
| A személyi állomány szociális ellátása

Amikor a büntetésvégrehajtási testület szociális ellátásának helyzetét tárgyaljuk, 
azokat a juttatásokat tekintjük át, amelyeket a testület mint munkáltató biz
tosít dolgozói számára. E tevékenységben jelentős — döntéselőkészítési — mun
kát végez az Országos Parancsnokságon működő Szociális Bizottság. Munká
jával — javaslattevő és véleményező funkciója alapján — aktívan közreműködik 
a szociális juttatások elvi és gyakorlati elosztásával kapcsolatos feladatok 
irányításában, a döntések megvalósításában.

Lakásellátás

A személyi állományunk szociális helyzetének javításában jelentős helyet 
foglal el a lakáshelyzet. Evek óta nagy erőfeszítéseket teszünk arra, hogy le
hetőségeinkhez képest a jogos lakásigényeket kielégítsük. A megtett intézke
dések következtében a lakáshelyzet jelentős mértékben javult. 1982. évi fel- \  
mérésünk alapján a büntetésvégrehajtás rendelkezése alatt álló lakások száma 
1911, s ezek többsége 1839 — szolgálati lakás.

Az V. ötéves tervidőszakban a büntetésvégrehajtás saját beruházásából 
324 lakást épített fel. Az újonnan készült lakások többsége két-, illetve két 
és félszobás összkomfortos, alapterületük átlagosan 62 négyzetméter.

Az elmúlt tervidőszakban szövetkezeti és öröklakások vásárlásához, vala
mint családi ház építéséhez nyújto tt kölcsönökkel további 173 lakáshoz ju t
tattuk dolgozóinkat.

A VI. ötéves tervidőszakra saját beruházásból 237 lakás felépítését irányoz
tuk elő 161 millió forint értékben. Ebből 91-et a fővárosban, 146 lakást pedig 
vidéken építünk fel. A múlt évben 18 saját vállalkozásban kivitelezett, illetve 
vásárolt lakást adtunk át Budapesten és Sátoraljaújhelyen.

A lakásberuházási alapból 4 millió forintot fordítottunk a magánerőből tör
ténő lakásépítések támogatására, illetve a bérlőkijelölési jog megvásárlására. 
Megkezdtük Szegeden egy 19 lakásos, Velencén egy 8 lakásos és Budapesten 
egy 5 lakásos ház építését. Előkészületeket te ttünk  Nyíregyházán és Debre- 
ceben 4 -4 lakás, Budapesten — a Belügyiminisztériummal közösen — 20 lakás 
kivitelezésére.

A büntetésvégrehajtás központi intézményei KISZ-akció keretében ÍOOTP- 
lakás vevőkijelölési jogát szerezték meg a III. kerületi Pók utcában épülő tár
sasházban.
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Üdülés

Testületünk személyi állományának üdültetését alapvetően a Belügyminisz
térium keretéből kapott lehetőségekkel tudjuk megoldani. E keretből az el
múlt években átlagosan évi 250—300 családos és 20—30 egyedülálló beutalót 
kaptunk.

filisszentkereszten a büntetésvégrehajtási testületnek 15 szoba áll rendel
kezésére az üdülési idényben.

A büntetésvégrehajtási vállalatok kezelésében öt helyen van vállalati üdülő, 
illetve hétvégi ház; összesen 20 szobával. Ezeket az intézetparancsnokokkal 
történő előzetes egyeztetés után minden büntetésvégrehajtási dolgozó igénybe 
veheti.

Külföldi csereüdülés a csehszlovák büntetésvégrehajtási testülettel kö tö tt 
megállapodás alapján 1975-től rendszeres. Évente mintegy 60-an üdülnek 
T rencsén-T eplicen.

E lehetőségekkel évente 6—700 dolgozó kulturált, színvonalas pihenését 
tudjuk megvalósítani, mely a családtagokkal együtt mintegy 2000 ember 
üdülését jelenti.

A szervezett üdüléseken túl hétvégi programok és utazások szervezésére is 
van lehetőség, melyhez a saját autóbusz igénybe vehető. Az elmúlt években 
Csehszlovákiába és Bulgáriába szerveztünk üdülést.

A lehetőségek összességében kielégítik az igényeket. Esetenként a beutalók, 
illetve üdülési lehetőségek intézetenkénti elosztásánál, azok időpontjainál van
nak gondok, melyek egyrészt nem jellemzőek, másrészt a szervezések gondos
ságával megelőzhetők.

Személyi állományunkról való ilyen irányú gondoskodás minőségi és mennyi
ségi növelése érdekében — anyagi lehetőségeink függvényében — tervezzük a 
pilisszentkereszti üdülőben uszoda építését, a balatonvilágosi BM üdülő terü
letén pedig — a Belügyminisztériummal közös beruházásban — egy újabb 24 
szobás üdülőépület kialakítását, melynek felépítése után a büntetésvégrehaj
tási testület dolgozóinak üdülési lehetősége 12 szobával bővül.

Segélyezés

A segélyezések több formája működik. Ezek gyakorlatát a következők jellem
zik:

Intézeteink részére — a költségvetési segélyezési alapból — meghatározott 
keretet biztosítunk. Ezt intézetparancsnoki hatáskörben az arra rászorulók
— gyakorlat szerint elsősorban nyugdíjasaink — kapják.

Intézeti hatáskörben történik a temetési segélyek, illetve a temetési költ
ségek — költségvetés terhére történő — átvállalási elszámolása.

Központilag történik a szülési segély kiutalása és az illetményelőleg-keretek 
kezelése. Erre évente mintegy 350 ezer forintot fizetünk ki.

Megállapítható, hogy a kialakult segélyezési formák és azok gyakorlata jó, 
így ennek fenntartását a jövőben is folyamatosan biztosítjuk.
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Gyermekintézmények
À

Büntetésvégrehajtási dolgozóink gyermekeinek bölcsődei és óvodai elhelyezése 
általában az igényeknek megfelelően megoldott. Az elmúlt években néhány 
nagyvárosban, de főleg Budapesten jelentkeztek elhelyezési gondok. Ezek 
megoldására 1979-ben az Igazságügyi Minisztériummal közös beruházásban 
egy 125 férőhelyes óvodát építettünk, melyben a büntetésvégrehajtási testü
leti tagok gyermekei számára 25 férőhely biztosított.

Intézeteink a helyi tanácsok és a Belügyminisztérium illetékes intézményei
vel tö rtén t megállapodások alapján a területileg illetékes gyermekintézmények
be való elhelyezéssel tudják kielégíteni a jelentkező igényeket.

Közművelődés

A személyi állomány közművelődési igényei a szabad idő megnövekedésével 
fokozódtak. A nagyobb városok és azok vonzáskörzetében dolgozók esetében 
ezeket az igényeket ki tudjuk elégíteni. A büntetésvégrehajtási intézetek egy 
része azonban a településektől távol esik, így ezekben az intézetekben rendsze
resen szervezett programok csak nehezen valósíthatók meg. Csökkenti a mű
velődésre szánt időt, hogy dolgozóink jelentős része több órás utazással jár 
munkahelyére, valamint jelentős azoknak a száma is, akik váltórendszerben 
dolgoznak.

A közművelődés iránti igényeket többnyire a klubok létesítésének támogatá
sával, a könyvtárak kialakításával, a kulturális és sportélet, valamint a turizmus 
segítségével igyekszünk kielégíteni. E tevékenységben jelentős feladat hárul a 
közművelődési bizottságokra és felelősökre. Jelenleg 14 intézetünkben — első
sorban a nagyobb létszámmal dolgozó országos büntetésvégrehajtási intéze
teinkben — jö ttek  létre közművelődési bizottságok. Megyei intézeteinkben a 
közművelődési tevékenységet felelősök szervezik, többségük e feladatát párt-, 
KISZ- vagy szakszervezeti funkcionáriusként látja el. A személyi állomány 
közművelődési tevékenységét a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságá
nak oktatási alosztálya hangolja össze, ellenőrzi és segíti.

Egyéb m unkáltatói béren kívüli juttatások

a) A személyi állomány étkeztetése megfelelően megoldott. Jelenleg 18 intézet 
saját konyhával rendelkezik, 9-nek a belügyi szervek biztosítják, 4 intézet 
élelmezése pedig Vendéglátóipari Vállalat útján történik. Az étkezést a testüle
ti tagok családtagjai és a nyugdíjasok is igénybe vehetik. A munkáltatói hozzá
járulás összege — megegyezően a társ-fegyveres szervekkel — étkezési adagon
ként 2,10 forint. Ez az étkezési hozzájárulás a költségvetést közel 1 millió 
forinttal terheli.

b)A  büntetésvégrehajtás személyi állományának munka- és védőöltözet ju t
tatását az országos parancsnokhelyettesi utasítás szabályozza. Ennek módja és 
mértéke normákban meghatározott. Színvonala megfelelő. A hivatásos állo
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mány egyenruházati ellátását a Honvédelmi Bizottság határozata szabályozza. 
Ennek megfelelően az állomány alapellátmányban és utánpótlási ruházati il
letményellátásban részesül. Ez lehetővé teszi az állomány kulturált, előírás- 
szerű öltözködését. Az utóbbi időben jelentősen javult a ruházati termékek vá
lasztéka és minősége. Egyenruházati termékek beszerzésére évente mintegy 
15 millió forintot fordítunk.

c)A 254/1968. számú Költségvetési Gazdálkodási Utasítás alapján a mun
kába járó dolgozók részére utazási költséget térítünk. Az erre fordítható öszeg 
a ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően biztosított. A kifizetések inté
zeti hatáskörben történnek, így összesített adat nem áll rendelkezésre. (Az Or
szágos Parancsnokságon kifizetésre kerülő összegek évente meghaladják a 100 
ezer forintot.)

d)A  büntetésvégrehajtási testület és a büntetésvégrehajtási vállalatok dolgo
zói kedvezményesen vehetnek tüzelőanyagot. Az akció keretében 600 forintos 
és 900 forintos névértékű utalványok kerültek kibocsátásra. A kedvezményes 
tüzelőanyag-utalványok vásárlására évente mintegy 1,5 millió forintot for
dítottunk.

Munkahelyi körülmények javítása

A szolgálati feladatok elltásához szükséges tárgyi feltételeket, a személyi állo
mány elhelyezési körülményeit a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek sze
rint folyamatosan javítottuk, korszerűsítettük. E tevékenységet nehezíti, hogy 
intézeteink döntő többsége régi, elavult épület, így a korszerűsítések csak je
lentős költségráfordítással oldhatók meg.

Kedvezőbb a helyzet a mezőgazdasági jellegű intézeteinkben, ahol új, korsze
rű börtönépületek létesítésével jelentősen javultak a szolgálat ellátásának fel
tételei. Több intézetben az őrszobák, irodák, étkezők, kultúr- és egészségügyi 
létesítmények építésével, illetve felújításával lényegesen javítottuk az állomány 
elhelyezését és munkavégzésének tárgyi feltételeit.

A munkakörülmények javítása terén elért eredményeink közül kiemelhetők:
— az őrzésbiztonsági rendszerek további kiépítése, mely az őrhelyeken szol

gálatot teljesítő őrök fizikai terhelésének csökkentését és az elítéltek biztonsá
gosabb mozgatását teszi lehetővé,

— a mezőgazdasági intézetekben, illetve a külső munkáltatásnál URH adó-ve- 
vő készülékekkel láttuk el az állományt. A távbeszélő központok felújításának, 
a telexhálózat kiépítésének eredményeként az intézetekben javult a hírössze
köttetés színvonala,

— a korszerű motozástechnikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése, 
mely a személyi állomány terheit, csökkenti, egészségügyi, higiéniai szempont
ból is jelentős,

— az elavult tehergépkocsikat és rabszállító autókat korszerű IFA gépkocsik
ra, illetve a célnak megfelelően átalakított IKARUS 2 1 1-es autóbuszokra cserél
tük. Ezek kulturáltabb, kényelmesebb körülményeket biztosítanak,

— a külkórházi őrzések — kényelmesebb és kulturáltabbá tétele érdekében — 
rejtett pisztolytáskát és összetolható gumibotot rendszeresítettünk.
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A büntetésvégrehajtási testület tagjainak szociális ellátását áttekintve megál
lapítható, hogy a dolgozók élet- és munkakörülményei az elmúlt években folya
matosan javultak. A jelenlegi helyzet kielégítő, sőt egyes esetekben jónak 
mondható. E tevékenységet a sokoldalú gondoskodás, a lehetőségek folyamatos 
feltárása és anyagilag is jelentős támogatások jellemzik.

Jelenlegi gazdasági viszonyaink között az alapvető szociális ellátásokat ille
tően jelentős fejlesztésre nem kerülhet sor. így e vonatkozásban az eddig elért 
eredmények megőrzését, szinten tartását tekinthetjük feladatunknak.

Korlátozott anyagi lehetőségeink mellett sem m ondhatunk le azonban a szo
ciálpolitikai feladatainkról.

Továbbra is fent kell tartani a rendeletekkel szabályozott munkáltató ju tta tá
sokat, az eddigi segélyezési formákat. Lehetőségeinkhez képest támogatni kell a 
lakásépítési törekvéseket, az egészségügyi ellátás fejlesztését.

Jövőbeni célkitűzéseinknek is arra kell irányulnia, hogy a munkakörülménye
ket tervszerűen és folyamatosan javítsuk, hogy a hasonló kategóriájú intézetek 
között jelenleg még fennálló különbségeket csökkentsük, hogy megközelítően 
azonos feltételeket tudjunk biztosítani dolgozóinknak.

Fok Péter
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