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Magatartási kódex
Készült a Budapesti Fegyház 

és Börtönben
Aki a Gyűjtőben új felszerelőként állást vállal, nem kerülheti meg 
azt a tényt, hogy meg kell ismerkednie az intézmény magatartási 
kódexével. A jelenlegi munkatársak pedig önként, belső meg
győződésük alapján csatlakozhatnak a kódexben előírtakhoz. Nem 
mellékes továbbá, hogy az elfogadott magatartási előírásokat a 
jövőben beépítik az intézet oktatási tervébe.

Az Egyesült Nemzetek közgyűlése 
1979. december 17-én hozott határozatával 
magatartási kódexet fogadott el, és javasolta 
a kormányoknak a magatartási kódex fel- 
használását a törvénykezésben és a gyakor
latban mint olyan alapelvek gyűjteményét, 
amelyeket a rendfenntartó erők tagjainak be 
kell tartaniuk.

A közgyűlés kinyilvánította: tudatában 
van annak, hogy a rendfenntartó erők tisztvi
selői lelkiismeretesen és méltósággal töltik 
be fontos feladatukat; de tisztában van azzal 
is, hogy az ilyen kötelességek ellátása vissza
élésekre nyújt lehetőséget. A közrend védel
mét szolgáló törvényes rendfenntartás funk
ciójának természete és e funkciók gyakorlá
sának módja közvetlenül befolyásolja az 
egyének, valamint az egész társadalom éle
tének minőségét.

Mindezek alapján a Budapesti Fegyház 
és Börtön Magatartási kódexe megalkotásá
nak az a célja, hogy szakmai közmegegyezé
sen alapuló szabályok elfogadása, valamint a 
velük történő azonosulás révén erősítse a bv. 
intézet belső összetartozását s ezáltal a társa
dalmi megbecsültségét, és hogy igazodási

pontokat nyújtson olyan esetekben, amelyek 
nem szabályozhatók pusztán meglévő, és a 
jövőben megalkotandó jogi szabályozással.

Ám az Egyesült Nemzetek közgyűlése 
határozatát követve, a kódex nem merül ki a 
bv. intézet tisztviselőinek szóló elvárások 
tárgyalásában. Hanem megfogalmazza kö
vetelményeit a másik oldal felé is: azokat a 
jogos igényeket, amelyek teljesülése elen
gedhetetlenül szükséges a magatartási nor
mák maximális betartásához.

A kódexben foglaltak egy része így az ál
lam, illetve az igazságügyi kormányzat köte
lessége, a többi a bv. intézet szakmai belső 
ügye. E két oldalnak csakis egyidejű érvény
re jutásától várható a büntetés-végrehajtási 
szakma és az intézet tekintélyének kívánatos 
és megérdemelt növekedése.

•
I. A bv. magatartási kódex 

érvényességi köre
Kiterjed az 1995. évi CVII. törvény 10. §- 

a alapján a hivatásos büntetés-végrehajtási 
szolgálati jogviszonyban, továbbá külön 
jogszabályban meghatározott munkakörök
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esetén, közalkalmazotti jogviszonyban álló 
személyekre (a továbbiakban büntetés-vég
rehajtási tisztviselő), és a Budapesti Fegyház 
és Börtönben gyakorolja hivatását.

Minden büntetés-végrehajtási tisztvise
lőre csak annyi vonatkozik belőle, amennyi 
a betöltött munkakörére értelemszerűen ér
vényes. Az intézményi szervezeti működési 
szabályzatokban a kódexben foglaltak meg- 
erősíthetők, bővíthetők vagy szűkíthetők.

A kódexhez csatlakozó tisztviselők 
számára a benne foglaltak kötelező érvényű
ek. Mások számára ajánlásnak tekintendők.

A kódex hasznosan informálja a társada
lom egészét, a társ rendfenntartó szervezete
ket, valamint a büntetés végrehajtása során 
joghátrányt eltűrni köteles személyeket és 
azok hozzátartozóit.

II. A bv. tisztviselő'helye 
a társadalomban

A büntetés-végrehajtási tisztviselő az 
1996. évi XLIII. törvényben meghatározott 
és körülírt egyes alapjogainak korlátozása 
mellett szabad állampolgár, akit valamennyi 
ezzel járó jog megillet, ezekben nem korlá
tozható. Azonban önmagát is korlátozni kö
teles: társadalmi és más szerepvállalásait 
időben és térben határozottan el kell különí
tenie a büntetés-végrehajtási munkájától.

Kívánatos, hogy tudásával és szakmai 
szervezetekben kifejtett tevékenységével 
maga is hozzájáruljon a büntetés-végrehaj
tásnak mint a társadalom alrendszerének fej
lődéséhez.

A büntetés-végrehajtási tisztviselők a 
magyar társadalom egy különleges, szűk 
csoportját alkotják. A büntetés-végrehajtási 
hivatással együtt járó életvitellel ellentétes 
szerepkörre nem kényszeríthetők.

A társadalom által megkívánt és vállalt 
feladataikhoz életvitelükkel és erkölcsisé- 
gükkel méltóknak kell lenniük. így válnak

érdemessé arra a tiszteletre és megbecsülés
re, amely mind a társadalom, mind annak 
polgárai részéről elvárható.

III. A bv. tisztviselő'munkája 
és személyisége

A büntetés-végrehajtási tisztviselő mun
kájának alapvető lényege az, hogy a fogva 
tartás céljának elérése érdekében a fogvatar- 
tottak önbecsülését és felelősségérzetét 
fenntartsa, fejlessze, a társadalmi hasznos
ság tudatukat kialakítsa, szabadulásuk után a 
társadalom életébe és rendjébe való beillesz
kedésüket elősegítse.

Az előzőekben megfogalmazott tevé
kenységben a büntetés-végrehajtási tisztvi
selő az egész személyiségével részt vesz, 
fogvatartottaknak is a teljes személyiségére 
hat. A fogvatartottakra való hatni tudás a 
büntetés-végrehajtási tisztviselő legfonto
sabb személyiségvonása. A munkája nem le
het eredményes akkor, ha a büntetés-végre
hajtási tisztviselőből hiányzik az embersze
retet, türelem, empátia, a másság elfogadása, 
áldozatkészség, önismeret, önkontroll és a 
felelősségvállalás.

A Budapesti Fegyház és Börtönben a 
fogvatartottakat nem egyetlen tisztviselő ré
széről, hanem a tisztviselők együttesétől érik 
hatások. A büntetés-végrehajtási munka kor
rekt szakmai és munkatársi együttműködési 
készséget követel meg az egyes tisztviselők
től.

A büntetés-végrehajtási tisztviselő a fog- 
vatartottak vezetője, épp ezért nem hiányoz
hatnak belőle a legfontosabb vezetői szemé
lyiségvonások: a döntésképesség, a kreativi
tás és az optimizmus, a határozottság és a ru
galmasság, a nyíltság és a türelem, a tudatos
ság, a szervezőkészség, a példamutatás és az 
igazságérzet. Természetes igénye, életfor
mája az állandó tanulás és a környezet, a tár
sadalom alakításában való alkotó részvétel.
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A büntetés-végrehajtási tisztviselő felis
meri és személyes megnyilvánulásaival kép
viseli a környezettudatos életvitelt. Napi te
vékenységében, a hivatása konkrét gyakor
lása során a közvetlen és tágabb környezeté
hez való viszonyában tudatosságot és fele
lősséget tanúsít a tennészet és a társadalom 
harmóniája, fenntarthatósága iránt.

Pályára alkalmasnak az tekinthető, aki 
késznek mutatkozik az említett személy iség- 
és magatartásformák elsajátítására, illetve 
kialakítására, továbbá birtokában van az 5. 
fejezetben foglaltaknak.

A büntetés-végrehajtási tisztviselő -  
mint minden ember -  tévedhet, hibázhat, ám 
a hibák megelőzésére, illetve kijavítására va
ló törekvés etikai kötelessége.

IV. A bv. tisztviselő életpályája
A büntetés-végrehajtási és egyéb oktatá

si intézményekből kikerülő bv. dolgozó el
várhatja, hogy az intézetben szeretettel fo
gadják, és törődjenek pályakezdésének min
den gondjával. A kezdőkkel törődés nem
csak a bv. intézet vezetője, közvetlen szolgá
lati elöljárója, hanem az egész bv. intézet sze
mélyzetének feladata. Az a bv. tisztviselő, 
akit figyelmesen, gondoskodással fogadtak 
mint kezdőt, idősebb korában ugyanígy fog 
cselekedni a pályakezdőkkel.

A bv. hivatás gyakorlásában legeredmé- 
nyesebbnekmutatkozóbv. tisztviselők veze
tők lehetnek, vagy más, az adott intézmény
ben honos funkciót kaphatnak. A bv. tisztvi
selő csak szakmai fejlődése eredményeként 
válhat vezetővé, vagy egyéb tisztségviselő
vé. Az elnyert tisztségek viselése szakmai el
ismerés. A bv. intézetnek a vezetővé, vagy 
egyéb szakmai tisztségviselővé válását a bv. 
tisztviselőnek támogatnia kell.

A pályán történő előrehaladást és minő
ségi fejlődést meghatározott, adományozha
tó címekkel, rendfokozatokkal, az ezekkel

járó, vagy ezektől független javadalmazással 
szükséges elismerni. Vezetői beosztásra 
azok nevezhetők ki, vagy pályázhatnak, és 
ezzel azok bízhatók meg, akik szakmai tudá
son kívül vezetési ismereteket is szereztek, 
és a vezetésre emberileg alkalmasak.

A szakmailag fejlődő bv. tisztviselőnek 
meg kell adni a lehetőséget arra, hogy 25 éves 
pályája során összesen egy év időtartamra ta
nulmányok folytatása céljából szabadságot 
élvezzenek.

A pályán hosszú időt végigszolgáló bv. 
tisztviselő méltó visszavonulásáról gondos
kodni elsősorban a bv. intézet vezetőjének 
dolga, de az intézet személyzete valamennyi 
tagjának lelkiismereti kötelessége.

A nyugállományba vonult bv. tisztvise
lőt az aktívához hasonló tisztelet és megbe
csülés övezi. A megszerzett, kiérdemelt cí
meket, rendfokozatot joggal viselheti.

V. Képzés és továbbképzés
A  bv. oktatási, vagy más, a bv. intézet 

számára képzést nyújtó oktatási intézmény 
alapvető kötelessége, hogy a leendő bv. tiszt
viselőket a következő területeken a kellő is
merettel, jártassággal ruházza fel: a )a b v . h i
vatás tudom ányos igényű  ism erete és a bv. 
szervezetével, m űködésével fog la lkozó  tudo
m ányok önálló  m űvelésének készsége; b) a 
választo tt vagy kijelö lt szakterület tudom á
nyos igényű  ism erete, annak gyakorlati a l
kalm azása; e j az em ber ism erete a term é
szettudom ányok, társadalom tudom ányok  
eredm ényei alapján; d) a  bv. hivatás ism ere
tei és gyakorla ta; e) a  széles körűen m űvelt 
em ber szükséges ismeretei.

Az  oktatási intézményből történő kibo
csátás előtti képzés szerves részét alkotja a 
tanulmányi idő 30-50%-át kitevő szakmai 
gyakorlat. A bv. tisztviselővé történő kineve
zést próbaidőnek  (gyakornoki időnek) kell 
megelőznie, amely az alapképzés része. A ta
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nulmányai során a leendő bv. tisztviselő kö
teles az említett területeken magát tökélete
síteni. A bv. tisztviselő harcol az elszürkülés, 
az üres rutinból végzett munka ellen. A kine
vezését követően folyamatos önképzéssel 
szélesíti ismereteit, szakmai tapasztalatait. 
Az önképzés elhanyagolása súlyos etikai 
vétség. Az önképzés nem helyettesíti a szer
vezett továbbképzést, amelyben abv. tisztvi
selő legalább ötévenként, vagy szükség ese
tén köteles részt venni. Az önképzést a bv. in
tézet segíti, a szervezett továbbképzést lebo
nyolítja. Abv. intézet az önképzésben, szer
vezett továbbképzésben történt jelentős elő
rehaladást erkölcsileg és anyagilag elismeri.

VI. Egészségügyi és életkörülmények
Több tényezőnek kell elősegítenie azt, 

hogy a bv. tisztviselő a pályán maradjon, és 
ott jól érezze magát. így elsősorban megfe
lelő körülményeket kell biztosítani a mun
kájához. A jó tárgyi feltételek a bv. tisztvise
lő munkáját eredményesebbé, színvonala
sabbá teszik. A kulturált szociális létesítmé
nyek, megfelelő technikai felszereltségű 
szolgálati helyek részei a bv. tisztviselő élet- 
színvonalának, és feltételei mindennapi 
szolgálati tevékenységének.

A bv. tisztviselő öntevékenyen igyek
szik ésszerűen tárgyi, szellemi fejlesztések
re, változtatásokra javaslatokat tenni, vagy 
azokat hatáskörében megtenni. A szolgálati 
tevékenységét segítő tárgyi és szellemi java
kat tulajdonosi felelősséggel kezel. A bv. 
tisztviselő joggal elvárhatja, hogy munkáját 
egészséges, kulturált körülmények között 
végezhesse. Meg kell teremteni abv. tisztvi
selőknek az intézményen belüli egyéni 
munka lehetőségét megfelelő irodák kiala
kításával.

A bv. tisztviselő azzal, hogy a saját 
egészségét védi, a rábízott fogvatartottak 
egészségére is gondol. Köteles a rendszeres

egészségügyi szűrővizsgálatokon részt ven
ni, egészségmegőrző életvitelt folytatni.

A bv. tisztviselő jogosult arra, hogy az 
igazságügyi kormányzattól olyan javadal
mazásban részesüljön, amely vonzó, és bizto
sítja számára -  hozzátartozóival együtt -  az 
egészséges és a hivatásához méltó életmódot.

VII. Jogok és kötelességek 
a szolgálati helyen

A büntetés-végrehajtási tisztviselőket a 
bv. intézetben mindazok a jogok megille
tik, amelyeket törvény vagy egyéb jogsza
bályok (beleértve a helyi intézkedéseket, 
szabályzatokat is) adnak számunkra. Kü
lön említést érdemel e körben a hiteles in
formációkhoz való jutás joga, amely más
felől -  az információ megszerzésére való 
törekvés, illetve a továbbítás oldaláról -  
kötelesség is.

A bv. tisztviselőknek az intézetben ér
vényes kötelességeit a törvények, más jog
szabályok mellett az intézet belső szabály
zatai határozzák meg. Ezek bővebbek le
hetnek az alább felsorolt, legáltalánosabb
nak tekinthető kötelességeknél:

7. A  bv. tisztinselők m ind en ko r kö te le 
sek  te ljesíten i a  tö rvény és m ás jo g sza b á ly  
á lta l rá juk ruházo tt fe la d a to t, szo lgá ln i a 
társada lm at és védelm ezn i a  rá juk b ízo tt 
fo g v a ta r to tta ka t a törvénytelen  cse lekm é
nyekkel szem ben.

2. A  kö te lességük te ljesítése  során  a bv. 
tisztviselők kö te lesek  tiszte le tben  tartan i és 
védelm ezn i az em beri m éltóságot, és b izto 
sítan i a  fo g v  a ta rto ttak  joga it.

3. A  bv. tiszti’ise lők csakis akkor a lka l
m azha tnak erőszakot, ha ez fe lté tle n ü l  
szükséges, és csakis o lyan  m értékben , 
am ennyire  a z t a  kö te lességük te ljesítése  
m egköveteli.

4. A  bv. tisztv iselők tudom ására  ju tó  b i
za lm as te rm észe tű  ügyeke t b iza lm asan  ke ll



TAPASZTALATCSERE

kezeln iük, hacsak  a kö te lesség  te ljesítése  
vagy a z igazságszo lgá lta tás szükség le te i 
ezt k ife jeze tten  m ásképp  nem  követelik .

5. A  hv. intézet egyetlen tisztviselője sem  
ösztönözhet vagy tűrhet e l kínzást és egyéb  
kegyetlen, em bertelen vagy m egalázó bánás
m ódot m egvalósító  cselekm ényt, és nem  h i
vatkozhat sem m iféle fe lső b b  parancsra  vagy 
rendkívüli körülm ényre -  például háború, 
vagy háborús veszély, nem zetiségi érdek, 
belsőpolitika i stabilitás veszélyeztetése vagy  
bárm i egyéb társadalm i veszélyhelyzet -  a n 
nak érdekében, hogy igazoljon kínzást vagy  
m ás kegyetlen, em bertelen vagy m egalázó  
bánásm ódot vagy büntetést.

6. A  hv. tiszh’iselők összhangban azzal, 
hogy sa já t egészségüket is védik, teljes m ér
tékben kötelesek biztosítani az őrizetükre h í
zo tt fogva tarto ttak egészségének védelm ét, 
nevezetesen, szükség esetén kötelesek azon
nali egészségügyi segítségről gondoskodni.

A bv. tisztviselők nem követhetnek el 
semmiféle korrupciós cselekményt. Kötele
sek szigorúan fellépni és küzdeni minden 
ilyen cselekedet ellen. A bv. szervezet tisztvi
selőinek tiszteletben kell tartaniuk -  a törvé
nyeket, jogszabályokat és a jelen kódexet. 
Legjobb tudásuk szerint kötelesek megaka
dályozni és szigorúan ellenőrizni bárminemű 
megszegésüket. A bennük foglaltakat egyen
lően és igazságosan kell érvényesíteniük.

A bv. intézet tisztviselői, akik okkal hi
szik, hogy a jelen kódexet megsértették vagy 
meg fogják sérteni, kötelesek azt jelenteni a 
szolgálati elöljárónak, s ha szükséges, más il
letékes hatóságoknak vagy szerveknek, ame
lyek ellenőrzési vagy orvoslati jogkörrel ren
delkeznek.

VIII. Kapcsolata fogvatartottakkal
1. A  bv. tiszh’ise lő  m egjelenésében m in

dig ápolt és jó l  öltözött.
2. A  bv. tisztviselő a tevékenysége során

tartózkodik a  vulgáris kifejezések használa
tától, m indig az általánosan elfogadott be
szédm óddal, nyelvezettel tart kapcsolatot.

3 .  A b v . tisztviselőa saját vagy m ások m a
gánéletéről nem  a d  inform ációt az őrizetére 
bízottfogvatartottaknak. N em  a d  lehetőséget 
arra, hogy hivatali vagy m agánjellegű be
szélgetéseket a fogvatarto ttak kihallgassák, 
illeh’e. az előzőeket nem  is kezdeményezheti.

4 .  A b v . tiszh'iselő m indennem ű tevékeny
ségét a  szavahihetőség, tisztesség jellem zi.

5. A  bv. tisztviselő szakértő  m ások m eg
hallgatásában, fig ye l a  fogva tarto ttak kéré
seire, m eg kell hallania az azok m ögött húzó
dó je len tést és jelzést.

IX. Kapcsolat a fogvatartottak 
hozzátartozóival

A bv. tisztviselő kezelési céllal értékelvű 
kapcsolatot épít ki az őrizetére, kezelésére bí
zott fogvatartottak hozzátartozóival, de 
egyik fél bizalmával sem élhet vissza. A bv. 
tisztviselő csak annyiban kész megosztani a 
hozzátartozókkal a fogvatartottra vonatkozó 
ismereteit, amennyiben az segíti a nevelési
kezelési célt. A tájékoztatása, véleménynyil
vánítása legyen tárgyszerű, s szorítkozzék a 
kapcsolattartás szinten tartására, javítására.

Vannak olyan esetek, amikor a tájékozta
tás külön mérlegelést igényel. A bv. tisztvi
selő döntését, illetve felelős cselekvését 
ilyenkor egyedül a büntetés-végrehajtás ér
deke szabja meg. A bv. tisztviselő a fogvatar
tottak hozzátartozóitól a hivatása gyakorlá
sáért ellenszolgáltatást nem vár el és nem is 
fogad el. A bv. tisztviselő törekedjék az őri
zetére, nevelésére-kezelésére bízott fogva
tartottak családi hátterét megismerni hivatá
sa gyakorlásának hatékonysága érdekében. 
A tolakodó, emberi jogokat, magánéletet 
sértő magatartást azonban kerülni kell.

X. Egyéb irányú szakmai kapcsolatok
A Budapesti Fegyház és Börtön sze-
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mélyzete együttesen hat a fogvatartottakra. 
A fogvatartottak és a hozzátartozóik, a széles 
nyilvánosság a bv. intézetről, mintabv. tiszt
viselők együtteséről alkotnak véleményt. Az 
egyes bv. tisztviselő kezelési-nevelési hatá
sát megsokszorozhatja a többiek együttes 
hatása, vagy ellenkező esetben azt kiolthatja. 
A bv. intézet együttes munkájában megen
gedhetetlen -  személyiségtől eredő különb
ségek figyelembevételével -  hogy egyesek 
túl szigorúak, vagy túl engedékenyek legye
nek. A bv. tisztviselő szakmai kapcsolatában 
a következetesség a mérvadó.

Más bv. tisztviselőkkel kialakítandó 
kapcsolatban létfontosságú a kellő figye
lem, a megbecsülés és a jóindulat. A kolle
giális munkakapcsolat a baráti kapcsolatot 
megközelítő őszinte és tiszteletteljes vi
szony. A bv. tisztviselő az önbecsülése 
mellett a társait is becsüli. Téves megítélé
sükhöz, megítéltetésükhöz nem járul hoz
zá. Érdeklődik munkájuk és eredményeik 
iránt, és saját tapasztalatait is megosztja ve
lük. Nyitottan fogadja a tisztviselőtársak 
szakmai észrevételeit, maga is hangot ad 
szakmai megállapításainak. A szakmai vi
tákat a tárgyszerűség és a tolerancia jellem
zi, mentesek az indulatoktól.

A bv. tisztviselők kiállnak egymásért a 
szakmai közvélemény, a fogvatartottak és a 
széles nyilvánosság előtt mindaddig, amíg a 
másik szakmai vagy etikai hibája be nem bi
zonyosodik. Az a bv. tisztviselő, aki ilyen vét
séget követ el, elvtelenül nem védhető.

Az egyén iránt kinyilvánított megbecsü
lés és jogos kiállás erősíti a bv. hivatás társa
dalmi elismertségét. A bv. tisztviselők tiszte
letben tartják egymás magánéletét, világné
zetét és politikai meggyőződését. A bv. inté
zet minden tisztviselője hatással van a fogva
tartottakra. A fogvatartottakkal közvetlenül 
nem érintkező tisztviselők hatását a velük

közvetlen kapcsolatban lévők közvetítik. A 
közvetlen és a közvetett hatás értékmérő a 
fogvatartottak szemében. E szolgálati kap
csolatot is a tisztelet és megbecsülés hatja át.

A bv. tisztviselőknek a bv. intézettel mű
ködési kapcsolatba lépő más szervezetek 
vagy intézmények tagjaival létrejött együtt
működését a tárgyilagosság, a szakmai ősz
inteség, a kölcsönös bizalom hatja át.

A bv. tisztviselők egyéb szakmai kap
csolataiban az értékek tisztelete, a fejlődés
re fogékonyság és a hivatása iránti elköte
lezettség a mérvadó.

XI. További magatartási 
követelmények, így

-  a tudom ányos ku ta tás, k ísérle t etikai 
elvei,

-  a nyilvánosság  e lő tti és közszereplés.
A bv. tisztviselő csak olyan ismereteket

alkalmazhat, közvetíthet, amelyeknek 
igazságáról meg van győződve. Nem vég
ezhet és kezdeményezhet olyan tevékeny
séget, amely nem összeegyeztethető a bün
tetés-végrehajtás céljával.

A büntetés-végrehajtási kapcsolat kö
vetkeztében kialakult helyzetét semmiféle 
jogtalan előny megszerzésére és elfogadá
sára nem használhatja fel.

A büntetés-végrehajtási tevékenysége 
közben megszerzett magántermészetű in
formációkkal kapcsolatban titoktartási kö
telezettsége van. Ilyen információkat csak
is olyan személyeknek adhat tovább, akik 
tisztségüknél fogva arra jogosultak, illetve 
egyéb személyeknek, az érintett személy 
kifejezett hozzájárulásával.

A Budapesti Fegyház és Börtön belső 
életével kapcsolatos információk szolgála
ti titokként kezelendők, illetéktelen szemé
lyek és a nyilvánosság előtt. A titoktartási 
és az információ átadására vonatkozó köte
lezettség közötti ellentmondást a bv. tiszt
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viselő az emberi méltóság tiszteletben tar
tásával, saját etikai és szakmai belátása 
alapján, a konkrét esetben hozott egyedi 
döntéssel oldja fel.

A bv. tisztviselő sem tetteivel, sem pe
dig nyilatkozataival nem csorbíthatja alap
talanul az intézet és hivatása jó hírnevét.

A büntetés-végrehajtási kutatás és kí
sérlet csak abban az esetben végezhető, ha 
annak káros hatása vagy utóhatása kizárha
tó. A bv. intézetben folyó kísérletről az ab
ban résztvevőket előre tájékoztatni kell.

A nevelés-kezelés és az intézmény do
kumentumai ugyanúgy a szellemi alkotó
munka termékei, mint a tudományos, mű
vészeti vagy publicisztikai alkotások. 
Ezért felhasználásuk vagy adaptálásuk 
csak az alkotóval történt előzetes egyezte
tés alapján, illetve a tudományos munkák
ra vonatkozó normák szerint lehetséges.

A büntetés-végrehajtási kutatásokat és 
kísérleteket azok vezetői szakszerűen köte
lesek dokumentálni és az eredményeket 
nyilvánosságra hozni.

1 2 .A b v . tisztv iselők m unká jának e llen 
őrzése és értékelése

A bv. tisztviselő elsősorban önmagát 
értékeli és saját munkáját ellenőrzi. Az ön
kontroll nem válik önmarcangolássá, ha
nem a kérdés etikus kezelését jelenti. A bv. 
tisztviselő tevékenysége elsősorban a sza
badságától megfosztott emberre irányul, 
így annak nagyobb része objektíve nem 
mérhető sem önmaga, sem a külső megfi
gyelő számára.

Munkáját szakmai felettesei, ellenőrzé
si jogkörrel rendelkező más szervezetek, a 
fogvatartottak, a széles nyilvánosság is el
lenőrzi és értékeli.

Az ellenőrzés és értékelés mutatói:
-  képzettség ;

-  a fo g va ta r to tta k  tapaszta lha tó  és 
m érh e tő  fe jlő d é s i eredm ényei;

-  a kö te lességek  teljesítése;
-  a szem ély i és az etikai norm ák b e ta r

tása.
A kimagasló tevékenységért elismerés 

jár.
Az etikailag vitatható kérdésekben etikai 

bizottságok nyilvánítanak véleményt. Etikai 
bizottságot érvényes Magatartási kódex ese
tén az intézetben létre kell hozni. Tagjai leg
alább ötéves szakmai gyakorlattal rendel
keznek, élvezik az intézet személyzete több
ségének bizalmát, és pályájukon nem ma
rasztalták el vétségért.

Az etikai bizottságok jogköre annyi, 
hogy az érintettek meghallgatása és a vonat
kozó dokumentumok tanulmányozása után 
véleményt mondanak etikai kérdésekben, és 
azt az intézetben nyilvánosságra hozzák. Az 
etikai tisztesség feletti őrködésükkel védel
met is nyújtanak.

#
A bv. tisztviselő lelkiismerettől vezérelt 

lény. Azt igényli, hogy bizonyos lehessen 
szolgálati tevékenységének, magatartásának 
helyességében. E kódex olyan normákat kí
ván rögzíteni, amelyek jogi eszközökkel 
nem, vagy csak kevéssé foghatók meg. Az a 
bv. tisztviselő, aki ezeket betartja, nyugodt 
lelkiismerettel, jó közérzettel élhet. A kódex 
a társadalom számára is megfogalmaz jogos 
ajánlásokat. A Budapesti Fegyház és Börtön 
ama tisztviselői, akik betartják a kódex elő
írásait, megérdemlik és el is várhatják a bv. 
szervezetek, intézmények és az egész társa
dalom megbecsülését, feltétlen támogatását 
és együttműködését.
Budapest, 1998. március


