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Az állam és polgára
Az elítéltek alkotmányos 

és büntetőjogi helyzete Magyarországon
A kilencvenes évek elején lezajlott politikai-gazdasági rendszervál
tozás a jogállamiság gondolatának előretörését eredményezte. En
nek keretében a hazai büntetés-végrehajtási szabályok nemzetközi 
követelményekkel való megmérettetése során vetődött fel a bünte
tés-végrehajtás átfogó reformjának szükségessége. Ez a reform 
„csupán” a jogszabályi keretek átalakítását tűzhette ki célul. A bv. 
materiális viszonyainak megreformálása, sajnos, mind a mai napig 
nem érte el az elvárhatót.

Már bevezetőben különbséget kell ten
nünk az emberi jogok, szabadság(jog)ok és 
az állampolgári jogok között. E jogok szo
rosan összefüggnek, összetartoznak és zö
mükben átfedik egymást. Az emberi jogok
ról -  A z  Emberi és Polgári Jogok Deklará
ciója nyomán -  mint velünk született jo 
gokról szoktak beszélni, függetlenül attól, 
hogy azokat valamely jogszabály rögzíti-e 
vagy sem.

A szabadság(jogok) -  jellemzően az 
angolszász értelmezés nyomán -  az állam- 
hatalommal szemben kivívott (biztosított) 
és jogszabályban rögzített jogok.

Az állampolgári jogok az adott állam 
belső jogszabályaiban kerültek meghatáro
zásra. Egyszersmind az állam és polgárá
nak viszonyát fejezik ki. (Többletet is je 
lenthet -  bár nem ez a tipikus -  az emberi 
jogok katalógusához képest.) A Magyar 
Köztársaság állampolgára például más ál
lamnak nem adható ki [Btk. 9. § (1) bek.].

Rendszert alkotnak
Ki kell emelni azt. hogy azemberi jogok, 

az állampolgári jogok és a szabadságjogok) 
elválaszthatatlan egységet, sőt rendszert al
kotnak. Így állampolgári jogok nem érvé
nyesülhetnek, megmaradnak a kinyilatkoz
tatás szintjén, haakulturális, gazdasági vagy 
szociális jogok nem jutnak érvényre.

Meg kell említenünk e jogok érvényesü
léséhez nélkülözhetetlen állami anyagi sze
repvállalást is.

Érdekes ellentmondás az, hogy az állam 
saját hatalmának korlátozásához anyagi esz
közöket kell nyújtani, és azt akár bíróság 
előtt kikényszeríthető jogszabályokban kell 
meghatározni. Az emberi jogok és alapvető 
szabadságjog elismerése egyszersmind az 
állam vagy valamely harmadik természetes 
személy önkorlátozását, illetőleg az erre tör
ténő kényszerítését jelenti.

Az állam ebben a szerepben nem egysze
rűen passzivitásra ítélt résztvevő, az államot
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vagy valamely harmadik természetes sze
mélyt inkább arra ösztönzi, készteti, hogy 
ezt a viszonyt jog szabályozza. A szabályo
zás egyúttal e viszonyok védelmét is megte
remti. Az emberi jogok elsődleges kötele
zettje -  ha elfogadjuk a jogok és kötelezett
ségek korrelatív összefüggésének semati
kus képletét, akkor azt kell mondanunk, 
hogy -  az állam. Ennek tartalma az, hogy az 
emberi jogokat az állam tiszteletben tartja, 
érvényesülésüket garantálja.

Az emberi jogok nemzetközi védelmé
nek kialakítását alapvetően az határozza 
meg, hogy a nemzetközi jog alanyai szuve
rén államok, és szuverenitásuk nem sérthe
tő. Emiatt az emberi jogok megsértésének 
szankciói tulajdonképpen kimunkálatlanok, 
sajátosságuk az, hogy morális jellegűek. 
Sok esetben a kibocsátó nemzetközi szerve
zet politikai súlya, tisztelete jelenti érvénye
sülésük alapját.

A magyar alkotmány az emberi jogok ka
talógusából az alábbiakat ismeri el: az élet
hez, emberi méltósághoz való jog [54. § (1)

bek.]; a kínzás, kegyetlen, embertelen, meg
alázó elbánás vagy büntetés, valamint a hoz
zájárulás nélkül végzett on ’osi és tudomá
nyos kísérlet tilalma [54. § (2) bek.]; a sza
badsághoz és személyi biztonsághoz való 
jog, önkényes eljárás tilalma [55. § (1) bek.]; 
az előzetes letartóztatásról történő bírói 
döntés [55. § (2) bek.]; töménytelen letartóz
tatás vagy fogva tartás esetén kártérítésre 
való jog [55. § (3) bek. ]; általános jogképes
ség (56. §); bíróság előtti jogegyenlőség [57. 
§ (1) bek.]; ártatlanság vélelme [57. § (2) 
bek.]; védelemhez való jog  [57. § (3) bek.]; 
nullum crimen sine lege elve [57. § (4) bek.]; 
jogorvoslathoz való jog  [57. § (5) bek.]; moz
gás és tartózkodási hely megválasztásának 
szabad joga [58. § (1) bek.]; a jó  hírnévhez, 
magánlakás sérthetetlenségéhez, magánti
tokhoz és személyes adatok védelméhez való 
jog [59. § (1) bek.]; gondolat-, lelkiismeret- 
és vallásszabadság [60. § (1) bek.]; szabad 
véleménynyilvánítás és közérdekű adatok 
megismerésének és terjesztésének a joga [61. 
§ (1) bek.]; sajtószabadság [61. § (2) bek.];
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gyülekezési jog [62. § (1) bek.]; egyesülési 
jog [63. § (1) bek.]; panaszjog (64. §); mene
dékjog [65. § (1) bek.]; a férfiak és nők egyen
jogúsága [66. § (1) bek.]; a szülő nők védel
me [66. § (2) bek.]; a gyermekek védelmének 
elve [67. § (1) bek.]; nemzeti és etnikai ki
sebbségek védelme [68. § (2) bek.]; állam- 
polgárságtól való önkényes megfosztás tilal
ma [69. § (1) bek.]; választójog [70. § (1) 
bek.]; emberi és állampolgári jogok megkü
lönböztetés nélküli alkalmazása [70/A § (1) 
bek.]; a munkához, a munka és a foglalkozás 
szabad megválasztásához való jog  [70/B § 
(1) bek.]; az egyenlő munkáért -  egyenlő bér 
elve [70/B § (2) bek.]; a végzett munkának 
megfelelő bérezéshez való jog [70/B § (3) 
bek.]; pihenéshez, szabadidőhöz,fizetett sza
badsághoz való jog  [70/B § (4) bek.]; szer
vezetek létrehozásához való jog [70/C § (1) 
bek.]; a sztrájkjog [70/C § (2) bek.]; a mun
kavédelemhez, egészségügyi ellátáshoz, test
edzéshez való jog [70/D § (2) bek.]; a műve
lődéshez való jog [70/F § (1) bek.]; az ingye
nes és kötelező általános iskolához való jog  
[70/F § (2) bek.]; a tudományos, művészeti, 
tan- és tanítási szabadság [70/F § (3) bek.]; 
az alapvető emberi jogok megsértése esetén 
a bírósági eljáráshoz való jog (70/K §).

Hiányzó
Jogkorlátozás

Az alkotmány expressis verbis megál
lapít néhány alapvető állampolgári kötele
zettséget és emberi jogi korlátozást, és még 
továbbiakat tudunk kiolvasni a jogokká 
formált rendelkezésekből, amelyek talán a 
demokratikus jogállam imázsának kialakí
tása miatt vagy túlzott szemérmességből 
nem szerepelnek a jogkorlátozásokra törté
nő utalások között az alaptörvényben.

Az előbbiek körébe tartozik a honvé

delmi -  [70/H § (1) bek.], a közteheniselé- 
s i-(70/1 §), kiskorú taníttatásának (70/J §) 
kötelezettségei, míg az utóbbiak között 
említhetjük azokat, amelyek témánk szem
pontjából fontosak: pl. a személyes szabad
ságtól való önkényes megfosztás tilalmá
nak normatív szabályából [55. § (1) bek.] 
az következik, hogy a személyes szabad
ságtól lehetséges jogszerű megfosztás is. 
Az alkotmány 8. § (2) bekezdéséből követ
kezően erre vonatkozó rendelkezést csak 
törvény állapíthat meg.

A szabad mozgáshoz és a tartózkodási 
hely megválasztásához való jog korlátozott 
a büntetés-végrehajtás során [58. § (1) 
bek.]. Ugyanakkor az alkotmány hallgat ar
ról, hogy a büntetés végrehajtásának kap
csán további emberi jogok módosulnak 
vagy szünetelnek. Úgy vélem, hogy az al
kotmánynak de lege ferenda legalább utal
nia kellene azon esetekre (például a bünte
tés-végrehajtási vagy a honvédelmi kötele
zettség teljesítése során), amikor az embe
ri jogok korlátozására sor kerülhet. E kor
látozott, illetve szünetelőjogokról később 
szólok részletesebben.

Az ilyen kivételeket rögzítő rendelke
zés reálisan mutatná azt, hogy az alkot
mányban lefektetett emberi jogok érvénye
sülése nem korlátlan, hanem meghatáro
zott (törvényi) feltételek bekövetkeztével 
ezen jogok csorbát szenvedhetnek.

Egyúttal kifejezhetné azt is, hogy az el
ítéltek emberi-állampolgári jogai kataló
gusának elsődleges forrása az alkotmány. 
Ezzel bizonyítaná azt, hogy a fogvatartot- 
tak sem jogfosztottak, hanem csupán egyes 
jogaik nem érvényesülnek vagy a büntetés
végrehajtás során módosulnak.

Az 1987-ben kibocsátott ET-ajánlás a 
tagállamok számára az Európai Börtönsza
bályokról (továbbiakban: EBSZ) a koráb-
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bán kiadott hasonló tárgyú ajánlásokra, va
lamint azok tapasztalataira építve állapítja 
meg javaslatait a tagországok büntetés-vég- 
rehajtási intézményrendszerei számára.

Az ajánlás egyébként nem kötelezi a 
tagállamokat. ..Kötőerejük’' az ET-hez va
ló csatlakozáskor a nemzetközi együttmű
ködés fokozására tett általános kötelezett
ségvállalásban és abban ajózan belátásban 
gyökerezik, hogy az együttmunkálkodás 
eredményességéhez nélkülözhetetlen ezen 
szabályok minél teljesebb körű átvétele.

Ajánlás szerint
Az EBSZ fontosabb generális rendelke

zései az alábbiak: az ajánlásban az elítéltet 
érintő kezelés fogalma rendkívül összetett, 
mert magában foglalja az elítélt munkáltatá
sával, oktatásával, szakképzésével, egész
ségügyi és szociális helyzetével való törő
dést és felkészítést a szabadulásra.

Bevezeti a fogvatartottak újraosztályo- 
zásának fogalmát, vagyis a fogvatartott 
helyzetének felülvizsgálatát abból a célból, 
hogy kezelése, elhelyezése az eltelt idő fo
lyamán ne váljék hátrányára.

Az ajánlás egyszemélyes zárkák kialakí
tására ösztönzi a részes államokat.

A ruházat és ágynemű minőségét, tiszta
ságát elsősorban nem egészségügyi, higié
niai szempontból tartja fontosnak, hanem 
azért, mert ezek (is) hozzájárulhatnak az em
beri méltóság és önbecsülés megtartásához, 
ugyanakkor az egészségügyi ellátás kap
csán arra hívja fel a figyelmet, hogy az inté
zeten belüli és kívüli egészségügyi ellátás 
összehangolt és egyenértékű legyen.

Az ajánlás nyomatékosan felhívja a tag
államok figyelmét a fegyelmik és büntetések 
tárgykörében a fogvatartott számára a fel
lebbezési jogosultság megteremtésére.

Ugyanilyen fontosnak tartja az ajánlás a 
munkáltatás lehetőségének megteremtését, 
amivel abörtönmunkajelentőségeamunka- 
kötelezettség mértékében rejlik, reszociali- 
zációs értékében, a börtönben rendelkezésre 
álló munkaerő megfelelő foglalkoztatásá
nak szükségességében és a közvélemény jo
gos elvárásában, hogy a fogvatartottaktól 
meg kell követelni a munkavégzést bünteté
sük ideje alatt.

Az ajánlás szerint az oktatás fontossága 
abban rejlik, hogy ez a fogvatartott szemé
lyiségét, szociális készségét fejleszti, és ez
zel a fogvatartott társadalomba történő beil
leszkedésének vagy visszailleszkedésének a 
lehetőségét nagy mértékben javítja.

A büntetés-végrehajtás helyzetére és az 
elítéltek jogaira vonatkozó legátfogóbb nor
mákat az 1993. évi XXXII. tv. (továbbiak
ban: Bv. tv.) tartalmazza. Ez a törvény és a 
végrehajtását segítő, szellemiségében kor
szerűbb 6/1996. (VII. 12.) és 11/1996. (X. 
15.) IM-rendeletek elősegítő kettős módját 
választja; egyfelől ezen jogosultságokat 
vagy az elítéltek jogaiként, vagy a büntetés
végrehajtási intézet kötelezettségeként defi
niálja, de ez tartalmában emberi jog.

A Bv. tv. az alábbiakban összegzi azo
kat az alkotmányban rögzített jogokat, ame
lyek a szabadságvesztés végrehajtása során 
is érvényesülnek (36. §). Ezek: a) egészsé
ges elhelyezés, megfelelő élelmezés és 
egészségügyi ellátás; b) levelezés; c) láto
gatók fogadása; d) munkavégzés, munká
ból származó jövedelem és munkavédelem; 
e) nőket és fiatalkorúakat megillető speciá
lis védelem; f) nyugdíj, baleseti ellátás és 
baleseti egészségügyi szolgáltatás; g) köz
érdekű bejelentés, panasz, kérelem és jog- 
nyilatkozat tétele; h) szabad vallásgyakor
lat; i) személyi tulajdonához fűződő jogai
nak védelme; j) szabadulása utáni munká-
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ha állása és letelepedése érdekében a mun
káltatóval, illetve karitatív szervezettel és 
pártfogóval való kapcsolattartás; k) na
ponta egy órára szabad levegőn való tartóz
kodás; 1) pihenés, szabadidő, a rendszere
sen végzett munka után fizetett szabadság; 
m) önképzés, sajtótermékek megrendelése, 
a bv. intézeten belül művelődési és sporto
lási lehetőségek igénybevétele; n) általános 
iskolai, indokolt esetben középfokú és felső
fokú tanulmányok folytatása, vizsgák leté
tele; o) a külföldi állampolgár országa dip
lomáciai vagy konzuli képviseletéhez for
dulhat; p) jogképessége nem korlátozott; r) 
csomag küldése, illeme elfogadása.

A törvény felsorol további olyan emberi 
jogokat, amelyek a büntetés-végrehajtás jel
legéből adódóan módosulnak. Ezek: a) a 
fogvatartott közérdekű adatok megismeré
séhez, illene terjesztéséhez való joga nem 
sértheti a bv. rendjét; b) munkához való jo 
ga nem sértheti a bv. rendjét, biztonságát; c) 
véleménye nem sértheti a bv. rendjét, bizton
ságát; d) levelezése általában ellenőrizhető; 
e) a telefonhasználat általában ellenőrizhe
tő; 0  az egyesüléshez, a tanuláshoz való jo 
ga, valamint a honvédelmi kötelezettsége 
korlátozottan én ’ényesül.

Ezt a taxatív felsorolást -  amely a 36. § 
(5) bekezdésében található -  hiányosnak 
kell értékelnünk, hiszen egyéb jogok is sé
rülnek, úgymint a magántitok [Alk. 59. § (1) 
bek.], nemzeti, etnikai kisebbségek számára 
az anyanyelvi oktatáshoz való jog  [Alk. 68. 
§ (2) bek.], a munka és a foglalkozás szabad 
megválasztásához való jog  [Alk. 70/B § (1) 
bek.], a kötelező általános iskolai oktatás
hoz való jog [70/F § (3) bek.] stb.

A törvény majdani revíziója során erre 
ajánlatos figyelmet fordítani, hiszen ezek a 
jogok az alkotmányt áttekintve számonkér- 
hetők, összevethetők.

Szünetelő Jogok
A Bv. törvény sorra veszi azokat az em

beri jogokat is, amelyek a szabadságvesztés 
végrehajtása alatt szünetelnek. íme: a) a sza
bad mozgáshoz és a tartózkodási hely megvá
lasztáshoz; b) a gyülekezéshez; c) a sztrájk
hoz való jog; d) a választójog, valamint e) a 
szülői felügyelet joga.

A 36. § (6) bekezdésében fellelhető lista 
sem bizonyul teljesnek, ha azt az alkotmány 
rendelkezéseivel vetjük egybe, hiszen hiá
nyoznak egyéb olyan alkotmányos jogok, 
amelyek szintén szünetelnek, mint pl. a tár
sadalmi és gazdasági szervezetek létrehozá
sának joga [Alk. 70/C § (1) bek.].

Továbbá korlátozhatók a fogvatartottak 
emberi-állampolgári jogai abban az eset
ben, ha a büntetés-végrehajtási intézet biz
tonságát sértő vagy veszélyeztető cselek
mények felszámolásakor a bv. testület tag
jai kötelesek a megfelelő intézkedések 
megtételére és ezek jogkorlátozással járnak 
[Bv. tv. 20. § (4) bekezdés].

Mind az alkotmányban, mind a B v. tv.-ben 
egyaránt szerepel az oirosi és tudományos kí
sérletek feltételhez kötött volta. Az alkotmány 
54. § (2) bekezdésében az olvasható: „különö
sen tilos emberen a hozzájárulása nélkül otro- 
si vagy tudományos kísérletet végezni”.

Míg a Bv. tv. 21. § (1) bekezdésében ez 
úgy hangzik, hogy tilos „rajta [az elítélten] 
oiyosi kísérletet vagy beleegyezése nélkül tu
dományos vizsgálatot vagy kísérletet végez
ni". Ez utóbbi szabályozás szigorúbb és ez 
morálisan helyes, mivel az elítélt valószínű
leg könnyelműbben kockáztatná az egészsé
gét, részint ettől (is) előnyt remélve, részint 
félő, hogy azt hiheti, ezt el is várják tőle.

A 6/1996-os IM-rendelet részletszabá
lyait érintő, részint stilisztikai megfontolás
ból javasolt apró módosítások:
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-  a 39. §(1) bek. e) pontja a fertőzött be
tegek elkülönítése mellett a HÍV-fertőzöttek
re vonatkozó elkülönítés kötelezettségét kü
lön kiemeli. Érthető a szabályozás módja, hi
szen a HlV-fertőzés és az ennek következté
ben fellépő betegség ma még gyógyíthatat
lan. Ám, sajnos, vannak más halálos fertőzé
sek, így a HlV-fertőzés mellé a „más gyó
gyíthatatlanfertőző betegségben szenvedő” 
elkülönítésére felhívó szabály kimondását 
érdemes megfontolni.

-  a 147. § (5) bek. kimondja, hogy „az 
élelmezésnél az intézet lehetőségein belül, 
az elítélt vallási igényeit is figyelembe kell 
venni". E helyett a „biztosítani kell” kife
jezést használnám. Ez szimpatikusabb, 
erőteljesebb törekvést fogalmazna meg, 
anélkül, hogy meghaladná az intézetek le
hetőségeit.

Emberi jog? 
Elítélt! jog?

A hazai jogszabályok a legfontosabb 
jogok körében általában követik az Euró
pai Börtönszabályokban előírt normákat. 
A nemzetközi egyezmények és az EBSZ is 
az elítéltek emberi jogait akként fogal
mazzák meg, hogy azok érvényesülését a 
büntetés-végrehajtási intézet kötelezett
ségévé teszik.

A magyar jogban viszont -  ahogy ezt 
láthatjuk -  ezen jogosultságok az elítélt jo 
gaiként szerepelnek. E két megfogalmazás 
között komoly minőségi különbség van.

Ha az elítéltek jogának megadását 
ugyanis a bv. intézet kötelezettségeként 
definiálják, akkor ezen jogokat biztosítani 
kell, sőt akár ki is kényszeríthetők a bíró
ság előtt.

Ha viszont az elítéltek számára nyúj
tott kedvezmények, „kisebb szabadsá

gok" jogként kerültek meghatározásra, 
úgy már ezen kedvezmények csak „adha
tókká válnak”, mindenféle jogi kényszer 
nélkül. Ennek feltétele -  remélhetően -  
csak a büntetés-végrehajtás anyagi és biz
tonsági kondícióinak hiányosságára mint 
objektív tényezőkre korlátozódik és néyt 
másra. Az Európai Börtönszabályok pl. az 
intézet kötelezettségévé teszi az egy óra 
séta vagy az annak megfelelő testgyakor
lás biztosítását (86. pont), valamint az ír
ni, olvasni, számolni tudás készségének 
elérését (80. pont). Nálunk mindezeket 
„csupán” az elítéltek jogaként említi a tör
vény (lásd fentebb).

A magyar törvényhozás óvatossága, 
ha ez tudatosan történt, reális, a hazai bün
tetés-végrehajtási intézményrendszer 
ugyanis anyagiakban -  sajnálatos módon 
-  kifejezetten szűkölködik, és e helyzet 
miatt az elítéltek számára az európai nor
mákban előírt jogok teljes körűen nem ad
hatók meg. Elegendő, ha utalok az egysze
mélyes éjjeli elhelyezés megoldhatatlan
ságára a hazai intézetekben (EBSZ 14. 1. 
pont). Felhívom a figyelmet az 1996. de
cember 31-ei adatokra, amelyek szerint a 
veszprémi 296 százalékos, a debreceni bv. 
intézet 157 százalékos telítettséggel mű
ködött.

Mivel köztudott, hogy az „ördög a rész
letekben lakozik”, lássunk néhány konkrét 
eltérést az EBSZ- és a hazai bv.-szabályok 
összevetésekor, amelyek feloldása nem 
igényel anyagi ráfordítást.

Az EBSZ 38. 1. pontja kimondja: „fe
gyelmi zárkába helyezés vagy bármely más 
olyan büntetés, amely károsan befolyásol
hatja afogvatartott testi vagy lelki egészsé
gét. csak akkor szabható ki. ha az on>os 
vizsgálat alapján írásban igazolja, hogy az 
elítélt alkalmas a büntetés kiállására".
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Ezzel szemben a Bv. tv. 42. § (9) bekez
dése úgy rendelkezik, hogy „ ha az orvos az 
elítélt állapota miatt a magánelzárás vég
rehajtásának folytatását nem javasolja, a 
magánelzárás végrehajtását félbe kell sza
kítani" . Tehát amíg az EBSZ már a fegyel
mi zárkába helyezés előtt határozza meg az 
orvosi vizsgálatot, addig a magyar törvény 
a zárkába tétel után teszi kötelezővé az or
vosi vizsgálatot.

Ezt a törvényi ellentmondást a 
11/1996-os IM-rendelet 30. § (1) bekezdé
se oldja fel, amikor előírja az előzetes orvo
si vizsgálatot. De lege ferenda garanciális 
megfontolásokból ezt a rendelkezést törvé
nyi szintre kellene emelni. Az EBSZ 38. 3. 
pontja a fegyelmi zárkába utalt elítélt na
ponként való ellenőrzését határozza meg, 
ezzel szemben az IM-rendelet 30. § (3) be
kezdése hetente történő ellenőrzésről szól. 
De lege ferenda megfontolandó annak ki
mondása, hogy az orvosi rendelések napja
in, tehát hetente többször legyen kötelező 
az ellenőrzés. Egyébiránt az EBSZ 38. 3. 
pontjának végrehajtásával szemben Dánia 
is fenntartással élt, vagyis belső szabályait 
alkalmazza.

Az 1969-ben kelt „Az Emberi Jogok 
Európai Bizottságában és az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának eljárásaiban részt ve
vő személyekre vonatkozó Európai Meg
állapodás” 3. cikkének 2/a pontja alapján 
az elítélt levelének feladása és továbbkül
dése „indokolatlan késedelem és változta
tás nélkül” kell hogy történjen. E szabály 
alól a 3. pontban találunk kivételt, vagyis a 
„késedelem és változtatás nélküli továbbí
tás” nem érvényesül, ha a levél a nemzet- 
biztonságot sérti vagy bűncselekmény fel
tárását, illetve üldözését megakadályozná, 
továbbá, ha az egészségvédelem szem
pontjából káros. E levelek közé tartoznak

továbbá a fenti bizottsághoz vagy bíróság
hoz küldött levelek is, amint arra az ET-do- 
kumentum 2/b-c pontja is utal.

A 6/1996-os IM-rendelet 85. § (1) be
kezdése szerint az elítélt leveleit legkésőbb 
a második munkanapon kell továbbítani. 
Az 1988-as Bv. Szabályzat megújításának 
tervezetében a 8. § (5) bekezdése még is
merte a haladéktalanul továbbítandó leve
lek között az ügyészhez, ombudsmanhoz, 
adatvédelmi biztoshoz írott leveleket. De 
lege ferenda a jövőben ez feleleveníthető 
lesz azzal, hogy a haladéktalanul továbbí
tandó levelek közé fel lehetne venni -  a fen
tieken túl -  a bírónak, az ügyvédnek és az 
emberi jogi bizottsághoz és bírósághoz 
írandó leveleket is.

Néhány szót kell még szólnunk az el
ítéltek munkáltatásáról, amely vélemé
nyem szerint a hazai börtönviszonyok 
egyik legégetőbb problémája, annak elle
nére, hogy 1996. december 31-ei adatok 
alapján az elítéltek 80 százaléka foglalkoz
tatott, és ennek 54 százaléka dolgozik gaz
dasági társaságoknál.

Ma már senki sem vonja kétségbe a 
munkáltatás előnyeit (értelmes elfoglaltsá
got és célt teremt az elítélt számára, sikerél
mény forrása lehet, az elítéltben meglévő 
kreativitás kibontakozhat, pénzkereseti le
hetőséget nyújt, szakmát adhat, az elítél
tekben meglévő emberi energiákat leköti, a 
szabadságvesztés ideje gyorsabban múlik 
számára, megtöri a zárkabeli élet egyhan
gúságát stb.). Egyértelmű az, hogy a bv.- 
munkáltatás mindenkori célja a minél na
gyobb létszámú foglalkoztatás. Ugyanak
kor a munkáltatás során az intézet rendjé
nek és biztonságának fenntartása elsődle
ges követelmény. Viszont sajnálatos, hogy 
a bv. vállalatokat ugyanolyan közterhek 
sújtják, mint a gazdasági élet más szereplő
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it, azon „civil” vállalatokat, amelyek sza
badon válogatnak a munkaerőpiacon, az 
élőmunka megtakarítására ösztönző gépe
sítés, automatizálás szükségszerű követel
mény, szabadon elbocsáthat dolgozókat, a 
teljesítményt relatíve szabadabban jutal
mazhatja, ezen cégeknél komoly marke
tingtevékenység folyik, reklám- és értéke
sítési hálózattal rendelkeznek stb. Gazdál
kodásuk profitorientált.

A munkáltatás nem pótolható sem 
sporttal, sem egyéb szakköri tevékenység
gel, hiánya (pl. a pénztelenségé) negatívan 
hat az elítéltekre, a fegyelemre.

A kormányzatnak el kell ismernie en
nek a foglalkoztatásnak a szociális jellegét, 
amely az adók és más közterhek jelentős 
enyhítésében, esetleg azok elengedésében, 
illetve céltámogatás formájában nyilvánul
na meg.

Szemléletváltás
Visszatérve az elítéld jogok teljesebb 

körű érvényesülésének problémájához, az 
imént említett objektív akadályok mellé ide 
kell venni az elítéltekkel foglalkozó állo
mánynál felbukkanó gondokat. Ez a szem- 
léleh’áltás szükségszerűségének megérté
se és elfogadása. Az alkalmazottak egy ré
sze, különösen az idősebbek teljesen más 
politikai és ideológiai viszonyok idején ke
rültek a bv. állományához. Ebben az idő
ben az elítéltekkel való bánásmód is lénye

gesen szigorúbb volt. Gondoljunk arra, 
hogy az elítéltekre vonatkozó részletes és 
ma már drákóinak minősíthető alaki szabá
lyok 1975-ig hatályban maradtak. Ma 
mindinkább az elítéld jogok kiszélesítésé
nek lehetünk szemtanúi.

Ez a körülmény az évtizedekkel koráb
ban a hévéhez került személyeknél, netán 
ezek fiainál emberileg érthető konfliktust 
szülhet, amely adott esetben lelkiismereti 
problémát eredményezhet, netán ez az el
ítélttel szemben túlzottan erélyes fellépés
ben is megnyilvánulhat. Fontos feladat
nak kell tartanunk tehát a bv.-állomány ez 
irányú felkészítését. Ugyanilyen feszült
séget szülhet az is, ha egyes elítéltek érez
tetik velük az anyagi lehetőségeik 
különböző-ségét.

Az emberi jogok érvényesülését szol
gáló nemzetközi normákat és a magyar sza
bályozást összevetve megállapíthatjuk, 
hogy a nemzetközi előírások hazai adaptá
ciójával nem vallunk szégyent. A hazai 
jogalkotással szemben támasztott követel
mény a szabályozás fogadóképessége és 
rugalmassága. Az előbbire jó alap az 1993- 
as törvény és az 1996-os IM-rendeletek.

A büntetés-végrehajtás intézmény- 
rendszerének további anyagi forrásokat 
kell találnia ahhoz, hogy a nemzetközi nor
mákban meghatározott emberi és polgári 
jogok érvényesülését az intézetek kötele
zettségeként lehessen előírni.

Nagy Zoltán


