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Király Klára 

Hírek a börtönvilágból 

Új spanyol bv. intézet 

Granada tartományban új büntetőközpont várja azokat a fogvatartottakat, aki-
ket az általuk elkövetett bűncselekmény elkövetése miatt három hónaptól hat 
évig terjedő szabadságvesztés-büntetésre ítéltek. Az börtön betelepítését 2009. 
szeptemberében kezdik meg. A Szociális Integrációs Központ nevet viselő in-
tézet jelentőségét az adja, hogy a civilek rendszeres tájékoztatására is sor kerül, 
ugyanis az illetékesek szeretnék a lakosság tudtára adni, hogy a büntetésüket 
letöltő fogvatartottak nem veszélyesek a társadalomra, annak hasznos tagjaivá is 
válhatnak. A Központ élére Clotilde Berzosa asszonyt nevezték ki, aki az Al-
meriai Büntetőközpontból került át Granada tartományba. 

A vezetők azt várják az intézetben beindításra kerülő programoktól, hogy 
segítségükkel az elítéltek a szabadlábra kerülést követően könnyebben tudnak 
majd boldogulni. A börtön több mint 300 fő elhelyezésére alkalmas, rendszer-
beállításával nagy terhet vesznek le az Albolote Büntetőközpont válláról.  

Forrás: El Centro de Inserción Social de Granada acogerá sus primeros residentes 
en septiembre, Lucas Sanchez. Granada Digital, 2009. 05. 05. 

Egy tervezett börtönről 

A spanyolországi Castilla tartomány északi részén új büntetés-végrehajtási in-
tézet felépítésére kerülhet sor. A börtön helyének kiválasztásakor a Las Cha-
nas környékén található földterületre esett a választás, mivel itt az infrastruk-
túra viszonylag könnyen kiépíthető. Közigazgatási szempontból Zamora váro-
sához fog tartozni a börtön, amely 1750 fő elhelyezésére nyújt majd lehetősé-
get, s az lesz a specialitása, hogy alkalmas lesz a kábítószerfüggő elítéltek el-
szállásolására és kezelésére is. Az illetékesek 550 fős börtönszemélyzet alkal-
mazását tervezik.  

A tartomány kormányzata úgy véli, hogy a beruházási költségek elérhetik 
a 120 millió eurót.  

Forrás: Zamora: El Gobierno construirá una prisión para dos mil internos en los 
terrenos de Las Chanas, Norte de Castilla, M. J. Pascual. 2009. 06. 03. 

Új börtönépület Németországban 

A Bajorország területén található Landshutban, a közel 100 éves büntetőinté-
zet helyett új börtönépületet építettek. Az apróbb munkálatok 2009 nyaráig be-
fejeződnek. 

Az új épületben 315 fő kerülhet elszállásolásra. Itt – a régi börtönnel ellen-
tétben – már megoldott az elítéltek munkával való ellátása és szakmát adó 
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képzése. Az objektum konyhával, mosodával és a fogvatartottak foglalkoztatá-
sát szolgáló műhelyekkel rendelkezik. Az intézet a legmodernebb megfigyelő 
eszközökkel gondoskodik a biztonság fenntartásáról.  

Forrás: Eines der modernsten Gefängnisse Europas. Bayerische Staatszeitung, 
2008. 05. 02. 

Cellává alakított konténerek Új-Zélandon 

Új-Zéland büntetés-végrehajtásért felelős minisztere megvalósíthatónak tartja 
azt a felvetett ötletet, hogy az egykor szállításra használt konténerek akár cel-
lává is átalakíthatók. Az elítéltek érdekeit védő szervezetek már jelezték, hogy 
nem értenek egyet a kezdeményezéssel, mivel a konténerekben történő elszál-
lásolás nem humánus. Az illetékesek azonban kitartóan keresik az új börtönök 
építésének alternatív megoldásait, mivel a férőhelyhiány miatt épült új intéze-
tekben egy-egy cella kialakítása túlságosan költségesnek bizonyult.  

Forrás: Building new prisons costly – cheaper options needed, Staff Report. New 
Zeland Herald, 2009. 06. 22. 

Biztonságtechnika a spanyol büntetés-végrehajtásban 

2009. májusától a spanyolországi Alicante II. intézetben próbaképpen beüze-
meltek egy számítógépen futó új biztonsági programot. Ennek segítségével a 
börtön falain belül sokkal hatékonyabban lehet majd nyomon követni az elítél-
tek mozgását. A kísérleti program jelentőségét az adja, hogy 800 fő megfigye-
lését teszi lehetővé. Ily módon a börtönszemélyzet a fogvatartottak napi rutin-
ját könnyen ellenőrizheti. Az elítéltek mozgása folyamatosan figyelemmel kí-
sérhető, mindegy, hogy a műhelyben dolgoznak, tanulnak vagy éppen vala-
melyik sportlétesítményben edzik magukat. 

Forrás: La cárcel de Villena crea un sistema pionero que controla el movimiento de 
los presos, Pérez Gil. Información de Alicante, 2009. 05. 29. 

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
az amerikai börtönökben 

Egy Colorado államban közzétett jelentés statisztikai adatai szerint 2007-ben 
60 ezer nemi erkölcs elleni bűncselekményt követtek el a büntetés-végrehajtási 
intézetekben. A börtönök vezetői szerint tarthatatlan a jelenlegi helyzet. 
A Kongresszus már 2003-ban létrehozott egy bizottságot, amelynek a feladata 
a nemi erkölcs elleni bűncselekmények számának csökkentése volt az állami 
büntetés-végrehajtási intézetekben. A témával 2006 óta a korábbinál még 
gyakrabban foglalkozik a sajtó. Ennek az az oka, hogy több helyen a börtön-
személyzet tagjai követtek el ilyen jellegű bűncselekményeket. 
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A már említett jelentés sürgeti a börtönszemélyzet tagjainak körültekin-
tőbb kiválasztását, továbbá a kamerás megfigyelőrendszerek még szélesebb 
körű kiépítését. Az elemzések szerint a társadalom véleménye megosztott a té-
mában. 

Forrás: Prisons must do more to prevent rape of inmates, Staff Report. Denver 
Post, 2009. 06. 24. 

Egészségügyi ellátás egy észak-ír börtönben 

A South Eastern Health and Social Care Trust (Az Észak-ír Egészségügyi és 
Gondozási Alapítvány) 2008-as éves jelentésében elégedett volt az észak-íror-
szági Hydebank Wood büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi ellátásával. 
A börtön napi 24 órás ügyeletet biztosít a fogvatartottak számára. A betegekről 
képzett orvosok és nővérek gondoskodnak. A börtön fogvatartotti összetételé-
ből adódóan a férfi, a női és a fiatalkorú elítélteket külön egészségügyi részleg-
ben kezelik. 

Forrás: Healthcare in Hydebank, Tim Kernan. Belfast Telegraph, 2009. 01. 19. 

Egészségügyi ellátás egy olasz bv. intézetben 

Az olasz Börtönszolgálat úgy véli, hogy a savonai Sant Agostino büntetés-vég-
rehajtási intézetben szükséges lenne az egészségügyi ellátás színvonalának 
emelésére. Az orvosi ügyeletet ugyan folyamatosan biztosítani tudják, de a 
fogorvosi ellátás minőségén javítani kellene. 

Forrás: Pantegane nel carcere di Savona, Laura Sergi. Il Ponente, 2009. 02. 11. 

A mentális betegségben szenvedő spanyol elítéltek helyzete 

Az utóbbi ötven évben a spanyolországi börtönpopuláció 65%-kal nőtt, elérve 
a 74 ezer főt. Ezalatt az idő alatt megfigyelhető volt, hogy a kinti népességhez 
hasonlóan a fogvatartottak körében megnőtt a mentális megbetegedések szá-
ma. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan kerekasztal-megbeszélést tartottak a 
Sa Nostra Kulturális Központban neves büntetés-végrehajtási és egészségügyi 
szakemberek részvételével. 

Az INTRESS szociális jólétért tevékenykedő szervezet kutatást végzett a 
spanyolországi fogvatartottak mentális állapotáról, amelyben a kezelést szol-
gáló programokon kívül, a rendelkezésre álló országos statisztikai adatokat is 
vizsgálták. A bemutatott és elemzett helyek közül érdemes kiemelni a Balear-
szigeteket, ahol 2049 elítélt él, akiknek 25%-a valamilyen pszichés megbetege-
désben szenved. Ez az adat azonban 50%-ra nő, ha beleszámítjuk azokat is, 
akik a pszichés betegségüket a különféle toxikus anyagok elfogyasztásával 
szerezték.  



Király Klára 

116 

A résztvevők megfogalmazták, hogy szorosabb együttműködésre lenne 
szükség az Egészségügyi Minisztérium és a büntetés-végrehajtási intézetek 
között. 

Forrás: La salud mental en el ámbito penitenciario, Gerardo de la Vega. Diario de 
Mallorca, 2009. 05. 27. 

Munkavégzés és képzés egy olasz börtönben 

Az Anconától 120 km-re található Ascoli Piceno büntetés-végrehajtási inté-
zetben az elítéltek egyrészt a konyhán dolgoznak, másrészt a MOF 
(Manutenzione Ordinaria del Fabbricato) által szervezett munkáltatás keretei 
között tevékenykednek. A fogvatartottak napirendje havonta változik, hogy 
ezzel is elkerüljék a monotonitást. 

Az intézet a fogvatartottak szabadulás utáni munkavállalása érdekében 
nyomdász tanfolyamokat szervez számukra. Az olasz Börtönszolgálat szerint 
szükség lenne még más jellegű szakmát adó képzésekre is. 

Forrás: Detenuti lavoran ad Ascoli Piceno, Lorenzo Mira. Corriere Adriatico, 
2009. 03. 14. 

Konferencia az elítéltek foglalkoztatásáról 

Az OATPFE (Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, azaz a Börtönmunka és Foglalkoztatás Autonóm Szervezete) konfe-
renciát szervezett a spanyol börtönökben folyó munkáltatás és foglalkoztatás 
helyzetéről, továbbá arról, hogy az elítéltek milyen területeken jutnak munka-
lehetőséghez a spanyol börtönökben. A többnapos konferencián – többek kö-
zött – a munkáltatók és a különféle érdekvédelmi szövetségek képviselői hall-
gatták meg az előadásokat. 

A spanyol börtönökben a fogvatartottak munkáltatása elsősorban a ruha-
készítés, a fa- és fémmegmunkálás és a kézművesség területén folyik. 

Forrás: Prisiones mostrará el trabajo de presos a empresarios e instituciones en La 
Casa Encendida hasta el sábado, Gerardo Fernandez. Terra, 2009. 03. 06. 

Az elítéltek foglalkoztatása egy osztrák börtönben 

A Wien-Mittersteig büntetés-végrehajtási intézetben az elítéltek munkáltatásá-
nak fő profilja a különféle bőrből készült termékeket készítése. Ezeket a tár-
gyakat 5 és 20 euró közötti összegért vásárolhatja meg a civil lakosság.  

Az említett bécsi börtönt 1908-ban alapították. 1975-ben jelentős moderni-
záláson ment keresztül.  

A fogvatartottak számítógép-kezelői oklevelet és különféle szakmunkás 
bizonyítványokat szerezhetnek. A szabadidős programok tekintetében a teni-
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szezés, a futball, a darts és a billiárd között választhatnak, vagy igénybe vehe-
tik a helyi edzőtermet. 

Forrás: Produkte Lederwaren Wien-Mittersteig, Broschüre Unternehmerarbeiten 
2009. 

Zöldségtermesztés egy Washington állambeli börtönben  

A Stafford Creek Büntetőközpont elítéltjei helyben honos növények termeszté-
sével foglalkoznak a Puget-tengerszorostól délre. Évente hét tonna kiváló mi-
nőségű zöldséget termesztenek. 

Az intézet Washington állam négy állami börtöne közül az egyik, ahol cé-
lul tűzték ki a természetes erőforrások megőrzését és az elítéltek mezőgazda-
sági munkával való ellátását. 

Forrás: Sustainable prison uses greenhouses, recycling, gardens, John Dodge. The 
Olympian, 2009. 06. 19. 

Nápolyban elítéltek segítik a balesetmentes közlekedést 

A város Beverello mólójánál mindig nagy a forgalom, ezért szükség van forga-
lomirányítókra a turisták védelme érdekében. Ezt a feladatot június első heté-
től hat hónapon keresztül volt elítéltek látják el. A munkájuk abból áll, hogy 
egy megállásra felhívó táblával a kezükben az átkelőhelyre lépnek, és a piros 
lámpa jelzését megerősítve, védik az esetleges balesetektől a régi városrészbe 
igyekező turistákat.  

A kezdeményezést Campania tartomány finanszírozza. A Nápolyi Ex-el-
ítéltek Szervezete fényvisszaverő mellényeket biztosít a munkát végző szaba-
dultak számára.  

Forrás: La sicurezza dei turisti? Davanti al porto di Napoli è garantita dagli ex 
detenuti, Giorgio Mottola. Corriere della Sera 2009. 06. 19. 

Kutyaterápia a rács mögött 

A New Yorkhoz tartozó 1600 főt elszállásoló Fishkill Büntetőintézet csatlako-
zott a “Kutyaterápia a rács mögött” elnevezésű programhoz. A fogvatartottak 
feladata a nyolchetes kutyakölykök tanítása. Az ebekből olyan munkakutyák 
lesznek, amelyeknek segíteniük kell a fogyatékkal élőket. 

A kutyákkal való törődés révén az elítéltek megtanulják és gyakorolják a 
felelősségteljes gondolkodásmódot, továbbá hasznosnak érzik az elvégzett 
munkát. A büntetés-végrehajtási intézet fontosnak tartja a kezdeményezést, 
mivel különféle tanulmányok támasztják alá az ember és a kutya közötti kap-
csolatnak a humán pszichére gyakorolt jótékony hatását. 

Forrás: Prison-trained puppies help wounded troops. Story Highlights from 
Oprah Winfrey. oprah.com, 2009. 06. 19. 
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Szakképző tanfolyamok női elítéltek számára 

A perugiai női börtön lakói számára olyan szakképző tanfolyamokat indítot-
tak, amelyek leginkább keresettek az intézeten kívül. Szakácsként és kerami-
kusként nagy valószínűséggel találnak majd állást a szakképző tanfolyamot el-
végzettek. A különféle takarítócégeknél és vegytisztítással foglalkozó vállala-
toknál is akadhat munkalehetőség a számukra. A tánctanulás a börtönben ke-
vésbé népszerű, csak néhány fogvatartott lát benne fantáziát. 

Attivite e corsi dei detenuti a Perugia, Giuseppe Viniti. Corriere della Sera, 2009. 
03. 02. 

Egy sikeres reszocializációs program 

Barbara Margolis – fontosnak tartva a fogvatartottak képzését és társadalmi 
reintegrációját – 1989-ben megalapította a Fresh Start nevű programot, amely a 
New York City börtönben és a férfi elítélteket elszállásoló Eric M. Taylor Bün-
tetőközpontban is eredményesnek bizonyult.  

A kezdeményezés eredeti célja az volt, hogy a főzés fogásainak, s – tovább-
menve – a szakácsművészet fortélyainak elsajátítása után a volt elítéltek el 
tudjanak helyezkedni szakácsként, akár nevesebb éttermekben is. Ezen kívül 
Barbara Margolis segített feléleszteni a fogvatartottak által készített Rikers 
Review magazint is. 1997-től a Fresh Start program az Osborne Association 
nonprofit szervezet irányítása alá került. 

A program minden évben 60 olyan szakképzett elítéltet bocsát ki, akik 
mindenféle szempontból alkalmassá váltak az éttermi munkára. A tanárok 
Manhattan éttermeiből érkeznek, az oktatás 10 héten át zajlik. 

A Fresh Start program egy másik vállalt célja, hogy terápiát nyújt a drog-
függőknek már a szabadságvesztés-büntetésük ideje alatt, majd jelentős segít-
séget ad az újrakezdéshez a szabadlábra kerülésüket követően.  

New York City illetékes minisztériumának büntetés-végrehajtási osztálya 
szerint a Fresh Start programban résztvevők között 25% a visszaesési ráta, ami 
jóval kisebb, mint az átlagos 46%. 

Forrás: In NYC trained inmates to cook, Margalit Fox. The New York Times, 
2009. 07. 14. 




