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Az előadás struktúrája

- A fogvatartotti munkáltatás történeti gyökerei

- A börtön(munka) társadalmi szerepe

- A fogvatartotti munkáltatás konfliktusos célrendszere
- A hazai büntetés-végrehajtás történetében

- A hazai büntetés-végrehajtás jelenlegi keretei között

- Tanulságok, feloldás felé vezető utak?



A fogvatartotti munkáltatás történeti gyökerei
- A munka és büntetés viszonyának történeti előzményei

- Az elzárás és munkáltatás intézményi összekapcsolódásának 
folyamata

- 16-18. szd. – intézményi előképek megjelenése (javító- és 
fenyítőházak)

- Vegyes profilú intézményi formák a szegénygondozó és
büntetőintézetek között, 

- Eleinte inkább rendészeti mint büntetés-végrehajtási funkció

- Működésük alapja: a munkáltaltatás, a munkára nevelés
(büntető, fegyelmező és nevelő célzat keveredése)

- 18-19. szd.  – a modern értelemben vett börtönrendszerek 
formálódása

- Szorosan kötődik a modern államszervezethez, a büntetés
állami monopóliumához  a büntetés-végrehajtás állami
feladat

- Letisztult funkció: a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása

- Az izoláció, munkakényszerrel, javítási (nevelési) törekvéssel
kombinálja



- A büntetési rendszerek társadalmi (gazdasági-politikai) viszonyok által 

meghatározottak

- Kontextus: a feudalizmus felbomlása és a tőkés világgazdaság kialakulása

- A szabadságvesztés-büntetés a társadalmi kontroll megváltozott 

intézményrendszerének és mechanizmusainak része

- A börtön a hatalom által preferált együttélési módok kikényszerítésének 

egyik eszköze

- A formális társadalmi kontroll megerősítését és fenntartását szolgálja

- Más intézményekkel kiegészülve a kapitalista rend újratermelődésének

feltételeit biztosítja

A börtön(munka) társadalmi funkciója

“A körülmények azon 

összejátszása, amely a reform 

születéséhez vezet, nem valami 

új érzékenységből fakad, hanem 

a törvénytelenségekkel szembeni 

új politikából.”

(Foucault, 1990)

Valóban egy modern és humánus büntetési formáról van szó?

Ahol a munka a ”javítás” eszköze?



A börtön(munka) társadalmi funkciója

„Egy dolog valóban bizonyos: a börtön nem volt külön, kezdetben, 

egyszerű szabadságvesztés, amelyhez csak később járult a javító 

funkció, hanem eleve olyan „törvényes fogva tartás” volt, amely 

javító feladattal egészült ki, vagy olyan egyéneket átalakító üzem, 

amely a szabadságvesztés révén törvényes rendszerben működhet. 

Végül is a büntetőfogság a 19. század elejétől fogva egyaránt 

tartalmazta a szabadságvesztést és az egyének technikai 

átalakítását. (...) A javító-nevelő eljárások kezdettől fogva 

hozzátartoznak a büntetőfogság intézményes rendjéhez. A munka se 

nem járuléka, se nem kiigazítója a fogságrendszernek: akár 

büntetőmunkáról, akár szigorított fogságról vagy bebörtönzésről van 

szó, eleve már a törvényhozó elképzelésben úgy jelenik meg, mint 

szükségszerű velejárója.”

Michel Foucault, 1975 [1990]



„Szervezett dilemmánk: a börtön”

Miért releváns mindez?

- Segít abban, hogy a börtönt ne valamiféle törvényszerű 

fejlődési pálya magától értetődő, szükségszerű elemének 

tekintsük

- A büntetésen túl a társadalmi a kontroll funkciót is láthatóvá 

teszi

- Segít megérteni, hogy a börtön történetét vissza-visszatérő 

válságok és folyamatos reformkényszer kíséri

- Rávilágít arra, hogy a börtön belső ellentmondásai és anomáliái 

alapjaiban határozzák meg a szabadságvesztés-büntetés 

hatásait  strukturális korlátok

A büntetés-végrehajtási munkáltatás „maga is a fogvatartás külső 

és belső körülményeinek a rabja”  (Kabódi-Mezey, 1990)

A börtönök a társadalom temetőkertjei. 

Meg vannak szervezve, működnek. 

Létezésükre akkor kell rádöbbenni, ha 

valaki visszaérkezik onnan bentről. (...) 

Megszerveztük, de dilemmánk, 

szervezett dilemmánk a börtön. 

(Lukács Tibor, 1987:8)



A fogvatartotti munkáltatás rendszerek főbb vonásai

A munkáltatás a szabadságvesztés-büntetések végrehajtásának egyik

központi eszköze

A fogvatartotti munkáltatás európai gyakorlatainak főbb vonásai

- Főszabály: munka mint kötelezettség (korlátozott érvényesíthetőség)

- Bizonyos esetekben: munkához való jog megjelenítése hangsúlyosabb

(Spanyolország, Franciaország, Dánia, Görögország, Románia)

- Lényeges szemléletbeli különbség, de korlátozott érvényesíthetőség

mindkét esetben

- Széles skálán mozgó fogvatartotti munkáltatási ráta (20-50% között)

- Munkáltatási szisztéma: állami kezelés + vállalkozói konstrukció

- Jellemzően ipari jellegű foglalkoztatás

- Fogvatartottak speciális jogi státusza – a dolgozó fogvatartottak nem

tartoznak az általános munkajogi szabályozások hatálya alá

- Jellemző keresetek messze a minimálbérek alatt

- Biztosítási jogosultságok köre korlátozott



A fogvatartotti munkáltatás konfliktusos célrendszere

- Külső és belső meghatározottság leképeződése – a konfliktusos célrendszer

- Mi a fogvatartotti munkáltatás célja? Ezek a célok miként jelennek meg a 

különböző munkáltatási rendszerekben?

- Egyéni szint: munkaszocializáció, képzéseken való részvétel, bevételszerzés, 

munkatapasztalat, 

- Szervezeti szint: ellenszer a tétlenséggel szemben, napirend strukturáló tényező, a 

fogvatartás költségeinek csökkentése, költségracionalizálás, gazdaságossági

szempontok, javítás/nevelés, fegyelmezés, büntetés, szabadulásra felkészítés

- Társadalmi szint: szimbolikus ”visszafizetés”/”jóvátétel” a társadalom felé

- Két fő komponens: gazdaságossági vs. reintegrációs szempontok

- Ez tükröződik a munkáltatással összefüggő szervezeti dilemmák főbb területein

1. a kényszer szerepéből fakadó feszültségek

2. a szervezeti-működési és gazdálkodási keretek kialakításának kihívásai

3. a fogvatartottak jogi státuszának, jutalmazásának és javadalmazásának kérdései

- A kettős célrendszer (munkaerő gazdaságos hasznosításának, társadalomba 

való visszavezetés elősegítésének) és a kapcsolódó érdekek elemi feszültsége



Célrendszer a hazai büntetés-végrehajtás történetében

A dualizmus időszaka (1867-1914)
- Az országos börtönhálózat kiépítésének időszaka

- Fő célkitűzés: állami kezelésbe vétel

- Hangsúly az ipari munkáltatás hangsúlya

- A magyar börtönügy hőskora, reformlendület

- Progresszív reformelképzelések vs. egyre szűkülő mozgástér

A két világháború közötti időszak (1918-1941)
- Háborús veszteségek, élelmezési nehézségek

- Kiútkeresés fő iránya az önellátás (földszerzés, mezőgazdasági munkáltatás 

bővítése)

- A szabadban végzett munkáltatás jótékony hatásainak hangsúlyozása

A rendszerváltás övező évtizedek (1978-1994)
- A fogvatartottak munkáltatása a tervgazdaság rendszerébe illeszkedik

- A munkáltatás megszervezésének kettős kiszolgáltatottsága

- Itt jelenik meg a eljes foglalkoztatottság ideálja és kihívásai

- Piaci viszonyok térnyerlése, állami szerepvállalás hiánya

- A ‘90-es évek első felére csődközeli állapot

„Én azt tartom, hogy a 

fegyenczek

munkáltatásának

kérdése igen

nagyfontosságu ́ kérdés, 

figyelmet érdemel

jövedelmezőség

szempontjából, de más

szempontból is. (...) Úgy

erkölcsi, mint gazdászati

tekintetben.” 

Simonyi Ernő, ogy-i képviselő

(OGY KN, 1875-1878/46:386) 



Célrendszer a hazai büntetés-végrehajtás történetében

„A piaci viszonyok hatása a büntetésvégrehajtási vállalatokat is fokozottabban érdekeltté teszi a 

nyereség, az árbevétel, a hatékonyság, a munka termelékenységének növelésében. (...) A 

termelékenység növelése a foglalkoztatott munkaerő egy részét a vállalatoknál feleslegessé teszi. A

piaci verseny által kikényszerített termelékenységnövelés így ellene hat az alapvető 

büntetésvégrehajtási feladat, a teljes foglalkoztatottság megvalósításának. (...) Mind a nevelés, 

mind a gazdaságosság szempontjából kedvezőtlen és a termelési folyamatot is zavarja, hogy a 

büntetésvégrehajtási vállalatok a teljes körű foglalkoztatás érdekében a szükségesnél nagyobb

létszámu ́ elítéltet kénytelenek foglalkoztatni.” 

(Munkáltatásfejlesztési koncepció

- BvOP, 1987:8-11)



Célrendszer a hazai büntetés-végrehajtás jelenlegi keretei között

- Jelenleg 18 ezer fogvatartott a hazai börtönökben (munkára kötelezett 

fogvatartottak száma kb. 10 ezer)

- Munkáltatásban részt vesz kb. 7-8 ezer fő 

- Munkáltatási formák: büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok általi 
(46%), intézeti (44%), piaci üzemeltetés keretében történő (10%)

- 9 kizárólagos állami tulajdonban lévő büntetés-végrehajtási gazdasági
társaság

- Jelentősebb változások a közelmúltból:

- Központi ellátási rendszer kialakítása (2011)

- Bv. Holding létrehozása (2015)

- Új Bv. Kódex hatályba lépése (2015)

- Markáns állami szerepvállalás (szabályozói oldalon)

- Védett belső piac létrehozása a központi ellátás rendszerén keresztül – a 

gazdasági társaságok „saját lábra állítása”

- A rendszer gazdasági eredményessége és teljes körű foglalkoztatás 

elérése a középpontban

- Reintegrációt támogató funkció érvényesülésének korlátai

(BvOP, 2014)

“Azt mondják, hogy a Kft. álljon

meg a saját lábán, hozzon

eredményt, tudjon fejleszteni, 

tudja kifizetni a dolgozóit és

biztosítson minden rabnak

munkát. Most ez: a teljes körű 

foglalkoztatás és a nyereség. 

Hát ez nem megy.” 



Célrendszer a hazai büntetés-végrehajtás jelenlegi keretei között

“Én azt mondom, hogy nagyon nehéz, mert a fogvatartott tartási költsége folyamatosan nő, tehát azért

17 ezer embert eltartani, az adófizetőnek, azért nagyon sok pénz elmegy rá. Ha én kompletten

nézném, akkor én azért azt mondanám, hogy (...) tudom, hogy minek minősítenének, de meg is 

köveznének, de én akkor is azt mondom, hogy hát azt kéne eldönteni, hogy mi a cél?! Nekem nem

az a cél, hogy a börtönben mindenki dolgozzon, hanem az a cél, hogy – persze legyen valami

elfoglaltsága – de az a cél, hogy kevesebb ember jöjjön vissza. Ahhoz meg nem biztos, hogy

párosítható a kft. (...) Tehát én azt mondom, hogy nem biztos, hogy az államnak nem érné meg (...) hogy

azt mondom, hogy több pénzt fordítok a börtönre, mert a kft nem tudja eltartani magát, de ha X-el

kevesebb ember jön vissza, akkor azt a pénzt annak a tartásának a nem fizetésével majdnem össze

tudom hozni, csak ez nem ilyen egyszerű dolog. (...) Tehát én azt mondom, hogy az, hogy mindenki

dolgozzon és nyereséget termeljen, az a ketto ̋ nem tarthato ́ fent.” 

Részlet egy büntetés-végrehajtási

dolgozóval készült interjúból



Következtetések, tanulságok, feloldás felé vezető utak?

- Gazdasági szempont dominanciája  reintegrációs célok korlátozott érvényesülése

- Ahhoz, hogy ez változzon:

- A keretfeltételeknél kell kezdeni  olyan büntetőpolitikára lenne szükség, ami

- Tudatos a börtön társadalmi kontrollban betöltött szerepével kapcsolatban (strukturális korlátok)

- A szabadságvesztés-büntetést csak a legszükségesebb esetekben alkalmazza

- Helyette: alternatív szankciókat szélesebb körben alkalmaz + harmonizál az elsődleges, másodlagos

prevencióra építő kriminálpolitikai szemlélettel

- Létezik olyan munkáltatási szisztéma, ami összeegyeztethető a reintegrációs célokkal

- Megfelelő szervezeti megoldásokkal és eszközökkel ”Jó rabok helyett jó állampolgárokat nevelni”

- A felelősségvállalás és önrendelkezés támogatása a munkavégzésen keresztül

- Ehhez igazodó ösztönzőrendszer

- A reintegrációs szakterületek működési feltételeinek erősítése

- Szövetkezeti elvek érvényesítése a fogvatartotti munkáltatás területén

- Oktatásban való részvétel támogatása (pl. munkaido ̋-kedvezménnyel, a munkadíjban és ösztöndíjban

részesülés összehangolásával),



Köszönöm a figyelmet!


