és más vallási vezetők, akik a 
tudomány művelői, s a későbbiekben ők 
kényszerítik a köznépet munkára.

Az antik társadalomban is nagy válto
záson ment át a munka értéke. Kezdetben a 
munkáját jól végző demiürgost, az iparost, 
megbecsülték, de a dolgozó rabszolgák 
már a társadalom kitaszítottjaivá váltak.

A feudalizmus áttörő változást hozott. 
Látható a kiváltságos rendek és a munkát 
sosem végzők meghatározó különbsége. 
Minden jogot és hatalmat az a réteg szerez
hetett meg, mely esetleg csak „szórakozás
ból” dolgozott. A születés alapvetően de
termináló. A polgári mozgalmak hatása is
mét döntő változást hozott az emberi jogok 
területén, mégis kérdés, vajon kitörhet-e a 
munkás abból a közegből, amelybe szüle
tett? Marx véleménye általánosan ismert, 
de az valóban nem tagadható, hogy a mun
ka kényszer jellege a kapitalista társadalmi 
formában is megmaradt.

A munkabilntetés 
megjelenése

Az ie. IV—III. évezredből maradtak 
ránk az első büntetésre utaló emlékek, 
mégpedig a sumérmítoszokból. Az úgyne
vezett Nun-gál himnusz, mely a Nagy Úr
nőhöz, a börtön istennőjéhez, illetve az 
igazságszolgáltatás uralkodójához szól. A 
templomnak kettős funkciója volt: egy
részt az a vallásgyakorlás központi helysé
ge, másrészt a büntetőeljárás céljait kiszol
gálva, itt őrizték a letartóztatottakat.

A munkabüntetés kezdeteit az emberi
ség történelmének és kultúrájának ősforrá
sa, a Biblia alapján vizsgálhatjuk. Józsué le
győzte az Ai-belieket. S „leöldösé Izrael Ai- 
nak minden lakosát”. Az Ószövetség másik 
részében az ellenfél megbüntetésének más 
formájával találkozunk: „És mindazon né
pet, kik nem valának Izrael fia i közül, akiket 
az izraeliták ki nem irtattak, Salamon szol
gákká tette mind e mai napig.”

A győztes fél tehát rájött arra, hogy az 
ellenség teljes elpusztításával lényegileg 
kihasználatlan munkapotenciált irt ki. Hi
szen a legyőzöttek szolgasorba állítása a 
győztes népnek rendkívül nagy hasznot 
hajt. A rabszolgaságot azért fontos vizsgál
ni, mert ez már valóban konkrét munka
büntetési kategória. Igaz, hogy szabadság- 
vesztéssel jár, ám a büntetés valódi célja 
nem ez, hanem elsősorban a munka. Az 
alapvető cél az elítéltek munkaerejének ki
aknázása.

A rabszolgaság speciális formája az 
adósrabszolgaság. Ez az intézmény az ősi 
római jogra jellemző. Az adós, ha késede
lembe esett tartozása kiegyenlítésével, ak
kor speciális körülmények esetén (több
szöri felszólítás stb.) a hitelező saját fogsá
gába vetette, vagyis adósrabszolgájává tet
te. A hitelezőnek két választás állt rendel
kezésére: vagy dolgoztatta adósát, vagy el
adhatta rabszolgaként, és a kapott pénzből 
egyenlítette ki a tartozást.

A rabszolgává válás legmegalázóbb 
formája volt, ha valaki szabad emberből 
süllyedt le. De a jogoktól való megfosztott- 
ság is csak a büntetés egyik része, a valódi 
cél a munkabüntetés!

Ulpianus írja: „ Van büntetés, ami az em
berszabadságát veszi el, például: ha valakit 
munkára vagy bányamunkára, vagy bányá
ban letöltendő kényszermunkára ítélnek.” A
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felsorolt esetekben az elítélt az „állam rab
szolgája lett”. Ha rabszolgát ítéltek bánya
munkára, akkor tulajdonosa rendelkezésé
ből került állami tulajdonba. Büntetését le
töltve, ha ura igényt tartott rá, visszatérhetett 
egykori környezetébe. A bányamunka és a 
bányában végzendő kényszermunka között 
csupán a bilincsek súlyában volt különbség. 
Általában 1 Óév után a munkaképtelen elítél
tet kiadták rokonainak. Kényszermunkára 
szabadokat is ítélhettek. A rabszolga bi
lincsben történő megkorbácsolásának a sza
badok körében a megvesszőzés és a kény
szermunkára küldés felelt meg.1

Maga a kényszermunka intézménye 
túléli az antik kort, s a polgári társadalom
ban újraéled.

A  középkorban
A feudalizmus gyökeresen új termelői 

szerkezetet hozott. Új társadalmi osztály 
alakult ki, mégpedig a lesüllyedt antik kö
zéprétegből és a felemelkedett rabszolga
réteg összeolvadásából, a jobbágyság. Ez 
kényszerből dolgozott, így nem lehetett lét- 
jogosultsága a munkabüntetésnek, főleg 
ott nem, ahol robotot alkalmaztak, s a rög
höz kötött jobbágy a majorsági birtokon is 
köteles volt dolgozni. Ebben a társadalom
ban csak. a földesurak számára jelenthetett 
volna a munka büntetésként való alkalma
zása megrázkódtatást, de ez ellen a nemesi 
kiváltságok eredményesen védték. A ne
meseket legfeljebb szabadságvesztés-bün
tetéssel sújtották.

Bizánc, a római birodalom utódaként, 
néhány sajátos elemet fenntartott a római 
büntetőjogból. Az állami műhelyekben 
kényszermunkát végeztettek, valamint 
megtartották a gályarabság intézményét. A 
gályarabságot néhány hajósállam is megint

alkalmazta. Szabályos emberkereskede
lem zajlott. A hajósállamok rabjaik zömét 
a német fejedelemségektől és Ausztriától 
szerezték be. Nürnberg városa Genovának, 
Ausztria pedig Nápolynak és Velencének 
adta el javíthatatlannak ítélt bűnözőit. így 
nemcsak bevételre tettek szert, hanem 
megszabadultak megátalkodott bűnözőik
től is. A későbbi századokban a gályarab
ság intézményét a francia és angol törvény- 
hozás honosítja meg. Angliában 1589-ben, 
Franciaországban 1776-ban rendelkezett 
törvény erről: a veszélyes csavargókat és 
azokat, akik megélhetési alappal nem ren
delkeznek, gályára kell küldeni. 1699-ben 
Oroszországban is megjelent ez a büntetés, 
evezésre ítélés formájában, ez a munkaerő 
egyik legintenzívebb kihasználási formája. 
Létezett 2 ,3  és 10 éves változata.

A szabad királyi városokra ekkoriban 
sajátos jogállás jellemző, ezek a középkor
ban a polgári rend kicsiny szigetei. E kö
zösségekben a teljes megsemmisítéssel já
ró büntetésforma helyett nagyobb teret 
nyerhetett a szabadságvesztéssel járó, a va
gyon- és a munkabüntetés. A munkabünte
tés alkalmazásának az a sajátos funkciója 
volt, hogy megalázza, megbecstelenítse a 
város lakóját a közösség előtt. Szűk körben 
bizonyos közmunkáknál (utcaseprés, csa
tornaújítás) alkalmazták. E munkabünteté
si forma és a későbbi közérdekű munka kö
zött véleményem szerint párhuzam vonha
tó, nevezetesen mindkettő a köz javára 
szolgál, testileg nem túl megerőltető, jel
lemző elemük az elítélt megszégyenítése.

A késő középkorban, a X VI-X V11. szá
zadban Európa nagy gazdasági, társadalmi 
változáson ment keresztül. A gazdasági 
fellendüléssel nőtt a munka iránti igény, a 
röghöz kötött jobbágyi réteg egyre inkább 
átalakult paraszti bérlőkké, akik már sza
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bad költözködési joggal rendelkeztek, s az 
árutermelésbe is bekapcsolódtak. Mivel 
egyre inkább felbomlik a jobbágyi réteg 
(legalábbis a polgári fejlődésnek indult ál
lamokban), már nem hajtható úgy munká
ra, mint korábban. III. Edwardangol király 
1349-ben elzárást és szigorú börtönbünte
tést helyezett kilátásba azokkal a kereset
nélküliekkel szemben, akik nem voltak 
hajlandók munkát vállalni a megállapított 
bérért. 1351 -ben kelt rendelkezése azokat a 
földmunkásokat, akik kivonták magukat a 
kényszermunka alól, kalodával és börtön- 
büntetéssel fenyegette. E rendelkezésekből 
is látszik, hogy bérmunkára volt szükség, á 
szabadságvesztés pedig megőrzi a munkás 
testi épségét!

A munka még egy szempontból felérté
kelődött: a felvilágosodás eszmerendsze
réhez kapcsolódva megszületett a bünteté
sek humanizálásának igénye. Persze ezt 
nem kell túlértékelni. Jó példa erre II. Jó
zsef rendelete, aki a halálbüntetést eltörölte 
ugyan, de bevezette a hajóvontatást: „hol 
övig, hol hunyalig, hol torkig érő vízben 
húzták a hajót". Ha valaki nem bírta a meg
próbáltatásokat és felbukott, az biztosan a 
vízbe fulladt. Az ilyeneket a vontatóút 
mentén elföldelték. A büntető intézmény 
fennállásának hat esztendeje alatt 1100 ha
jóvontatásra ítélt fegyencből 721, tehát a 
vontatók kétharmada elpusztult.2

„Legsúlyosabb nemét a közmunkának 
a hajóvontatás képezte, mely már 1777, a 
kínvallatás eltörlése után honosíttatott; II. 
József alatt a halálbüntetés helyébe lépett; 
az arra ítélteket Szegeden, Péterváradon, 
Zimonyban, Mitroviczon, Sziszeken, Brod 
és Gradiskában, katonai felügyelet alatt 
tartják. II. Leopold e büntetést megszüntet
vén, az arra ítéltek a hatóságok börtöneibe 
visszaszállíttattak" ,s

A bűnözők munkaerejét felhasználták a 
nagy állami építkezéseknél is. Vájná Ká
roly vizsgálta a kérdést, szerinte két na
gyobb állami vállalkozás hazánkban a Bé- 
ga- és a Ferenc-csatorna építése volt 1783- 
ban és 1794-ben.

A gyarmatosítással kapcsolatban kiala
kult még egy büntetési nem, a száműzetés. 
Angliában II. Erzsébet 1855-ben hozott 
rendeletének célja az észak-amerikai gyar
matok munkaerővel való ellátása. Az 
ausztráliai gyarmatokon 1857-ig fennállt a 
„transportation” alkalmazása. Például 
Sydney is fegyenctelepből alakult ki! Fran
ciaországban relegationnak nevezték az 
angol formával megegyező büntetési ne
met, innen Kanadába száműzték a nemkí
vánatos elemeket. Dreyfus kapitányt, mint 
politikailag nemkívánatosat pedig Guaya- 
nára száműzték. A relegationt csak 1946- 
ban szüntették meg. Olaszországban a bag- 
no intézménye hasonlít a fentiekhez, ez az 
úgynevezett gályabörtön, ahol a szabad
ságvesztéssel egybekötött kényszermun
kát alkalmazták. Az orosz megoldási mód 
az összes többin túltett szigorában. Az úgy
nevezett katorga azt jelentette, hogy az el
ítélteket Szibériába, illetve a Kaukázusba 
száműzték, itt pedig a legelvetemültebbek
re az úgynevezett ketreccelÚtrendszer várt. 
Mivel ezt a külvilágtól teljesen elzárták, a 
központi felügyelet teljesen hiányzott, a 
büntetés-végrehajtók teljes önkénye ural
kodott.

A feudális kor tehát a munkabüntetést 
önálló szankcióként fogalmazta meg. Erre 
példa, hogy 1768-ban a Constitutio Crimi- 
nalis Carolina a testi büntetések sorába 
helyezte el az erődökben, köztereken, bíró
ságokon és a földesurak birtokain fogana
tosítandó közmunka intézményét. II. Jó
zsef kimondta azt is, hogy kiszabható a
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büntetés nemes származásúnkra is. Az 
1769-es C. C. Theresiana már részletesebb 
szabályozást adott az úgynevezett Ar- 
beitsstrqffénekről.

A  XIX . században
A polgári társadalmak nagy eszméje a 

szabadság, egyenlőség, testvériség hármas 
egysége. Ebben a korban tehát éppen a sza
badság elismertsége és felértékelődése mi
att, annak elvétele jelentette a legnagyobb 
büntetést, a szabadságvesztés-büntetés 
alapvető dominanciája alakult ki. A humá
num, az individuum előtérbe kerülése mi
att háttérbe szorultak a testcsonkító, a teljes 
megsemmisítéssel járó büntetések.

A közmunka megmaradt, de a kapitali
zálódó Nyugat, illetve az abszolutizmus út
ját járó államok számára más-más tarta
lommal. A felvilágosult államok által nyu
gatról átvett minták -  mivel itt nem talál
koztak a társadalmi viszonyok olyan fokú 
fejlődésével -  puszta modellmásolást je
lentettek. De vajon honnan erednek a do
logházi eszmék? „A dologház (Arbeits- 
haus, workhouse), azon letartóztatási inté
zet, ahová a csavargók, koldusok, ledér nők 
bírói ítélet vagy adminisztratív intézkedé
sek alapján utaltatnak és ott munkára kény- 
szeríttetnek. A dologház intézménye na
gyon régi, Németországban már a XVII. sz. 
elején állítottak fel dologházakat.”J Ve
szélyt jelentett az, hogy a dologházakban 
gyakran került össze a züllésnek indult az 
elítélt bűntettesekkel, s gyakran összekap
csolták az árva-, szegény- és őrültekházá- 
val. E visszaéléseknek a múlt század végén 
beköszöntött börtönreform vetett véget. A 
dologház intézményét majdnem minden 
európai állam törvényhozása elfogadta. A 
német Btk. 232. § (2) bekezdése kimondja,

hogy elzárásra ítéltek azok a csavargók, 
koldusok, vagy azok, akik gyerekeket kol
dulásra csábítanak, vagy elmulasztják a 
felügyeletük alatt álló gyermekeket abban 
megakadályozni, játékosok, az iszákosok, 
semmittevők, a rendőri szabályoknak nem 
engedelmeskedő kéjnők, valamint a mun
kakerülők. A koldusok azonban csak 
visszaesés esetén, vagy ha fenyegetően 
vagy fegyverrel koldulnak, ítélhetők do
logházban való letartóztatásra. Ausztriá
ban az 1885. május 24-ei tv. rendeli el a do
logházak felállítását.

Hazánkban nem ismerték a dologházat. 
Nagyiványi Fekete Gyula kir. törvényszéki 
bíró A dologház és lakói című munkájában 
hívja fel a parlament és a társadalom figyel
mét a dologház jelentőségére.

Véleményem szerint párhuzam vonható 
a dologház és a későbbi szocialista javító
nevelő munka között. Bár a dologházba uta
lás kezdetben nem számított büntetésnek, 
későbbi fejlődése során egyre inkább bünte
tőjogi tartalmat nyert. Párhuzamvonásom 
alapja, hogy mindkét intézménynél meg
egyezik a munka szerepe, nevezetesen a ja
vító-nevelő és a reszocializációs célzat. Az 
is megfigyelhető, hogy mindkét intézmény 
sikertelen próbálkozásnak bizonyult, a javí
tó-nevelő munka meghaladottá vált, de an
nak idején a dologházak is csak elszigetelt, 
helyi jelentőségű intézmények voltak.

A dologházakból kiindult gondolko
dásmód hozta magával az elítéltek munkál
tatását. A büntetés alatti munkáltatás egy 
másik, a munkajogot is érintő területe a 
büntetés-végrehajtásnak, éppen ezért en
nek kifejtése nem célja munkámnak, de 
vizsgálódásaimmal összefügg az, hogyan 
gondolkodtak az adott korban a munkának 
a büntetés-végrehajtásban betöltött szere
péről. Pestalozzi szerint a bűnözőt a társa
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dalomba szigorú, de emberséges bánás
móddal lehet visszavezetni. Szerinte sok
szor a munkanélküliség vezet bűnözésre: 
„a foglyuknak lehetőséget kell adni, hogy 
dolgozhassanak, hogy lélegzethez jussa
nak, hogy levegőt vehessenek és így meg
mutathassák rátermettségüket, szorgalmu
kat, helyénvalóságukat és belátásukat".

A századvég tudományának vélekedé
se a munkának a büntetés-végrehajtásban 
betöltött szerepéről a következő: legyen ja 
vító-nevelő hatása, szoktasson rendes, 
munkás életre; elsődlegesen izommunka 
legyen, de semmi esetre sem szellemi mun
ka; ne legyen káros és veszélyes az egész
ségre; legyen összhangban a többi bünte
tés-végrehajtási céllal.

A  XX. század 
munkabüntetései

Ez a század valóban modellértékű újítá
sokat hozott a munkabüntetések körében. 
Ezek: a Szovjetunióból kiindult javító-ne
velő munka, valamint a Nyugat-Európában 
a 70-es években elterjedt úgynevezett köz
érdekű vagy közhasznú munkabüntetés.

A Szovjetunió történetét más aspektus
ból is vizsgálva látható, hogy ebben az ál
lamban kezdetektől elvált az elmélet és a 
gyakorlat. Marx még így fogalmaz: „a ra
bok megjavításának egyetlen eszköze a ter
melőmunka" . Visinszkij pedig már így írt ró
la: „nem olyan munka, amely kiszikkasztja 
az ember eszét és szívét, hanem olyan va
rázslatos, hogy hitvány jelentéktelenségből 
és látszatlétből hősökké formálja az 
embert". Persze, a szép elvek nem akadá
lyozták meg a szovjet vezetést abban, hogy 
minden, a rendszer számára nem kívánatos 
elemből a lehető legbrutálisabb és legke
gyetlenebb módon megszabaduljanak, a to

tális megsemmisítés előtt kihasználva mun
kaerejüket. Még ma sem tisztázott, hogy 
hány ember esett áldozatául a szovjet- orosz 
Gulág-rendszemek, mennyi a kivégzettek, 
az ártatlanul megkínzottak, megalázottak és 
nyomtalanul eltűntek száma. A veszélyes 
gyilkosra ugyanaz várt, mint a politikai fog
lyokra: az elítéltek részt vettek a fakiterme
lésben, a bányamunkákban, a gyár-, vasút-, 
illetve csatomaépítkezéseken.

A munkabüntetés olyan formája, amely 
nem járt szabadságvesztéssel, elsőként 
szintén a szovjet büntetőjogban jelent meg. 
Létrejöttének egyik oka, hogy Lenin alap
vetően tagadta a börtöncentrikusság létjo
gosultságát a büntetőjogban. Felfogásának 
alapja, hogy a börtönnél hatékonyabb bün
tetési nemek is léteznek. Az az illúzió is 
megjelent elméletében, hogy a proletárha
talom átvétele után a bűnözés teljesen meg
szűnik.

A munkabüntetést éppen a megtévedt 
munkásokra szabták ki, büntetési mini
mumként. Feloldhatatlannak tűnő ellentét 
feszül abban, hogy az a társadalom, amely* 
a munka elsődlegességét hirdeti, s politikai 
eszméiben a munkásosztály mindenekfe- 
lettiségét tanítja, a munkát büntetésként 
szabja ki. A szankció alkalmazása azokkal 
szemben volt lehetséges, akik rendszeres 
munkavégzők és bűncselekményük nem 
igazán súlyos. Miután a párt V ili. kong
resszusán elfogadott program azt ajánlotta, 
hogy lehetőleg helyettesítsék a szabadlá
bon végzendő kötelező munkával a szabad
ságvesztés-büntetést, azt gyakrabban 
kezdték alkalmazni. Az elítélt munkajogai 
korlátozódtak, külön munkát szerveztek 
erre a célra, s a béréből is levontak bizonyos 
hányadot. Az, hogy ez a büntetési forma 
mennyire volt eredményes, nehezen álla
pítható meg, hiszen az adatforrások propa-
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gandisztikusan torzítottak, 1934 után pedig 
szinte alig álltak rendelkezésre.

A II. világháború után kialakult a két
pólusú világrendszer. Európa Szovjetunió
hoz kapcsolódó területén sokszor a szovjet 
büntetőjog automatikus átvétele valósult 
meg. Jellemző azonban az is, hogy mely te
rületeken nem honosodott meg a minta sze
rinti munkabüntetési forma: az NDK és a 
volt Jugoszlávia szankciórendszerében. 
Nem csoda, hiszen ezek a területek vi
szonylagos függetlenséget élveztek. A bol
gár és a csehszlovák Btk. alkalmazza a 
munkabüntetést mint önálló szankciót. Az 
első esetben szabadságvesztés nélküli javí
tó-nevelő munkának, a másodikban pedig 
javító intézkedésnek nevezték. A lengyel 
javító-nevelő munkának az a sajátossága, 
hogy a bíróság a nem társadalmi szektor
ban dolgozó elítéltet bérlevonás helyett 
meghatározott közmunka ingyenes elvég
zésére kötelezte. A román Btk. definíciója 
fogház-javító munkáról szól.

M agyarországon
Az 1950. évi 11. tv. egyik legnagyobb 

újításaként tartották számon a javító-neve
lő munka bevezetését. Célja kizárólag a ja
vítás és nevelés, az elítélt társadalomba va
ló visszavezetése reparációs célzattal, ezért 
csupán intézkedésnek számított. E megfo
galmazás később alkalmazási nehézsége
ket okozott. A bérlevonással járó hátrányra 
utalt a törvényi szöveg, ennek ellenére nem 
büntetésként alkalmazták. Tehát az intéz
mény teli volt ellentmondásokkal; csak ak
kor szabhatták ki, ha az eset körülményei
nek figyelembevételével a büntetés célja a 
szabadságvesztés-büntetés alkalmazása 
nélkül is elérhetőnek látszott. A javító-ne
velő munkát az ítélkezési gyakorlat 1959-

ben (1959. évi 39. tvr.) büntetéssé nyilvání
totta, de ezzel együtt sem valósult meg ha
tékony gyakorlati alkalmazása. Ennek oka 
abban rejlett, hogy a magyar büntető jog
rendszer sokszor változtatás nélkül vette át, 
másolta le a szovjet büntetőjogi intézmé
nyeket, így azokat akkor is alkalmazta, ha a 
magyar rendszerben semmiféle előzmé
nyük nem volt. Így nehéz helyzetbe hozta a 
jogalkalmazói réteget, amely a gyökértelen 
munkabüntetési formával sem igen tudott 
mit kezdeni. Körét az is szűkítette, hogy 
csak állami vállalatoknál, intézményeknél, 
gazdaságoknál munkaviszonyban állókkal 
szemben volt alkalmazható.

1961 -ben főbüntetéssé vált a javító-ne
velő munka, elviekben általános hatállyal. 
Az állami szerveken kívül a szövetkezetek
nél és más kijelölt munkahelyen is lehető
vé vált a büntetés végrehajtása. A jogintéz
mény mégsem terjedt el szélesebb körben,



MŰHELY

nem alkalmazták a magánmunkáltató al
kalmazottjával szemben, ezenkívül a vég
rehajtását számos más tényező is akadá
lyozta; nevezetesen az elítélt nem megfele
lő egészségi állapota, vagy ha valaki nem 
állt munkaviszonyban, például mert elérte 
a nyugdíjkorhatárt. A fenti okok miatt a 
szakirodalom az intézmény megszünteté
sét sürgette. Ennek ellenére az 1971-es 
büntetőjogi novella a javító-nevelő munkát 
megreformálta, új formája a speciális mun
katelepeken való végrehajtás volt, bár ez a 
rendelkezés, éppen a megvalósítás feltéte
leinek hiánya miatt, soha nem lépett ha
tályba.

Az új (1978-as) Btk. előkészítése során 
természetesen ismét napirendre került aja- 
vító-nevelő munka kérdése. A büntetési 
nem főbb hibáinak a következőket tartot
ták: „a kollektíva közömbössége, a közös
ség tájékozatlansága, az elítélt értetlensé
ge, a munkahelyen kívüli elvárások hiá
nya" : A szakirodalom törekvései nem va
lósultak meg, az új Btk. (1978. IV. tv.) 
mégis a 61-es Btk. irányvonalát követte, 
sőt alkalmazási köre bővült, 83 különös 
részesetre. Végrehajtási szempontból sem 
javult a helyzet, nem kerestek esetleges 
újabb munkalehetőségeket, nem változtat
tak a be nem vált szankciókon.

A statisztikai tények a következők: Az 
összbüntetéseken belül kezdetben 15 szá
zalékos a javító-nevelő munka kiszabásá
nak aránya, s ez az évek során fokozatosan 
csökkent, a 70-es évek végén, a 80-as évek 
elején 3-4 százalékossá vált ez az arány. 
Ezzel szemben nőtt a javító-nevelő munka 
szabadságvesztésre való átváltoztatása, 
míg erre az 1970-es években átlagban 6 
százalék, az utóbbi években 15 százalékos 
arányban került sor. A büntetésforma haté
konyságát vizsgálva jellemzőek a követke

ző adatok, fokozatosan nőtt ugyanis a 
visszaesők aránya: 1970-ben az elítéltek 16 
százaléka; ’75-ben az elítéltek 17,5 száza
léka; 1988-ban az elítéltek 26 százaléka.

Az adatokból is kitűnik, hogy a javító
nevelő munka nem helyettesíthette a sza
badságvesztés-büntetést, az intézmény hi
báit a Btk.-módosítások ellenére tovább 
hordozta és a 25 év alatt sem válhatott haté
kony büntetéssé. E tapasztalatok ellenére a 
jogalkotó 1984-ben teljesen előkészítetle
nül bevezette a szigorított javító-nevelő 
munkát. Az elítélt köteles volt a kijelölt 
munkahelyen a számára kijelölt helyiség
ben dolgozni és a bv. által meghatározott, 
fenntartott szálláshelyen lakni. Ez a bünte
tési forma egyfajta ötvözése a munka javí
tó célzattal való felhasználásának és a sza
badságvesztés-büntetésnek. A jogalkalma
zás igen ritkán használtáé szankciót, az el
ítéltek 0,5-1,5 százalékánál. A büntetés
végrehajtás is felkészületlen volt, hiszen itt 
az elítéltet nem ténylegesen zárták be, a sa
játos félszabad jelleg miatt nem szükségel
tetett a fegyveres őrzés sem. Magának a tör
vénynek az volt a célja, hogy a közveszé
lyes munkakerülés miatt elítéltek munká
hoz való hozzáállását megváltoztassa, po
zitív irányba befolyásolja. Kérdés, hogy ez 
mennyire megvalósítható. Az esetek nagy 
százalékában az elítéltek munkára alkal
matlanok, szakképzetlenek voltak, illetve 
gyakran fennállt az egészségügyi okból va
ló alkalmatlanság ténye; pl.: alkoholizmus, 
erősen csökkent fizikai terhelhetőség. Az 
1987. évi III. törvény a nehézkes alkalmaz
hatóság ellenére még tovább növelte a bün
tetés kiszabási lehetőségeit; pl.: lopás, csa
lás, orgazdaság, üzletszerű kéjelgés, kitar- 
tottság stb. A büntetés értelmét vesztette, 
amikor az 1989. évi XXIII. törvény eltöröl
te a közveszélyes munkakerülést. Statiszti
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Nem zetközi
tapasztalatok

kailag a következő adatok mutatják e 
szankció ellehetetlenülését. A szigorított 
javító-nevelő munkabüntetésüket töltők 
száma 1985-ben: 245; 1986: 699; 1987- 
ben: 731; 1988-ban: 611; 1990-ben: 119. 
Az elítéltek körülbelül ötödé egészségi ál
lapota miatt eleve alkalmatlan volt a mun
kavégzésre, de a visszaesők és alkoholisták 
száma is nagyon magas volt. Azelítéltek je 
lentős része inkább a szabadságvesztést vá
lasztotta, így az átváltoztatási arány 17,5 
százalékos volt. A 10 százalékos analfabé
tizmus mellett szakmája is csak 10 száza
léknak volt.'’

Nem rendezték a büntetésüket letöltők 
utógondozásának kérdését, nem alakítot
ták ki a társadalomba visszavezető mecha
nizmusokat, a beilleszkedés rendkívül ne
héz volt, ezért a visszaesők aránya elérte az 
50 százalékot.

A Polgári és Politikai Jogok Nemzet
közi Egyezségokmánya kimondta minden 
olyan büntetés tilalmát, amely a kényszer- 
munka fogalomkörébe tartozik. Tehát 
minden olyan munkabüntetés tilos, amely 
mellett az elítélt nem szabadon dönt. Az 
európai standard szerint így ennek a bünte
tésnek alapvető tulajdonsága alternatív 
jellege. Az európai szabályozás szerint a 
jövő útja a magyar büntetőjog számára is a 
nyugati országokban már gyökeret vert 
közérdekű munka. A magyar szabályozás 
ennek megfelelően alakult, hiszen 1987- 
ben a javító-nevelő munka közérdekű 
munkaként végrehajtandó változata lépett 
elő, amely ekkor főbüntetéssé lett, és a ha
tályos szabályozás szerint is az maradt. 
Megjegyzendő, hogy az ekkori szabályo
zás eltörölte a szigorított javító-nevelő 
munkát is, bár ez a szankció, mint már utal
tam rá, az 1989. évi XXIII. törvénnyel lét
alapját vesztette.

A közérdekű munkát legelőször Angli
ában és Walesben vezették be 1979-ben, de 
itt megvalósult a fokozatosság elve, és az új 
szankció már előkészítetten,került beveze
tésre. (1973-ban •kezdődött a kísérleti idő
szak.) Az angliai indítás óta ma már több 
nyugati országban meghonosodott a közér
dekű munka. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy többféle funkciója is jól kihasználha
tó a munkabüntetésnek, ha jól alkalmaz
zák, illetve ha a körülmények megfelelőek; 
nagyon fontos, hogy egy űj szankció foko
zatos előkészítése mellett kerüljön be az új 
büntetőrendszerbe.

A nyugati országokban bevezetett köz
érdekű munka alkalmasnak mutatkozott 
arra, hogy a szabadságvesztés-büntetés re
ális alternatívája legyen vagy a pénzbünte
tést helyettesítse. A közérdekű munkát az 
elítélt személyiségének megfelelően kell 
alkalmazni; így többféleképpen érvénye
sülhet büntetés jellege, hiszen kötött idő
ben és helyen kell végezni, az elítélt szemé
lyiségére pszichológiailag is hat (megszé
gyenítés stb.: tehát a középkori szabad ki
rályi városokban betöltött funkciója éled 
fel, modem formában!). A reszocializációs 
szerepe is kiemelkedő jelentőségű, de ez 
véleményem szerint csak akkor hatásos, ha 
azelítéltnem többszörösen visszaeső, tehát 
a bűnözőkarrier útjáról még visszatérít
hető.

Az úgynevezett megállapodás-elmélet 
szerint a közérdekű munka kiszabása meg
állapodás az elítélt és a bíró között, az egyik 
fél vállalja, hogy a kiszabott munkát meg
felelő időben és helyen elvégzi, a másik fél 
cserében nem szabja ki a szabadságvesz
tés-büntetést.
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A legtöbb országban a közérdekű mun
ka általános formájában főbüntetés és 
olyan esetekben szabható ki, amely bűn- 
cselekményeket törvény egyébként is leg
alább börtönbüntetéssel fenyeget, ebben a 
formában tehát valóban alternatíva.

A büntetés Angliában 40-420, 16 év 
feletti fiatalkorúakkal szemben 120, Fran
ciaországban 40-240, Portugáliában 
9-180 óra ingyenes munkát jelent. A telje
sítés ideje változó: Angliában 12, Francia- 
országban 18 hónap alatt kell a meghatáro
zott óraszámot ledolgozni.

Néhány ország (pld. Anglia, Franciaor
szág) nem rendelkezett a helyettesíthető 
szabadságvesztés legmagasabb időtarta
máról, ezzel szemben a portugál törvény
hozás 3 hónapban határozta meg. Az is 
megállapítható, hogy bár az angol törvény- 
hozás nem rendelkezett a legmagasabb idő
tartamról, ennek ellenére a jogalkalmazás 
(ismert a bírói jogalkotás kiemelkedő sze
repe Angliában) kidolgozta azt, hogy mi
lyen esetekben élnek ezzel a büntetési for
mával. Franciaországban akkor alkalmaz
ható, ha az alapbüntetés két hónaptól öt 
évig terjedő szabadságvesztés-büntetés, 
Németországban 2 évig terjedő szabadság
vesztés-büntetés helyett szabják ki.

Vizsgálható a közérdekű munka abból 
a szempontból is, hogy hol szabják ki a 
pénzbüntetés helyett. Ilyen funkcióban Né
metország, Luxemburg és Olaszország al
kalmazza. Olaszországban 1981 óta akkor 
nem alkalmazható, ha a pénzbüntetés be
hajthatatlan, ekkor ellenőrzött szabadságot 
vagy helyettesítő munkát szabhat ki a bíró
ság, azzal a megkötéssel, hogy az alap
pénzbüntetés mértéke nem haladhatja meg 
az egymillió lírát.

Németország a következő megoldást 
választotta: egynapi pénzbüntetés, tétele

sen értve, 6-8 óra munkával egyenértékű, 
így a közérdekű munka időtartama 2160— 
2880 óra lehet. A statisztikák szerint éven
te körülbelül hétezren választják a közérde
kű munkavégzést Németországban.

Európában tehát általánosan elfogadott 
szankcióvá vált a közérdekű munka. Ter
mészetesen ez a büntetési fonna csak úgy 
egyeztethető össze az ENSZ Egyezségok
mánnyal és az Emberi Jogi Konvenció 
kényszermunka tilalmával, ha a szankció
ban a vádlott hozzájárulása mint feltétel 
megjelenik a végrehajtásban. Egyes orszá
gokban olyannyira humánus a szabályo
zás, hogy a büntetés kiszabásánál az elítélt 
vallási meggyőződését is figyelembe ve
szik, figyelnek arra is, hogy az elítélt isko
lai végzettségével, illetve munkakörével -  
ha munkaviszonyban áll -  ne álljon ellent
mondásban.

A  m agyar 
szabályozás

A Btk. 38. § (1) 2. pontja a közérdekű 
munkát a főbüntetések csoportjába sorolja. 
A 49. § ( I) bekezdése szerint „a közérdekű 
munkára ítélt köteles a részére meghatáro
zott munkát végezni. Az elítélt személyi sza
badsága egyébként nem korlátozható".

A Btk. 49. § (2) bekezdése szerint „a 
közérdekű munkát az elítélt -  ha a jogsza
bály másként nem rendelkezik -  hetenként 
egy napon, a heti pihenőnapon vagy a sza
badnapján díjazás nélkül végzi”. A (3) be
kezdés pedig előírja, hogy ..a közérdekű 
munka legrövidebb tartama I nap. leg
hosszabb tartama 100 nap".

Tehát a hatályos Btk. az 1987-ben beve
zetett javító-nevei^ munka közérdekű mun
kaként végzendő formáját fenntartotta, sőt 
az alkalmazási körét bővítette is. Változta-
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A közérdekű munka alternatív lehetőség lehetne,

tott viszont a korábbi végehajtási módján 
annyiban, hogy a közérdekű munka végre
hajtásának elhúzódását kiküszöbölendő, 
szűkítette annak tartalmát. A végrehajtás 
hatályos jogi szabályozását a Bv. tvr.-t mó
dosító 1993. évi XXXII. tv. alapján vizsgál
hatjuk, mely beépítette a Bv. tvr.-be a köz
érdekű munka végrehajtásáról szóló 
9/1987. (II. 21.) IM-rendelet törvényi sza
bályozását, rendelkezéseit. A büntetés-vég
rehajtási bíró jelöli ki ezen szabályozás 
alapján a végrehajtás helyét, miután a bün
tetőbíró meghozta az ítéletet. A hatályos 
szabályozás nem tartalmaz a korábbihoz 
hasonló kötöttségeket, a végrehajtás helyé
re vonatkozóan a pártfogó felügyelő ad ja 
vaslatot, sőt ezt kötelező kikérni.

A törvény a napi munkaidőt legalább 
négy és legfeljebb nyolc órában határozta 
meg. A statisztikai adatokat vizsgál va a kö
vetkező konzekvenciák vonhatók le; érde
kes vizsgálni, hogy milyen gyakran alkal
mazták ezt az újszerű büntetési nemet.

Az 1987-ben bevezetett közérdekű 
munkaként végrehajtandó javító-nevelő

munkára ítéltek és munkáltatóik számának 
alakulása a következő: 1989. december 31 - 
én 55 elítélt 19 munkáltatónál; 1990. de
cember 31-én 13 elítélt 6 munkáltatónál; 
1992. december 3 1-én 6 elítélt 3 munkálta
tónál. E büntetés alkalmazása számának 
csökkenése talán éppen a munkanélküliség 
magyarországi alakulása miatt következett 
be. A munkanélküliség azért hat a jogintéz
mény ellen, mert nem igazi büntetés olyan 
valakit megfosztani a szabadidejétől, aki
nek igen sok áll a rendelkezésére.

A büntetésforma pozitívuma abban lát
ható, hogy alternatív lehetőséget nyújt az 
életmódváltoztatásra, ugyanakkor társa
dalmi hasznot hoz azzal is, hogy jóval ol
csóbb, mint a rendkívül költséges szabad
ságvesztés-büntetés.

Ez az ingyenmunka viszont csak akkor 
közhasznú, ha nem jelent konkurenciát a 
büntetlenek számára, tehát ha olyan fel
adatok ellátását jelenti, amelyekre nincs 
kereslet a munkaerőpiacon. Minta bünteté
si formák többsége, ez sem jelenthet min
den problémára megoldást. Ezt a külföldi
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statisztikák a következőképpen támasztják 
alá: Franciaországban az elítéltek 2-3 szá
zalékával, Angliában 5-7 százalékával 
szemben alkalmazzák a bíróságok.

Mint említettem, alternatívája a szabad
ságvesztés-büntetésnek, de végrehajtandó 
szabadságvesztéssé változhat egyes szabá
lyozások szerint, ha az elítélt megszegi kö
telezettségeit. Egy sor elkövetővel szemben 
nem is alkalmazható a közérdekű munka
büntetés: például szóba sem jöhet a megrög
zött alkoholisták, nárkomániások, mentális 
betegek és otthontalanok esetében.

Hazai
végrehajtása

A Bv. tvr.-t módosító 1993. évi XXII. 
törvény beépítette a Bv. tvr.-be a közérde
kű munka végrehajtásáról szóló 9/1987. 
(XI. 21.) számú rendelet törvényi szabályo
zást igénylő rendelkezéseit.

A közérdekű munka végrehajtása he
lyének kijelöléséről a Bv. tvr. 60. §-a ren
delkezik. Ezt a feladatot a büntetés-végre
hajtási bíró látja el, illetékességét az elítélt 
állandó vagy ideiglenes lakhelye határozza 
meg. A jelenlegi törvényi szabályozás 
szinte korlátozás nélkül fogalmazza meg a 
munkáltató kijelölését; kijelölhető bár
mely intézmény vagy gazdálkodó szerv. A 
munkahely kijelölésére vonatkozóan a hi
vatásos pártfogó javaslatának meghallga
tása után az ügyész indítványa szükséges a 
bv. bíró további eljárásához.

A büntetési forma hatályos végrehajtá
sához a munkaügyi központok nagyban 
hozzájárulhatnának, ha a törvényi előírás
nak megfelelően folyamatosan tájékoztat
nák az illetékes bíróságokat azokról a mun
kahelyekről, amelyek alkalmasak lennének 
a közérdekű munka végrehajtására. Ez az

együttműködés ma még nem valósult meg. 
A hivatásos pártfogói rendszerbárműködik, 
szervezettsége nem kielégítő, a pártfogók 
között kevés a munkajogi szakember

A közérdekű munka végrehajtása sajá
tosjogi helyzetet teremt. Bár munkáról van 
szó, a kijelölt munkahely és az elítélt között 
nem létesül munkaviszony. A munka tör
vénykönyve abban az esetben irányadó, ha 
az elítélt a közérdekű munka végrehajtása 
során kárt okoz, illetve az elítéltet kár éri. A 
naponta ledolgozandó órák száma 4 és 8 
között van, amely nemcsak a hetenkénti pi
henőnapon hajtható végre, hanem az évi 
rendes szabadság alatt is folyamatosan' 
végezhető.

A kijelölt munkahely kötelezettségei
ről a Bv. tvr. 62. §-a rendelkezik: „a kijelölt 
munkahely köteles: az elítéltet közérdekű 
munkával foglalkoztatni; az elítélt utazási 
költségét megtéríteni, ha a közérdekű mun
kát nem a lakóhelyén végzi; a bíróság által 
megküldött nyilvántartó lapot vezetni, és az 
elítélttel kapcsolatban kértfe!világosítást a 
bíróságnak megadni’’. A hivatásos pártfo
gó feladata kiterjed a végrehajtás meneté-' 
nek ellenőrzésére is. Ha az elítélt nem tesz 
eleget munkahelyi kötelezettségének, a hi
vatásos pártfogó az erről készített jelentést 
köteles megküldeni az illetékes ügyészség
nek. Az ügyész a hivatásos pártfogó meg
hallgatása után környezettanulmányt ké
szíttethet, majd a bv. bírónak indítványoz
hatja a közérdekű munka szabadságvesz
tésre való átváltoztatását, mégpedig úgy, 
hogy egynapi közérdekű munkának egyna
pi szabadságvesztés-büntetés felel meg. [A 
Btk. 50. § (1) bekezdése alapján fogházban 
letöltendő szabadságvesztésre lehet átvál
toztatni a közérdekű munkát].

A közérdekű munka végrehajtásával 
kapcsolatban két fontos jogintézmény em
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lítendő meg, mégpedig a halasztás és a fél
beszakítás. A halasztásról a Bv. tvr. 65. §-a 
úgy rendelkezik, hogy a büntetést kiszabó 
bíróság dönthet arról, hogy az elítélt kérel
mére egy alkalommal, legfeljebb három 
hónapos időtartammal halasztást engedé
lyez.

A közérdekű munka félbeszakításáról a 
bv. bíró dönthet, de döntése meghozatalá
ban segíthet, ha meghallgatja a hivatásos 
pártfogót, illetve ha környezettanulmányt 
kér. A félbeszakítás nem lehet több évente 
30 napnál, és ez az idő a közérdekű munka 
időtartamába nem számít bele. A bv. bíró
nak ez a végzése igazgatási jellegű, ellene 
fellebbezésnek nincs helye.

A közérdekű munka kiszabásának gya
koriságát, alkalmazási lehetőségeit vizs
gáltam aPécsi Városi Bíróságon. Leggyak
rabban az úgynevezett közlekedési bűncse
lekmények esetében szabják ki, ezen belül 
is több esetben ittas vezetés miatt. Az alkal
mazó bírók véleménye szerint valójában 
csak akkor hatásos a közérdekű munka, ha 
az elítélt bűnözőkarrierje még olyan stádi
umban van, hogy e büntetéssel járó meg
szégyenítés elérheti azt a célt, hogy az el
ítélt a későbbiekben tartózkodjon a bűnel
követéstől.

1994. december 31-én Magyarorszá
gon 270 közérdekűmunka-büntetés végre
hajtása volt folyamatban. Az elítéltek mun

káltatóinak száma 172 volt. Egy évvel ko
rábban 88 közérdekűmunka-büntetésre 
ítélt személy töltötte büntetését 35 munkál
tatónál. 1994-ben 45 esetben jelöltek ki új 
munkahelyet, kétszer pedig megállapítot
ták a végrehajthatóság megszüntetését. Az 
előző évben új munkahely kijelölésére 9, a 
végrehajthatóság megszüntetésének meg
állapítására pedig 41 esetben került sor..

Tapasztalataim alapján nagyon kevés a 
lehetőség a végrehajtásra, a nagy munka- 
nélküliség miatt. Az önkormányzatoknál 
adódna ugyan némi munkalehetőség (útel- 
takarítás, parkrendezés stb.), de azok in
kább az ott élő munkanélkülieket részesítik 
előnyben. A munkalehetőségeket valójá
ban a pártfogó felügyelői rendszernek kel
lene feltárni, de ez a szervezet jelenleg nem 
képes rugalmasan megfelelni feladatainak. 
A megfelelő kapcsolattartás a munkaügyi 
központokkal szintén hiányzik.

A munkabüntetéseket általában vizs
gálva úgy vélem, hogy csak bizonyos ese
tekben célravezetőek. Talán azok számára, 
akik még nem léptek a bűnözőkarrier útjá
ra, megfelelőbb, ha nem kerülnek a börtö
nök világába. Az egészen rövid tartamú -  
pár hónapos -  szabadságvesztés-büntetés
nél valóban több értelme van, bár végrehaj- 
tása magyar viszonylatban, a jelenlegi 
munkanélküliség mellett nehézkesnek lát
szik. Illés Klára
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Egy bátor nő
Beszélgetés Marosvölgyi Györgyné 

vezető nevelővel
Archív kép 1969-ből. Az udvaron százötven fiatal fiú áll, s minden 

szem egy vékonyka, alacsony termetű, rövid hajú nőre irányul. Lát
ták már ezt az arcot pillanatokra feltűnni az intézet falai közt, azt 
hitték, az új adminisztrátor. De a parancsnoki dörgedelem a még 
nagyobb tiszteletről szónokolva nevelőként mutatja be. Marosvöl
gyi Györgynét, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intéze
tének vezető nevelőjét annak idején őrmesterként talán az ország
ban elsőként nevezték a fiatal fiúk nevelőjének.

Egy másik, kicsinyített archív kép is 
feltűnik a kezdetekről; elítélt intéz hozzám 
kérdést a lépcsőfordulóban. Az első mon
dat után azt hittem, remeg a hangom. De 
nem remegett. Attól kezdve elfújták a lám
palázam.

-  Gondolta-e fiatal korában, hogy ne
velő lesz?

-  Nem, de mindig szerettem volna pe
dagógus lenni. Gyermekkori álmaim nagy 
kerülőkkel valósultak meg.

-M esélne  ezekről?
-  Kiskörén születtem, Heves megyé

ben. Ötéves koromig ott éltem, ám az első 
osztályt már Lőrincen végeztem. Szüleim 
megélhetést keresni Pestre költöztek. 
Anyám bátor nő volt, azokban a küzdel
mes, ötvenes években taxisofőr lett. Kertes 
házban laktunk albérlőként. Egyedüli 
gyermekként élveztem a szabadságot, az 
egyforma szociális körülmények közt élő 
emberek jóindulatát. Egy árny sötétíti az

-  A bemutatkozásnál, azon az emléke
zetes napon alig tudtam megszólalni a lám
paláztól. Zavart a katonásdi, a tisztelgés, 
nem tudtam, hogy a kezemmel, lábammal 
mit kezdjek. Gyakorolj a tükör előtt! -  ta
nácsolták némi iróniával a kolléganők.



KOZELKEF

eszmélés aranykorát: szüleim rengeteget 
veszekedtek. Korán megtanultam, ha el
romlik egy házasság, jobb, ha pontot tesz
nek a végére a marakodó felek. Tizenöt 
éves lehettem, amikor a szüleim elváltak. 
Anyámmal a Baross utcába költöztünk, 
egy szoba-konyhás lakásba.

-  Hogy boldogult anyagilag két nő?
-  Nehezen. Anyámnak a megromlott 

látása miatt ott kellett hagynia a taxizást, a 
Húsgyárban helyezkedett el. Alumínium 
ládákban lúggal mosta a húst, a kezéről ál
landóan lejött a bőr. Az továbbtanulásra 
még Lőrincről jelentkeztem a Szent László 
Gimnáziumba. A humán tárgyak jobban 
vonzottak a reálismereteknél. Egy jellem
vonásom korán feltűnt: mindenkiből kisaj
toltam, kiszövegeltem, amit akartam. Be
lőled jó ügyvéd lenne -  mondogatták. In
kább tanár- vagy tanítónő -  gondoltam a 
szívem mélyén. Csakhogy az énekhez, 
rajzhoz semmi tehetséget nem éreztem.

Anyám betegsége megkérdőjelezte a 
gimnáziumot. Mikor leszek kenyérkereső? 
S akkor jött egy jelentős véletlen. Összefu
tottam az utcán egy volt osztálytársnőm
mel, aki örvendezve újságolta, hogy köz- 
gazdasági technikumba jár az Alkotmány 
utcába. Az a suli azonnal kenyeret ad, ha el
végzem, fordult meg agyamban a jövőkép, 
s elrohantam az igazgatóhoz. Ha a szaktár
gyakat be tudja pótolni és különbözetit 
tesz, mi átvesszük-biztatott. így változtat
tam iskolát. A Szent László Gimnázium 
olyan erős iskola volt, hogy még közepes 
átlaggal is jónak számítottam az Alkot
mány utcában.

Közben a magánélete a szerelem szín
foltjával gazdagodott. Megismerkedett a 
férjével, aki akkor rendőr volt. Az érettségi 
évében, 1961-ben Hegedűs Margitból Ma
rosvölgyi Györgyné lett. Amit soha nem

bánt meg. Jó házassága biztos hátteréül 
szolgált bévés pályafutásának.

De egyelőre még a Kenyérgyárban el
helyezkedő, havi 900-ért dolgozó telepi ad
minisztrátornál tartunk. Utána a Háztartási 
és Illatszerbolt Vállalat V. kerületi gép
könyvelésében vállal hat éven át munkát.

-  Hogy került Tökölre a: Ascota-gép- 
könyvelőnő?

-  A második véletlennek köszönhető
en. A lélekölő munka kikészített. Mindig 
az órát néztem, mikor lesz már vége az egy
hangú feladatoknak. Nem bírom tovább 
hangulatban várakoztam a buszra az egyik 
szürke hétköznapon, amikor a férjem volt 
munkatársával, a BRFK rendőrtisztjével 
találkoztam, akinek hogy vagytok kérdésé
re dőlt belőlem a panasz. A gépkönyvelést 
abbahagyom, nem kellene a BRFK-ra vala
ki? -  szögeztem neki a kérdést. Ott nem tud 
üresedést, válaszolta, de, menjünk ki a fér
jemmel a Nemzetközi Vásárra, egy másik 
volt kolléga nevelőtiszt Tökölön, hátha ő 
tud valamit tanácsolni. Mi az, hogy Tö
köl?! Az meg hol van? -  kerekedett el a sze
mem. Harminc kilométerre Budapesttől -  
informáltak. Na, az nekem nem kell. Én 
mindig két lépésre dolgoztam a lakásom
tól.

És megjelent lelki szemeim előtt egy 
nagy szürke fal, vaspántokkal szegeit ko
mor tölgyfaajtóval, ami mögött csíkos rab
ruhás gonosztevők gubbasztanak. Még- 
hogy én oda? El sem tudom képzelni. A fér
jem jobban értésükként nyugtatgatott: nem 
kell félned, Tököl egy több épületből álló, 
táborjellegű, fiataloknak szánt intézmény, 
nem olyan nyomasztó hely.

1968 nyarán létrejött egy egyéni szem
pontból jelentős találkozás Paulovits End
re nevelőtiszttel.

-  Annyi lelkesedéssel, oly csodálato
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san, élethűen ecsetelte Paulovits a tököli 
légkört, hogy ma is hálás vagyok optimista 
szavaiért. Igaz, hogy nevelőnő csak egy 
van, a lányoknál, ne is hangoztassam a ne
velői ábrándjaimat, egy a lényeg, kerüljek 
be a tököli állományba.

Valóban, a tököli személyzetist felke
resve a könyvelői státusz szóbeli megál
lapodásáig jutottunk el. Nem küldenek ki
kérőt a vállalatomhoz, hanem majd értesí
tenek, ha időszerű lesz.

Napok, hetek teltek el, nem jött semmi. 
Hiába kérdezgettem Paulovits Endrét, állt 
az ügy. Aztán mégis küldtek kikérőt. Re
pesve mondtam búcsút megunt gépköny- 
velőségemnek. Akkor jött a hidegzuhany. 
Ahogy felmondtam, másnap várt a tököli 
távirat: belső átszervezés miatt mégsem 
tudnak alkalmazni. Azért a rendőrség még
sem ilyen, hogy felelőtlen ígérgetéssel két 
szék közül a földre ülteti az álláskeresőt, 
bosszankodtam a férjem előtt. Paulovitsot 
felkeresve ő is csak ötölt-hatolt: a szigorú 
börtönparancsnok, Kardos Gyula mást 
vesz fel. Én meg amolyan szenvedélyes, 
pukkancs alkatként kitörtem; személyes 
kihallgatást kérek én ettől a Kardos Gyulá
tól. Elvégre meg nem ehet, legfeljebb ki
dob. Ez a merész, talpraesett ötlet juttatott 
be Tökölre.

-  Nem félt a parancsnoktól ismeretlen 
kérelmezőként?

-  Nem. Elmondtam: mindenképpen sé
relem ért, komolyabb cégnek gondoltam a 
büntetés-végrehajtást. Az én férjem is 
egyenruhás, náluk ilyen keresztbeszerve- 
zősdi nem fordulhat elő. A parancsnok el
magyarázta, hogy másképp akarta megolda
ni hoppon maradásomat, elnézést kérve fe
lajánlotta az őri státuszt, amihez nekem sem
mi kedvem nem volt. Egy hét múlva felküld 
a toronyba -  hasított belém - ,  fuccs a neve

lői álmoknak. Amelyekről, persze, hallgat
tam, mint a sír. Végül is felvettek könyvelő
nek. Ez a bátorság határozta meg a későbbi 
kapcsolatunkat Kardos Gyulával.

Marosvölgyi Györgyné tíz évig járt ki 
Pestről Tökölre dolgozni. Szürke falak és 
hatalmas ajtók ugyan nem voltak, de a nagy 
szigorúság, merev szabályzat próba elé ál
lította. Viszont soha nem nyomasztotta az 
unalom, örömmel töltötte el az épületek 
közti zöld területek látványa, séta, ügyinté
zés közben -  és soha nem nézte az órát, mi
kor lesz vége a munkaidőnek.

A szigorú dirinek volt egy szokása. Az 
intézet bemutatásakor szerette az újoncok 
véleményét hallgatni, szűzi szemmel hogy 
s mint nézik a benti dolgokat.

Kardos Gyula egyszer az ifjú könyvelő
nővel sétálva éppen az átadás előtt lévő, új 
iskolaépület mellett haladt el. Boldog lehet 
az, aki majd itt dolgozhat-tört ki a számok 
üdvöskéjéből a titkos'nevelői vágy. Tény
leg? -  nézett rá a parancsnok. Maga nevelő 
akar lenni? Maga olyan fiatal, úgyis elkül- 
denék a Számviteli Főiskolára. Mivel a stá
tusza még nincs rendezve, átirányíthatom a 
pedagógiai főiskolára.

-  O mondta ki, amit én kérni sem mer
tem -  ujjong fel még most is az emlék hatá
sára, a középkorú nevelőnő. -  Tökölön ak
kor 330 fiatalkorú elítélt volt, tizenkét ne
velő, egy női nevelő alkalmazásával. Kar
dos elmondta, mindig is szeretett volna 
még egy nőt felvenni nevelőnek. De nem 
ám a lányokhoz, hanem a fiatalkorú fiúk 
neveléséhez érzek kedvet -  leptem meg. 
Húsz kilóval voltam kevesebb akkoriban, 
pici, kefefrizurás törékeny nő győzködte a 
parancsnokot igazáról. Hát jó, nem bánom, 
de nagy baj lesz, ha maga nem állja meg a 
helyét -  adta be végül a derekát Kardos 
Gyula.



KÖZELKÉP

Ezt a feladatot kiégetten nem lehet csinálni

Marosvölgyi Györgyné történe
lem-földrajz szakon felvételizett Szege
den. A kinevezése hamarabb érkezett meg, 
minthogy felvették volna a főiskolára.

Ezután már nem véletlenek szóltak be
le sorsába, hanem a helytállás, a bizalom 
kötelessége.

Végzi a főiskolát, s ’71-ben megszületik 
György fia, ’73-ban Gabriella nevű lánya. 
Férje ügyes ezermester. Kardos Gyula sze
rette, ha férj és feleség egy munkahelyen 
dolgozik. Meglátva a férjet, rábeszélte, hogy 
a bévés kötelékkel váltsa fel a rendőrit.

-  Férjem politechnikai szakkört veze
tett az elítélteknek, és egy korrekciós cso
portot irányító team tagjaként lett munkál
tató. Szépen munkára fogta a gyereket. A 
parancsnoknak igaza lett. Sokkal izgalma
sabb munkakörrel váltotta fel férjem a köz
lekedési rendőrit.

-A kko r  önök egyenruhás család...
-  Valahogy úgy... -  nevet beszélgető- 

partnerem elegáns gyöngysorral a nyakán, 
s az asztalon „pihenő” két klipsze sem 
mond ellen a ténynek.

-  Egyszer a parancsnok külföldi vendé
geknek bemutatva a tököli intézetet, meg
jegyezte, még a két gyerekünk is bévés 
lesz. Én a fiamra gondoltam ugyan, de a lá
nyom végez a rendőrtiszti főiskola bévé 
szakán.

Ami nem is csoda. Gabikát kislányként 
orvoshoz az intézetbe hozta be anyukája. A 
felnőtt, 19 éves Gabriella szociális ügyinté
zőként megszerette Tökölt. Idejön nevelő
nek, csak másik körletre.

Marosvölgyi Györgyné ’87-től a 15-ös 
és 14-es körleten volt csoportvezető neve
lő, ami a vezető nevelővel azonos beosztás. 
Most is két körleten, a 12-13-on, 80 elítélt 
közt ténykedik.

-  De nem esett szó még nagyon lénye
ges dolgokról. Vajon a parancsnok kedven
cét hogy fogadták a kollégák?

-  A férfi nevelők eltűrtek, mert a pa
rancsnok odavett. Őrmesteri rendfokozat
tal, képesítés nélkül szokatlan volt a kine
vezésem, mivel a másik nevelőnő jogot 
végzett. Ellendrukkerek nagy számban 
voltak, akik azon mesterkedtek, hogy ne le-
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gyek az elítéltek között, adminisztrálgas- 
sak csupán, írjam a bírói előterjesztéseket. 
Két műszakban dolgoztam, az őröket az őr
ségparancsnok igazította el, minket a neve
lési szolgálatvezető. Ma már ez is másképp 
van. Szóval, én a nevelésért égtem lázban. 
A fiúk sorsa nagyon megviselt. Míg a vál
tótársam, egy főhadnagy, dörgő hangon fe
gyelmezte a fiúkat, én női fi fikával, halk, de 
erélyes szóval tartottam be a rendet.

-  Fortéllyal, mondhatni.
-  Úgy van. Például több volt a kötelező 

gimnasztika a labdajátékoknál. Kijelentet
tem a csapatnak, amennyivel többször kell 
rájuk szólnom, annyival kevesebbet fociz
hatnak. Ez hatott. Amit ösztönösen jónak 
találtam, igazolták a tanulmányaim.

Egyszer a kinti légkör vizsgázott elég
telenre a bentihez képest. Gimnáziumi 
igazgatót hívtunk ki az intézetünkbe rend
hagyó irodalomóra megtartására. Petőfi, 
József Attila verssoraira varázslatos csend 
szállt a terembe, felcsillantak a szemboga
rak. Azon az estén bárba mentünk szóra
kozni baráti társasággal, s a kiélt arcok lát
tán undort és kontrasztot éreztem a gyere
kek tisztasága javára. Álljunk fel, közöltem 
a férjemmel, én itt tovább nem maradok.

-  Elnézést a kérdésért, nem lettek sze
relmesek magába néhányon? Mire kellett 
legjobban vigyáznia?

-  Nagyon kellett tartani magam, hogy 
még véletlenül se hozzanak összefüggésbe 
húszéves ifjúemberekkel. Nem három, ha
nem hat lépés volt a kötelező távolság. Plú
tói szerelmek persze fel-fellobbantak. Egy 
katonatiszt 18 éves, értelmes, Tökölre 
került könyvmoly fia verseket írt hozzám.

-  Akart-e majdnem harmincéves tököli 
pályafutása során az intézettől megválni?

-  Egyszer igen. De szerencsére nem si
került. Valamelyikünknek el kell menni az

intézetből -  döntöttünk tíz év után, a napi 
három óra utazgatásba belefáradva. Én 
nem hiányozhatok, menjen a férjem. Aztán 
úgy tűnt, én leszek a hűtlen fél. Komoly 
ajánlatot kaptam egy XIV. kerületi iskolá
tól. A parancsnok nem engedett el, arra hi
vatkozva, hogy nem ezt várja egy bévé kö
telékében pedagógiai főiskolát végzett ne
velőjétől. Nekem pedig anyámtól örökölve 
a lelkiismeretes, drukkos természetet, elég 
volt egy neheztelő szó a főnökeimtől, hogy 
maradjak.

A gordiuszi csomó 1978-ban egy szi- 
getszentmiklósi házvétellel oldódott meg. 
Végül a pesti lakás ment. Ma már mindket
ten örülnek a vidék csendjének a zűrös és 
zajos főváros helyett. A férj négy éve ment 
nyugdíjba. Olykor ő várja vacsorával haza 
a tiszthelyettesi iskolán nevelést oktató, fá
radt feleséget.

-  Nem veszett-e el a hőskor, az ifjúság 
múltán a nevelői munka harmata?

-  Ez olyan feladat, hogy kiégetten nem 
lehet csinálni. Én nem égtem ki. S állítom, 
hogy a Tökölön kezdő nevelők megtanul
ták a szakmát. Szigor megértéssel párosul
va, e kettős elv vezetett.

-  A politikai, társadalmi közeg megvál
tozott. A változások jótékony vagy ked
vezőtlen hullámai gyűrűznek-e be a zárt fa 
lak mögé?

-A nnak  idején a bévénél vonzóbb volt 
dolgozni már csak a magasabb jövedelem 
miatt is. Viszont megvalósult a merev, kö
tött légkörben nyitottabb jövőt álmodó ne
velő fantazmagóriáj: csoportos kimaradá
sokra, hajókirándulásra, a Miss Saigon be
mutatójára vihettük el a fiatalokat. Az új 
szabályok értelmében más lett a szemlélet- 
mód, jóval nyitottabbá vált az intézet. A 
legnehezebb korosztályt, a fiatalokat más
képp kell kezelni, a 32-es törvényt szem
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előtt tartva sok minden változott az elmúlt 
öt év alatt. Bár a vállalatokkal kötött szer
ződés 87-ben megszűnt, a kidolgozott ke
zelési program értelmében a fiatalok vá
laszthatnak az általános iskola befejezése 
vagy a szakmunkásképzés között.

Az elítélt humánus hangnemet igényel 
és kap, apró sérelmei megnyugtató ren
dezését. Az elítéltnek vannak választási le
hetőségei: ha fegyelmezett, több szabadsá
got kap.

A nyitás segíti a nevelő munkáját. A jó 
nevelő -  mindegy, hogy férfi vagy nő, fia
tal vagy öreg -  nem a tekintélyelvűségre, 
hanem a pedagógiai eszköztár eredmé
nyességére építhet.

Lassan többségben vannak a női neve
lők Tökölön. A vezető nevelő, Marosvöl
gyi Györgyné jövőre lesz ötvenöt éves. 
Igaz, hogy magas a vérnyomása, mégis 
fiatalos lendülettel kalauzol végig a kör
letén.

-  A férjem munkája -  állunk meg a zöld 
növényektől pompázó, üde biológiai (egy
kori) szakköri szobában, az egyik saroknál. 
A fiúk a színházban -  mutat a folyosón a tab
lóképek egyikére - ,  micsoda szabadság. Ré
gen Mikulást, karácsonyt sem ünnepelhet
tünk az intézetben. Két szaloncukrot kis fe
nyőággal titokban csempésztünk be, otthon 
fabrikálva, a csoportoknak kiosztogatva.

Fiatal fák hajladoznak a nyári napsütés
ben és zöld a gyep, ami mindig megigézi a 
nevelőnőt.

-  Tökölről már a sok zöld miatt se men
nék el. Hol van még egy ilyen intézet Ma
gyarországon? Magas vérnyomásom lett, az 
igaz, de abban a percben, hogy áthaladok e 
zöld gyepen, elfeledem a betegségem. Fia
talnak érzem magam.

Mint egykor, az udvaron, százötven fia
tal elítélt pillantásának kereszttüzében.

Pardi Anna
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Nemzetközi kapcsolatok
Salvatore Cianci bv. főigazgató vezetésével 1996. április 27-május 2. között olasz dele

gáció tanulmányozta a magyar bévét.
1996. március 24-28. között dr. Tari Ferenc altábornagy vezetésével 4 fős delegáció ta

nulmányozta a szlovén büntetés-végrehajtást.
1996. április 17-18. között az RTF III. évf. hallgatói tanulmányúton vettek részt Ausztri

ában.
1996. április 22-26. között Dobos István ezds. vezetésével hat fő tett tapasztalatcsere láto

gatást Ausztriában.
1996. május 1 -5. között a svájci Igazságügyi és Rendőrminisztérium által szervezett nem

zetközi Kábítószerügyi Konferencián Huszár László vett részt.
1996. május 20-24. között a Cseh Köztársaság és az ET közösen szervezett „A fialatkorú- 

ak fogva tartásnak speciális problémái” című konferencián Hevényi Attila és Szőke Tiborné 
vett részt.

1996. május 22-29. között a Recitál Corporation által szervezett nemzetközi felhasználá
si konferencián Aszódi Gábor és Guth Zsolt vett részt.

1996. június 8-15. között dr. Magyar Miklós vett részt a Kínzás és embertelen bánásmód
dal foglalkozó bizottság soron következő ülésén.

A hollandiai Nord Brabant Zuice-Oost régió rendőrségnek delegációja 1996. április 21- 
én meglátogatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetet.

Richard Harries, az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma Statisztikai és Kutatási 
Igazgatóság Operacionális Kutatási Főosztály kiemelt kutatója 1996. április 15-19. között elő
adás-sorozatot tartott a brit bv. feladatairól és struktúrájáról.

Eberhard Zemanek. az osztrák bv. munkatársa 1996. március 20-án az osztrák-magyar 
együttműködési program megbeszélése tárgyában látogatott Magyarországra.

Vlagyimir V. Trofim, a moldáv bv. országos parancsnokságának helyettese vezetésével 
1996. március 17-22. között tapasztalatcsere-látogatást tettek Magyarországon.

Jack Kamerman, a Kean College (USA) Szociológiai Tanszék társprofesszora 1996. áp
rilis 1-4. között megbeszélést folytatott a B vOP vezetőivel és meglátogatta a Baracskai Orszá
gos Bv. Intézetet.

Hattuniemi Asko vezetésével 12 finn bv. munkatárs 1996. május 20-21-én látogatást tett 
a Bp.-i Fegyházés Börtönben, illetve a Fiatalkorúak Bv. Intézetében.

Kari Hákámies, a Finn Köztársaság igazságügy-minisztere által vezetett delegáció 1996. 
május 22-én látogatást tett a Bp.-i Fegyház és Börtönben.

A Somerset College of Art and Technology (Anglia) elítélt-oktatással foglalkozó tanárai 
1996. május 30-án látogatást tettek a Bp.-i Fegyház és Börtönben.

./ess Magham, az Illinois Chicago egyetem professzora és Áléin Patrick építész, cégtulaj
donos / 996. április 27.-május 3. között megbeszéléseket folytattak a BvOP vezetőivel és több 
bv. intézetet meglátogattak.

Henry Baugh, a Steinkjeri (Norvégia) nevelőintézet vezetője és munkatársai 1996. június 
12-én meglátogatták a Fiatalkorúak Bv. Intézetét.

1996. május 27-31. között a Bv. Országos Parancsnoksága, az ET és a Colin Lovett Associ
ates közreműködésével nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten Új utak a börtönépíté
szetben címmel.

Ken Jeavons, a TB V Consult angol építészeti cég főépítésze 1996. április 1-3. között tett 
látogatást a magyar bévénél.
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Börtönépitészetí konferencia
A Magyar Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az EurópaTanács Jogi Ügyek 

Igazgatóságával és a Col in Lovett Associates-cel közösen 1996. május 27-31. között nemzet
közi konferenciát és kiállítást rendezett a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében „Új utak 
a börtönépítészetben, A biztonság fenntartása a kezelési és rehabilitációs programok alatt” 
címmel. A konferencián 28 ország körülbelül 200 delegátusa vett részt.

A két évvel ezelőtt Pilisszentkereszten hasonló témában megrendezett konferenciához ha
sonlóan kiállítást is rendeztünk, amelyen 7 amerikai, nyugat-európai és magyar cég állította ki, 
főként a börtönépítészettel és a börtönök biztonsági berendezéseivel kapcsolatos termékeit.

A konferencia sikeréhez nagymértékben hozzájárult az Európa Tanács Jogi Igazgatóságá
nak szakmai és jelentős anyagi támogatása. Helen Moore kiasszony, az Európa Tanács képvi
selője, megnyitójában hangot adott annak a véleménynek, hogy a Magyarország által rende
zett konferenciák fontosak az Európa Tanács részére, mivel hozzájárulnak ahhoz a misszió
hoz, amit az Európa Tanács végez a kelet- és közép-európai országok szakmai ismereteinek 
fejlesztése érdekében.

A konferecián elhangzott 28 előadás. A legnevesebb börtönépítészek, főigazgatók, bör
tönigazgatók és a kérdéskör kutatói adtak számot arról a fejlődésről, ami az 1994-es konferen
cia óta eltelt időszakban történt a börtönépítészetben. A magyar büntetés-végrehajtás részéről 
dr. Tari Ferenc bv. altábornagy, országos parancsnok tartott nagy érdeklődéssel kísértelőadást 
a magyar büntetés-végrehajtás hosszútávú fejlesztési koncepciójáról. Végül az utolsó napon a 
kelet- és közép-európai delegátusok számoltak be a börtönök és a börtönépítészet fejlesztésé
ről saját országukban.

A konferencia jelentős szakmai és erkölcsi sikert hozott a magyar büntetés-végrehajtásnak, 
egybehangzó vélemények szerint a magyar büntetés-végrehajtás egyre inkább betölti azt a sze
repet, amit 1994 májusában vállalt a térségbeli országok együttműködésének elmélyítésében.

Borús János



RÖVIDEN

Képek -  események

Április 19-én ünnepélyes tanévzárót tartottak a sátoraljaújhelyi roma népfőiskolán. 
A tanév befejeztével huszonnyolcán vették át a tanúsító oklevelet és a bizonyítványt. 
A záróünnepélyen dr. Estók József ismertette a népfőiskolái törekvések lényegét, 
amely a szabadulok életkezdési esélyeinek javítását szolgálja.

I
A büntetés-végrehajtás közép és hosszú távú intézményfejlesztési terveiről május 
15-én tájékoztatta az újságírókat dr. Konkoly Csaba igazságügyi helyettes 
államtitkár és dr. Tari Ferenc altábornagy. A rendhagyó sajtóbeszélgetésre az 
Igazságügyi Minisztériumban került sor.
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Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és dr. Tari Ferenc 
országos parancsnok április 18-án együttműködési megállapodást írt alá, amely a 
börtönökben folyó börtönmissziós tevékenység kereteit rögzíti.

Családi juniálist tartottak június 8-án a kőbányai Dózsa-sporttelepen, amelyre a 
Budapesti Fegyház és Börtön személyzete és a dolgozók családtagjai voltak 
„hivatalosak”. A sokrétű programnak köszönhetően mindenki megtalálhatta az 
érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódái lehetőséget.
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Árendás Péter
1943-1996

B
 Árendás Péter bv. ezredes az IM Büntetés-végrehajtás Or
szágos Parancsnoksága jogi és igazgatási főosztályának 
igazgatási osztályvezetője, 1996. május 10-én ötvenhárom 
éves korában, súlyos betegség következtében elhunyt. Érde
mei elismeréséül az „IM Büntetés-végrehajtás halottja
ként” katonai tiszteletadással 1996. május 23-án vett tőle 
végső búcsút szeretett családja, a büntetés-végrehajtási 
szervezet vezetői, munkatársai, barátai és mindazok, akik 
szerették és tisztelték.

Árendás Péter úr 1961-ben bányaipari technikumban érettségizett. Ezt kö
vetően a Dorogi Szénbányák Vállalatnál csillésként, illetve gyakorló bányatech
nikusként dolgozott. Rövid idő múlva a zirci Ipari Szakmunkásképző Intézet
hez került technikus-tanári munkakörbe, ahol a vájártanulókat oktatta. Innen 
vonult be 1963-ban sorkatonai szolgálatának letöltésére, mely idő alatt tartalé
kos tiszti iskolát végzett és 1965-ben alhadnagyi rendfokozattal leszerelt. Sor
katonai szolgálatának letöltése után ismét a Dorogi Szénbányák Vállalatnál 
helyezkedett el bányafelmérőként.

Az IM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára 1970. december 
1-jei hatállyal nyert kinevezést hadnagyi rendfokozatban. Kezdetben az M- 
RB V önálló alosztályon, majd rövid idő eltelte után a személyzeti és oktatási osz
tályon teljesített szolgálatot főelőadóként. Ezen a szakterületen dolgozott közel 
nyolc évig. Ez idő alatt -  beosztásából következően -  szinte valamennyi bünte
tés-végrehajtási intézetnél megismerték, szakmai tudását elismerték.

Időközben szülei nyomdokaiba lépve elvégezte a szegedi Juhász Gyula Ta
nárképző Főiskola pedagógia-népművelő szakát, majd azt követően is tovább 
képezte magát. Aktív közéleti emberként választott funkcióban tevékenykedett 
az ezt követő években.

A rendszerváltozás hajnalán új feladatot kapott, az Országos Parancsnok
ság belső munkájának koordinálását. Mint titkárságvezető, majd az 1996. évi 
átszervezés során az igazgatási osztály vezetőjeként közel egy évtizeden át lát
ta el ezen beosztását.

Mindennapi életvitelében egyszerű és természetes, emberi kapcsolataiban 
közvetlen és barátságos, feladatait humánusan ellátó ember volt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
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Andragógus 
vagy nevelő?

A Börtönügyi Szemle 1996/1. számában nagyon érdekes cikk jelent 
meg S zo n d i M ik ló s  tollából. Az írás ráirányította a figyelmet a bün
tetés-végrehajtás nevelési területén dolgozó kollégák jövendőbeli 
megnevezésével kapcsolatos szakmai vitára. A magunk részéről 
nem kívánunk reflektálni a „nevelővel” kapcsolatos szójátékra. 
Úgy gondoljuk*, ez legfeljebb arra kínálna kiváló lehetőséget, hogy 
más szolgálati ágakban dolgozó kollégákkal nyilvános, és nem túl 
tárgyszerű vita alakuljon ki. Amivel viszont -  véleményünk szerint 
-  bővebben érdemes foglalkozni, az a nevelő vagy andragógus elne
vezés közötti választás, illetőleg az andragógus-fogalom bevezetése 
a nevelő helyett. Ez utóbbi problémakört érdemes behatóbban 
megvizsgálni.

Bármilyen új fogalom bevezetése egy szakmai nyelvben nagy körültekintést igényel. 
Itt erről nincsen szó, hiszen az andragógus elnevezés élő, és bizonyos szakmai körökben 
gyakran használatos fogalom. Azt azonban nem lehet vitatni, hogy a büntetés-végrehaj
tás szakmai nyelvében ez idáig nem volt igazán otthonos. Tehát az andragógus elnevezés
nek mindenképpen egyfajta új vonatkozású használatáról kell itt beszélnünk. Ilyen aspek
tusból viszont -  megítélésünk szerint -  szükséges a szóban forgó fogalom többszempon
tú vizsgálata.

Mindenképpen érdemes elméleti és gyakorlati oldalról megközelíteni a kérdést. írá
sunkban elméleti megközelítésen a következőt értjük: Meg kell vizsgálni, hogy az andra
gógus kifejezés pontosan mit jelent, illetve jelentése mennyire „fedi le” a nevelési tevé
kenységet folytató büntetés-végrehajtási dolgozók munkakörét, illetve tevékenységét. 
Emellett szándékunkban áll a nevelő és az andragógus-fogalom összevetése is.

Ezen túlmentően fontos praktikusan átgondolni: e fogalom a börtönmindennapok gya
korlatában milyen módon érvényesül, mennyire használható az adott környezetben?

Közelítsük meg először tartalmi oldalról a kérdést. Az andragógus fogalmilag felnőt
tek képzésével foglalkozó szakembert jelent. A büntetés-végrehajtásban a fogvatartottak 
képzése jelenleg két formában valósul meg. Az egy ik : általános iskolai oktatás 8 osztályt 
el nem végzett fogvatartottak részére. A képzést tanári diplomával rendelkező, a bv.-től

• A többes szám aCellárium alkotócsoportot jelöli.
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független, általános iskolában is oktató tanárok végzik másodállásban. Másik formája a 
képzésnek a büntetés-végrehajtáson belüli szakképzés. Ez az általános iskolát már elvég
zett fogvatartottak számára nyújt lehetőséget valamilyen szakma elsajátítására. A szak
képzésben az oktató személyzetet elsősorban nem a bv. adja, hanem a különböző munka
erőfejlesztő és -képző központok munkatársai. Természetesen nem kizárt, hogy a bünte
tés-végrehajtás valamelyik dolgozója megfelelő térítés ellenében szabadidejének terhére, 
szakmai oktatást tart a fogvatartottaknak. A nevelési szakterületen dolgozó bv.-s munka
társ tevékenységéhez sokkal inkább a nevelés, kevésbé a képzés, oktatás párosul. A kép
zés, képez szavakhoz feltétlenül kötődik valamilyen tárgy (mit?), valamint célhatározó 
(mire?). A nevelő viszont munkája során a fogvatartott pszichéjére történő ráhatással pró
bálja formálni annak személyiségét, alakítani jellemét. A bv. intézetekben dolgozó neve
lők feladatköre meglehetősen szerteágazó, differenciált. Persze a velük kapcsolatban ál
ló fogvatartotti állomány is meglehetősen az. Nehezen lenne indokolható, hogy a fiatal
korúakkal foglalkozó nevelőket miért hívjuk andragógusnak. Hiszen az ő esetükben nem
hogy a képzés, de még a felnőttekkel való foglalkozás fogalmi eleme sem érvényesül. A 
neveléssel foglalkozók eddigi egységes elnevezésének felváltása a különböző intézetek 
jellegének megfelelő különböző elnevezésekkel, nem hordoz magában túl sok célszerű
séget.

Ezek után járjuk körbe a nevelés, nevelő fogalmi kör jellegzetességeit. A szótár sze
rint nevel: testi, szellemi fejlődésben segít valakit, valamire; neveléssel valamilyen tulaj
donságot, valamire való alkalmasságot igyekszik kifejleszteni benne. A nevelés jelenté
se a Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározása szerint: a testi, szellemi fejlődés tuda
tos irányítása; iskolai órákon kívüli nevelés. Az a véleményünk, hogy a nevelő elnevezés 
fogalmilag sokkal jobban jelöli a nevelési szakterületen dolgozó bv.-s munkatársak tevé
kenységét. Kétségtelen tény, hogy a nevelés szó etimológiailag a növésből, növekedésből, 
illetve ennek elősegítéséből fejlődött ki. Tehát ez a kifejezés történetiségében elsősorban 
fiatalokkal kapcsolatos tevékenységet takar, az ő fejlődésüket támogató munkára vonat
kozik. Ezzel együtt az Új Magyar Lexikon a fogalomnak az alábbi meghatározását adja: 
nevelés tágabb értelemben az a tevékenység, amelyet az állami intézmények, társadalmi 
szervezetek a felnőttek társadalomba illeszkedése érdekében fejtenek ki. Tehát a lexikon 
nem zárja ki a lehetőségét a nevelés kifejezés ilyen vonatkozású kiterjesztő értelmezésé
nek. Ezen a gondolatmeneten továbbmen ve a büntetés-végrehajtási szakirodalom a neve
lésnek a következő meghatározását fogadja el: A nevelésen azt a céltudatos, tervszerű és 
folyamatos ráhatást értjük, amely képessé teszi az embert arra, hogy bekapcsolódjon a 
társadalomba és a maga egyéni életcéljait, feladatait az adott társadalom keretei között 
megoldhassa. Ez a definíció meglehetősen tágan határozza meg a nevelési tevékenységet. 
Azt viszont nehezen lehetne vitatni, hogy exponenciálisan sokkal jobban megközelíti a 
nevelői tevékenység lényegét, mint az andragógus kifejezés. Könnyen belátható, hogy a 
büntetés-végrehajtás keretein belül folytatott nevelői munka nem összemérhető az úgy
nevezett „civil szférában” folytatott, hasonló kifejezéssel jelölt tevékenységgel. A bv. 
egész világa, a munkahely jellege átszínezi a civil élet nevelőjéről alkotott képet. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy a nevelőtiszt ne végezne nevelői munkát. A nevelő kifejezés el-
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vetését, úgy gondolom nem indokolja az a tény, hogy úgymond a bv. intézeten belül a ne
velés tágabb meghatározását figyelembe véve nemcsak a nevelő nevel. Csak röviden sze
retnénk utalni arra, hogy bára  jogászi tevékenység végzéséhez jogi egyetemi végzettség 
szükségeltetik, és az ilyen végzettséggel rendelkező embereket nevezik jogásznak, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy más nem foglalkozik munkája során jogszabályok értelme
zésével. Természetesen a példák sora hosszan folytatható: pszichológus, ápoló stb. Nyil
vánvalóan adódik a következtetés: egy-egy munkakör megnevezése nem zárjaki azt, hogy 
más is foglalkozzon ugyanolyan vagy hasonló tevékenységgel.

Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik, hogy az andragógus elnevezés esetleges beve
zetése magával hozná az andragógusi végzettséggel rendelkező, illetve ilyen jellegű fel
sőfokú végzettséget nem szerzett kollégák közötti különbségből adódó feszültséget. Va
lószínűleg a bv.-n belül, illetve az azon kívül dolgozó andragógusok körében is némi 
visszatetszést keltene a fogalom ilyen kiterjesztő értelmezése.

Ezek után térjünk át az andragógus elnevezés gyakorlatban történő érvényesülésének 
vizsgálatára. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott állomány minősége át
alakulóban van. Azt azonban tényként megállapíthatjuk, hogy afogvatartottak iskolázott
sága meglehetősen alacsony fokú. Ez nemcsak a konkrétan kimutatható végzettség tekin
tetében mutatkozik meg, hanem ezen túlmenően is. Európai mércével mérve viszonylag 
magas az analfabéták, félanalfabéták aránya. Itt elsősorban rejtett analfabétizmusra gon
dolok. Ez konkrétan azt jelenti: papíron lehetséges, hogy elvégzett valaki 2, 3 ,4  osztályt 
általános iskolában, de nem biztos, hogy tud írni-olvasni. Ilyen körülmények között nehe
zen védhető -  megítélésünk szerint -  az az álláspont, amely a magyar nyelvtől idegen ki
fejezés bevezetését pártolja. Az andragógus kifejezés még a művelt, felsőfokú végzett
séggel rendelkezők körében sem tekinthető egyértelműen ismertnek. Az andragógiához 
szorosan nem kötődő területen dolgozó diplomások nagy többsége nem is ismeri az and
ragógus kifejezést. Ezek után nem várható el, hogy a többnyire középfokú végzettséggel 
sem rendelkező fogvatartottak ismerjék, használják, és főként elfogadják ezt az elneve
zést.

A beszéd célja valamilyen információ átadása. Ez úgy történik, hogy az adójelet bo
csát k i, amelyet a vevő megért. Ehhez azonban szükséges, hogy az üzenethordozó jel olyan 
legyen, amelyet az adó és a vevő egyaránt megért, le tud fordítani. Ezenkívül fontos, hogy 
az adott jel azt a valóságot tükrözze, amelyet meg kíván jeleníteni. Miután a szó hangalak
ja, leírt változata is jel, illetve jelsor, egy kifejezés használatának létjogosultságát az adott 
szöveg környezete, funkciója dönti el, illetve az a tény, hogy kinek szánjuk a szöveget. 
Gondoljunk utána, az andragógus, illetve nevelő elnevezések a büntetés-végrehajtás vi
lágában milyen szövegösszefüggésben jelennek, jelennének meg! Egyrészt különböző 
szakmai szövegekben használatosak. Ezen a területen, úgy véljük, egyenrangú a két kife
jezés. Másrészről azonban a börtönhétköznapokban, a körletek világában is meg kell néz
nünk érvényesülésüket. Nos, nehezen elképzelhető, még egy esetleges hivatalos beveze
tés mellett is, hogy a felügyelők és fogvatartottak az egymás közti érintkezésben az and
ragógus elnevezést használnák. A körletek légkörébe nem nagyon illik bele egy ilyen ide
gen szó. Vélhetően nagyon csekély lenne a hatásfoka az ismeretlen, magyarul nem érthe
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tő kifejezés használatának. Sokkal valószínűbb, hogy mindenki a jól bevált nevelő kife
jezést használná továbbra is. Hozzátartozik a képhez, hogy a nevelőnek „hivatalból” köz
vetlen viszonyt kell kialakítania a fogvatartottakkal, amelyet nem segítene elő az andra- 
gógus elnevezés általánossá tétele. Köztudott, hogy a fogvatartottak elég nagy százalék
ban a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetek világából kerülnek az utcára, majd a börtönbe, 
így számukra a „nevelő” szó kifejezetten az otthonosság érzetét kelti.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az andragógus elnevezés bevezetése is csak 
úgy érhető el, ha a fogalmat kiterjesztően alkalmazzuk. Sőt véleményünk szerint a neve
lő kifejezés sokkal nagyobb mértéken megközelíti a nevelői tevékenység lényegét. Rá
adásul a büntetés-végrehajtás légkörétől idegen a mindennapok során a fogvatartottakkal 
való érintkezésben az idegen szavak és kifejezések használata. Ezen túlmenően, úgy gon
dolom, a nevelőfogalom bevált, és ha némi kiterjesztés szükséges is alkalmazásához, a 
körletek világában mindenki számára elfogadott. így megítélésünk szerint az andragógus 
elnevezés bevezetése a nevelő helyett sem nem indokolt, sem nem szükséges.

Forgács Judit

A  szójátékhoz
Maximálisan egyetértek azzal, hogy a nevelés szó már nem fedi a valóságot. Azért 

sem, mert napjainkban intézeteinkben hiány van nevelőkből, így egy nevelőre sok elítélt, 
netán több elítéltcsoport jut. A megnövekedett feladat és az elítéltlétszám miatt szinte alig 
marad idő a klasszikus nevelésre. Napi munkánk nagy része szinte kezelés, ügyintézés, 
az elítéltek ügyes-bajos dolgainak rendezése.

Többször hallottam m ára „kezelő” kifejezést a „nevelő” helyett. Ezt nem tartottam he
lyesnek, hiszen annak ellenére, hogy munkánk nagy részét a kezelés teszi ki, azért nem 
felejthetjük el, hogy fő célunk mégiscsak nevelés, tehát személyiségformálás. Munkatár
saimmal egyetértésben sokkal megfelelőbbnek tartom az „andragógus” kifejezést, mert 
jobban takarja munkánk lényegét (bár nem kedvelem az idegen szavakat). Nevelni kife
jezetten gyerekkorban lehet. A mi helyzetünkben pedig inkább a felnőttkornak személyi
ségformálása a feladat.

Ezt a témát megvitattam néhány munkatársammal, akik közvetlenül a fogvatartottak
kal foglalkoznak. Érdekes beszélgetés alakult ki a felügyelőkkel, főfelügyelőkkel. Egyön
tetű volt a véleményük, hogy a mai nevelés már egyáltalán nem nevezhető annak. Szerin
tük is elfogadhatóbb az andragógus kifejezés. Azonban egyikőjük sem érzi magát a neve
lési folyamat részesének, mivel a napi munka során a legtöbbször azt tapasztalják, hogy 
az elítéltek azért viselkednek jól, mert ezzel valamit el akarnak érni, tehát színészkednek, 
konformisták. Ez teljes mértékben igaz és ilyen esetben a felügyelő gumibottal az olda
lán, az őr fegyverrel a toronyban vagy egyes munkáltatásoknál nem tud nevelési felada
tokat ellátni, hiszen az elítélt másképpen viszonyul hozzá-m ég ha konformista magatar
tást tanúsít is - ,  mint más hagyományos, civil helyzetekben.
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A felügyelők véleményével ellentétben szerintem a körleten dolgozó bármely bv.-s 
mindenféleképpen részese a nevelési folyamatnak, hiszen nemcsak utasításokat ad ki és 
feladatokat hajtat végre, hanem apró megjegyzésekkel formálhatja is a fogvatartott sze
mélyiségét.

Bizonyos értelemben azonban igaza van a felügyelőknek, amikor azt mondják a kon
formista elítéltekre, hogy nevelhetetlenek. Bentléte alatt úgy tűnik, hogy a fogvatartott 
megjavult, mintarab lett és kiváló személyiség, hiszen itt, a börtönben így viselkedik. 
Ezért akár azt is mondhatnánk, hogy jól dolgozik a nevelés, hiszen az említett elítéltek 
kifogástalanul viselkednek. Azonban tudjuk, hogy ez csak látszat, hiszen ezzel a magatar
tással csak el akarnak érni valamit. Bizonyítja ezt a többszörös visszesők nagy száma.

A nevelés nem nevezhető igazán annak, ezért jobban illik rá az a kifejezés, hogy and- 
ragógia, mert talán közelebb áll ahhoz, amit a munkánk takar.

Végül megjegyzendő, hogy igaza volt az egyik főfelügyelőnek akkor, amikor azt 
mondta: az elítélteket először nyitottabbá kell tenni ahhoz, hogy nevelhetők legyenek! T a- 
lán ez lenne a feladata a andragógusnak!?

Nyéki Károly

Sopronkőhidai vélemény
A nevelő kifejezés már beépült a köztudatba, elsősorban a bv.-s köztudatba, tehát szin

te mindenki tudja vagy legalábbis sejti, hogy mit takar (a legtöbb esetben persze nem akar
ják tudni). Ha a mindennapi embertől ennyire idegen elnevezést vezetnénk be, a nevelő
ket már a nevükkel is elkülönítenénk a bv. egészétől. A bv. dolgozóival kellene először 
teljes mértékben megismertetni a nevelő mindennapi feladatát, tevékenységi körét és ha 
ezzel tisztában vannak, akkor lehetne új megnevezést bevezetni.

A civil világban az andragógia kifejezést talán könnyen el lehetne fogadtatni, ha azt 
megfelelően bevezetik, „szoktatással” elfogadtatják. Tartani lehet azonban attól, hogy 
használata esetén ezt a kifejezést a nevelők „különcködő” lépésének tekintenék. Azt, hogy 
új megnevezést kapjunk, amely igazán takarja munkánkat, csak akkor látjuk jónak, ha az 
megfelelő egyeztetés után történik.

Aranyos Zoltán

Idézőjelben
A kérdés felvetése jogos és időszerű. Ma már a nevelő szó korábbi (pártállami) értel

mezése kifakult. Nagyrészt a szociális ügyek intézése hárul azokra az emberekre, akik ne
velői státuszt töltenek be, az új kollégákat pedig már szociális ügyintézőként veszik fel.

Akkor tehát ki az, akit andragógusnak kellene nevezni? A kérdés nehéz, mindenkép-
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pen gondolkodásra késztet. A neveléshez szükség van kontaktusra. Lehet nevelni a médi
án (tv., újság stb.) keresztül is. A bv. intézetekben személyes érintkezésen keresztül való
sul meg. Adott esetben nevelhet az őr, a felügyelő, az intézetparancsnok is. Mindenki, az 
intézet falain belül, aki szociálisan érzékeny, megragadhatja az alkalmat a nevelésre.

De a nevelés szó sok esetben nem igazán alkalmas, ezért a későbbiekben idézőjelben 
használom ott, ahol úgy érzem, nem a legmegfelelőbb. Hiszen nevelhető-e mindenki? Ha 
saját gyermekeink nevelése gondot okoz, problémák jelentkeznek, akkor vajon milyen ha
tékonysággal „nevelhetünk” deviáns viselkedésű felnőtteket? Akkor, amikor a megfele
lő szón gondolkodunk, eszünkbe jut-e a fontosabb, aminek mércéje lenne a visszaeső bű
nözés eltűnése, a bűnözők „megjavulása”.

Nagy feladat hárul azokra a bv. dolgozókra, akik az intézeten belül közvetlen kapcso
latba kerülnek az elítéltekkel. Ez a sajátosan zárt világ kiegyensúlyozott, összehangolt, 
céltudatos és magas szakmai színvonalú munkát követel meg azoktól, akik ezt élethivatá
suknak választották. Bármilyen nevelési programot dolgozunk is ki, figyelembe kell ven
ni azt a tényt, hogy sokkal többet „nevelünk” akkor, amikor nem ez a konkrét célunk, mint 
akkor, amikor tudatosan „nevelni” akarunk. Tudnunk kell, hogy az elítéltek mindig nyi
tott szemmel és füllel járnak, minden rezzenésünkre figyelnek.

Egész lényünkkel, azzal, ahogy megoldunk egy problémát, ahogy a kollégáinkkal vi
selkedünk, verbális és nem verbális kifejezőeszközeinkkel olyan hatástérhetünk el, amely 
az elítélt személyiségére pozitívan hathat.

Nem hiszek abban,hogy egy felnőtt a szó eredeti értelmében nevelhető, de mindent 
megteszek azért, hogy adjak magamból, gondolataimból azoknak, akikkel munkám során 
kapcsolatba kerülök, legyen az akár elítélt. Gyökeresen megváltoztatni nem tudjuk azt a 
deviáns értékrendet, ami a családon, a környezeten keresztül rögzült és felnőtt korra sze
mélyiséggé formálódott, de bármilyen kis pozitív elmozdulást eredménynek kell tekinte
nünk, ami arra utal, hogy legközelebb nem követ el bűncselekményt.

Becsületről, tisztességről pedig csak akkor beszélhetünk, ha hiszünk benne, és mi 
magunk is így élünk.

A szó jó, hogy andragógus, de fontos, hogy azok az emberek, akiket majd e szavakkal 
illetünk, valóban mindent megtegyenek a felnőttek, jelen esetben az elítéltek „nevelésé
ért”, feladatuk ne csak a szociális ügyek intézéséig terjedjen.

Tanács Tímea
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Tartalmi gazdagság
Kriminológiai és Kriminalisztikai 

Évkönyv, 1995
Az Országos Kriminológiai és Krimina

lisztikai Intézet sorozatának immáron 32. 
kötete az 1994. évi kutatásokról ad számot. 
Ezúttal a hazai szerzőkön kívül egy külföldi 
szakember (H. H. Kühne) munkája -  amely 
éppen a büntetés-végrehajtás témájába vág 
-  is helyet kapott az évkönyvben.

A kötet első tanulmányát Pusztai Lász
ló, az OKKR1 nemrégiben elhunyt igazga
tója írta. A dolgozat címe: A bűnmegelőzés 
dilemmája. A szerző szerint a bűnmegelő
zés kérdésköre ismét az érdeklődés közép
pontjába került. Az 1992-es csúcs után a 
bűnügyi statisztika adatai ugyan vissza
esést mutattak, de a lakosság számára még 
mindig irritálóan nagy a hazai bűnözés. Az 
állampolgárok jogosan elvárt biztonságér
zetének javulása várható attól, ha kialakul 
és hatékonyan működni kezd a bűnmegelő
zés szervezete.

A terjedelmes tanulmány hat részre 
oszlik. A Bevezetést követően a szerző Ma
gyarország bűnügyi helyzetét ismerteti, 
elemzi, illetve előrejelzést próbál adni az 
előttünk álló évtizedek bűnözéséről. Kö
vetkeztetéseinek kiinduló tétele az, hogy a 
gazdasági ciklusoknak a vagyon elleni bű
nözésre -  mint az összbűnözés legnagyobb 
számarányú összetevőjére -  gyakorolt ha
tása döntően befolyásolja az egész bűnözés 
arculatát.

A bűnüldözés korlátáit, a bűnözés oka
it a bűnmegelőzés szintjeit tárgyaló elmé
letibb jellegű részek után Pusztai László a

bűnmegelőzés gyakorlatát nyugati példák 
alapján mutatja be. Szerinte „a bűnmegelő
zés leghatékonyabb formája az, amely a he
lyi, az adott lakóterületen élő állampolgá
rok, öntevékeny szervezetek, a hatóságok 
és az intézmények önkéntes együttműködé
sén alapul”.

Irk Ferenc írásának címe: Rendszervál
tás és bűnözés -  négy év után. A tanulmány 
nemcsak a magyarországi, hanem az egész 
régióban bekövetkezett rendszerváltozás 
hatásait elemzi, utalva az állam szerepének 
megváltozására és a társadalmi értékren
dek felbomlására.

Régiónk bűnözésének főbb jellemzőit 
ismertetve a szerző szerint a rendszervál
tást követően a prognózisok kedvezőtle
nebb bűnözési képet mutattak a mainál: 
„Többen úgy vélték, hogy az ország ment
hetetlenül halad a Nyugat-Európában mái
mé gszokott nagyságrendű számok felé. A 
magyarázat is azonnal adott volt: a romlás 
a szabadság ára. Az emberi jogok fokozott 
érvényesüléséért növekvő számú bűnözés
sel kell fizetnünk.” Kétségtelen tény, hogy 
a pesszimista jóslatok csak részben követ
keztek be. Ezzel együtt az állampolgárok 
közérzete javult. Az elmúlt két év bűnügyi 
statisztikája javulást mutat, ebből azonban 
még nem lehet messzemenő következteté
seket levonni, mint ahogy Irk Ferenc sem 
teszi. A prevenció lehetőségeiről szólva a 
tanulmány befejező része is a bűnmegelő
zés kérdéskörét érinti.
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Kránitz Mariann dolgozata a korrup
cióról és a szervezett bűnözésről égetően 
aktuális. Az OKKRI-ban jelentős hagyo
mányai vannak a korrupciókutatásnak. Az 
első kutatást még több mint másfél évtize
de folytatták. A rendszerváltozást követő 
változások új jelentőséget adtak az időköz
ben abbahagyott munkának.

Az 1994-ben elvégzett kutatás módsze
rének lényege az volt, hogy Kránitz 
Mariann információit első kézből, a rend
őrség bűnözés elleni szolgálatának munka
társaitól szerezte.

A szerző három korszakra bontja az el
múlt két évtized szervezett bűnözésének 
változásait. A kezdeti korszakot 
(1979-1980) és a második szakaszt 
(1984-1985) követő harmadik szakaszban 
(1989-1990 és napjainkig) a hazai szerve
zett bűnözés jellemzői több ponton meg
változtak. Mára a szervezett bűnözés újabb 
formákkal gazdagodott. Ezek közül a ta
nulmány írója négyet emel ki: a kábítószer
kereskedelmet, a nukleáris anyagokkal va
ló kereskedelem megjelenését, a gépjár
mű-kereskedelmet, valamint a korrupció 
legveszélyesebb formájának, a pénzmo
sásnak a megjelenését. Megjegyzendő, 
hogy mind a négy szorosan kötődik centrá
lis földrajzi elhelyezkedésünkhöz.

Kerezsi Klára dolgozata -  A gyérmék- 
és fiatalkorúak bűnözése és a gyermekkorú 
sértettek Magyarországon -  sem kevésbé 
aktuális Kránitz Mariannánál, hiszen ag
gasztóan növekszik a fiatalkorú bűnelkö
vetők száma. Bár a fiatalkorúak mindössze 
négy évjáratot érintenek, az elítéltek átlag- 
életkora folyamatosan csökken, a bűnözés 
a fiatalabb évjáratok felé tolódik el. Egy- 
egy évben kb. 6-7 ezer fiatalkorút ítélnek el 
a bíróságok. Többségükkel szemben sza
badságelvonással nem járó szankciókat al

kalmaznak, de még így is évente 1000- 
1200 fiatalkorú kerül börtönbe és átlag 250 
javítóintézetbe. A fiatalkorú vádlottak túl
nyomó többsége vagyon elleni bűncselek
mény elkövetése miatt kerül börtönbe.

A tanulmány részletesen ismerteti a fia
talkorúak igazságszolgáltatási rendszerét. 
A jogalkotók szerte a világon a fiatalkori 
bűnözés kezelésében a tettarányos és a re- 
szocializációs modell között döntenek, 
hogy megtalálják a megfelelő arányt a fia
tal életkorból adódó sajátosságok és a tár
sadalom védelmének szükségessége kö
zött. A magyar gyakorlat elemzése kapcsán 
táblázat foglalja össze és teszi szemlélete
sebbé a büntetőjogi szankciórendszer elté
réseit a felnőttek és a fiatalkorúak esetében.

A dolgozat utolsó része a gyermekko
rnak bűnözésével, illetve a bűncselekmé
nyek sértettjeivé vált gyermekek proble
matikájával foglalkozik.

Nagy László Tibor tanulmánya, amely
nek címe: A vagyon elleni bűnözés morfo
lógiája, csak látszólagosan érint elméle
tibb témát. Napjaink vagyon elleni bűnözé
sének mennyiségi növekedése mellett saj
nálatos minőségi változások is észlelhetők. 
Gyakorivá váltak a gátlástalan, sokszor 
brutális elkövetési módok, nem ritka a tel
jesen indokolatlan erőszak alkalmazása 
sem.

A szerző a vagyon elleni bűnözés struk
túrájának és dinamikájának elemzése után 
az egyes jelentősebb bűncselekményfajtá
kat veszi sorra: a lopást, a csalást és a rab
lást. A tanulmány összegzése hangsúlyoz
za, hogy a jogalkotó tevékenység is 
rendkívül meghatározó befolyást gyako
rolhat a kriminalitás volumenére, szerke
zetére, ezen belül a vagyon elleni bűncse
lekményekre, amelyek az összbűnözés 
döntő hányadát adják.
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Kő József, Münnich István és Németh 
Zsolt tanulmánya a magyarországi galeri
bűnözés néhány jellemzőjével foglalkozik. 
A téma aktualitását az adja, hogy a fiatalko
rúak csoportosan elkövetett bűncselekmé
nyeinek száma jelentősen megnőtt az el
múlt években.

Az első galerik még a forradalom leveré
se után-sajátos történelmi helyzetben-ala
kultak ki. A galeribűnözés első korszaka 
1975-ig számítható, amikortól is-politikai 
okokból -  a bűnügyi statisztikák megszün
tették a fogalom használatát. A jelenség te
hát nem szűnt meg, csak a címke tűnt el.

Az alapfogalmak tisztázása után a ta
nulmány egy követéses vizsgálatot ismer
tet, amely a galeribűnözéssel kapcsolatban 
felelősségre vont személyek körében ké
szült. A vizsgálat kiindulópontjául azegyik 
budapesti lakótelepen a hatvanas- hetvenes 
évek fordulóján működött galeri tagjai által 
elkövetett bűncselekményekről készült 
összefoglaló jelentés szolgált. Az elővizs
gálat tapasztalatai alapján a szerzők úgy 
vélik, hogy elképzelésük megvalósítható, a 
vizsgálat célcsoportjául kiválasztott popu
láció szélesebb körű elemzése révén iga
zolhatják kiinduló hipotézisüket.

Az évkönyv egyetlen külhoni szerzője 
H. H. Kiilme, a trieri egyetem professzora, 
írásának címe: A szabadságvesztés-bünte
tés végrehajtása elkerülésének újabb ten
denciái.

Németországban a végrehajtható sza
badságvesztés-büntetés az utóbbi években 
háttérbe szorult, 1989-ben a bíróságok által 
kiszabott büntetéseknek csak 5,6 százaléka 
volt azonnal végrehajtható szabadságvesz
tés. A német bíróságok a két évnél nem 
hosszabb tartamú szabadságvesztés vagy 
pénzbüntetés kiszabása esetén annak, vég
rehajtásáról a próbaidő eltelte után eltekint

hetnek, ha a meghagyások és a feltételek 
elegendőek ahhoz, hogy a tettest a további 
bűncselekmények elkövetésétől vissza
tartsák. Részbeni felfüggesztés lehetséges 
akkor is, ha a szabadságvesztés időtartama 
a két évet meghaladja, de a három évet nem 
éri el. Az elengedés —ez esetben -  a bünte
tés egyharmadára terjedhet ki.

Részben az ország kedvező gazdasági 
helyzetére vezethető vissza, hogy a pénz- 
büntetés az összes kiszabott büntetés kö
zött kb. 83 százalékos arányával egyértel
műen az első helyre került a szankciók kö
zött. Ennek ellenére Németországban ko
moly igény jelentkezik a meglévő szankci
ós alternatívákon belüli nagyobb variációs 
lehetőségek megteremtésére.

Németországban maga a büntetés-vég
rehajtás kialakítása is lényeges adalékok
kal szolgálhat a végrehajtás elkerüléséhez. 
A dolgozat két lehetőséget tárgyal. Egy
részt annak a lehetőségnek a megteremté
sét az elítélt számára, hogy a büntetés-vég
rehajtási intézeten kívül rendszeres tevé
kenységet folytasson fegyőr felügyelete 
nélkül -  ez az ún. freigang (szabad kijárás) 
- ,  másrészt az ún. szociálterápiai intézmé
nyek gyakoribb igénybevételét.

A szabad kijárás kezelési intézkedés, 
amely arra szolgál, hogy az elítéltet rende
zett életkörülmények közé juttassa és a ké
sőbbi elbocsátását előkészítse. A velejáró 
önállóság egyben annak próbája is, hogy az 
elítélt mennyire alkalmas a szabad életre.

Szociálterápiai intézeten a büntetés
végrehajtás szokásos intézeteivel szemben 
a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásá
nak olyan speciális intézményét kell érteni, 
amelynél a hangsúly a kezelésen van. Ilyen 
intézetekben olyan fogvatartottakat he
lyeznek el, akiknél különösen szükséges a 
kommunikációs képességek és a szociális
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érzékenység fejlesztése. Ezt mindenekelőtt 
csoportterápiával, a külső kapcsolatokat 
elősegítő intézkedésekkel, valamint part
ner- és család-tanácsadással érik el.

Az új büntetőjogi szankciók bevezeté
séről nagy viták folynak Németországban. 
A házi őrizet elektromos'ellenőrzésére vo
natkozó elképzelések például heves ellen
állásba ütköztek mind a szakma, mind a 
közvélemény részéről.

H. H. Kühne tanulmányával lezárul a 
kriminológiai témájú írások sora, ezután 
még két, kriminalisztikával kapcsolatos 
dolgozatot olvashatunk a kötetben.

M ólnál' József ián ulmánya-A krimina
lisztika tudománya -  eredeti lég egy majda
ni kriminalisztikai kézikönyv számára ké
szült. A szerző a kriminalisztika tudomá
nyának gyakorlati jellegéből indul ki, 
ugyanakkor annak elméleti vonatkozásait 
sem tartja lebecsülendőnek. A hazai és 
nemzetközi szakirodalomból egyaránt az 
derül ki, hogy a kriminalisztika fogalma, 
tárgya csak nehezen határozható meg. 
Könnyebben az fogalmazható meg: mi 
nem kriminalisztika (például egyértelmű
en nem az a természettudomány).

A háború utáni magyar irodalomban fő
leg a szovjet irodalomból átvett nézet alap
ján a kriminalisztikát három fő részre ta
golták. E szerint a felosztás szerint, ame
lyet Molnár József csak továbbfejleszt, az 
első fő rész a kriminalisztika, ami lényegé
ben a nyomozószervek tevékenységének 
elveit, szervezeti-eljárási módszereit öleli 
fel. A második rész, a krimináltechnika, a 
bűnüldözés, nyomozás szolgálatában álló 
természettudományos, műszaki-technikai 
módszerek alkalmazásával foglalkozik. A 
harmadik fő részt egyedi módszertannak, 
kriminálmetodikának nevezik. A diszciplí
nának ez az ága az egyes bűncselekmény

fajták felderítésére, kinyomozására alkal
mas taktikai és technikai eszközök felhasz
nálását jelenti.

A szerző részletesen ismerteti a krimina
lisztika e három fő komponensét. A tanul
mány második része a kriminalisztika és az 
egyéb tudományok kapcsolatát taglalja.

A kötet utolsó tanulm ánya- Profi/alko
tás mint új kriminalisztikai módszer? -  K iss 
Annától származik. A módszer -  lényegét 
tekintve -  bűnügyi elemző-értékelő tevé
kenység. „A profilaikotás a konkrét nyo
mozás folyamán feltárt, valamint a koráb
bi és hasonló bűnügyekből nyert, de kifeje
zetten erre a célra gyűjtött és rendszerezett 
adatok és az egyéb úton megszerezhető tu
dományos -  főként pszichológiai természe
tű -  tapasztalatok, illetve információk egy
üttes értékelése abból a célból, hogy az is
meretlen bűnelkövető külső és belső képe 
felvázolható legyen." A profilalkotás 
Magyarországon még nem tudatosan alkal
mazott kriminalisztikai módszer. Haszná
lata nyugaton sem általános, de különösen 
a sorozat-bűncselekményeknél jól hasz
nálható felderítési forma.

A szakirodalom a profil megalkotásá
nál pszichológiai szempontból „rendezett” 
és „nem rendezett” elkövetőket különböz
tet meg. A dolgozat részletesen ismerteti 
ezen típusok jellemzőit.

Az írás k é t-eg y  sikeresen és egy siker
telenül megoldott-bűnesetről is beszámol, 
ahol a profilaikotás módszerét alkalmaz
ták.

Jelen könyvismertetés természetesen 
csak érzékeltetni tudta az OKKRI legújabb 
évkönyvének tartalmi gazdagságát. Az 
elődeihez hasonlóan magas színvonalú kö
tetet ezúttal is az IKVA Kiadó jelentette 
meg.
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Könyvajánló
Alkotmányos elvek és esetek. Kézi

könyv. Bp. Constitutional and Legislative 
Policy Institute (Alkotmányos és Jogalko
tási Irányvonalak Intézete). 1995., 710 ol
dal, 2150 forint.

Az Alkotmányos és Jogalkotási Irány
vonalak Intézete (COLPI) 1994 őszén 
kezdte meg annak a kétlépcsős programnak 
a kiépítését, amely az alkotmánybírósági 
gyakorlat megismertetését tűzte ki célul. 
Jelen kézikönyv kiadása a program első fá
zisának befejezését jelzi. A második sza
kaszban a kézikönyvben felvetett problé
mák megvitatását a COLPI tanácskozások 
szervezésével kívánja megoldani.

A könyv -  a készítők szándéka szerint - 
könnyen kezelhető forrásmunkaként szol
gál majd az alkotmánybírósági gyakorlat 
kérdéseiben a jogászszakma képviselői, de 
különösen a bírák, ügyészek, minisztériu
mi tisztviselők és az egyetemi hallgatók 
számára. A kötet, amely az Alkotmánybí
róság leglényegesebb határozatainak rend
szerezett, tematikus ismertetését tartal
mazza, négy fő részből áll. A bevezető rész 
Halmai Gábor és Paczolay Péter tanulmá
nyát tartalmazza az Alkotmánybíróságról. 
Ezután esetösszefoglalók következnek az 
Alkotmánybíróság döntéseiről a jogterüle
tek szerint bontásban. Ezt követően sze
melvényeket olvashatunk az alkotmánybí
rósági döntésekről. A könyv utolsó - Füg
gelék című -  része elsőként a befejezett al
kotmánybírósági ügyek ügykategóriáit és 
ügystatisztikáit közli, majd a Magyar Köz
társaság Alkotmányát és az Alkotmánybí
róságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 
szövegét tartalmazza.

Babbie, Earl: A társadalomtudomá
nyi kutatás gyakorlata. Budapest, Balas
si Kiadó, 1995., 704 oldal, 1200forint.

Earl Babbie egyetemi tankönyve nem
csak az Egyesült Államokban, de világ
szerte az egyik legismertebb, legkereset
tebb bevezetés a szociológiai kutatás mód
szertanába.

Felépítését tekintve a könyv egy általá
nos, tudományelméleti bevezető után sorra 
veszi a szociológiai kutatás összes részte
rületét, sőt, kitekint a szociológiai kutatá
sok politikai és etikai vonzataira is.

A társadalomtudományi kutatás gya
korlata, noha egyetemi tankönyv, egyúttal 
kézikönyv is, amelyben mind a részletes 
tartalomjegyzék, mind a gazdag tárgyszó- 
jegyzék alapján kitűnően lehet keresni és 
visszakeresni. A könyv praktikus tanácsok 
sorát adja a legkülönfélébb kutatásszerve
zési, kutatástervezési és módszertani kér
désekben, kitér a könyvtárhasználat, a szá
mítógépes adatkezelés, a kutatások írásba 
foglalása stb. kérdéseire is.

Bayer József: Vezetési modellek -  ve
zetési stílusok. Hatékonyságjavulás a ve
zetési színvonal emelésével. Budapest, 
Vinton Kiadó, 1995., 151 oldal, 1980 fo 
rint.

Bayer József könyve a vezetéstudo
mány legújabb nézeteinek rövid és tömör 
áttekintését adja.

A könyv első fejezete a vezetéselmélet 
alapjait tisztázza. A következő fejezet a ve
zetési stílusokat ismerteti: az ún. egydi
menziós és többdimenziós vezetési stílust, 
illetve ezek hatását a hatékonyságra. A ve
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zetési technikákról szóló fejezetben a veze
tői utasításokról, a tevékenységi diagra
mokról, a munkaköri leírásokról és a kü
lönböző csoportszervezési formákról, 
technikákról olvashatunk. A könyv negye
dik, a vezetési modellekkel foglalkozó fe
jezete a legismertebb amerikai menedzs
mentmodelleket illetve -  még részleteseb
ben -  az ún. harzburgi vezetési modellt is
merteti. Ez utóbbi -  a szerző szerint -  külö
nösen jól alkalmazható jelenlegi gazdasági 
körülményeink között, és felhasználásának 
feltételei is viszonylag könnyen megte
remthetők. A következő fejezet a humán 
kapcsolatok és a vezetés kérdéseit tárgyal
ja. A hatodik fejezet, amely a Változó világ 
-fejlődő vezetés címet viseli, többek között 
az információáramlással, a kommunikáci
ós struktúra fejlesztésével és a konfl iktusok 
kezelésével foglalkozik. Az utolsó fejezet a 
vállalati vezetés sajátos vonásait tárgyalja. 
A kötetet irodalomjegyzék, illetve név- és 
tárgymutató zárja.

Kézdi Balázs: A negatív kód (Kultú
ra és öngyilkosság) Pécs. Pannónia köny
vek, 1995., 155 oldal, 450 forint

Kézdi Balázs, aki jelenleg apécsi Janus 
Pannonius T udományegyetem Bölcsészet
tudományi Kara Pszichológiai Tanszéké
nek vezetője, az öngyilkosság probléma
körének nemzetközileg ismert kutatója.

Mi a magyarázata a kiugróan magas ha
zai öngyilkossági mutatóknak? Milyen 
szerepet játszanak ebben az individuális fo
lyamatok? Az országok közti különbségek 
és „előkelő” helyezésünk az országok vi
lágrangsorában mennyiben vezethető 
vissza társadalmi okokra? Milyen össze
függések fedezhetők fel a magyar nyelv és 
kultúra, valamint a hazai öngyilkosság-je
lenség között? Ezekre a kérdésekre próbál

választ adni ez a hazai önsorsrontó maga
tartásmódok komplex elemzését elősegítő 
munka.

A könyv első részében -  amely tanul
mányokat tartalmaz -  olvashatjuk többek 
között a Széchenyi István és a magyar szui- 
cidalitás című írást. A kötet második része 
a pécsi SOS-ELET telefonszolgálat forgal
mi adatait elemzi. A fontosabb magyar 
nyelvű szakirodalom jegyzéke és statiszti
kai táblázatok zárják a könyvet.

Magyar alkotmánytörténet (Szerk.: 
Mezey Barna) Budapest, Oziris Kiadó, 
1995., 406 oldal (Oziris tankönyvek soro
zat), 1480 forint

Az öttagú munkaközösség készítette 
kötet az állam- és jogtudományi karokon 
tanuló egyetemi hallgatók tankönyve, s 
mint ilyen, az alkotmánytörténet-kutatás 
eddigi eredményeinek összegzése. A ko
rábbi kiadású alkotmány- és jogtörténeti 
tankönyvek hagyományos szerkezetével 
szemben itt másodlagossá vált a kronologi
kus elrendezés, helyette a magyar állam 
történeti modelljeinek vizsgálata vált a fő 
szervező elvvé. Ezt a felfogást kívánja 
szolgálni az állammodellek általános elem
zésének és az államfejlődés legáltaláno
sabb tendenciáinak kiemelt ismertetése, il
letve az állami szervek működési és szerke
zeti sajátosságainak különválasztott keze
lése.

A hat részre tagozódó kötet az államala
pítás előtti politikai szerveződési formák 
után a feudális, majd a polgári állammo- 
dellt tárgyalja, végül a 20. századi diktató
rikus berendezkedési formákkal foglalko
zik. Valamennyi részt fejezetekre bontott 
irodalomjegyzék zárja. Részletes név- és 
tárgymutató, valamint jogszabálymutató 
készült a kötethez, amely nem csupán a jo 
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gi tanulmányokat folytatók tankönyve, ha
nem kiváló, kézikönyv értékű összefogla
lás is.

1000 éves a m agyar iskola  (Szerk .: 
B alogh  L ászló) Budapest, Korona Kiadó, 
1996.. 181 oldal, 900forint

Idén nemcsak a honfoglalás millecen- 
tenáriumát ünnepeljük, hanem az első ma
gyar iskola alapításának ezredik évforduló
ját is. Géza fejedelem 996-ban, a pannóni- 
ai Szent Márton hegyen, azaz a mai Pan
nonhalmán telepítette le az itáliai bencés 
szerzeteseket, akik kolostorukban iskolát 
nyitottak. Ettől az évtől számítódik a ma
gyar oktatás története. A színes kiállítású, 
kronológiával kombinált iskolatörténeti 
enciklopédia a kezdőponttól 1990-ig ad át
tekintést a hazai oktatásügyről.

Iskoláink története a 18. század dereká
ig lényegében az egyháztörténet része, hi

szen a felvilágosodás koráig szinte kivétel 
nélkül a felekezetek kezelésében működ
tek az oktatási intézmények. Magyarorszá
gon a Ratio educationis teremtette meg a 
felvilágosult abszolutizmus sajátos tan
ügyi reformját, megvetve a „poroszos” ok
tatási szisztéma alapjait. A korszerű ma
gyar közoktatás Eötvös József kultúrmi- 
niszterségétől, illetve a népiskolai törvény
től számítható. Az azóta eltelt 150 év pedig 
az oktatásügy hullámzó fejlődését mutatja.

A kötet enciklopédikus szócikkei ré
szint fogalmakat magyaráznak, részint in
tézményeket mutatnak be, számos szócikk 
foglalkozik a magyar kultúra nagyjaival.

A kötet utolsó harmada azokat a kiállí
tásokat mutatja be, amelyek a magyar okta
tástörténetet reprezentálják, illetőleg kedv
csináló képeket villant föl az ország kisebb 
pedagógiatörténeti múzeumairól és gyűjte
ményeiről.

(Válogatás az 1M Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Szakkönyvtára szerze
ményeiből.)
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Rendvédelem-történeti
tudományos konferencia

Öröm m el értesítjük , hogy 1996. október 29-31. k ö z ö tt-  
hagyom ányainkhoz híven -  m egrendezésre kerü l a  VIII. 
R endvédelem -történeti T udom ányos Konferencia az O r
szágos Rendőr-főkapitánygág, a  Rendőrtiszti Főiskola 
M agyar R endvédelem -történeti D okum entációs Közr 
pon tja  és a Szem ere B erta lan  M agyar R endvédelem -tör
téneti T udom ányos T ársaság  szervezésében.

A konferencia tém ája a csendőrség története és m űkö
dése nap ja inkban  E urópában  és M agyarországon. Az elő
adások  két szekcióban hangzanak  el. M indkét szekcióban
-  történeti 1945-ig és nap jaink  -  az alábbi három  tém a
körben v á runk  előadásokat: a) szervezet, m űködés; b) 
fegyverzet, felszerelés: c) képzés, h u m án  viszonyok.

A konferencia napjaira -  igény szerint, térítés ellenében
-  szállást és étkezést tu d u n k  biztosítani a  Rendőrtiszti Fő
iskola kollégiumában. A fakultatív program ra jelentkezők 
Esztergom és Visegrád nevezetességeivel ism erkedhetnek.

A konferencia h ivatalos nyelve a  m agyar és az angol, 
sz inkron to lm ácsokat term észetesen  biztosítunk.

A konferencia  helye:

O rszágos R endor-fokapitányság, 
1016  B udapest, Som lói u. 51.

További felvilágosítás (munkanapokon 9 -14  óra között): 
Csapó Csaba, dr. Őry Károly, dr. Tóth Judit. Telefon: 155- 
8494, 175-8509, fax: 155-9294 Szem ere Bertalan Ma
gyar Rendvédelem -történeti Tudományos Társaság, 
1124 Budapest, Németvölgyi u. 41-45.



Magda helye a Markéban
Különleges biztonságú zárka 

a gyakorlatban
Büntetés-végrehajtási szakmai körökben már több éve felmerült, hogy 
egyes bv. intézetekben a kiemelkedően veszélyes fogvatartottak elhe
lyezésére szükséges lenne különleges biztonságú zárkákat létesíteni. E 
tárgyban M áth é Z oltán  tollából tanulmány is készült (Börtönügyi 
Szemle 1992/3.). A Bv. Országos Parancsnokságán megindult tervezé
si folyamat nyomán döntés született arról, hogy mely bv. intézetekben 
létesüljenek ilyen zárkák, illetve körletek. Az élet azonban időnként 
megköveteli, hogy gyorsan cselekedjünk. így került sor arra, hogy a Fő
városi Bv. Intézetben soron kívül, rövid határidővel ki kellett alakítani 
egy különleges biztonságú zárkát, amelyben a többszörös emberöléssel 
vádolt volt idegenlégiós Magda Marinkót kellett elhelyezni.

A lapelvek
A zárka „működtetésének” tervezésekor mindenekelőtt figyelembe vettük azt, hogy a 

különleges biztonságú zárka nem lehet fegyelmező eszköz, csupán biztonsági intézkedés, 
ezért az ide helyezett fogvatartott jogait minden tekintetben biztosítanunk kell. A külön
leges biztonsági körülmények között történő fogva tartásnak azonban lehetnek különbö
ző negatív hatásai, amelyeket lehetőség szerint csökkentenünk szükséges. Ennek értelmé
ben a biztonság, a jogok gyakorlása közötti összhang, valamint a negatív hatások csök
kentése érdekében speciális alapelveket célszerű érvényesítenünk. Alapelvként az Euró
pa Tanács 82/17. sz. ajánlása a veszélyes elítéltek fogva tartásáról és kezeléséről minden 
tekintetben megfelelt, ennek alapján a különleges biztonságú zárka működtetésének alap
elveit a következőkben rögzítettük:

a) ha lehetséges, az általános börtönszabályokat kell alkalmaznunk a különösen ve
szélyes fogvatartott esetében is;

b) csak olyan mértékben folyamodunk biztonsági rendszabályokhoz, amennyire azok
ra feltétlenül szükség van;

c) a biztonsági rendszabályokat az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tar
tásával alkalmazzuk;

d) a biztonsági rendszabályok alkalmazása során figyelembe vesszük a fogvatartott 
személyiségét és a biztonság szempontjából lényeges adottságait;
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e) lehetőség szerint ellensúlyoznunk kell a fokozott biztonsági rendszabályok esetle
ges negatív hatásait;

f) a szükséges mértékben figyelmet kell fordítanunk a fokozott biztonsággal összefüg
gő egészségi problémákra;

g) a biztonsági helyzet engedte mértékben munkát valamint művelődési és egyéb el
foglaltságot szükséges biztosítanunk;

h) megfelelő kiképzést és tájékoztatást kell nyújtanunk a fogva tartásban és ellátásá
ban érintett személyzet számára.

A különleges biztonságú zárka kialakításakor több olyan körülményt figyelembe kell 
vennünk, amely a fokozott biztonság megteremtésére veszélyt jelent. Arra kellett töreked
nünk, hogy a veszélyhelyzetek, a rendkívüli események bekövetkezése megelőzhető, 
megakadályozható, illetve a bekövetkezés lehetősége minimálisra csökkenthető legyen. 
Az ilyen eseményeket, illetve cselekményeket a következőkben állapítottuk meg:

-  intézeten kívülről jövő behatolás, támadás afogvatartott vagy a személyi állomány 
ellen, illetve a fogvatartott kiszabadítására irányuló kísérlet;

-  afogvatartott életét, testi épségét bármilyen módon veszélyeztető cselekmény (mér
gezés, levélbomba, orvlövés, robbantás stb.);

-  a fogvatartott szökési vagy kitörési kísérlete, akár a személyi állomány tagjának lik
vidálásával vagy túszul ejtésével;

-  a fogvatartott bármilyen támadása a személyi állomány tagjai ellen (emberölés, tes
ti sértés stb.);

-  afogvatartott öngyilkossága;
- a személyi állomány tagjának befolyásolása, zsarolása, megvesztegetése, megfélem

lítése;
-  tiltott kapcsolatok létesítése.
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A  zárka
A különleges biztonságú zárka helyé

nek kijelölésekor az intézeten kívülről 
vagy belülről várható veszélyhelyzeteket 
és az intézet mindennapi tevékenységét 
egyaránt figyelembe kellett vennünk. Tö
rekednünk kellett arra, hogy lehetőleg mi
nél kevesebb zavaró körülmény akadá
lyozza az intézet napi életét. A zárka helyé
nek kijelölésekor tekintettel voltunk arra, 
hogy annak egyetlen fala sem lehet külső 
területtel határos, megakadályozandó a 
kívülről történő robbantást. A zárkát a fe
gyelmi körleten alakítottuk ki, amely jól 
elszigetelhető a többi körletrésztől, ahol a 
fogvatartott mozgatása legkevésbé zavar
ja a körleten folyó napi tevékenységet. 
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor 
könnyen megközelíthető, szükség esetén 
jól védhető.

A körletrészt az elhelyezési körlet többi részétől ráccsal választottuk el.
A zárka teljes alapterülete 14,8 m2, keresztben ütésálló üvegfallal ketté van választva. 

A belső terület a lakótér (8 m2), a külső terület pedig az előtér (6,8 m2). A bejáratnál a fo
lyosó falsíkjában kifelé nyíló, fémből készült normál zárkaajtó van, az ajtónyílás belső fal
síkjában pedig befelé nyíló rácsajtót építettünk be.

Az előtér jobb oldali sarkában mindennapos zárkaszekrény van a padozathoz rögzít
ve. A jobb oldali részbe zárkaasztalt tettünk be a tv-készülék elhelyezésére. Az előtérben 
szereltük fel a zuhanyozó keverőcsapját és a mennyezeti világítótestet, valamint a gépi 
szellőzés fúvócsövét és a ventilátort.

A térelválasztó fémkeretekből készült, mennyezeti részén és a padozatnál expandált 
lemezzel felszerelve, a középső része pedig ütésálló üveggel van ellátva. A térelválasztó 
közepén jobbra csúszó tolóajtót szereltünk fel, amelynek alsó részén lábbiiincselés céljá
ra nyílás van kialakítva. A térelválasztó bal oldalán a falhoz és a térelválasztóhoz kívülre 
is és belülre is fémből készült, lekerekített sarkú asztallapot erősítettünk, közepén a térel
választón nyílást alakítottunk ki ételbeadás és kézbilincselés céljára. (A kézbilincselést 
azért határoztuk meg ilyenformában, hogy afogvatartottnak le kelljen hajolnia, így nincs 
lehetősége arra, hogy hirtelen kinyúlva elkapja az őr nyakát!)

A lakótér jobb oldalán alakítottuk ki a vizesblokkot, ezen a részen a falat vízzáró fes
tékréteggel fedtük be. A vécé fémöntvényből készült egyedi gyártmány, amely a padozat
hoz van rögzítve, nyomógombja vandálbiztos kivitelű. A mosdókagyló szintén fémönt
vényből készült egyedi gyártmány, több ponton a falhoz rögzítve és vandálbiztos csappal



ellátva. A mosdókagyló fölé fémtükröt szereltünk fel. A sarokban alakítottuk ki a zuha
nyozót, vandálbiztos zuhanyrózsával és fémből készült paravánnal ellátva.

A lakótér bal oldalán a sarokban alakítottuk ki az ágyat, amelynek a külső oldalát és 
végét betonból öntöttük ki, a sarkát pedig lekerekítettük. Az üreget üveggyapottal töltöt
tük ki. Az ágyat acéllemezzel fedtük be, amelyre rétegelt falapból készült fekvőfelületet 
erősítettünk. Az ágy vége az asztallapig ér, így ülőkét nem volt szükséges felszerelni.

A fűtéscsöveket a falba süllyesztettük, a radiátor részére a falban üreget alakítottunk 
ki, amelyet expandált lemezzel fedtünk be.

Az ablakot, az ablakrácsot és a kidobásgátló dróthálót változatlanul hagytuk, így 
kívülről a többi ablaktól nem tér el. Az ablaknyílás belső síkjában golyóálló üveget sze
reltünk fel, hogy a bírósági épület ablakaiból vagy a tetőről ne lehessen belőni.

A zárka szellőztetése -  a rögzített golyóálló üveg miatt -  gépi megoldással történik, 
biztosítva a mérgező gázok befúvása ellen. Ha a levegőbefúvás megszűnik, ezt hangriasz
tó jelzi. A zárka lakóterében elektromos berendezések nincsenek, a megvilágítás az elő
térből történik. Az ételbeadó nyílásnál kívülre kisfeszültségű kijelzőgombot szereltünk 
fel.

A fegyelmi körletet kamera „figyeli”, a zárkában szintén felszereltünk egyet, az udvar 
felőli külső falsíkot is „látjuk”, így az ügyeletről a zárkát kívülről és belülről teljes ellen
őrzés alatt lehet tartani. Mindhárom ajtóra nyitásjelzőket szereltünk fel, a tolóajtó nyitá
sát pedig már a zárnyelv elmozdulásától hangjelzés kíséri.

A különleges biztonságú zárka alaprajza:
1. Előtér 2. Lakótér 3. Ágy 190x95 cm 4. Zu

hanytálca fémparavánnal 5. Zuhanyrózsa 6.
Mosdókagyló 7. Vécécsésze, öblítőszeleppel 8.
Fémasztal 9. Tv-asztal 10. Ablak, golyóálló 
üveggel 11. Fémből készült rácsfal, ütésálló 
üvegezéssel, tolóajtóval 12. Belső rácsajtó 13.
Külső fémlemezeit zárkaajtó 14. Zárkaszekrény

Rendszabályok, 
személyzet

A különleges biztonságú zárkára vonatkozó
an parancsnoki intézkedést készítettünk, amely
ben részletesen meghatároztuk az egyes szolgá
lati ágak és a beosztottak feladatait, a fogvatartott 
napirendjét és a zárkában tartható személyes 
használatú tárgyak jegyzékét. A körleten szolgá
latot teljesítő felügyelő részére a zárkával kap
csolatban külön őrutasítást készítettünk.

Külön gondot jelentett a körleten szolgálatot 
teljesítő személyi állomány biztosítása. Több Ie-
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hetséges megoldás közül amellett döntöttünk, hogy a felügyelők létszámát nem növeljük 
és nem jelölünk ki erre a célra külön személyeket. Az tűnt a legbiztonságosabb megoldás
nak, hogy a váltások állományából a szolgálatba lépés előtt a biztonsági osztályvezető na
pontajelöli ki azt a felügyelőt, aki ezen a körleten teljesít szolgálatot. Így sem a fogvatar- 
tott, sem a felügyelők nem tudhatják előre, hogy az adott időpontban ki teljesít szolgála
tot a körleten. Ez a megoldás az állandó, néhány fős személyzettel szemben azt az előnyt 
is biztosítja, hogy az esetlegesen megfélemlítendő vagy befolyásolandó személyeket ne
hezebb kiválasztani, mivel hosszabb távon az összes felügyelő szolgálatot teljesíthet a 
körleten.

A zárkánál szolgálatot teljesítő személyeket a szolgálatba lépés előtt az őrség vezetői 
külön felkészítik a szolgálat ellátására és a fogvatartottal való bánásmódra.

A felügyelő egyébként nem egyedül teljesít szolgálatot a körleten, mert a főfelügye
lői iroda is itt van.

Biztonsági szabályok
A különleges biztonságú zárkával kapcsolatban mindenfajta tevékenységet átszőnek 

a biztonsági elemek. Emellett természetesen a tipikusan biztonsági tevékenységeket is 
speciálisan szükséges elvégezni.

A zárkaajtó nyitása, a fogvatartott bilincselése és kísérése különleges biztonsággal tör
ténik. A fogvatartottat a zárkából kimozgatni, a belső tolóajtót kinyitni csak az őrparancs
nok és biztosító őr jelenlétében lehet. A fogvatartottat három őr engedheti ki a zárkából, 
akik visszaérkezéséig mindvégig kísérik.

A tolóajtó kinyitása előtt a külső rácsajtót be kell csukni, az őrök a tolóajtón és a térel
választón kialakított nyílásokon keresztül megbilincselik a fogvatartott kezeit és lábait. 
Ezt követően kinyitják a tolóajtót, a fogvatartott kilép az előtérbe, ahol ráhelyezik az öv- 
bilincset és a vezetőbilincseket és megmotozzák. Ezután kezdődhet meg a kísérése. A zár
kába történő visszahelyezés fordított sorrendben, ugyanezen előírások betartásával törté
nik.

A fogvatartott mozgatását úgy kell megszervezni, hogy útközben más fogvatartottak- 
kal ne találkozhasson. Az útvonalon a személyi állomány mozgása is korlátozott. Idegen 
személyek pedig egyáltalán nem tartózkodhatnak itt.

A bilincsek egyedileg, speciálisan erre a célra készültek. A körleten a rendszeresített 
kényszerítő eszközök mellett elektromos sokkolót is elhelyeztünk.

A körleten szolgálatot teljesítők a szolgálati okmányokba mindent bejegyeznek, ami 
a zárkában élő fogvatartottal kapcsolatban történik. A legkisebb gyanús eseményt vagy 
rendellenességet azonnal jelenteniük kell.

Anyagi és egészségügyi ellátás
A fogvatartott -  előzetesen letartóztatott lévén -  saját ruháját viseli. A ruházatát gon

dosan átvizsgáltuk, hogy azon semmilyen biztonságot veszélyeztető tárgy ne legyen. Az 
alsóneműjét a fogvatartott a zárkában tisztítja, ehhez mosószert az intézet biztosít.
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Az élelemezés ugyanúgy történik, mint a fegyelmi körleten elhelyezett többi fogva- 
tartott esetében. A műanyag étcsészék és étkezőeszközök a körleten vannak elhelyezve, 
mosogatásukat a házimunkás fogvatartott végzi. Ételosztáskor az ételt a konyhavezető a 
körlet bejáratánál adagolja ki és a felügyelő viszi be a zárkába. Ezáltal biztosítva van, hogy 
az ételbe semmilyen idegen tárgy vagy anyag ne kerülhessen.

A fogvatartottnál tartható tárgyak (a tisztálkodóeszközök kivételével) a zárkaszek
rényben vannak. Azokból esetenként a kért tárgyakat a felügyelő adja be a fogvatartott- 
nak. A zárkába bekerülés előtt természetesen minden tárgyat át kell vizsgálni az őrpa
rancsnok jelenlétében.

A fogvatartott részére a vásárlást az intézet büféjében az anyagi főfelügyelő végzi. A 
vásárolt élelmiszert és egyéb tárgyakat szintén tüzetesen át kell vizsgálni.

Borotválkozás és haj vágás céljára az intézet elemes borotva- és haj vágókészüléket vá
sárolt. A hajvágási fogvatartott fodrász végezhetné, de a fogvatartott úgy döntött, hogy sa
ját maga vágja le a haját.

Az intézet vezetőorvosa hetente kétszer meglátogatja a fogvatartottat, megkérdezi, 
van-e valamilyen egészségügyi problémája. Eddig egy fogkezelés kivételével -  amelyet 
az intézet rendelőjében, kellő biztonság mellett végeztek el -  semmilyen panasz nem me
rült fel. Az intézet pszichológusa rendszeresen foglalkozik a fogvatartottal.

Kapcsolattartás
A különleges biztonságú zárkában elhelyezett fogvatartott a kapcsolattartás minden 

formáját gyakorolhatja. A leveleket tartalmilag és biztonsági szempontból is ellenőrizzük 
(pl. nincsenek-e átitatva kábítószerrel vagy méreggel). A csomagok tartalmát is rend
kívüli aprólékossággal ellenőrizzük. A fogvatartotthoz bejáró személyeket (hozzátarto
zó, ügyvéd, ügyész, igazságügyi szakértő stb.) a bejárati kapunál szokásos biztonsági el
lenőrzésen kívül a körletre belépéskor újabb biztonsági ellenőrzésnek vetjük alá. A náluk



lévő tárgyakat a főfelügyelőnek át kell adniuk. Ezt követően léphetnek be a zárka előteré
be. Ezt megelőzően a tolóajtón és a térelválasztón kialakított nyílásokat perforált plexila
pokkal zárjuk el. A biztosító őrök az előtérben helyezkednek el, kivéve az ügyvéd és a ha
tósági személyek látogatásakor, ilyenkor a folyosón állnak készenlétben. Ha a látogatók 
valamilyen tárgyat át kívánnak adni a fogvatartottnak, azt az őrparancsnok biztonsági 
szempontból ellenőrzi és személyesen ő adja át.

Életrend, fogok gyakorlása
A fogvatartott életrendje igazodik az intézet napirendjéhez. Tevékenységének -  a sza

bad levegőn tartózkodás kivételével -  a zárka a színtere. A szabad levegőn tartózkodást 
naponta eltérő időpontokban a biztonsági osztály vezetője szervezi. Erre acélra külön sé
taudvart alakítottunk ki, amelyet oldalról és felülről expandált lemezzel fedtünk be, meg
akadályozandó a bírósági épület ablakából vagy a tetőről való belövést.

A fogvatartott könyveket, folyóiratokat és füzetet tarthat magánál, ügyelve arra, hogy 
azokban semmilyen fémtárgy ne legyen. Ezenkívül vízfestéket, ecsetet és színes, valamint 
grafitceruzákat is birtokolhat. A többi fogvatartotthoz hasonlóan az itt elhelyezett személy 
is tarthat magánál saját rádiót és televíziót. A zsebrádiót -  átvizsgálás után -  a lakótérben 
tarthatja, a tv az előtérben lévő asztalon van elhelyezve és távirányítóval működtethető.

A vallásgyakorlásra a fogvatartottnak egyénileg van lehetősége. Eddig a lelkésszel 
nem kívánt találkozni. A zárkájában vallási tárgyú képeket és műanyagból készült feszü
letet tart magánál. A fogvatartott részére biztosítani kívántuk a munkavégzést. Az intézet
ben szerződés keretében fülpiszkálók csomagolása folyik. Ezt ajánlottuk fel, amelyet kez
detben szívesen fogadott. Egy ideig, ahogy kedve tartotta, végezte a felajánlott munkát, 
de ez később komolytalanná vált, ezért meg kellett szüntetni. A munkát a zárkában vé
gezte, a beadott és kivett anyagokat a munkáltatást végző dolgozónk és a felügyelő biz
tonsági szempontból ellenőrizte.

Tapasztalatok
Magda Marinko 1994 novemberében került intézetünkbe. Ezt megelőzően más bv. in

tézetben és rendőri fogdán tartották fogva. Idekerülése előtt részletesen tájékozódtunk az 
addigi fogva tartás körülményeiről és tapasztalatairól, valamint a fogvatartott személyi
ségéről és magatartásáról. Nagyon sok olyan információ birtokába jutottunk, amelyek ar
ra intettek bennünket, hogy kockázatot nem szabad vállalnunk. Marinko az a típusú em
ber, aki feleslegesen semmit nem tesz, ami későbbi céljaiban akadályozná. Ha valamilyen 
akciót tervez, azt alaposan átgondolja, és a legváratlanabb helyzetben hirtelen cselekszik. 
Rendkívül átgondoltan „kóstolgatja” az intézetet, próbálja kipuhatolni, hogy meddig tart 
a tolerancia. Ha észreveszi, hogy falakba ütközött, akkor azonnal megáll, ha viszont úgy 
látja, hogy „szabad az út’*, akkor azt azonnal kihasználja. A szabályokat betartja, fegyel
mezetten viselkedik, jól tud alkalmazkodni, ha akar, de nagyon meg is tudja makacsolni 
magát. Szinte betegesen autonóm személyiség, féltve őrzi integritását és sértődékeny, ha 
úgy érzi, hogy ebben megzavarták (például nehezen tűri a motozást és zárkájának bizton
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sági ellenőrzését). A sértődékenysége mellett bosszúálló is, szinte örökre az emlékezeté
be vési azt a személyt, akiről úgy véli, hogy sérelmet okozott neki. Többeket meg is fe
nyegetett. A bánásmódot úgy alakítottuk ki, hogy a szabályokat betartatjuk vele, engedé
lyezzük és megadjuk számára, amit lehetséges, és lehetőleg kerüljük a felesleges konflik
tusokat. Ügyelve arra, hogy a helyzetet minden tekintetben, mindenkor a személyi állo
mány uralja.

Eredeti feltételezéseinket éddig néhány esemény igazolta. Marinko különleges biz
tonság mellett is képes volt arra, hogy az egyik alsónadrágjából „légiós” sapkát készítsen, 
amelynek homlokrészébe a gyümölcslevesből kiszedett meggymagokat és szilvamago
kat rejtette. A sapka alkalmas volt arra, hogy valakinek az arcába fejeljen vele. Más alka
lommal a zsebrádióból kiszedett elem fémburkolatát szedte le, amellyel vágott sérülése
ket lehet ejteni. Mindkét eset figyelmetlenségből származott, jelezve, hogy a legapróbb 
részletekre is oda kell figyelni.

A legsúlyosabb esemény a kísérő őrökkel való szembeszegülés volt, amikor egy alka
lommal a szabad levegőn való tartózkodás után a zárkájába kísérték vissza. Megbilincselt 
kezekkel és lábakkal is meg merte tenni, hogy az őrökre támadjon. Az eset részletes elem
zésekor két verzió maradt: vagy hirtelen haragra gerjedt valamiért, vagy tudatosan provo
kált, kipuhatolván, hogy ilyen esetben mit tesznek az őrök.

Következtetések
Idáig érve az olvasásban bárkiben felmerülhet a kérdés: szükséges-e, lehetséges-e em

bereket -  még ha különlegesen veszélyesek is -  ilyen körülmények között huzamosabb 
ideig fogva tartani. A kérdésre nyilvánvalóan többféle válasz adható. Lehetségesek elmé
leti megközelítések vagy moralizálások és lehetségesek gyakorlati megoldások. Termé
szetesen én az utóbbit tartom reálisnak, más dolog ugyanis valamiről elméletet alkotni, és 
egészen más ugyanazt teljes.felelőséggel a gyakorlatban végrehajtani. Véleményem sze
rint a legelfogadhatóbb megoldásokig akként lehet eljutni, ha világszerte összegezzük és 
elemezzük a tapasztalatokat. Vélhetően az Európa Tanács ide vonatkozó ajánlásai is gya
korlati tapasztalatokon alapulnak.

Jelen helyzetben csak arra vállalkoztam, hogy másfél év alatt összegyűlt tapasztala
tainkat közreadjam. Minden részletkérdésre, persze, nem térhettem ki és a szolgálati titok 
körébe tartozó információkat sem írtam le, de a közöltekből így is képet lehet alkotni az 
itteni gyakorlatról. Munkatársaimmal együtt úgy véljük, hogy az általunk alkalmazott 
megoldások a fogva tartásnak ebben a szakaszában szükségszernek, célravezetőek és 
minden szempontból elfogadhatóak. Arra nem tudunk válaszolni, hogy a végrehajtó inté
zetekben hosszú-hosszú évek során ugyanezek a megoldások megfelelőek lennének-e. 
Valószínű, hogy ugyanebben a formában nem, de abban biztos vagyok, hogy az ott dol
gozó kollégák megfelelően tovább tudják alakítani a gyakorlatot. A feltett kérdésre időn
ként válaszolni lehet, de teljes valójában majd 20-25 év múlva derül ki, hogy a közelmúlt
ban elkezdett gyakorlat mennyire lesz eredményes. Persze az is lehetséges, hogy addigra 
merőben más koncepciók alapján, a jelenlegitől teljesen eltérő gyakorlat alakul ki.

Csordás Sándor
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