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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%



TAPASZTALATCSERE

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
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