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JA kanadai 6üntetés-végre- 

fiajtás sajátosságai
Kanada büntetés-végrehajtási rend

szerét a világ legfejlettebbjei között 
tartják  szám on. Az ország földrajzi 
helyzetéből és történelméből fakadóan a 
kanadai büntetés-végrehajtás átmenetet 
képez az európai (elsősorban brit), illet
ve az amerikai szemlélet és gyakorlat 
között. M egoldásaikat olyan -  szintén 
igencsak komoly nemzetközi elismert
séggel rendelkező -  országok vették át, 
m int Anglia és Wales, Finnország, vala
mint újabban az Egyesült Államok.

Kanadában a büntetés-végrehajtás 
felelősségén a szövetségi, a tartományi 
és a területi kormányzat osztozik. A tar
tományi és a területi kormányzatok fele
lősek a két évnél rövidebb ítélettel súj
tott elítéltekért. Ezen kívül kizárólagos 
felelősség terheli őket a probációra ítél
tekért, a fiatalkorú és az előzetes fog- 
vatartottakért. A Correctional Service of 
Canada, a Kanadai Korrekciós Szolgá
lat, a szövetségi minisztérium egyik 
szerve, a kétéves vagy ennél hosszabb 
ítéletek végrehajtásáért felelős. Hozzá 
tartozik egy sor büntetés-végrehajtási 
intézet irányítása, valamint a feltétele
sen a közösségbe visszaengedett bűnel
követők felügyelete.

A Kanadai Korrekciós Szolgálat erő
sen decentralizált és regionalizált szer

vezet, amely egyidejűleg koncentrál a 
börtönökre és a közösségi központú 
korrekcióra. A 49 szövetségi börtön kö
zül 10 maximális, 20 közepes, 12 mini
mális biztonsági fokozatú és 7 női inté
zet. Ezeken kívül 15 korrekciós létesít
mény és 64 pártfogó hivatal is a szolgá
lat irányítása alá tartozik. Míg Kanada 
börtönpolulációja kb. 40000 fő, szövet
ségi szinten mintegy 15000 főt tartanak 
fogva, továbbá 9000 az ún. közösségi 
felügyelet alatt álló személyek száma. A 
K anadai K orrekciós Szolgálatnak 
10500 alkalmazottja van, költségvetése 
évi 1,1 millió kanadai dollár."

Kanadában a foglalkoztatás az elítél
tek társadalomba történő visszavezeté
sének, beilleszkedésének elősegítését 
szolgáló rehabilitációs program-rend
szer része. A célzott kezelés érdekében a 
fogvatartottak számára már büntetésük 
megkezdésekor, illetve az intézetbe ke
rülése előtt egyéni programot készíte
nek, és azt következetesen be is tartják. 
A program kidolgozása során a bünte
tés-végrehajtás szakemberei értékelik a 
fogvatartottal kapcsolatos rizikófakto
rokat és szükségleteket. Természetesen 
ennek a rendszernek az alkalmazása na
gyon komoly szakmai és infrastrukturá
lis hátteret igényel.

A kanadai büntetés-végrehajtás 
nemzetközi sikere -  Huszár László sze
rint -  elsősorban éppen a fent említett

'Ezek és a cikk további részében olvasható adatok a 90-es évek végéről származnak.



„risk assesm ent” (kockázat-, rizikóér
tékelés) rendszerének köszönhető. Ez 
egy olyan központi kivizsgáló rendszer, 
amelyen minden befogadott átesik. A 
bonyolult vizsgálati m ódszer -  amely
nek ismertetésére jelenleg nincsen mód 
-  viszonylag egyszerű klasszifikációs 
sémát eredményez: alacsony, közepes 
és magas szükségleti- és rizikócsopor
tokat képezve a különböző dimenziók 
(biztonság, drog, szexuális viselkedés 
stb.) mentén. E kétségkívül nem olcsó, 
tudományos igényű módszertan alkal
mazását az a felismerés tette szükséges
sé, hogy a büntetés-végrehajtási progra
mok csak célzottan hatékonyak, a nem 
megfelelően kiválogatott csoportoknak 
nyújtott szolgáltatások a pénzkidobás
sal egyenlők.

A fogvatartottak foglalkoztatása, 
„ kezelése” -  annak ellenére, hogy az 
egyes intézetekben lehetőség van külön
böző szintű iskolai végzettség megszer
zésére (egész az egyetemig), a szakkép
zésre és a munkavégzésre -  lényegében 
a személyiség- és viselkedés-fejlesztési 
programokra épül a kanadai büntetés
végrehajtásnál. Ugyanakkor Az elítéltek 
foglakoztatásának kanadai rendszere 
csak a CORCAN cég tevékenységének 
megismerésen keresztül érthető meg.

Tényei^ adató^  
a CO(RCAW-róC

A munkáltatást -  amely a foglalkoz
tatásnak csak egy részét fedi le -  a szö
vetségi kormány speciálisan működő 
egysége, a CORCAN társaság koordi
nálja és vezeti. (A cég elnevezése a Ka
nadai Korrekciós Szolgálat -  CORrec- 
tional Service o f  CANada -  nevéből al
kotott mozaikszó.) A társaság a kanadai

igazságügy-miniszternek tartozik jelen
tési kötelezettséggel, tehát annak alá
rendeltségében működik, ugyanakkor 
egyben felelős a kanadai büntetés-vég
rehajtás rendszerében a reá bízott bünte
tés-végrehajtási feladatok ellátásáért is.

A CORCAN 32 intézetben működik, 
2000 fogvatartottnak nyújt képzést, to
vábbi 4000-et munkáltat. A cég összes 
alkalmazottjainak száma -  az egyes in
tézetekben dolgozókkal együtt -  317 fő.

A CORCAN több száz fajta terméket 
gyárt, tevékenysége mégis s elsősorban 
öt nagyobb tevékenységi kör köré cso
portosul, amelyek a mezőgazdaság, az 
építőipar, a textilipar, a bútorgyártás és 
a szolgáltatóipar. Bár a CORCAN leg
fontosabb területe a bútoripar, az élel
miszerektől kezdve a hadsereg számára 
gyártott lemez-szekrényekig igen sok 
más termék is megtalálható a repertoár
jában. Megrendelői között a kormány
zati hivatalokon túl NGO-k, oktatási és 
egészségügyi intézmények szerepelnek.

A fogvatartottak napi 5,25 és 6,90 
kanadai dollár között keresnek, a nem 
dolgozók 1,60-t kapnak. A CORCAN- 
nál foglalkoztatott elítéltek keresete ma
ximum 6,90 kanadai dollár/nap. (Ab
ban, hogy a fogvatartottak munkadíja a 
kanadai jövedelmi viszonyokhoz képest 
viszonyítva alacsony, a közvélemény 
nyomása fejeződik ki.)

A  fog  faihoz tat ás 
és mun^áftatás aíapefvei 

a COOiCAN-náí
A CORCAN 1992-es m egalakulása 

óta m egkísérelt egyensúlyt terem teni 
két fő feladata között, vagyis egyrészt 
m axim ális elítélt foglalkoztatásra és



képzésre, m ásrészt elfogadható haté
konyságra tö rekedett. A CORCAN 
nem tűzi ki célul a tiszta hatékonysá
got, inkább m egkísérli azokban az 
iparágakban hatékonyságot terem teni 
-  a költségtakarékos üzem eltetésen ke
resztül am elyek hozzájárulnak a ha
tékony rehabilitációhoz és az újrain- 
tegrálódáshoz.

Kanadában a fogvatartottak szak
képzése is foglalkoztatásnak m inősül, 
am it a CORCAN szolgáltatásként vé
gez a büntetés-végrehajtás számára. A 
cég éves, a büntetés-végrehajtástól ka
pott képzési díja az elítéltek képzésé
vel kapcsolatos kiadásokat és a „bör
tön -körn yezetben ” való m űködéssel 
já ró  költségeket fedezi.

Ebben a rendszerben a fogvatartott 
díjazásakor a képzésben való részvé
telt is értékelik (pl. a nem dolgozók 
napidíja elérheti az 5 kanadai dollárt 
is). Ezt azért fontos kiem elni, m ert ez
által is érzékelhető, hogy a foglalkoz
tatás elsősorban terápiás je lleg ű  és 
nem a m unkavégzés profitnövelést cé
lozza meg.

A CORCAN-nál történő foglalkoz
tatás több alapelvei a következők:

A m ennyiben a szövetségi szinten 
jogerős elítéltek a CORCAN-nak dol
goznak, csökkentik fogvatartásuk költ
ségeit, ezáltal m egtakarítva az adófize
tők pénzét.

A CORCAN lehetőséget kínál a 
fogvatartottaknak, hogy szabadulásuk 
után új képesítéssel a társadalom  pro
duktív tagjává váljanak.

A statisztikákból igazoltak szerint 
fél év vagy annál több CORCAN-nál el
töltött idő csökkenti az esélyét a vissza
esésnek és az újabb bebörtönzésnek.

A legutóbbi években a CORCAN- 
nak az volt a stratégiája, hogy olyan 
képzettségek elsajátítását szorgalm az
ta az elítéltek számára, amelyek tükrö
zik azokat a képzettségeket, am elyeket 
a kanadai m unkaadók is igényelnek. A 
CORCAN intézkedéséket hozott, hogy 
tám ogassa a fogvatartottak általános 
képzettségének fejlesztését, miközben 
fenntartotta a szükséges szakmai kép
zettség elsajátítására vonatkozó orien
tációját. E döntés az alapján született, 
hogy a kanadai m unkaadók olyan 
m unkásokat keresnek, akiket többféle 
pozícióban is alkalmazni tudnak, és 
akiknek speciális képzést is nyújtanak, 
ha szükséges.

A munkát a kanadai büntetés-vég
rehajtás elsősorban úgy tekinti, hogy 
általa lehetőséget adnak az elítéltnek 
arra, hogy gyakorolja és m egszilárdít
sa azokat az ism ereteket, am elyeket a 
különböző tanfolyam okon tanult. Az a 
vélem ényük, hogy megfelelő körülm é
nyek között a börtönm unka tapasztala
tai is fontos tényezőt jelentenek az el
ítéltek társadalom ba való újraintegrá- 
lódásában.

Jean-C laude Perron, terü le ti pa
rancsnok-helyettes szerint a korrekciós 
program ok akaratlanul is negatív ha
tást tettek a fogvatartottak munkához 
való hozzáállásában. A fogvatartottak 
körében a munka ugyanis sokkal ke
vésbé favorizált tevékenységnek minő
sült a többi, érdekesebbnek tekintett 
program okhoz képest.

A kanadai büntetés-végrehajtásnál 
csak a legutóbbi időkben tettek kísér
letet arra, hogy feltérképezzék a mun
ka-program ok korrekciós hatásait, va
lam int arra, hogy meghatározzák: ho



gyan kell m egszervezni a m unkát ah
hoz, hogy komoly, korrekciós eredm é
nyeket kapjanak.

A CO^CA^
működésifeCtéteCei

A CORCAN tevékenysége során 
nem törekszik kifejezetten a term elé
kenység vagy a jövedelm ezőség növe
lésére és erre a cég vezetőit sem ösz
tönzik. A cég 1992. évi létrehozásakor 
az állam -  a term elési eszközökön k í
vül -  45 millió kanadai dollár induló 
tö rzstőkét adott a C O R C A N -nak, 
amely lényegében banki befektetések
ben azóta is megvan. Az esetleges 
veszteségek esetén ebből fedezik a h i
ányt. A CORCAN-t így évről-évre az 
adófizetők nem tám ogatják, a cég k i
zárólag jövedelm éből fedezi kiadásait, 
amit előállított term ékeinek értékesíté
séből ér el.

A CORCAN a szövetségi büntetés
végrehajtási intézetek m integy felében 
képviselteti magát. Ami lényegesen el
tér a m agyar gyakorlattól az, hogy a 
CORCAN valóban egy cég, am elynek 
32 üzem egysége (te lephelye) van, 
amelyek csak részben önállóak. Vala
mennyi üzemnek közös a m arketing, a 
term ék-tervezési, a fejlesztési, a gyár
tás-szervezési és a jogi-irányítási ap
parátusa. A felső vezetés az ottawai 
központban működik.

A 32 területi üzem egységet üze
meltetési igazgatók vezetik, akiknek 
feladata a központilag tervezett, m eg
határozott formában, m inőségben és 
mennyiségben előírt term ékek előállít
tatása. Nem tartozik tehát a felelőssé
gük körébe a termékek hosszabb időre

szóló raktározása, piaci értékesítésé
nek m egszervezése és főleg az üzem 
egység gazdasági-pénzügyi egyensú
lyának folyam atos fenntartása. Annyi
ra központosított a m arketing és a p i
ackutatás, piacszerzés, hogy a helyi 
üzem egységek vezetői csak kis m ér
tekben vállalkozhatnak önálló, helyi 
m egrendelésének teljesítésére. M ind
ezekre az egyes üzem egységek szerve
zete sem ad módot, miután az üzem el
tetési igazgatókhoz csak a közvetlen 
te rm elésirány ítók  és néhány adm i
nisztrátor munkatárs tartozik.

A CORCAN a modern term elési 
technikák alkalm azása törekszik. Szá
mos CORCAN-műhelyben a „mindent 
a m egfelelő időben"  elvet alkalm az
zák. Ez lehetővé teszi a cég számára, 
hogy csökkentse a beruházási költsé
geket, továbbá kam at-m egtakarítási és 
raktározási költség- m egtakarítást ér
jen  el.

A fogvatartottak „munkáltatható- 
sá g á t” a CORCAN-nál külön részleg 
vizsgálja. A foglalkoztatás terápiás je l
lege kap elsődlegességet. Ha nincs ele
gendő számú foglalkoztatható elítélt, 
akkor m egtörténik az, hogy jelentős 
m egrendeléséket sem tudnak teljesíte
ni. A CORCAN tehát nem biztosít te l
je s  foglalkoztatást, és nem is törekszik 
arra.

Az elítéltek foglalkoztatása önkén
tes alapon folyik. A CORCAN korábbi 
e lképzelése a m unkálta tás töm eges 
m egvalósítása volt, ezért a technológi
ailag szükséges létszám nak a dupláját 
is alkalm azták egy időben. Jelenleg a 
cég stratégiájában előtérbe került a ter
m elékenység, ezért, többnyire, m ár 
csak m egrendelésre dolgoznak.



Fontos m egjegyezni, hogy a szö
vetségi büntetés-végrehajtási in téze
tekben fogvatartott bűnelkövetők leg
nagyobb részének igen bizonytalan a 
foglalkoztatási előélete. Egy vizsgálat 
szerint 60% -uk volt m unkanélküli le
tartóztatásuk idején, és hozzávetőleg 
55% -uk büntetésének több m int felét 
is m unka nélkül töltötte.

Terméig értékesítés

A C O R C A N -üzem ekben gyárto tt 
term ékek m inősége a kanadai átlagnak 
m egfelelő. Pl. a náluk készült irodabú
torok tartósak, a hivatalok használati 
követelm ényeinek tökéletesen m egfe
lelnek, form ájukat tekintve viszonylag 
egyszerű vonalúak, a divatot kevéssé 
követik, ezáltal időállóak. A CORCAN 
ugyanakkor a folyam atos m inőség-fej
lesztésre törekszik, s azért választotta 
az ISO tanúsítványok kiadását, hogy 
egyrész t növelje  a hatékonyságot, 
m ásrészt fejlessze a műhelyek munka- 
körülm ényeit.

Érdekesség, hogy a fogvatartottak 
által előállított term ékek piaci árát fo
lyam atosan a privát szektorban előállí
tott hasonló term ékek árával azonos 
szinten kell kialakítaniuk, ezáltal a 
CORCAN nem élhet az alacsony m un
kadíj előnyeivel. Amennyiben alacso
nyabb árat alkalm aznak, azonnal k ite
szik m agukat a m agáncégek tám adása
inak, akik a po litika  legm agasabb 
szintjéig is elviszik panaszukat.

M int em lítettük: a CORCAN-nál a 
m arketing és az értékesítési tevékeny
ség irányítása egyaránt központosított, 
de m inden régióban -  9 területi irodá
ban -  van helyi értékesítési képviselő. 
Az alapanyagok beszerzése is közpon

tilag történik, ahonnan keretszerződé
sek alapján az üzemek helyi lehívással 
ju tnak  a termékekhez.

A szervezet nem működhetne olyan 
hatékonyan, ha elsősorban szabadpiac
ra kellene term elnie, és folyamatosan 
profitot kellene elérnie. A CORCAN 
különlegesen jó  helyzetben van annak 
köszönhetően, az előállított termékeik 
90% -a a belső piacra, a korm ányhiva
talok, illetve az NGO-k, az oktatási és 
egészségügyi szervezetek m egrende
lésre készülnek. A cég sikeres m űkö
dése -  a speciális belső szabályozáson 
túlm enően -  elsősorban abban rejlik, 
hogy állami m egrendeléseik m aghatá
rozó nagyságúak és folyamatosak. Az 
állami m egrendelések stabilitást bizto
sítanak a büntetés-végrehajtás gazdál
kodó szervezetének, lehetővé teszik 
egy-egy term ék nagy sorozatú, hosszú 
ideig történő gyártását, amely a fogva- 
ta rto tti m unkaerő adottságaival is 
összhangban van.

A CORCAN-nál rugalmasan rea
gálnak a m egrendelésekre: a folyam a
tos term eléshez szükséges likviditási 
biztonság állandóan adott, illetve ha
talm as és kitűnő informatikai háttérrel 
rendelkező raktári kapacitás (kingstoni 
rak tárte lep ) áll rendelkezésükre a 
készterm ékek elhelyezésére és elosztá
sára. Ez a készletező tevékenység és az 
azonnali kiszolgálás lehetősége is hoz
zájárul ahhoz, hogy a költségvetési 
szervek szívesen vásárolnak a 
CORCAN-tól.

A CORCAN „ szorosan kézben tart
j a ” a büntetés-végrehajtás belső piacá
nak ellátását minden olyan termékre 
vonatkozóan, ami csak szükséges lehet 
a fogvatartottak és a személyzet szá



mára, és a CORCAN keretébe előállít
ható.

A központosított szervezet előnyei
nek kihasználása m ellett a CORCAN- 
nál is szükségét látják a nagyobb ru 
galm asságnak, ezért keresik a módját

annak, hogyan lehetnének a helyi üze
mek vállalkozóbbak, m iként szerez
hetnének nagyobb arányban vevőket a 
szabad piacon.

(Deá£  T en n e  Is tvá n

<FeCfiasznáCt irodaíom
Garam völgyi Béla— Tóth Sándor
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