
| Fiatalok a büntetésvégrehajtásnál

A büntetésvégrehajtási testületnél dol
gozó fiatalokról, helyzetükről és prob
lémáikról manapság a különböző fóru
mokon egyre több szó. esik. Ez a kér
dés -  kétségtelenül -  az érdeklődés 
középpontjába került.

Mindez teljesen érthető akkor, ha 
megvizsgáljuk, hogy a 35 éven aluliak 
mekkora részt vállalnak a büntetés
végrehajtási feladatok megoldásából.

A büntetésvégrehajtási intézetek
ben, vállalatoknál és az Országos Pa
rancsnokságon az 1982. évi adatok 
szerint több mint 1870 fiatal dolgo
zott. Ez azt jelenti, hogy az Országos 
Parancsnokságon 25, a büntetésvégre
hajtási vállalatoknál 27, az intézeti 
állományúaknak pedig 43%-a volt 
35 éven aluli.

Ezeknek a számoknak a tükrében 
jól érzékelhető, hogy a fiatalok a bün
tetésvégrehajtás állományának koránt
sem elhanyagolható hányadát képezik.

Csak ritka kivételként mondható 
el, hogy a büntetésvégrehajtáshoz ke
rülő fiatalok tudatos pályaválasztás 
eredményeként jutnak el a testület
hez. A nagy többség ilyen vagy olyan 
módon „sodródik” a büntetésvégre
hajtáshoz, legfeljebb csak fogalma van 
a munkáról, valójában nem is ismeri.

A közelmúltban lejátszódott „tö- 
megkommunikácós nyitás” se hozta 
meg a kívánt eredményt, sőt bizonyos 
esetekben kifejezetten károsan hatott.

A megfelelő propagandatevékeny* 
ség hiányában nem csoda, ha egyrészt 
a tájékozatlan fiatalok nem jönnek 
hozzánk, másrészt a hozzánk kerülő
ket nem sikerül megtartani az állo
mány kötelékében.

Természetesen rendelkezésünkre 
állnak olyan eszközök is, amelyekkel 
nagy mértékben elő lehet segíteni a 
fiatalok büntetésvégrehajtási testület
hez kerülését.

Ilyen pályázati- és ösztöndíjrend
szer, állományba vétel, amelyekkel a 
büntetésvégrehajtás felsőfokú szak
emberszükséglete tervszerűen és folya
matosan biztosítható.

Sajnos ezeket az eszközöket azon
ban az eddig eltelt időszakban nem si
került a szükséges mértékben kihasz
nálni:

-  mindössze 7 ösztöndíjszerződést 
kö tö tt a büntetésvégrehajtás, sőt eb
ből 4 szerződés felbontásra is került;

— az állományba vétel eszközével 
még ritkábban élt, mindössze 4 eset
ben.

A jövőben a következő feladatok 
végrehajtása vár a büntetésvégrehajtási 
terstületre az utánpótlás tervszerű biz
tosítása érdekében:

1. Átdolgozás előtt áll a pályázati- 
és ösztöndíj-szerződésről, valamint az 
állományba vételről szóló országos 
parancsnoki utasítás. Ennek eredmé
nyeként a pályázati és ösztöndíj
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rendszer korszerűsítése, bővítése, szé
lesebb körben történő alkalmazása 
várható.

2. Elkészült a felsőoktatási intéz
mények végzős hallgatói számára szol
gáló tájékztató, amely a büntetés
végrehajtási munkát hivatott megis
mertetni, népszerűsíteni és vonzóvá 
tenni. Ennek érdekében szorosabb kap
csolatot kell kialakítani az egyetemek
kel és főiskolákkal.

E két feladat maradéktalan végre
hajtása annál is inkább külön jelentő
séggel bír, mert a jövőben a büntetés
végrehajtás felsőfokú szakemberszük
ségletét nem elsősorban belső kép
zéssel, hanem pályakezdő szakembe
rek felvételével kell kielégíteni.

3. A Honvédelmi Bizottság határo
zata lehetőséget ad 50—50 fő sorállo
mányú fiatal büntetésvégrehajtási ál
lományba vételére. A toborzás és a 
sorállományúak fogadására történő 
felkészülés folyamatban van.

*

A büntetésvégrehajtási testület ki
emelt figyelmet fordít a fiatalok, kü
lönösen pedig a pályakezdők beil
leszkedésére, munkába állásuk és a hi
vatás elsajátításának megkönnyítésére, 
anyagi, szociális problémák megoldá
sára, a testület kötelékében való meg
tartásukra.

Ezt a célt szolgálta az instruktori 
rendszer, amelyet 1981-ben vezettek 
be, jóllehet néhány intézetben már ko
moly hagyományai voltak a fiatalok 
patronálásának.

Az instruktori rendszer kétéves 
működése során szerzett tapasztalatok 
kedvezőek, az instruktorok tevékeny
sége alapján beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket.

A jövőben változatlanul nagy fi
gyelmet kell fordítani azonban a rend

szer fejlesztésére, s folyamatosan kell 
ellenőrizni, értékelni az instruktorok 
tevékenységét.

*

Az új dolgozók beilleszkedése a köte
lékben való megtartása korántsem egy
szerű feladat, amit bizonyít az a tény 
is, hogy a fiatalok egy nagy része már 
a 6 hónapos (tiszthelyettes), illetve 
1 éves (tiszt) próbaidő alatt leszerel. 
A korábbi években — és még jelenleg 
is — magas a bünetésvégrehajtási tes
tülettől a próbaidő alatt megváló 
fiatalok száma. Ezen a téren sajnos
— az instruktori rendszer bevezetése 
ellenére sem — történ t lényeges elő
relépés.

Az 1982. évi adatok szerint össze
sen 40 fő szerelt le a próbaidő alatt,
— valamennyien 26—32 életév közöt
tiek. (Ez az összes leszerelések ponto
san egyharmada.)

A leszelések okai között a leggyak
rabban a következők szerepeltek:

— nem tudo tt beilleszkedni 5 fő
— a büntetésvégrehajtási munkát 

nem tud ta  hivatásának választani 9 fő
— alkalmatlan a büntetésvégrehaj

tási munkára 7 fő
Ezek az okok egyrészt a felvételi 

munka hiányosságait, másrészt az inst
ruktori rendszer esetleges zavarait 
jelzik.

*

A fiataloknál az egyik legsarkalatosabb 
kérdés az, hogy milyen perspektívát 
tud a büntetésvégrehajtás nyújtani.

1. Ezen a téren elsősorban a tovább
tanulási lehetőséget kell kiemelni. A 
korábbi években a fiataloknak szinte 
korlátlan lehetőségük volt felsőfokú 
tanulmányok folytatására, ez az igény 
ugyanis egybeesett a büntetésvégrehaj-
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'  tás felsőfokú szakemberállományának 
csaknem teljes hiányával. Ezt a szak- 
emberhiányt — viszonylag rövid idő 
alatt — a belső erőből történő gyors 
ütemű iskoláztatással sikerült pótolni. 
A tömeges iskoláztatás eredménye
ként ma már a tiszti állomány 80%-a 
rendelkezik a képesítési előírások sze
rinti felsőfokú végzettséggel.

Ezért a jövőben a továbbtanulás 
perspektívája:

a) Változatlanul lehetőség van felső
fokú tanulmányok folytatására, de 
csak a büntetésvégrehajtás szükség 
leteinek, megnövekedett igényeinek 
megfelelő oktatási intézményekben és 
számban. Ennek oka az, hogy a ko
rábbi években bizonyos területeken 
túlképzés tö rtén t, míg főleg pénzügyi, 
anyagi, műszaki területen nincs elég 
szakember. Ezért nem indul a 83/84-es 
tanévben levelező oktatás a Rendőr- 
tiszti Főiskolán, hasonlóképpen szü
netel a 4 éves oktatás a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán is. Továbbra 
is beiskolázzuk azonban a fiatalokat 
a Pénzügyi és Számviteli Főiskolára
— bár nem olyan nagy számban mint 
korábban —, valamint évente 3 hallga
tó t a Zalka Máté Katonai Műszaki 
Főiskolára.

b) Mivel a tömeges képzéssel szem
ben a minőségi tényezőkre helyező
dött át a hangsúly, a következő évek
ben előtérbe kerül a tisztek posztgra
duális képzése.

A nem pedagógiai végzettségű ne
velők a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola pedagógiai szakán, a gyó
gyító-nevelő csoportok nevelői pe
dig a Bárczy Gusztáv Gyógypeda
gógiai Főiskola pszicho-pedagógiai 
szakán tanulhatnak tovább. Emellett 
lehetőség van más egyetemeken is má
soddiplomásként tanulmányok foly
tatására (például: jogi egyetem), vagy 
kiegészítő végzésére (például: peda
gógia, szociológia).

c) Feltétel nélkül támogatja a bün
tetésvégrehajtási testület a közép
iskolai tanulmányok folytatását an
nál is inkább, mert a középiskolai 
végzettségű fiatalok száma kevés.

Ez két szempontból is lényeges:
— egyrészt azért, mert a középis

kolai végzettségű fiatalok képezik a 
tiszthelyettesi állomány utánpótlását,

— másrészt ők jelentik a belső erő
ből történő felsőfokú iskoláztatás tar
talékait is.

Kétségtelen, hogy a középiskolai 
tanulmányok folytatásához e pilla
natban még nem fűződik az állo
mány tagjainak különösebb érdeke. 
Ezért az anyagi és erkölcsi ösztönzők 
rendszerének kidolgozása megkezdő
dött.

d)A  vállalati állományban dolgozó 
fiatalok — a fent már em lített lehető
ségeken túl -  központilag és helyileg 
szervezett szakmai továbbképzése
ken (főleg termelésirányítói tanfolya
mokon) vehetnek részt. Ha megvizs
gáljuk a káderutánpótlási- és fejlesz
tési terveket akkor azt tapasztaljuk, 
hogy a tervekben szereplők általá
ban fele, háromnegyede 35 éven alu
li fiatal.

1982-ben például a tervezettek 50 
százaléka volt 35 éven aluli fiatal, a 
terven kívül lezajlott kádercserék 
folyamán pedig arányuk meghaladta 
a 44 százalékot.

így a tavalyi év végén az Országos 
Parancsnokságon egy, a büntetésvég
rehajtási intézetekben 53 fiatal dolgo
zott mint vezető, örvendetes változás 
emellett az, hogy a büntetésvégrehaj
tási vállalatoknál is fiatalodott az 
utóbbi években a vezetői állomány, 
ma már körülbelül 50 fiatal dolgozik 
vezető beosztásban.

Természetesen az előmenetel terén 
is vannak problémák. Ilyen például az, 
hogy a Rendőrtiszti Főiskola elvégzé
se után az adott intézetben esetleg
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nincs tiszti beosztás vagy hogy a Kun 
Béla Zászlósképző Iskola elvégzése ese
tén nem feltétlenül lesz a fiatalból 
zászlós. Ezért is jogos igény az, hogy 
elsősorban azok kapjanak továbbta
nulási lehetőséget, akik számára az 
iskolai végzettségnek megfelelő mun
kát, beosztást, illetve rendfokozatot 
kaphatnak.

Lehetőség van arra is, hogy elméle
ti és gyakorlati tudásukról, felkészült
ségükről pályázatokon (például Alkotó 
Ifjúság), az Államigazgatási és Igaz
ságügyi Ifjúsági Napokon, valamint 
a szakmai konferenciákon adjanak 
számot. Publikálási lehetőségük is van 
a Jogpolitikában, a Módszertani füze
tekben és egyéb más büntetésvégre
hajtási kiadványokban.

A perspektíva hiánya, az esetles 
munkahelyi problémák a fiatalokat 
gyakran arra késztetik, hogy — esetleg 
több éves szolgálat után — megválja
nak a bünetésvégrehajtási testülettől.
1982-ben közel 60-an szereltek le 
ilyen módon. Ebből 48-an (81 száza
lék) 35 éven aluli olyan fiatal volt, 
akik m ögött már 5—6 éves büntetés
végrehajtási szolgálati viszony állt. E 
körülmény mélyebb elemzése, a tá 
vozás valóságos okainak feltárása, va
lamint a szükséges intézekedések meg
tétele igen sürgős és hasznos lenne.

*

Ami a büntetésvégrehajtásnál dolgozó 
fiatalok anyagi-erkölcsi elismerését 
illeti,elmondhatjuk, hogy ezen a téren 
az átlagosnál jobb a helyzet. A pálya
kezdő és a rövid munkaviszonnyal 
rendelkező fiatalok számára kétség
telenül a kedvezőbb anyagi feltételek 
jelentik az egyik fő vonzerőt. Ugyan
akkor a hosszabb munkaviszonnyal 
rendelkező polgári munkavállalók 
anyagi helyzete és a bünetésvégrehaj-

tási testület által nyújto tt anyagi lehe- ? • 

tőségek között — főleg a vállalati ál
lomány esetében — már nincs ekkora 
különbség. A fiatalok differenciált bé
rezésre vonatkozó korábbi igénye ta
lálkozott az Országos Parancsnokság 
törekvéseivel. Ezért olyan bérezési 
gyakorlat van kialakulóban, amely 
szerint az életkori különbségeket a 
korpótlék és a rendfokozati illetmény 
fejezi ki, míg a beosztási illetmény 
a végzett munka mennyiségéhez és 
minőségéhez igazodik.

A bérfeszültségek elkerülése érde
kében a vezetés az utóbbi időben szá
mos központi intézkedést te tt : először 
a tiszthelyettesek és az alacsony be
osztású tisztek, majd az egészségügyi 
dolgozók, valamint a többi tiszt bérét 
rendezték.

1983-ban a polgári állományúaknál 
nyolc százalékos emelést hajtottak 
végre.

Az intézkedések hatásaként ma már 
az intézeti hivatásos állományúak jö 
vedelemszintje megfelel más fegyveres 
erők és testületek jövedelemszintjé
nek, a vállalati hivatásos állományúak 
és a polgári állományúak jövedelem
szintje pedig — a preferált bérfejlesz
tések eredményeként — megközelí
te tte  az azonos vagy hasonló beosztá
sú intézeti hivatásos állományát.

A fiatalokat a büntetésvégrehajtás 
vezetése nagy számban részesíti az 
anyagi és erkölcsi eüsmerés különbö
ző formáiban. Ez utóbbi kapcsán is 
felmerült az a jogos igény, hogy az er
kölcsi elismerés esetében is diffemciál- 
ni kell. Ki kell szűrni a meghatározott 
idő után automatikusan adott elisme
réseket és bátrabban kell élni a külön
böző jutalmazási lehetőségekkel.

*
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A fiatalok szociális problémái közül 
legégetőbb a lakáskérdés. A lakás
gondok megoldására a büntetésvégre
hajtás jelentős anyagi erőfeszítéseket 
te tt és tesz. Míg vidéken a lakáshelyzet 
a társadalmi átlagnál lényegesen jobb 
és az intézetek reális perspektívát tud
nak nyújtani a lakásprobléma megol
dására, addig Budapesten az átlagnak 
megfelelő.

Remélhetően a jövőben a budapes
ti feszültségek is várhatóan enyhülni 
fognak (Pók utca).

Egyéb más szociális kérdésekben 
(óvodai, bölcsődei elhelyezés, üdülés, 
egészségügyi ellátás) igen jó  a helyzet.

Az Igazságügyi Minisztérium Ifjú
sági Bizottsága rendszeresen és nagy 
számban részesíti a büntetésvégrehaj
tási fiatalokat is vissza nem térítendő 
segélyben például házasságkötés, gyer
mekszületés stb. esetén.

*

A büntetésvégrehajtási testületben ma 
már kiegyensúlyozott, színvonalas if-
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