
A büntetésvégrehajtási nevelés 
fejlesztési koncepciójának 
megvalósítási programja

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési koncepciója jóváhagyásra és kiadásra 
került. A megvalósítási programnak az a feladata, hogy összefoglalja a fejlesztési 
koncepció megvalósításához szükséges intézkedéseket.

A koncepció hosszú távra határozza meg a fejlesztés irányait. A megvalósítási 
program középtávra szól; a jelenlegi feltételrendszerben reálisan mevalósítható 
feladatokat tartalmazza. Ebben az időszakban :

— biztosítani kell, hogy a koncepciót a büntetésvégrehajtás személyi állománya 
a rá vonatkozó mértékben megismerje és azzal azonosuljon;

— meg kell határozni a nevelési tevékenység fejlesztésének konkrét programját;
— ki kell jelölni a nevelés tárgyi és személyi feltételei fejlesztése érdekében elvégzendő 

feladatokat;
— ki kell dolgozni a társadalmi kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos tennivalókat;
— ki kell munkálni a büntetésvégrehajtás nevelési elmélete fejlesztésének irányait, 

fő témáit; az elmélet munkamódszereinek, feltételeinek fejlesztési lehetőségeit.
A megvalósítási program csak a legátfogóbb feladatokat, azokat is komplex 

módon sorolja fel. A részletes intézkedéseket az egyes témákra vonatkozóan a 
programban szereplő időpontokig kell kimunkálni.

I. A fejlesztési koncepció megismertetése a személyi állománnyal 
és az állomány mozgósítása a koncepció megvalósítására

A) A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságán a nevelési koncepciót és a meg
valósítási programot:

1. osztályvezetői értekezlet tárgyalja meg.
Határidő: 1983. október
Felelős: az országos parancsnok általános helyettese

2. A nevelési osztály munkatársainak részvételével valamennyi osztály vitassa 
meg. Intézkedési tervben fogalmazzák meg a szakterület konkrét tennivalóit.

Határidő: 1984. február
Felelős: osztályvezetők

3. A szakosztályok szerepeltessék az 1983/1984. évi oktatási terveikben a kon
cepció, a megvalósítási program és a szakterület tennivalóinak oktatását.

Határidő: 1984. május
Felelős: osztályvezetők

B) A nevelési koncepció és a megvalósítási program ismertetése a büntetésvégrehajtási 
intézetek személyi állománya körében:

1. Az intézetparancsnokok és a parancsnokhelyettesek országos vezetői érte
kezleten ismerjék meg.
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Határidő: 1983. október 
Felelős: országos parancsnok

2. A nevelési szakterület vezetői, a továbbképzési alközpontok előadói számára 
továbbképzést kell szervezni.

Határidő: 1983. szeptember 
Felelős: a nevelési osztály vezetője

3. A  nevelési szakterület beosztottai részére az alközpontokban továbbképzést 
kell szervezni.

Határidő: 1984. április
Felelős: a nevelési osztály vezetője, az alközpontok parancsnokai

4. A büntetésvégrehajtási intézetekben alparancsnoki értekezleten tárgyalják 
meg a nevelés fejlesztési koncepciót. Ezeken az értekezleteken az országos parancs
nokság képviselői vegyenek részt.

Határidő: 1984. május
Felelős: az országos parancsnok általános helyettese, 

intézetparancsnokok
5. Az intézetekben az elítéltekkel közvetlenül foglalkozó állomány oktatás 

keretében, a személyi állomány többi része pedig értekezleten a rá vonatkozó 
mértékben ismerje meg.

Határidő: 1984. július 
Felelős: intézetparancsnokok

6. A koncepció megvalósítási programjából adódó intézeti feladatokat Intézke
dési tervbe kell foglalni.

Határidő: 1984. május 
Felelős: intézetparancsnokok

C) Kezdeményezni kell a büntetésvégrehajtási bírák, a pártfogók, az ügyészek, az ope
ratív tisztek, általában a büntetésvégrehajtással munkakapcsolatban lévő külső szak
emberek tájékoztatását.

Határidő: 1984. május 
Felelős: országos parancsnok

D) Publikációs tevékenység
1. A miniszteri döntésnek megfelelően készüljön el és jelenjen meg a koncepció 

részletesebb, didaktikusabban kidolgozott vázlata.
Határidő: 1984. február
Felelős: a nevelési osztály vezetője,

a Rendőrtiszti Főiskola bv. tanszék vezetője
2. A személyi állomány számára jelenjen meg a „Módszertani füzetek” -nek 

olyan különszáma, amely a koncepcióval foglalkozó tanulmányokat tartalmazza, 
valamint a koncepció teljes szövegét ismerteti.

Határidő: 1984. február 
Felelős: a sajtóosztály vezetője

3. A büntetésvégrehajtás számára szakembereket képző oktatási intézmények
ben a nevelési koncepciót tananyagként oktatni kell.

Határidő: 1984. május
Felelős: a személyzeti és oktatási osztály vezetője,

a Rendőrtiszti Főiskola bv. tanszékvezetője, 
a nevelési osztály vezetője

4. A szakemberek tájékoztatására a Jogpolitikában és a társszervek más kiad
ványaiban a nevelési koncepciót ismertető cikkeket kell megjelentetni.

Határidő: 1984. december 
Felelős: a sajtóosztály vezetője,

a nevelési osztály vezetője
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5. A közvélemény tájékoztatása és kedvező irányú befolyásolása érdekében 
kezdeményezni kell a sajtóban a koncepcióval foglalkozó írásokat.

Határidő: 1984. december 
Felelős: a sajtóosztály vezetője,

a nevelési osztály vezetője
6. A fogva tartottak tájékoztatására a Heti Híradóban a koncepcióval kapcso

latos cikksorozatot kell indítani.
Felelős: a sajtóosztály vezetője

7. Előadój csoportot kell szervezni olyan büntetésvégrehajtási szakemberekből, 
akik a különböző fórumokon ismertetik a koncepciót.

Határidő: 1984. január
Felelős: az országos parancsnok általános helyettese

II. Az elítéltek nevelési fejlesztésének programja

A) Az elítéltek oktatása, képzése:
1. Az elítéltek általános iskolai oktatásának továbbfejlesztésére középtávú ter

vet kell kidolgozni. Kezdeményezni kell az Országos Pedagógiai Intézet és a dol
gozók általános iskoláinak a szakfelügyeletét ellátó területi szervek együtt
működését is.

Határidő: 1984. szeptember 
Felelős: a nevelési osztály vezetője

2. Az elítéltek körében folyó középiskolai oktatás felülvizsgálatával ki kell 
dolgozni a hatékonyabb, a társadalmi elvárásokkal fokozottabban összhangban 
lévő középiskolai oktatás formáit.

Határidő: 1985. szeptember 
Felelős: a nevelési osztály vezetője

3. Meg kell teremteni az elítéltek — különösen a fiatalkorúak és a fiatal felnőt
tek — gyógypedagógiai oktatásának feltételeit, együttműködve a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolával és az Országos Pedagógiai Intézettel.

Határidő: 1984. december 
Felelős: a nevelési osztály vezetője

4. A rövid tartamú szabadságvesztésre ítéltek és más elítéltcsoportok részére 
ki kell dolgozni az iskolaszervezeten kívüli speciális oktatás programját.

Határidő: 1985. december 
Felelős: a nevelési osztály vezetője

B) A közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatok:
1. A könyvtári munka további fejlesztése érdekében folytatni kell az együtt

működést az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtudományi és Módszertani K öz
ponttal és a Könyvértékesítő Vállalattal. Tudatosabban használják fel a könyvet, 
az olvasást az elítéltek nevelésében. Ennek érdekében alkalmazni kell az olvasás
pedagógia, biblioterápia módszereit. Nagyobb figyelmet kell szentelni a könyv
tárak fejlesztésére, az állomány gyarapítására, a könyvtári munkára.

Határidő: folyamatos
Felelős: a nevelési osztály vezetője
Értékelés: évente

2. Intenzívebben kell felhasználni a filmet és a tv-t az elítéltek nevelésében. 
Ki kell dolgozni ennek elméletét és módszertanát. Igényelni kell e munkához a 
Filmtudományi Intézet, a Tömegkommunikációs Kutatóközpont és a MOKÉP 
közreműködését. Fejleszteni kell a film és tv felhasználásának tárgyi feltételeit.

Határidő: 1983. december és folyamatos
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Értékelés: évente
Felelős: a nevelési osztály vezetője, 

a sajtóosztály vezetője
3. Az ismeretterjesztő előadásokat is fokozottabban kell felhasználni a nevelő

munkában. Az előadások az elítéltek összetételéhez, képzettségi szintjéhez iga
zodva pótolják a hiányzó ismereteket, segítsék elő az általános műveltség minimá
lis szintjének elérését. . _ /

Az egymásra épülő, a résztvevők aktivitásat is igénylő, intenzivebb ismeret- 
terjesztési formákat részesítsék előnyben. Az ismeretterjesztés fejlesztéséhez igé
nyeljék a TIT  közreműködését is.

Határidő: 1985. december éf folyamatos
Értékelés: évente
Felelős: a nevelési osztály vezetője. ,

4. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése a szakköri tevékenység fejleszteset 
is igényli. Egyrészt azt a célt kell elérni, hogy az elítéltek a szabadulas utáni életben 
is folytatható művelődési, kulturális szokásokat sajatitsanak el. Ennek érdekében 
többfajta, nagyobb létszám foglalkoztatásara alkalmas szakkört kell létrehozni.

Másrészt a szakköri munkát hangsúlyozottabban kell felhasználni a csoportos 
nevelés eszközeként; nagyobb teret szenteljenek azoknak a módszereknek, ame
lyek az elítéltek önismeretét, öntevékenységét fejlesztik, személyiségüket formál
ják.

Határidő: 1985. december és folyamatos
Értékelés: évente
Felelős: a nevelési osztály vezetője

C) Az egyéni nevelés fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
1. Az intézetekben az egyéni nevelés alapfeltételeként teremtsenek olyan pro- 

tektív légkört, amely biztosítja az elítéltek problémáival való foglalkozást, a kérel
mek, panaszok gyors és megnyugtató vizsgálatát, és ha indokolt, megoldását. Erre 
mind az intézetek vezetése, mind a parancsnokság ellenőrző tevékenysége fordít
son nagyobb figyelmet.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézetparancsnokok

2. Nagyobb összhangot kell biztosítani az egyéni nevelés és a komplex nevelési 
rendszer más elemei között. Ennek feltetele, hogy az elítélt büntetesi ideje alatt 
lehetőleg egy nevelőhöz tartozzon: magatartása, ennek változása, a büntetés
végrehajtás különböző színterein mutatott viselkedése felhasználható legyen az 
egyéni nevelésben.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézetparancsnokok.

3. A nevelők fejlesszék és bővítsék az egyéni nevelés során alkalmazható,^ az 
elítélt megismerését szolgáló módszereket. A nevelők képzésében, továbbképzésé
ben módszertani útmutatókkal kell biztosítani a szükséges ismeretek pótlását. 
A szakfelügyeleti munka segítse ele, hogy a nevelők megfelelően alkalmazzák a 
hatékony megismerési módszereket.

Határidő: 1984. december és folyamatos
Felelős: a nevelési osztály vezetője

4. Az egyéni nevelés eredményességének értékelését a nevelők által készített 
vélemények tartalmazzák. E vélemények színvonalának fejlesztése, â  büntetés
végrehajtási bíró helyes döntésének elősegítése érdekében — az IM Bírósági F ő
osztályának együttműködésével — módszertani útmutatót kell kiadni.

Határidő: 1984. június
Felelős: a nevelési osztály vezetője
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D) A  csoportmunka fejlesztése:
1. A csoportos nevelési formákat, módszereket a jelenleginél szélesebb körben 

kell alkalmazni. Ennek formáit az elítéltcsoportok összetételének, az aktuális 
nevelési feladatnak megfelelően a konkrét problémát, feladatot megbeszélő egy
szerű zárkafoglalkozástól a rendszeres, egymásra épülő személyiségfejlesztő kis
csoportos foglalkozásokig az eddiginél szélesebb skálán kell alkalmazni.

Határidő: 1985. december és folyamatos 
Felelős: a nevelési osztály vezetője és a

személyzeti és oktatási osztály vezetője
2. Az elítéltekkel közvetlenül foglalkozó őrök, munkáltatók is rendszeresen, cso

portos formában foglalkozzanak az elítéltekkel. Az adott területen megvalósítható 
nevelési célok elérése érdekében számukra is biztosítani kell a szükséges pedagógiai 
alapismeretek, ismeretek elsajátítását.

Határidő: folyamatos 
Felelős: intézetparancsnokok

E) Az elítéltek gyógyító-nevelésének, a terápiás módszerek alkalmazásának fejlesz
tésével kapcsolatos feladatok:

1. A személyiségzavarban szenvedő, valamint krízishelyzetben lévő vagy egyéb 
okból rászoruló elítélteknél szélesebb körben kell alkalmazni a különböző egyéni 
és csoportos terápiás módszereket. Ennek személyi feltételeit — pszichológus, orvos, 
gyógypedagógus alkalmazásával — folyamatosan kell megteremteni.

Határidő: folyamatos
Felelős: a nevelési osztály vezetője,

az egészségügyi osztály vezetője, 
a személyzeti és oktatási osztály vezetője

2. Az intézetekben fejlesszék a gyógyító-nevelő csoportok működésének tárgyi 
és személyi feltételeit, hogy a csoportokban az alkoholbetegeken kívül a különböző 
súlyú és eredetű, nehezen kezelhető, személyiségzavarban szenvedő elítéltekkel is 
foglalkozzanak.

Határidő: 1985. december 
Felelős: intézetparancsnokok,

az egészségügyi osztály vezetője, 
a nevelési osztály vezetője

3. A  gyógyító-nevelő csoportok szakembereinek képzése, a csoportok működé
sének fejlesztése érdekében új módszertani útmutatót kell kiadni.

Határidő: 1984. március 
Felelős: az IM EI főigazgatója,

az egészségügyi osztály vezetője, 
a nevelési osztály vezetője

4- A gyógyító-nevelő munka, a terápiás formák alkalmazása szakszerűségének 
fejlesztése érdekében az intézetek működjenek együtt a hasonló jellegű feladatokat 
ellátó egészségügyi intézményekkel.

Határidő: folyamatos 
Értékelés: évente
Felelős: az egészségügyi osztály vezetője, 

a nevelési osztály vezetője
F) Az elítéltek öntevékenységére épülő nevelési formák fejlesztésének feladatai:
1. Biztosítani kell, hogy a jelenleginél szélesebb körben, több intézetben hasz

nálják fel a nevelés fontos eszközeként az öntevékeny szervezeteket.
Határidő: folyamatos 
Felelős: intézetparancsnokok 
Értékelés: évente
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2. Meg kell vizsgálni valamennyi fokozatban az öntevékeny szervezetek mű
ködésének bővítését, javaslatot kell kidolgozni a szükséges jogszabályok módosí
tására.

Határidő: 1985. december
Felelős: a nevelési osztály vezetője, 

a titkárság vezetője

G) Az elítéltek testi nevelése:

Szélesíteni kell az elítéltek testi nevelését az egészség és a fizikai kondíció meg
őrzése, valamint a szabadulás utáni egészséges életmódra nevelés érdekében. 
E törekvésben kiemelt figyelme^ kell fordítani a fiatalkorúakra, a fiatal felnőttekre 
és a hosszú tartamú szabadságvesztésre ítéltekre.

A testneveléshez szükséges feltételeket folyamatosan bővíteni kell.
Határidő: folyamatos
Értékelés: évente
Felelős: intézetparancsnokok,

az egészségügyi osztály vezetője, 
a nevelési osztály vezetője

III. A nevelés tárgyi feltételeinek fejlesztési programja

A) Az elhelyezési feltételek fejlesztésének feladatai:

1. Programot kell kidolgozni mintegy 3000 új fogva tartott férőhelyének létre
hozására. A program tartalmazza az intézettípusra, a fokozatra, a telepítés helyé
re vonatkozó javaslatokat, valamint a beruházások ütemezésével, költségvetésével 
kapcsolatos témákat.

Határidő: 1984. július
Felelős: a termelési és beruházási osztály vezetője

2. Valamennyi büntetésvégrehajtási intézet vizsgálja meg az elhelyezési feltételek 
javításának a lehetőségét és dolgozzon ki — jelenlegi lehetőségei alapján — tervet 
a zsúfoltság csökkentésére, a közösségi helyiségek számának, befogadóképességé
nek növelésére.

Határidő: 1984. június
Felelős: a termelési és beruházási osztály vezetője, 

intézetparancsnokok
3. Felül kell vizsgálni a tárgyi feltételek javítására felhasználható pénzeszközök 

költségvetési, tervezési és gazdálkodási rendszerét, a vállalati pénzeszközök na
gyobb arányú mobilizálásának lehetőségét.

Határidő: 1984. december
Felelős: országos parancsnokhelyettes

4. Törekedni kell arra, hogy a munkáltatásban részt vevő kooperációs partnerek 
fokozottabban segítsenek a férőhelyek és egyéb feltételek bővítésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: a termelési és beruházási osztály vezetője, 

intézetparancsnokok
5. El kell készíteni egy új, a hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítéltek diag

nosztizálását végző intézet létrehozásának terveit, hogy ez az intézet a büntetés
végrehajtás módszertani, koordináló és továbbképző intézete is legyen.

Határidő: 1984. december
Felelős: a termelési és beruházási osztály vezetője, 

a nevelési osztály vezetője
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1. A nevelési szakterület személyi állományának létszámát a most rendelkezésre 
álló lehetőségeinkből évente 5— 10 fővel növelni kell. A Honvédelmi Bizottság dön
tésétől függően a központilag biztosított létszámkeretből ezen túlmenőn 10 éven 
keresztül évente 20 fővel tervezzük bővíteni a neveléssel foglalkozók létszámát. 
A fejlesztést elsősorban a fiatal felnőttek, a gyógyító-nevelő csoportok, a szigorí
tott őrizetesek, a hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítéltek, az átmeneti inté
zetbe helyezettek neveléséhez kell csoportosítani.

Határidő: folyamatos
Felelős: a személyzeti és oktatási osztály vezetője, 

a nevelési osztály vezetője
2. A nagyobb létszámot befogadó országos végrehajtó intézetekben Tököl és 

Pálhalma után Szegeden és Vácott létre kell hozni pszichológiai laboratóriumokat.
Határidő: 1985. december
Felelős: intézetparancsnokok,

a személyzeti és oktatási osztály vezetője, 
a nevelési osztály vezetője

3. A gyógypedagógiai oktatás eredményessége érdekében a kijelölt intézetekben 
megfelelő számú gyógypedagógust kell foglalkoztatni.

A szükséges új státuszok biztosításához igénybe kell venni a Művelődési Minisz
térium és más intézmények segítségét is.

Határidő: 1984. szeptember
Felelős: a személyzeti és oktatási osztály vezetője, 

a nevelési osztály vezetője, 
intézetparancsnokok

4. Az intézetben folyó általános és középiskolai oktatás fejlesztése érdekében 
kezdeményezni kell az iskoláknál és a területi szakigazgatási szerveknél, hogy az 
iskolák pedagógusai közül néhányan teljes óraszámban csak az elítéltekkel foglal
kozzanak.

Határidő: 1984. szeptember
Felelős: intézetparancsnokok

5. A nevelők szakmai ismereteinek biztosítása, felfrissítése érdekében a nevelési 
szakterület személyi állományának összetételét, valamint a feladatokat is figyelem
be véve, differenciált képzési és továbbképzési rendszert kell kialakítani.

Határidő: 1984. június
Felelős: a nevelési osztály vezetője,

a személyzeti és oktatási osztály vezetője
6. A nevelési szakterület beosztottai részére — szolgálati feladataiktól függően

— egyedi esetekben lehetővé kell tenni a polgári ruha viselését; ehhez vegyes ruhás 
normába kell átsorolni őket. Erre vonatkozóan országos parancsnoki parancs
tervezetet kell készíteni.

Határidő: 1984. január
Felelős: a nevelési osztály vezetője

7. A foglalkoztatott elítéltek irányításával, felügyeletével megbízott bv. dol
gozóknak termelésirányítási feladataik mellett fokozattabban részt kell. venni 
az elítéltek nevelésében ; ennek megfelelően módosítani kell a munkaköri leíráso
kat. Biztosítani kell, hogy ehhez a szükséges pedagógiai ismereteket megszerezzék.

Határidő: 1984. szeptember és folyamatos
Felelős: a személyzeti és oktatási osztály vezetője, 

a nevelési osztály vezetője, 
intézetparancsnokok

IV. A nevelés személyi feltételei fejlesztésének programja
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A) Az igazságszolgáltatási eljárásban részt vevő szervekkel való kapcsolat fejlesztése:
1. Kezdeményezni kell a büntetésvégrehajtásban részt vevő szervek össze

hangoltabb tevékenységének megszervezését annak érdekében, hogy a bűncselek
ményre és az elkövetőre jellemző, a nevelés és az utógondozás számára nélkülöz
hetetlen adatokról intézményesen tájékoztassák a büntetésvégrehajtást.

Határidő: 1984. június
Felelős: országos parancsnok

2. A büntetésvégrehajtási bírákkal az IM Bírósági Főosztály bevonásával rend
szeres konzultációkat kell szervezni a tartalmasabb együttműködés fejlesztése 
érdekében. Közös állásfoglalások&/t, módszertani útmutatást kell adni ahhoz, hogy 
az intézet által készített vélemények még jobban elősegítsék a bírói döntéseket.

Határidő: 1984. június és folyamatos
Felelős: az országos parancsnok általános helyettese, 

a nevelési osztály vezetője
3. A beilleszkedés objektív feltételeinek javítása érdekében fejleszteni kell a 

munkakapcsolatokat a hivatásos és társadalmi pártfogókkal. Törekedni kell 
arra, hogy a pártfogók minden fontos információt megkapjanak munkájuk végzé
séhez. Meg kell ismertetni velük azt a nevelési folyamatot, amelyben az elítéltek 
a büntetés végrehajtása során részt vesznek.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézetparancsnokok,

nevelési szolgálatvezetők
B) Az állami szervekkel, társadalmi erőkkel és társadalmi szervezetekkel való kap

csolat fejlesztése:
1. A szabadságvesztés-büntetés eddiginél hatékonyabb végrehajtásához számos 

intézmény segítségnyújtására van szükség. Kezdeményezni kell ennek a segítség- 
nyújtásnak a bővítését, az egészségügyi és a művelődési kormányzat és szervek 
részéről.

Határidő: 1984. június
Felelős: országos parancsnok

2. Fejleszteni kell az együttműködést azokkal a társadalmi szervekkel, akik 
a szabadult személyekkel eredményesen képesek foglalkozni. Ennek érdekében 
konzultációkat kell kezdeményezni és együttműködési megállapodásokat kell 
megkötni a Vöröskereszt, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a speciális utó- 
gondozási feladatok ellátásában részt vevő egészségügyi és egyéb intézményekkel.

Határidő: 1984. június
Felelős: országos parancsnok

3. Bővíteni kell azoknak a munkahelyeknek a körét, ahol a szabaduló elítélteket 
foglalkoztatni tudják. Ennek érdekében tárgyalásokat kell kezdeményezni az ille
tékes minisztériumokkal, a tanácsokkal, egyes nagyvállalatok vezetőivel.

Határidő: 1984. június
Felelős: országos parancsnokhelyettes

4. A társadalom politikai, gazdasági erőforrásainak fokozottabb bevonása érde
kében törekedni kell arra, hogy a társadalom a jelenleginél pontosabb és teljesebb 
képet kapjon a büntetésvégrehajtási testület törekvéseiről, problémáiról, eredményei
ről.

Határidő: folyamatos
Felelős: az országos parancsnok általános helyettese, 

a sajtóosztály vezetője

V. A társadalmi kapcsolatok fejlesztésének feladatai
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A) Az elmélet fejlesztésének iránya:
1. A büntetés végrehajtás fejlesztése a végrehajtás és ezen belül a nevelés diffe

renciálási elveinek, rendszerének fejlesztését igényli. A téma feldolgozására szak
emberekből munkacsoportot kell létrehozni, elméleti konferenciát kell rendezni.

Határidő: 1984. április
Felelős: a nevelési osztály vezetője

2. A koncepcióban megfogalmazott nevelési alapelveket részletesen ki kell dol
gozni.

Határidő: 1984. szeptember
Felelős: a Rendőrtiszti Főiskola bv. tanszék vezetője, 

a nevelési osztály vezetője
3. Fejleszteni kell a büntetés végrehajtási nevelés módszertanát. Szakbizottsá

gokat kell létrehozni egyes módszertani kérdések feldolgozására, bővíteni kell 
a módszertani kiadványok körét.

Határidő: folyamatos 
Értékelés: évente
Felelős: a nevelési osztály vezetője

4. Az elméleti és módszertani kerdesek megoldasara folytatni kell a kutató
munkát. A büntetésvégrehajtás területén folyó kutatásokat jobban a gyakorlat
szolgálatába kell állítani.

A koncepciót is figyelembe veve ki kell alakítani e kutatasok közép- es hosszú 
távú terveit, a kutatómunka feladataira, szervezésére vonatkozó alapelveket. 

Határidő: 1984. június 
Felelős: a nevelési osztály vezetője

5. A kutatásban szorosabb együttműködést kell kialakítani azokkal a kutató
bázisokkal, ahonnan a büntetésvégrehajtási feladatok megoldásához segítség 
várható. Kezdeményezni kell együttműködési megállapodások, közös kutatások
előkészítését.

Határidő: 1984. április
Felelős: a nevelési osztály vezetője

VI. A nevelés elméletének fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok

VII. A megvalósítási program végrehajtásának ellenőrzése, értékelése

1. Két év múlva vezetői értekezlet tárgyalja meg a program végrehajtásának 
helyzetét, tűzze ki a további feladatokat.

Határidő: 1985. december 
Felelős: országos parancsnok

2. A nevelési osztály évente készítsen jelentést a feladatok időarányos végre
hajtásáról.

Határidő: 1984. október és 1985. október 
Felelős: a nevelési osztály vezetője

3. Kerüljön sor az intézetparancsnokok, a nevelési szolgálatvezetők beszámol
tatására a program végrehajtásáról.

Határidő: 1984. szeptember és folyamatos 
Felelős: az országos parancsnok általános helyettese, 

a nevelési osztály vezetője
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