
A solti öntevékeny szervezet

Előzmények

1974-ben az Állampusztai Célgazdasághoz csatolták a Solti Állami Gazdaságot. Ennek 
következtében szükségessé vált egy 500 személyes elítélt szálláskörlet felépítése Solton.

Az elhelyezési körülmények kialakításánál egy korszerű ipari üzem munkásszálását te
kintettük mintának.

Az elítélteket három épületben, 48 tíz személyes lakóhelyiségben helyeztük el. A szo
bák tágasak, világosak, könnyen takaríthatok, központi fűtésűek. Felépítettünk egy 600 
négyzetméteres jól felszerelt szabad idő központot, amelyben előadóterem, játékterem, 
könyvtár és szakköri helyiségek vannak.

Mivel a körlet közel hat hektár területen fekszik, lehetőség nyílt tornakert, füves labda
rúgópálya, és valamennyi labdajátékra alkalmas salakpálya kialakítására is.

Az intézet sok szempontból eltér a hagyományos büntetésvégrehajtási intézetek épí
tészeti, elhelyezési körülményeitől. Megjelenésében inkább egy egészségügyi intézményre 
hasonlít. A lakókörletek pavilonrendszerűek, a kiszolgáló részlegek két nagy blokkban ta
lálhatók.

A betelepítés során a körletre börtön fokozatú elítélteket helyeztünk el, az alábbi kivá- 
laztási szempontok szerint: a büntetés időtartama legfeljebb 3 év; bűncselekménye nem le
hetett: tiltott határátlépés, szolgálat alóli kibúvás, katonai bűncselekmény, vagy hivatalos 
személy elleni erőszak. Kizáró ok volt továbbá az igen alacsony értelmi képesség, az előélet
ben hosszú tartamú nevelőintézeti elhelyezés, valamint a többszörös visszaesés és sorozatos 
renitens magatartás.

Általános alapelv az volt, hogy olyan elítéltek kerüljenek a solti körletre, akikről felté
telezhető, hogy képesek alkalmazkodni a követelményekhez, a magatartási szabályokhoz, 
másrészt személyiségük stabilitása, illetve az újabb büntetéstől való félelem elégséges erő 
ahhoz, hogy megakadályozza a szökési kísérletet.

Az elítéltek munkáltatásának körülményeit a mezőgazdasági terület adottságai határoz
ták meg. Az öt állattenyésztő telep az elítéltek mintegy 60 százalékának ad folyamatos 
munkát.

A körleten a felügyeletet szakmailag megfelelően képzett, tapasztalt őrszemélyzet látja 
el, a munkahelyeken a brigádok nagyságától függően őrök, illetve vállalati szakemberek irá
nyítása, ellenőrzése alatt dolgoznak az elítéltek.

A körleten öt nevelőtiszt teljesít szolgálatot, akik megfelelő szakképzettséggel, illetve 
büntetésvégrehajtási gyakorlattal rendelkeznek.

Az öntevékeny szervezetek kialakítása

A solti körletrész teljes betelepítésére 1978-ban került sor. Utána lehetőséget kaptunk arra, 
hogy a tárgyi feltételeknek megfelelően olyan rezsimet alakítsunk ki, amely sok szempont
ból eltér a hagyományos büntetésvégrehajtási módszerektől. Az alábbi alapelvekből indul
tunk ki:
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-  az új modell kapcsolódjék a magyar büntetésvégrehajtás hagyományaihoz, ugyanak
kor használja fel a szocialista kriminálpedagógia és kriminálpszichológm legújabb eredmé
nyeit a gyakorlatban is;

-  működése során az érvényben lévő jogszabályok keretei között tevékenykedjen, al
kalmazkodjon az intézet anyagi és technikai lehetőségeihez;

-  olyan büntetésvégrehajtási modellt kell kialakítani, a gyakorlati munkában kipróbálni, 
amely a börtönön belüli életet közelebb viszi a társadalomban általánosan szokásos és elfo
gadott magatartásformákhoz és viselkedési módokhoz;

-  a modell teremtsen lehetőséget azoknak az ártalmaknak a csökkentésére, amelyek a 
büntetésvégrehajtási intézet totális jellegéből adódnak. Csökkenteni kell az érzelmi, intellek
tuális leépülést, az öntevékenység, a kezdeményezőkészség csökkenését;

-  bővíteni kell a nevelőmunka eszköztárát, új, hatékonyabb módszereket, foglalkozási 
formákat kell kidolgozni és a mindennapi gyakorlatban bevezetni, kipróbálni.

Az irányelvek megfogalmazásakor feltételeztük, hogy az új modell működésével fokozni 
tudjuk a büntetésvégrehajtási tevékenység hatékonyságát, a nevelőmunka eredményességét. 
Feltételeztük továbbá, hogy az elítéltek bevonása saját nevelési folyamatukba, illetve az alá- 
fölé- és mellérendeltségi viszonyok mindennapi gyakorlása megkönnyíti a szabadulás utáni 
beilleszkedést.

Ezután elkezdődött az öntevékeny szervezetek irányelveinek megfogalmazása, majd a 
gyakorlatba történő átültetése.

A munka tulajdonképpen három szálon futott:
-  dokumentumok kidolgozása,
-  személyi állomány kiválasztása, felkészítése a feladatra,
-  az elítéltek kiválasztása, közösségvezetők megbízása a modell bevezetésének előké

szítésére.
Az új büntetésvégrehajtási rendszer megkövetelte, hogy célját, működési körét, a mun

kában részt vevő valamennyi személy feladatát, illetékességi és hatásköri listáját pontosan 
dokumentáljuk. Szükségessé vált a szervezeti keretek pontos meghatározása is. Elkészült 
a „Solti öntevékeny szervezet működési és szervezeti szabályzata” . A dokumentum felépí
tése a következő:

I. A z öntevékeny szervezet célja, feladatai
II. Szervezeti felépítés
III. Az öntevékeny szervezet működése
IV. A z öntevékeny szervezet irányítása
V. A nevelési szolgálat feladatai az öntevékeny szervezet irányításában
VI. A z őrszolgálat feladatai az öntevékeny szervezet irányításában
VII. A közösségvezetők tanácsának működési és szervezeti szabályzata
VIII. A z alapközösségek működési és szervezeti szabályzata.
A dokumentum kidolgozását a nevelési szolgálat beosztottai végezték az illetékes szak- 

szolgálatok dolgozóinak bevonásával. Az anyag készítése során kikértük az elítéltek véle
ményét is.

Az öntevékeny szervezetek bevezetése lehetővé tette a solti körleten szolgálatot telje
sítő őrszolgálati beosztottak átcsoportosítását, ugyanis a létszám a körletparancsnoki és kör
letőri beosztások megszűnésével (ezt a feladatot az ügyeletesek vették át) jelentősen csök
kent. így lehetőség nyílt a legrátermettebb őrök kiválasztására. A választás feltétele az volt, 
hogy szemléletük, magatartásuk a követelményeknek megfelelően alakuljon, valamint, 
hogy feladataikat képesek legyenek komplex módon megoldani. (A szakszolgálatok éles 
határai az öntevékeny szervezetek esetében kissé elmosódnak, mindenkinek vannak őrzés- 
biztonsági, nevelési és termelésirányítási feladatai is.

A megváltozott feladatokra a nevelőket, az őröket, és munkáltatókat fel kellett készí
teni.

El kellett érni hogy az őrszolgálat ne státuszvesztésnek fogja fel az öntevékenységet, és 
hogy mindenki pontosan érezze a helyét, szerepét, feladatát.
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Az elítéltek kiválasztása, közösségvezetők megbízása

Mint korábban már utaltam rá, a körlet betelepítése során figyelembe vettük azokat a 
sajátosságokat, amelyeket az öntevékeny szervezet megkövetel. Néhány jellemző adat az 
elítéltek összetételéről:

Életkori megoszálás:
— 20 évig 8
— 21 -30  éves 135
— 31—40 éves 93
— 40—50 éves 46
— 50 év felett 19
együtt 301
Iskolai végzettség szerinti megoszlás:
— analfabéta 8
— 1—4. osztályt végzett 43
— 5 —8. osztályt végzett 198
— szakmunkás 34
— középiskola 16
— főiskola 2

Szabadságvesztés tartama szerinti megoszlás:
— 6 hónapig 28
— 6 hónaptól 1 évig 83
— 1 évtől 1J5 évig 78
— 1,5 évtől 2 évig 19
-- 2 év felett 97

Leggyakoribb bűncselekmények:
— lopás 86
— garázdaság 24
— sikkasztás 15
— rablás 13
— csalás 12
— magánlaksértés 10

A számokból látható, hogy a solti elit á t  állomány lényegesen nem tér el a börtönfokozatú 
elítéltek szokásos összetételétől.

A bevezetés előtt a körleten lévő elítélt közösségek megismerése érdekében szociometriái 
felméréseket végeztünk. Ez tájékozódó jellegű volt, az eredményeket a közösségvezetők ki
választásánál figyelembe vettük, valamint az egyéni, de különösen a csoportos foglalkozások
nál használtuk fel.

A szevezet kialakításánál alapegységenként a munkahelyi közösségeket vettük. Az elhelye
zési körülmények kedvezőek voltak abból a szempontból, hogy az egy munkahelyen dolgo
zók együtt is laknak, így a közösségeket kettős kapcsolatrendszer köti össze.

A választások során a munkahelyi közösségek önállóan választották a brigádok kultúr-, 
sport-, és anyagi-ellátási felelőseit. A nevelők és a szakmai irányítók a választásokon részt vet
tek, és nagyon kirívó (renitens, fegyelmezetlen elítélt) esetben éltek vétójogukkal. Az így 
megválasztott felelősök alkották az egyes közösségeket, ahol a közösségvezető személyére 
az elítéltek javaslattal éltek.

Ettől a rendszertől eltérő az ügyeletesek kiválasztása, akik valamennyien kinevezett, 
függetlenített közösségvezetők. Kiválasztásukat a nevelési és az őrszolgálat illetékes beosztot
tai közösen végzik, esetenként kikérve a pszichológus és volt munkáltató véleményét is.
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Nagy hangsúlyt helyeztünk az elítéltek felkészítésére is. Intézeti parancsban fogalmaztuk 
meg az öntevékeny szervezetek célját, feladatait, a legfontosabb változásokat. A nevelőtisz
tek csoportos foglalkozásokat illetve, s egyéni foglalkozásokat tartottak a témáról.

1978. március 1-én minden feltétel adott volt az öntevékeny szervezet kísérleti beindítá
sára.

Az öntevékeny szervezet felépítése, működése, irányítása

A solti öntevékeny szervezet felépítése az ellátandó feladatokhoz alkalmazodik .Vezetőik ki
nevezett, függetlenített közösségvezetők.
A közösségvezetők tanácsának vezetője: 1

Ügyeletesek:
— közösségvezető 1
— A körlet 3
— B körlet 4
— C körlet 4
összesen: 12
Kulturközösség vezetője: 1
Egészségügyi közösség vezetője
(egyben elítélt egészségügyi ápoló) 1
Anyagi és élelmezési közösségvezető 
(egyben a solti körlet csereraktárosa) 1
írnokok 4
Brigádvezetők 9—12
összesen: 25—29
Kinevezett, nem függetlenített közösségvezetők:
— termelési közösség vezetője 1
— sport közösség vezetője 1
— zárkafelelős 48
— munkacsoportvezetők 10—15
összesen: 60-65

Választott, nem függetlenített közösségvezetők:
— zárkafelelős helyettesek 48
— a zárkákban -  tisztaság,

— kultur—,
— sportfelelősök 48x3 = 144

— szakkörvezetők. 5—10

A tábor befogadó képessége 480 fő, így megállapítható, hogy az elítéltek 60 százaléká
nak konkrét feladata van. Valamennyi elítélt részt vesz egy-egy közösség munkájában. Mind 
a választott, mind a kinevezett közösségvezetők megbízatása fél évre szól, azt tevékenysé
gük alapján vagy meg kell erősíteni, vagy vissza kell vonni.

Az elítéltek befogadása a korhányi körlettől történik a befogadó bizottság döntése alap
ján. A Soltra szállítás után az elítélt a befogadó körletre kerül, és csak alapos megismerés
után helyezhető személyiségének, képességeinek és a lehetőségeknek legjobban megfelelő 
munkacsoporba, illetve lakóhelyiségbe. A befogadó csoportban az elítéltekkel ismertetjük 
az öntevékeny szervezet lényegét, céljait és feladatait, de a közösségek munkájában még nem 
vehet részt, csak a végleges csoportba helyezés után.
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Az öntevékeny szervezet működésének általános szabályai

A solti öntevékeny szervezet működési és szervezeti szabályzatát az Állampusztai Börtön 
parancsnoka hagyja jóvá, attól eltérni csak az ő engedélyével lehet.

Az öntevékeny szervezetek működése során állandóan biztosítani kell a nevelői felügye
letet, a közvetett irányítást, hogy az öntevékeny szervezet munkája a nevelési cél elérését 
szolgálja.

Az öntevékeny szervezet valamennyi közössége a szervezeti és működési szabályzat elő
írásaiban foglaltak betartásával, félévre szóló, jóváhagyott munkaterv alapján dolgozhat. 
A munkaterveket az alapközösségek készítik, s a közösségvezetők tanácsának véleményezé
se és kiegészítése után a nevelési csoportvezető hagyja jóvá.

A közösségvezetők tanácsának munkatervét az alapközösségek munkatervei alapján, a 
speciális feladatokkal kiegészítve, a tanács tagjai kiegészítik és a nevelési csoportvezető vé
leményezése után a parancsnok biztonsági és nevelési helyettese hagyja jóvá.

Az öntevékeny szervezet választott, nem kinevezett közösségvezetői megbízatására min
den — fenyítés alatt nem álló — elítélt választható és választójoggal rendelkezik.

Az öntevékenység alapvonását jelentő demokratizmus megköveteli az átfogó fórum- 
rendszer működését. Ennek egyik része a különböző testületi ülések.

Az alapközösségek ülésein feladat:
-  az adott munkaterület havi munkájának értékelése, elemzése, a soron következő 

feladatok meghatározása;
-  a munkacsoportok beszámoltatása, javaslattétel az esetleges személyi változásokra;
-  jutalmazási és javaslattételi jogkör a közösségvezetők tanácsának;
-  a közösségvezető beszámolása a közösségvezetők tanácsának üléseiről, a hozott ha

tározatokról;
Az alapközösségek ülésein részt vesznek az alapközösség vezetője, az alapközösséghez 

tartozó munkacsoportok (szakkörök) vezetői, a brigádok és körletek közösségi aktivistái.
Az alapközösségek havonta tartanak ülést, amelyen jelen van a közösség tanácsadó 

nevelője, a szakterület illetékes irányítója.

A közösségvezetők tanácsának ülésén feladat:
-  beszámoltatni a munkatervnek megfelelően az alapközösségek vezetőit a végzett 

munkáról, erről minősítést készíteni;
-  folyamatosan értékelni az öntevékeny szervezet munkáját, javaslatokat terjeszt elő 

a hatékonyság fokozására, saját hatáskörében határozatokat hoz, amely a nevelési csoport- 
vezető vagy a nevelési és biztonsági helyettes ellenjegyzése után az egész öntevékeny szerve
zetre érvényes;

-  javaslatot terjeszt elő az alapközösségek vezetőinek felmentésére vagy megbízatásuk 
meghosszabbítására, kezdeményezi a szükségesnek tartott személyi változásokat;

-  elkészíti a féléves beszámolót az öntevékeny szervezet munkájáról;
-  véleményezi az alapközösségek által előterjesztett jutalmazási és fegyelmi felelősség

re vonatkozó javaslatokat, majd a kiállított jutalmazási vagy fegyelmi lapot továbbítja a 
döntésre jogosult személynek.

A közösségvezetők tanácsán részt vesznek az öntevékeny szervezet vezetője, az alapkö- 
zöségek vezetői, annak a közösségnek minden tagja, amely az adott ülésen munkájáról be
számol.

A közösségvezetők tanácsa minden hónapban ülést tart, amelyen jelen van a nevelési 
szolgálatvezető, a tárgyalt napirendtől függően a szakmai irányító (őrparancsnok, kerület
vezető, egészségügyi ápoló), akinek a közössége beszámol.
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Az ügyeletes közösségnek és a közösségvezetők tanácsának jutalmazási és fenyítési ja
valattevő joguk van. A javaslatot a közösség döntése után a vezető terjeszti elő a jogkörrel 
rendelkező személynek.

A javaslettevő jogkörrel nem rendelkező közösségek a közösségvezetők tanácsában dol
gozó vezetőik útján terjesztik elő javaslataikat. Az előterjesztett javaslatoknak az indok
lással együtt szerepelni kell a közösség, illetve a közösségvezetők tanácsának jegyzőköny
vében is.

A munkaközösségek vezetői és tagjaik feladataik végzése során a közösségek alapszabály
zataiban foglalt esetekben az elítélteknek utasításokat adhatnak, amelyeket az elítéltek kö
telesek végrehajtani.

Az alapközösségek vezetői a tanácsadó nevelőket, a közösségvezetők tanácsának vezető
jét, a nevelési csoportvezetőt, illetve szolgálati elöljáróit soron kívül, a formaságok mellő
zésével felkeresheti a közösség ügyeivel.

Az Állampusztai Börtön parancsnoka a solti öntevékeny szervezet működését megszün
tetheti, illetve időlegesen felfüggesztheti.

Az öntevékeny szervezet hat alapközösségből áll.
Az ügyeletes közösség a körleten belüli életet, a napirend betartását szervezi, ellenőrzi.
A termelési közösség feladata a munkáltatás hatékonyságának fokozása, a munkavédelmi 

előírások betartása, a munkaversenyek szervezése, értékelése, a munkahelyek rendjének, 
tisztaságának biztosítása.

A kulturközösség és sportközösség feladata a szabad idő tevékenység szervezése, az ön
képzés, iskolai oktatás, sportolás szervezése, irányítása.

Az anyagi, ellátási és élelmezési közösség az elítéltek és körletek ellátásáért felelősek, va
lamint szervezik és lebonyolítják az elítéltek kiétkezését.

Az egészségügyi közösség feladata ellenőrizni a körletek tisztasági és higiéniai követelmé
nyeinek betartását, illetve egészségügyi ismeretterjesztéssel foglalkoznak.

Az öntevékeny szervezet működésének, tevékenységének szabályozása az Állampusztai 
Börtön parancsnokának hatásköre. Az intézet parancsnoka a solti öntevékeny szervezet el
vi irányítását és ellenőrzését a nevelési és biztonsági parancsnokhelyettes által gyakorolja.

Az öntevékeny szervezet napi tevékenységének irányítása a solti üzemegység nevelési 
csoportvezetőjének feladata. A közösségek közvetlen irányítása és ellenőrzése a közösség 
mellé beosztott tanácsadó nevelőn keresztül történik, szakmailag pedig az illetékes szolgálati 
ághoz tartozik. A tanácsadó nevelők a bv. testületi tagok, a vállalati dolgozók személyi fe
lelősséggel tartoznak a számunkra kijelölt közösség tevékenységéért.

A speciális feladatokból adódóan az egyes alapközösségek kettős alárendeltségben dol
goznak: szakmai tevékenységükért a vállalat, illetve intézet illetékes szakembere, egyebek
ben a nevelő a felelős.

A közösségvezetők tanácsát a nevelési csoportvezető irányítja és ellenőrzi.
A személyi állomány tagjai — kivéve a biztonságot veszélyeztető helyzet észlelése ese

tén csak a számukra előírt módon és keretek között foglalkozhatnak az elítélt csoportok
kal és közösségekkel, az alárendeltségükbe nem tartozó közösségekkel kapcsolatosan csak 
az illetékes vezetőn keresztül intézkedhetnek.

Az öntevékeny szervezetek működésének tapasztalatai

Az elítéltek öntevékeny szervezete a nevelőmunka eszköz- és módszertárát bővítette, és 
egyben feltételeit is kedvezően befolyásolta. Megszűnt a szembeállás, az őr- és az őrzött, 
a nevelő- és a nevelt között.

Az öntevékeny szervezeteknél nem beszélhetünk egyenletes fejlődésről. Az első időszak 
után szinte törvényszerűen következett egy visszaesés. Ez tapasztalataink szerint azzal ma
gyarázható, hogy; — az elítéltek az első időszakban „csodákat” vártak az öntevékenységtől,
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elszakadtak a realitásoktól, az apró eredményeket nem értékelték; — „alapító közösségve
zetők váltása”, fluktuálása komoly feladatot jelentett; — a felügyelet jelentős része a szer
vezés és a bevezetés után az első eredményeknél „kiengedett” , csökkent az ellenőrző és irá
nyító munka hatékonysága, rendszertelenné vált a közösségekkel való foglalkozás.

Bebizonyosodott, hogy az öntevékeny szervezetet csak ott célszerű kialakítani, ahol a 
személyi- és tárgyi feltételek biztosítottak.

A szolgálati ágak együttműködése, itt még nagyobb hangsúlyt kell hogy kapjon, mint a 
hagyományos rezsim esetén. Az intézkedéseknek, az ellenőrzéseknek, az állásfoglalásoknak 
összehangoltaknak, előre egyeztetettnek kell lenni. A kettős irányítású közösségek esetén a 
havi üléseket csak a tanácsadó nevelő és a szakmai irányító együttes jelenlétében lehet meg
tartani.

A tanácsadó nevelőnek és a szakmai irányítónak élő- és rendszeres kapcsolatot kell tar
tani az elítéltekkel. Minden felvetett problémára választ kell adni, minden közösségi tagnak 
biztosítani kell a vélemény-nyilvánítás lehetőségét.

A havonkénti közösségi üléseket a tanácsadó nevelőnek elő kell készíteni. A különböző 
magatartásformák gyakorlása érdekében lehetőleg minden alkalommal más legyen a leveze
tő elnök, és más terjessze elő a napirendi pontokat. A közösségi ülésen mindig és mindenki 
tartsa be a parlamentáris formákat.

A közösségvezetők kiválasztása alapos és tervszerű legyen. Előre kell gondoskodni a sza
badult közösségvezetők pótlásáról, betanítási időt is biztosítani kell a „váltónak”.

Az eddigi gyakorlat szerint a hat hónapos ciklus felel meg legjobban, ezért ennyi idő
tartamra készülnek a munkatervek és a megbízatások.

Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az elítéltek megismerjék az öntevékeny 
szervezet dokumentumait, pontosan ismerjék feladataikat, jogaikat .valamint kötelességeiket. 
A kapott feladatokról a megjelölt határidőben mindig számoltassuk be az elítélteket, és 
konkrétan értékeljük őket. Az első időszakban főleg, de később is bátran éljünk a jutalmazás 
módszereivel.

Állandó ellenőrzés mellett minden lehetséges területen adjunk lehetőséget az öntevékeny
ségre, a nevelési célok hatékonyabb megvalósítása érdekében.

Csóti András
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