
A nevelés személyi állománya

A nevelés megnövekedett és tartalmilag is megváltozott tennivalóinak végrehajtásához meg
felelő létszámú, jól képzett, az irányító szerep megvalósítására is képes személyi állományra 
van szükség.

A nevelési szakterület állománytábla szerinti összlétszáma 1982-ben a büntetésvégrehajtá
si intézetekben 243 volt. Ezenkívül tizenhatan dolgoznak egészségügyi jellegű intézetekben 
(IMEI, MAI, Központi Kórház).

A státuszok megoszlása a büntetésvégrehajtási intézetekben a következő:szolgálatvezető: 
6%; a nevelők között hivatásos tiszt: 60%; polgári alkalmazott: 15%;szociális ügyintéző 6% 
pszichológus: 13%.

A legutóbbi felmérés szerint a tényleges helyzet ettől némiképpen eltér; ugyanis csaknem 
tíz százalékos hiány mutatkozik. Ugyanakkor összességében öt nevelővel több van.

Az üres státuszokat jelentkező hiányában nem tudják az intézetekben betölteni, de 
szerepet játszik az is, hogy az elmúlt időszakban viszonylag nagy volt a leszerelők száma. 
Sokan a felsőfokú végzettség megszerzése után kérték leszerelésüket.

A többlet pedig az állománytáblák módosítása következtében alakult ki: a szociális ügy
intézői helyeken maradt hivatásos tiszt nevelőkből adódik. Ez az eltérés az állományszerve
zési tábláktól 1983—84-ben várhatóan külön intézkedés nélkül is megszűnik.

A létszámhiány a nevelőknél viszonylag nagy Vácott és Pálhalmán. Itt évek óta nem sike
rült megfelelő végzettségű nevelőket felvenni.

A szociális ügyintézők felvételére csak a nevelői többlet megszüntetésével párhuzamosan 
van lehetőség. A pszichológusok felvétele elsősorban a vidéki intézetekben jelent gondot. 
Nehezíti a helyzetet az igen nagy mértékű fluktuáció is, sok fiatal pszichológus egy-két év 
után elmegy a büntetésvégrehajtási intézetekből.

A szakterületen dolgozók életkor szerinti összetétele kedvező:

A számok is bizonyítják, hogy a nevelők többsége fiatal, aktív munkaerő. Stabilizálásuk 
esetén hosszú időre képesek megoldani a nevelési feladatokat.

Különösen az utóbbi évtizedben gyarapodott a nők száma: ma ez a szakterületen dolgo
zók mintegy 18—20%-a. Ezt az arányt megfelelőnek tartjuk.

Az elmúlt évek egyik nagy eredménye az előírt felsőfokú végzettség megszerzése a nevelői 
munkakörökben: 81%-uk egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik.

A jelenleg is tanulók egy-két éven belül megszerzik a felsőfokú végzettséget, öt-hat éven 
belül nyugállományba vonul az a néhány nevelő, akinél életkora miatt eltekintettünk az elő
írt végzettség megszerzésétől. Ezután a képesítési követelményeket nem a munka melletti 
képzéssel, hanem a felvételi munkával érvényesítjük. Meg kell azonban tartani a lehetőségét 
annak, hogy a büntetésvégrehajtás más területén dolgozó, a nevelést hivatásnak választó, 
alkalmas területi tagok a szolgálat melletti tanulással átkerülhessenek nevelői beosztásokba. 
Ezzel részben perspektívát lehet nyújtani elsősorban az őrszolgálati beosztottak számára,
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másrészt biztosítani lehet, hogy az újonnan felvett, megfelelő végzettségűek mellett büntetés
végrehajtási tapasztalatokkal rendelkező dolgozók is képezzék a szakterület utánpótlását.

Tekintve, hogy a képesítési követelményeknek megfelelő szintű végzettség az elmúlt 
években kialakult, a jövőben a képzésnél jobban lehet figyelni a tartalmi követelményekre. 

Érdemes a felsőfokú végzettség jellegét is megvizsgálni:
egyetem (bölcsésztudomány,
jogtudomány) 13%
főiskola:
— tanárképző 42%
— rendőrtiszti 18%
— egyéb 5%

A képzési irányoknál ezekből az adatokból kell kiindulni: részben a pedagógiai vonalat 
kell erősíteni, részben a feladatokhoz alkalmazkodó specializálódást kell fejleszteni.

A negyvenöt évnél fiatalabb nevelők közül heten végeztek egyetemet, 148-an főiskolai 
végzettséggel rendelkeznek. Ebből 97-en tanárképzőt, 40-en rendőrtiszti főiskolát, 
tizenegyen egyéb főiskolát végeztek.

Ennek a 148 nevelőnek a posztgraduális képzését kell lehetővé tenni. A rendőrtiszti és 
egyéb főiskolát végzetteknél célszerű a pedagógia szakot elvégeztetni a szegedi tanárképző 
főiskolán. Az 51 nevelőt két vagy három alkalommal be lehetne iskolázni.

A 97 tanárképzőt végzettnél elsősorban a szakosodást, a specializálódást kellene fejlesz
teni. A gyógyító-nevelő csoportban dolgozóknál, valamint néhány egyéb beosztásban dolgo
zónál célszerű lenne a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára alapozni a képzést.

A kulturális területen dolgozókat a közművelődési tevékenységhez szükséges ismeretek 
megszerzésére kellene ösztönözni.

Az új állományszervezési táblák több intézetben lehetővé tették a hivatásos testületi 
tagok mellett kinevezett polgári alkalmazottak foglalkoztatását is. Ezek beállítása megkez
dődött, a kezdeti tapasztalatok kedvezőek, feladataik ellátására alkalmasak, az egyenruha 
hiánya nem akadályozza őket munkájukban. Gondot okoz azonban, hogy a büntetésvégre
hajtás bérfejlesztési rendszeréből adódóan folyamatosan hátrányosabb helyzetbe kerülnek 
az azonos feladatot ellátó egyenruházott állománnyal szemben.

Hasonlóan új beosztás a nevelési szakterületen a szociális ügyintéző. A felmérés időpont
jában a 16 engedélyezett státuszból 8 volt betöltve. A kezdeti tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy még nem kristályosodott ki ez a munkakör. Annak ellenére, hogy a nevelési osztály 
kiadta az irányelveket a szociális ügyintézők feladataira, intézetenként változó a nevelési 
feladatok megoldásában való részvétel gyakorlata. Ebben szerepet játszik az is, hogy a stá
tuszok jelentős részén még nevelők vannak.

Az öt fős hiány és a közvéleményben kialakult ellentmondásos vélemény ellenére a 
pszichológus-hálózat komoly segítséget nyújt az elítéltek intézeti neveléséhez.

Elsősorban a gyógyító-nevelő csoportoknál jelentkező terápiás feladatok ellátásával, 
ezenkívül a nevelési folyamatot megalapozó vizsgálatok elvégzésével bízzák meg az intézetek 
vezetői a pszichológusokat. Nagy különbségek jelentkeznek munkájuk színvonalában, ame
lyek az adott intézet igény szintjétől, a helyi munkakörülményektől, és nem utolsó sorban 
magának a pszichológusnak a képességeitől függenek. Ezért továbbképzésükre, az alkalma
zott eljárások és feladatok egységesítésére az osztály kiemelt gondot fordított. Sajnos, főleg 
a kezdő pszichológusoknál nehéz a megfelelő kötődést kiépíteni és állandósítani, így a tes
tülettől való elkerülések száma nem csökkent. Ugyanakkor egyes vidéki intézeteknél például 
Sopronkőhidán, Kalocsán, Balassagyarmaton, nem sikerült főállású pszichológust szerződ
tetni.

Az intézetek zömében a pszichológus egyedül, megfelelő szakmai segítség nélkül dolgozik, 
miközben a vele szemben támasztott elvárások ezzel nincsenek összhangban. A nevelési 
szolgálatvezetők nem vonják be őket eléggé az egész intézetet, az elítéltek nevelésének rend
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szerét és módszereit érintő kérdésekbe, gyakran felesleges személyiségvizsgálatokra kény
szerítik a pszichológusokat. Nehézkes a szakmai konferenciákon, előadásokon való részvétel, 
kevés a fejlődést segítő információ. A pályázati kiírásokra kevés végzős egyetemista jelent
kezik.

A laboratóriumok számának folyamatban lévő növelése, a pszichológusok a tudományos 
kutatásokba bevonása javíthatja a jelenlegi helyzetet.

A szakterület létszámfejlesztésének hatására az elmúlt évben differenciálódott az egy 
nevelőre jutó elítéltek száma. Az átcsoportosítások hatására a kiemelt kategóriákban 
csökkent, ( fiatalkorúak, fiatal felnőttek, gyógyító-nevelő csoportok stb.) általában azonban 
növekedett a nevelési csoportok létszáma. A fiatalkorúaknál 40-50, a fiatal felnőtteknél 
50-100, a nőknél 70-80, a felnőtt férfiaknál 80-130 a csoportok létszáma.

A megyei intézetekben átlagosan száz letartóztatottal kell egy-egy nevelőnek, szociális 
ügyintézőnek foglalkoznia', de egyes helyeken igen nagy az átlagtól való eltérés (60—130).

Belátható időn belül továbbra is gondot okoz a nevelési szakterület személyi állományá
nak alacsony létszáma. A tervezett fejlesztésekkel 1983-ban mintegy 250-en dolgozhatnak 
ezen a területen. Az utóbbi egy-két évben történt fejlesztés nem csökkentette a fogva tartot
tak nagy részénél az egy nevelőre jutók számát, az új státuszokat általában az újonnan kapott 
feladatok kötötték le.

A tervezhető létszámfejlesztés egy-két évig még így alakul, nevelők kellenek a gyógyító
nevelő csoportokhoz, legalább a nagyobb intézetekben függetleníteni kellene, a feladatok 
nagysága miatt, a közművelődéssel foglalkozó nevelőket.

A fejlődés iránya a szakterületen belül kialakulóban lévő specializálódás és az ennek meg
felelő munkamegosztás lesz. A büntetésvégrehajtási intézetek nevelőtestületének szakosodása 
a „felsőtagozatos” forma felé halad, a nevelők zöme „osztályfőnök” nevelési csoportjánál, 
emellett más feladatot is ellát.

így egy nagyobb intézetben szervezi a fegyelmi eljárással összefüggő tennivalókat, 
csoportvezető nevelőként irányítja egy kisebb egység belső életét, szervezi a munkábaállí- 
tási bizottság munkáját, a továbbképzési központok tevékenységét stb. Emellett van 
néhány olyan szakember, akinek nincs csoportja, tevékenysége az egész szakterületre 
kiterjed. Ilyen már ma is néhány intézetben a közművelődési nevelő, a pszichológus és né
hány gyógypedagógus. A nagyobb intézetekben szükség van új munkakörök megszervezésé
re is. A kiterjedt foglalkoztatást folytató intézeteknél sor kerül például olyan munkakör ki
alakítására, amelyben a vállalati apparátuson belül koordinálják a nevelési és őrzési felada
tokat.

A fiatalkorúaknái, a szigorított őrizeteseknél, az átmeneti csoportoknál, valamint egy-két 
nagyobb intézetnél indokolt lenne olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális ügy
intézők beállítása, akiknek alapfeladata a szabadulás előkészítése, valamint -  a pártfogó 
hálózattal együttműködve — a szabadulás utáni meghatározott időszakban a szabaduló elítélt 
segítése.

A nagy létszámú és forgalmú intézeteknél hasznos lenne olyan adminisztrátorok beállí
tása is, akik az igen nagyarányú adminisztrációs és gépelési feladatok egy részétől tehermen
tesítenék a nevelőket.

Sajátos problémát jelent — és ebben jelenleg az állami oktatási intézmények nem tudnak 
az általános iskolai oktatáshoz hasonló segítséget adni — az értelmi fogyatékosok gyógypeda
gógiai oktatása. Ezt a rendkívül fontos feladatot csak úgy tudjuk megoldani, ha saját oktatási 
intézményt alakítunk ki erre a feladatra.

Az eddig sorolt fejlesztésekkel jórészt a nevelőmunka egyik részének, az általános nevelési 
feladatok megoldásának feltételei javulnak.

Az általános nevelésnek ugyanis differenciáltnak kell lenni, hiszen az egyes elítéltcsopor
toknál más és más módszereket, eszközöket kell alkalmazni, de a feladatok egységesen je
lentkeznek.
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Az intenzívebb, egyéni ráhatáson, vagy kiscsoportos foglalkozáson alapuló eszközök, 
módszerek alkalmazására azonban még ezután is kevesebb kapacitás marad a szükségesnél. 
Ha a jelenlegi lehetőségeket vesszük figyelembe a személyi és tárgyi feltételek tekintetében 
akkor csak kisebb mértékű előrelépéssel számolhatunk.

Ezért már meglévő formák bővítését kell megoldanunk, így nagyobb szerepet kaphatnak 
a gyógyító-nevelő csoportok. A jogszabályok egy olyan lehetőséget is biztosítanak számunk
ra, amely a speciális nevelési feladatot jelentő elítéltek zöménél intenzív kezelést tesz 
lehetővé. Ehhez olyan feltételeket kell teremteni, hogy a jelenleginél nagyobb létszámot tud
janak ezek a csoportok befogadni.

Fejes Imre
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