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Írásomban a nemzetközi Mediation and Restorative 
Justice in Prison Settings (MEREPs2) projekt magyar 
tapasztalatain keresztül mutatom be a resztoratív 
(helyreállító) módszer alkalmazását egy magyaror-
szági börtön elítéltjei, a börtönszemélyzet és más érin-
tettek körében. az Eu-s forrásból, 2010 és 2011 novem-
bere között megvalósuló modellprogram helyszíne a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön. a magyarorszá-
gi program az Országos Kriminológiai intézet és a 
Foresee Kutatócsoport együttműködésében valósul 
meg. a Foresee interdiszciplináris munkacsoport-
ja alternatív vitarendezési eljárásokkal foglalkozik, 
mediációs-, képzési-, tanácsadó- és kutató tevékeny-
séget végez. 

Magyarországon a börtönben alkalmazott mediáció 
intézményesítésére ez a program tesz először kí-
sérletet, mégpedig három területen: jóvátétel az 
áldozatok számára, zárkakonfliktusok és az elkö-
vetők családi kapcsolatainak helyreállítása, illetve 
reintegrációjának elősegítése. 

a program során eddig öt zárkakonfliktust kezelő 
és egy büntetésmegszakítást előkészítő, családi dön-
téshozó konferencia valósult meg. a projektben nem-
csak „első bűntényesek”, hanem visszaesők is részt 
vesznek, a résztvevők büntetésüket rablás, lopás, testi 
sértés, szemérem elleni erőszak vagy emberölés miatt 
töltik. Ezek a besorolások természetesen alapjaiban 
határozzák meg az elítéltek büntetésvégrehajtás-beli 
helyzetét: az elítéltek elhelyezését (börtön vagy fegy-
ház), illetve mozgásterüket és napirendjüket is. a pro-
jekt során kiderült, hogy az elítéltek közvetítésre való 

fogékonysága, kommunikációja nem követi ezeket a 
börtönbeli kategóriákat. sok más mellett a resztoratív 
ülések egyik legfontosabb tanulsága a börtönsze-
mélyzet számára az volt, hogy ezek a törésvonalak 
átírhatók: többszörös visszaeső, fegyházas elítélt is 
képes lehet a nyílt kommunikációra, felelősségválla-
lásra és megoldáskeresésre. 

kik a szereplôk? – Beavatkozás  
és kutatás egymáshoz való viszonya

a projektet egy akciókutatás kíséri végig.3 célcso-
portja a börtönszemélyzet, az elítéltek, az áldozatok, 
az igazságszolgáltatás és büntetés-végrehajtás terü-
letén dolgozó szakemberek és döntéshozók voltak. 
a modellprogram kezdetén Marian Liebman, angol 
mediátor, áldozatsegítő, pártfogó felügyelő tartott 
szakmai műhelyfoglalkozást és mediátori alapkép-
zést a balassagyarmati bv-dolgozók kb. tizenöt fős 
csoportjának. a képzés fontos eleme, hogy a részt-
vevők ráhangolódjanak a helyreállító igazságszol-
gáltatás szempontjaira. a képzést követően felálló 
munkacsoport kezdetben négy nevelőből, néhány 
biztonsági tisztből és a börtönben működő ipoly 
cipőgyár felügyelőiből állt. Hamar kiderült, hogy a 
nevelők a legaktívabbak, ami feltehetően azzal ma-
gyarázható, hogy az ő munkaköri feladataikba illeszt-
hetőek be leginkább a resztoratív gyakorlatok, és ők 
látnak a legnagyobb kihívást az alkalmazásukban. Ez 
abban mutatkozott meg, hogy ők jelentek meg a havi 

A rendszerváltást követôen Magyarországon jelentôs átrendezôdés történt a bûnözés mértékében és struk-
túrájában: ugrásszerûen megnövekedett a bûnelkövetés és a látens bûnözés; alacsony lett a felderítési 
arány és gyakori a visszaesés. Az erôszakos bûncselekmények és a fiatalkorú bûnelkövetés jelentôsen 
emelkedô tendenciái jellemezték Magyarországot. A változások komoly kihívást jelentettek a büntetô para-
digmán alapuló központosított igazságügyi és büntetés-végrehajtási struktúra számára, megkérdôjelezték 
hatékonyságát és mûködési logikáját. A rendszer sokáig ellenállt a reformnak, pedig látható volt, hogy a 
korábbi struktúra fenntartása a zárt intézmények esetében elkerülhetetlenül olyan tüneteket produkál, 
mint a túlzsúfoltság, az elítéltekkel szemben alkalmazott fizikai erôszak illetve az elítéltek közti agresszió, 
az elítéltek felelôsséghárító magatartása valamint pszichés problémái. E kihívásokra próbálnak adekvát 
választ adni az áldozatokat és az elítélteket egyaránt bevonó resztoratív igazságszolgáltatási programok, 
melyek célja az áldozat, az elkövetô, és a cselekmény által érintett további személyek és közösségek közötti 
párbeszéd megteremtése.

Partnerség és fegyelmezô struktúra 

a resztoratív eljárás lehetôségei a magyarországi börtönökben

szegô dóra
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rendszerességgel megrendezett üléseken. Később ki 
is fejezték a mediációhoz való viszonyuk alakulását: 
„Fontossá vált nekem, hogy súlya legyen a mediációnak. 
Ne csak annyi legyen, hogy áh, megcsaptalak, elintézzük 
mediációval!” (G., nevelő). „Ott tud ez a módszer hoz-
zátenni a munkánkhoz, ahol van más problémamegoldási 
séma is, nemcsak az ököllel rendezés” (V., női nevelő). 
„Nekem azért egyre szimpatikusabb, mert azt látják, hogy 
neked más eszköz is van a kezedben, és mégsem azzal élsz! 
Megírhatnád a fegyelmi lapot, elhelyezhetnéd máshova, el-
kezdhetnél zárkát ellenőrizni – és mégis a mediációs utat 
választod.” (Gy., női nevelő).

a projektet végigkísérő kutatásban4 különbséget 
teszünk a kutató személye és a beavatkozó személyek 
közt. a kutató a resztoratív konferenciákon, a támo-
gatói üléseken, az elítéltek családjával való egyeztető 
találkozókon minden esetben résztvevő megfigye-
lőként van jelen. Ez az elválasztás azért különösen 
fontos, mert a resztoratív szakember (aki egy külsős 
pszichológus) – a kutatóval szemben – intenzíven be-
vonódik a folyamatba. Neki rögtön kettős, facilitátori 
és támogatói szerepben kell helytállnia, és feladat-
köreit a sokszereplős, bv-s erőviszonyok között kell 
érvényesítenie. ahogy a bv. számára új a resztoratív 
szemlélet, úgy a resztoratív szakember számára is új 
terep a bv. az új közegben való, sokszereplős „navi-
gáció” erősen meghatározza saját attitűdjeit, melyek 
szintén a vizsgálat tárgyát képezik. a kutató és a 
kutatás szerepével kapcsolatban fontos megjegyezni, 
hogy nem célja a büntetés-végrehajtási keretek tágí-
tása, illetve megváltoztatása, ugyanakkor konzisz-
tensen kívánja képviselni a resztoratív igazságszol-
gáltatás alapelveit.5 a kutatás ebből következően arra 
összpontosít, hogy mely börtönadottságok vannak 
hatással a helyreállító szemléletű folyamatokra, és 
ezekhez mérten milyen korlátai vannak a resztoratív 
elvek érvényesítésének. 

Ez a kérdésfeltevés azért lényeges, mert míg a 
resztoratív szakemberek saját feladatukról az eljárás 
szemlélete és módszertana által meghatározott ke-
retben gondolkodnak, addig a bv. egy igen speciális 
közeg e technikák gyakorlására. a nevelők és elítéltek 
relációja, a bv-beli státuszhierarchia és a parancsural-
mi szerepelvárások (fegyelmező eszközök alkalma-
zása, erősen szabályozott, formális kommunikáció, 
bevett büntetőeljárások a konfliktusok kezelésében), 
illetve az elítéltek oldalán a börtönközösségbeli szere-
pek olyan adottságok, melyek igencsak befolyásolják 
a közvetítés helyét, folyamatát és kimenetelét. 

a börtönadottságok fényében a kutatás egyik fő kér-
dése az, hogy összehangolható-e a resztoratív szem-
szög és a bv-s szemszög? a bv-s szereplők mennyiben 
képesek azonosulni a helyreállító elvekkel, minde-
nekelőtt a bizalomra alapozó, partneri kommuniká-
cióval? Mennyiben és milyen módon adaptálhatóak 
a resztoratív gyakorlatok a bv. intézményi-, jogi- és 
személyi adottságaihoz?

a börtönviszonyok hatásai  
a resztoratív elvekre

a kutatás során egyértelművé vált, hogy a nevelők-
nek megvannak a saját, kidolgozott eljárásai az elítél-
tek egymással és a személyzettel való kapcsolatainak 
értelmezésére. a börtönben való boldoguláshoz el-
engedhetetlen a saját és az elítéltek cselekvéseinek, 
börtönbeli státuszainak, érdekeinek és motivációinak 
folyamatos figyelemmel követése. a fogvatartottak 
jellemzően manipulatív és stratégiai cselekvések ré-
vén tartják fenn magukat a börtön világában. Úgy 
próbálnak „túljárni a parancsuralmi rendszer eszén”, 
és megélni valamiféle relatív szabadságot a zárt intéz-
ményben, hogy megkísérlik a nevelők elől elfedni bel-
ső ügyeiket, köztük konfliktusaikat is. Tiltott dolgokat 
(Rivotrilt, mobiltelefont) hoznak be és cserélnek, tiltott 
cselekvéseket űznek (az enyhébb fizikai agressziótól a 
nemi kapcsolatig vagy erőszakig). a személyzet és az 
elítéltek hétköznapi érintkezését, a fegyelmező struk-
túra által kitermelt, manipulatív cselekvések szövik 
át. a börtön nevelőinek viszonyulása ehhez igazodik: 
folyamatosan éber, gyanakvó bizalmatlanság jellem-
zi. a kiismerhető fogvatartottakhoz viszonyulnak 
pozitív attitűdökkel, hisz rájuk kevésbé jellemzőek 
a nehezen átlátható stratégiai cselekvések, így őket 
tudják beilleszteni saját, nevelői stratégiáikba: „László 
stratégiailag fontos pont a nevelő számára. Mert egyenes és 
együttműködő a börtön személyzetével” (Z., biztonsági 
tiszt). „Bevédett fogvatartott. Odafigyelünk rá, mert fiatal 
korából és személyiségéből adódóan alakítható még” (V., női 
nevelő). 

a nevelők elítéltekkel kapcsolatos tudása és attitűd-
jei jelentős mértékben meghatározzák, hogy hogyan 
állnak egy-egy konfliktushoz. a kutatás tapasztalata-
inak egyik fontos tanulsága ugyanis az volt, hogy ak-
kor van esély a pártatlanság elvének érvényesülésére, 
ha „idegen” nevelő közvetít a konfliktusban, akinek 
az érintett elítéltek nem a saját nevelési csoportjába 
tartoznak, vagyis ismeri és érti cselekvési mecha-
nizmusaikat, érdekeiket, de nincs velük közvetlen, 
nevelői kapcsolatban. a külső, „civil” facilitátorral 
szemben a nevelők látják és maguk is értelmezik az 
elítéltek rejtett motivációit, börtönbeli érdekeit. Nem 
ritka, hogy a facilitációs párbeszéd az elítéltek számá-
ra a hétköznapi, személyzetet félrevezető stratégiai 
cselekvések sorába illeszkedik, és a börtönbeli előny-
szerzés (kedvezmények, kérelmek pozitív elbírálása), 
vagy a fegyelmi büntetés elkerülése jelentik a moti-
vációt. a konfliktussal kapcsolatos valós szükségle-
teik ilyenkor nem kerülnek felszínre. ugyanakkor 
arra is volt példa, hogy az ilyesféle kezdeti motiváció 
megváltozott, s fontossá vált a többi szereplő szem-
pontjainak megértése, a felelősségvállalás és a saját 
igények kinyilvánítása. Erre – függetlenül attól, hogy 
a facilitáció zárkakonfliktusra, vagy családi kapcsola-
tok helyreállítására irányul –, akkor van a legnagyobb 
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esély, ha az elítéltnek vannak a börtönönérdekein kí-
vüli, külső motivációi: támogató családi kapcsolatai, 
vagy a szabadulás utáni céljai.

a resztorativitás elveit (a nyílt, partneri kommuni-
kációt, a szükségletek kifejezését) veszélyeztetik az 
elítéltek börtönközösségbeli alá-fölérendeltségi viszo-
nyai, konzervált szerepei is (csicska, köcsög, vamzer, 
span, menő stb.). „A börtönben egyes személyközi konf-
liktusok az együttélés szintjén állandósulnak. A rabok sze-
repeket vesznek fel, mert ezek által képesek az érdekeiket 
hatékonyan képviselni”.6 a szerepek integráns része a 
börtönszemélyzettel szembeni attitűd is (együttmű-
ködő, konfrontálódó, rejtőzködő, stb.). a stabil sze-
repekből sokszor a közvetítő folyamat párbeszédre 
építő törekvései sem tudják őket kimozdítani. az 
aktuális, kezelendő konfliktus gyakran tükrözi az 
állandósult szerepleosztást. ugyanis rendszerint na-
gyobb a szerepből való kilépés börtönbeli következ-
ményeinek kockázata az elítélt számára, mint annak 
fontossága, hogy aktuális sérelmeit, szükségleteit 
kifejezze vagy megpróbálja konfliktusait feloldani. 
Olyan eset is van, amikor az aktuális konfliktus üt-
közik az elítélt börtönbeli szerepeivel és veszélyezteti 
börtöntársadalombeli helyzetét. Pl.: „László attól fél, 
hogy a körleten azt hiszik, hogy Gábor nemi kapcsolatban 
áll vele. Ezzel leértékeli őt az elítélttársak szemében és még 
rosszabb pozícióba hozza a börtönközösségben. Ezért jelez-
te nyíltan, hogy Gábor testileg közeledik hozzá” (V., ne-
velőnő). Ezekben az esetekben a facilitációs cél, – a 
szükségletek kifejezése és a konfliktus helyreállítása 

– összhangban van az elítélt tágabb, börtönközösség-
beli érdekeivel. De a konfliktus másik oldalán is áll 
egy elítélt, akinél éppen hasonló indítékok gátolják a 
kommunikációt. a facilitációs párbeszéd szemben áll 
börtönközösségbeli érdekeivel: „Valószínűleg Gábor le 
fogja tagadni ezeket a dolgokat. Fél a többi elítélttől. A mi-
nősítéstől”. az eljárás arra törekszik, hogy az ő szem-
pontjai is kifejezésre kerüljenek. a börtöntársadalmi 
érdekek bonyolult rendszerének, a szerepek hierar-
chikus hálózatának megismerésében nyújt segítséget 
a resztoratív szakember számára a társ-facilitátor sze-
repébe lépő nevelő. 

az elítéltek motivációinak elmélyítésére, a konzer-
vált szerepekből való kilépésre nincsenek egységes 
megoldások. általánosságban elmondható, hogy az 
elítéltek resztoratív szemszögre való érzékenyítésé-
ben, és a konfliktusok feloldásában fontos szerepet 
játszik, ha az érdekellentéteik mellett felszínre kerül 
érdekközösségük is. Ekkor elindulhat a nyílt kom-
munikáció, és a foglalkozáson szóba kerülhetnek a 
szerepelhagyás, a börtönhierarchia megsértésével 
vagy a börtönbeli előnyök elvesztésének veszélyével 
fenyegető kényes kérdések is. Pl.: „Egyikük sem akar 
elkerülni a zárkából. Laci azért nem akar, mert kölyökké-
pű. Bántják a zsiványok idegen zárkában. Gábor azért nem 
akar elkerülni, mert meleg. Őt ezért bántják. Közös érdekük, 
hogy a jelenlegi zárkában maradhassanak.”

a kép még mindig nem teljes: a folyamatot nehezí-
tő adottságok között meg kell említeni az intézményi 
aspektust is. a zárkakonfliktusoknál minden esetnek 

Fotó: Tehnica schweiz (László Gergely – Rákosi Péter)
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megvan a bevett, büntetőjogi kezelésmódja, amelyen 
nehezen lép túl a rendszer. Egyes helyzetekben (pl.: 
nyolc napon túl gyógyuló testi sértés) a törvény kö-
telez, nem kerülhető el a büntetőeljárás, és szóba sem 
kerül a facilitáció. Enyhébb esetben fegyelmi eljárás 
indul – amivel párhuzamosan nem folyhat helyreál-
lító folyamat. Ebből következően megvan a veszélye 
annak, hogy súlytalan ügyekben közvetítünk. Vagy 
– második típusú esetként – a parancsnok dönt úgy, 
hogy a fegyelmi eljárás alternatívájaként kínálja fel 
a facilitáció lehetőségét az elítélteknek. Ez a verzió 
veszélyezteti a resztoratív alapelveket: kérdéses az 
önkéntesség, hiszen a fegyelmi elkerülése, és a pa-
rancsnoknak való megfelelés jelentheti a részvétel fő 
motivációját. „Az elítéltek tisztában vannak vele, hogy a 
facilitációnak sikeresnek kell lenni, hogy a fegyelmi meg-
szüntetésre kerüljön. Most is úgy jött a fogvatartott, hogy 
ő már mindent tud a mediációról.” – fejezi ki aggályát G. 
nevelő egy esetmegbeszélésen.

a harmadik féle esetben a fegyelmi eljárás után 
kerül sor a közvetítésre, amikor „már puszipajtások 
a facilitáció nélkül is, vagy külön zárkába helyezték őket. 
Nincs igazán fennálló probléma, nincs tét.” – folytatja G. 
Ez esetben az szól a közvetítés mellett, hogy az adott 
konfliktus megoldásán túl általános értelemben pró-
bál eszközöket, megoldási alternatívákat nyújtani. Hi-
szen, a struktúra változatlanságából következően, az 
új zárkában, új szereplőkkel előjöhetnek ugyanazok a 
problémák, amelyeket az elítélt nem tudott korábban 
kezelni, amelyet csak a konkrét helyzetben oldott fel 
a tüneti kezelés, a másik zárkába helyezés.

 a negyedik, optimális helyzetben megelőző céllal 
jön létre a közvetítés: „szerintem a mediáció megelőzés-
nek lenne jó. A fogvatartottak az apró konfliktusaikkal nem 
szeretnek a nevelőhöz szaladgálni. A börtöntársadalom el-
ítéli azt. Azt tudja meg a nevelő, ami súlyos. Nehéz elcsípni 
az előzményeket – de ha ezeket mediáljuk le, akkor nem 
fajulnak el a dolgok. Az lehetne egy cél, hogy a súlyos konf-
liktus előzményeit kapjuk el.” (P., nevelő)

az idézett interjúrészlet szóhasználatából 
(„lemediáljuk”, „elkapjuk”) is érzékelhető az a sza-
kadék, amit a nevelőknek át kell lépnie, amikor e 
módszert alkalmazni kezdik. a nevelők részéről a 
nehézségek egy része motivációs természetű, másik 
része a szerepkonfliktusokkal, a nevelői nézőpontból 
való kilépés nehézségével függ össze. a nevelőkre 
jellemző a fegyelmi eljárással járó munka elkerülése, 
a „csak nehogy konfliktus legyen” – attitűd, vagy a 
„nyomozó attitűd”: „derüljön ki az igazság, az indítékok. 
Hogy ki tette, miért tette és mit tett pontosan” (P., neve-
lő). azonban a fél éves munka során azt tapasztal-
tuk, hogy a nevelők egyre inkább magukévá tették a 
resztoratív szemléletet, és javaslatokat fogalmaztak 
meg a helyreállító szemlélet hatékonyabb érvényesü-
lésére: „Beszéltük, hogy úgy érezzük, ezek a megállapodá-
sok néha színleltek. Nincs igazán fennálló probléma. Amíg 
az indulatok vannak, rögtön az esemény után kell leülni. Ha 

lehűtöd az indulatokat, új megoldási sémát tudsz beleültetni 
a fogvatartottba, aminek esetleg később hasznát veszi.” (Gy., 
női nevelő). 

a konferenciákon rendszerint az elítéltek saját ne-
velője is részt vesz, a konfliktusra a civil és a bv-s 
facilitátornál is teljesebben rálátó, támogató kívülál-
ló szerepében. a nevelők számára más-más módon, 
de egyaránt nehézséget jelent a facilitátori szerepbe 
helyezkedés és a konferencián nevelőként való rész-
vétel. általános tapasztalat, hogy nevelői szerepet 
vinni nehezebb, míg a facilitátori szerep védettséget 
jelent. a partneri kommunikációs helyzetet, az in-
formális kommunikációt, vagy az egy körben ülést 
ugyanis nehezebb „átvészelni”, ha nevelőként van-
nak jelen: „Ezt a szerepet nekem még szoknom kell. Nem 
tudom keresztnevén szólítani az elítéltet. A helyzetet az is 
nehezítette számomra, hogy nagyon közel kellett ülnöm a 
fogvatartotthoz, egy körben. Nem tudtam, hogy milyen 
gesztusaim lehetnek. Hogy most merjek-e mosolyogni? Bá-
torítóan nézni? Mindezt fokozta, hogy úgy éreztem, egy 
szerepbe kerültünk Gyurival, mindkettőnknek a konfliktus 
feloldását kell segítenünk támogató jelenléttel, javaslatok-
kal” (V., női nevelő). a fenyegetés kétirányú: veszélyes 
az elítéltek mögött meglátni az embert, és láttatni sa-
ját, emberi oldalukat a parancsuralmi szerep mögött. 
Rendre előkerül a nevelői legitimáció elvesztésének 
félelme. Facilitátorként az erre adott reakció a meg-
szokott, nevelői szerepbe való visszalépés, ilyenkor a 
facilitátor az ülés levezetése közben nevelni kezd: „a 
zárka nyugalma szempontjából sokkal célravezetőbb len-
ne, ha kommunikálná a konfliktusait” (G., nevelő). […] 
vagy: „Ha meg nincs kávé, cigaretta, akkor kell erősnek 
lenni! Kiböjtölni, mert ha hitelt vesznek fel, az egy a kettőbe 
megy, a visszafizetés, és konfliktust generál! Csak rosszul 
jönnek ki belőle!” ilyen esetekben úgy avatkozik be a 
társ-facilitátor pszichológus, hogy a közvetítés – mely 
során a pszichológus és a nevelő párban dolgoznak – 
valóban a felek által hozott problémákról szóljon, és 
ne másról. 

a visszacsatolás formái és szereplôi

annak érdekében, hogy a helyreállító elvek és gya-
korlatok a bv-adottságokkal összeegyeztethetőek le-
gyenek, folyamatos egyeztetés folyik. a resztoratív 
szemlélet és a bv-s szemszög közelítésében fontos 
szerepe van a személyzeti tagok és a resztoratív 
szakemberek részvételével megvalósuló Támogatói 
Ülésnek. Ezeknek az üléseknek több funkciója van: 
itt merülnek fel a facilitációra javasolt esetek, az 
utánkövetés kérdése, illetve információt cserélhetnek 
a konfliktusok alakulásáról. Ezek a körök teremtik 
meg a resztoratív szakemberek és a börtönszemély-
zet között folyó, célokról, motivációkról, félelmekről, 
szerepkonfliktusokról szóló párbeszéd rendszeres ke-
retét is. itt válnak a technikákat alkalmazó szereplők 
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cselekvÔ kutatók

egyszerre a kutatás tárgyaivá és a gyakorlatalkotó fo-
lyamat alakítóivá is.  a kutató a résztvevőktől érkező 
folyamatos visszajelzések révén keresi a helyreállító 
szemlélet adaptálhatóságát a bv-s környezetbe. amint 
a felvázolt kép mutatja, a képzésből, resztoratív gya-
korlatokból, esetmegbeszélésekből, és támogatásból 
összeálló akciókutatás során sok nehézséggel szem-
besültünk. Ennek ellenére az eddigi tapasztalatok 
tanulsága az, hogy van közös nevező a személyzet, 
az elítéltek, a resztoratív és a kutató szakemberek kö-
zött. a kompromisszum kulcsa, hogy a folyamatról 
való párbeszédben is alkalmazzuk a resztorativitás 
szemléletét: a projektet folyamatos, nyílt, kölcsönös 
és közös értelmező és elemző körök segítségével ala-
kítsák a résztvevők. 

a magyar büntetés-végrehajtásban jelenleg egy ne-
velőre átlagosan 80-1007 fogvatartott jut. Bárhogy is 
alakul a programból még hátralevő fél év, úgy gon-
doljuk, hogy a túlzsúfolt és túlbürokratizált bv-ben a 
resztoratív eszközök megismerése, és az elítéltekkel 
folytatott munka során szerzett újszerű tapasztalatok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a dolgozók megtalálják 
azokat az eszközöket, amelyek segítségével nevelői 
munkájuk túlmutathat a rend fenntartásán, ellen-
őrzésén és adminisztratív dokumentációján, illetve, 
amelyek elvezethetnek a börtönélettel járó konfliktu-
sok természetének fokozatos megváltozásához. 
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