
Jelentős esemény 
a büntetésvégrehajtási testület 
életében

A Módszértani Füzetek 1983. évi 4. számában egyetlen témát dolgoz fel: a bünte
tésvégrehajtási nevelés fejlesztési koncepcióját. A koncepciót ilyen jelentős dologként 
kezelni teljesen indokolt, mert a büntetésvégrehajtás további fejlődését minden 
bizonnyal jelentősen befolyásoló, fontos dokumentumról van szó. A koncepció 
megjelenése önmagaban is jelentős esemény; kövétkeztetes érvényesítése, valóra- 
váltása nagyjelentőségű lépés lesz a büntetésvégrehajtás egész fejlődésében. A je
lenleg érvényben lévő jogszabályok fő törekvésének maradéktalanabb érvényesí- 
téset fogja elősegíteni a neveles-felfogas pontosításán, fejlesztésén, korszerűsítésén 
keresztül. Annak az elvnek az érvényesülését, hogy a büntetésvégrehajtás egész rend
szerének, az abban részt vevő szervek összehangolt tevékenységének az elítéltek nevelé
sét kell szolgálnia.

A BTK  és a hozza kapcsolódó jogszabályok a társadalom védelmét szolgálják, 
ennek érdekében is a bűncselekmenyt elkövetők nevelését, személyiségformálását 
írják elő egyik legfontosabb feladatként. A büntetésvégrehajtási testületnek a sza- 
badsagvesztés végrehajtasara olyan rendszert kell kialakítania, amely alkalmas 
a jogszabályi célok megvalósítására. Ebből a kötelességből adódóan vált szükséges
sé első lépésként a büntetésvégrehajtási nevelés helyzetének értékelése, a feltéte
lek felmerése, az adottságokhoz igazodó célok kijelölése, mindezek alapján a neve
lés fejlesztési irányainak meghatározása.

A koncepció kidolgozása a X II. kongresszus határozataiból a büntetésvégre
hajtásra háruló feladatokat tartalmazó Intézkedési Tervnek megfelelően 1981 
októberében kezdődött azzal, hogy létrehoztuk a büntetésvégrehajtási nevelés fejlesz- 
tesi koncepcióját kidolgozo főbizottságot, amely a folyamatosan elkészült részanya
gok, tanulmányok megvitatója, véleményezője volt.

A főbizottságban helyet kaptak a büntetésvégrehajtás szakemberei, a szak- 
tudományok — a pedagógia, kriminológia, pszichológia és a jogtudomány — kép
viselői. Egyes résztémák kimunkálását a büntetésvégrehajtási intézetek szak
embereiből álló albizottságok végezték.

A helyzet tényszerű feltárása mellett a munka fontos eleme volt a széles körű 
vita: a különböző szaktudomanyok képviselőinek, az elmélet és a gyakorlat szak
embereinek véleményei ütköztek a tanácskozásokon. A vita időnként szenvedélyes, 
de alapvetően építő jellegű volt ; végül is sikerült a legtöbb kérdésben egységes 
állásfoglalást kialakítani. Újszerű megoldás volt, hogy a témáról a Heti Híradóban 
is vitát szerveztünk, így megismerhettük a személyi állomány és a fogva tartottak 
egy részének véleményét, javaslatait is.

A koncepciónak a főbizottság által elkészített és megvitatott tervezetét minisz
teri értekezleten targyalta meg és hagyta jóvá az Igazságügyi Minisztérium vezetése, 
majd napirendre került az Igazságügyi Minisztérium Pártbizottságának ülésén is. 
Ezeken a fontos fórumokon elhangzott véleményeket, javaslatokat is figyelembe
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véve alakítottuk ki a koncepció most közreadott végleges szövegét. Köszönet a tes
tület tagjainak, belső és külső szakembereknek, akik színvonalas munkával, részvételük
kel segítették e fontos dokumentum megszületését.

A büntetésvégrehajtás fejlesztése, nevelési feladatainak meghatározása termé
szetesen nem ennek a koncepciónak a kidolgozásával kezdődött. Korábban is, 
a jogszabályok mellett voltak belső dokumentumok, amelyek — igaz, hogy nem 
legfelsőbb szinten jóváhagyottan, nem széles körben vitatottan és nyilvánosságra 
hozottan — de megpróbálták felvázolni az elítéltek nevelésének feladatait. Eze
ket a testület igyekezett megvalósítani. De széles körben megvitatott, a felső 
vezetés által elfogadott nevelésfejlesztési koncepció a büntetésvégrehajtás törté
netében most született először, és ezzel minőségi változás történt, új helyzet állt
elő. .

Az új helyzetet mindenekelőtt az jelenti, hogy a megfogalmazott nevelési célkitű
zéseink teljes összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal. Ebből a szempontból 
a helyzet most egyértelműen kedvező a nevelőmunkánk fejlesztéséhez. A közre
adott dokumentum maga is új minőséget képvisel. Mindenekelőtt azért, mert az 
elítéltnevelés témáját teljes egészében átfogja és ennek megfelelően rendszerezi. 
Fontos hangsúlyozni, hogy tudományos igényű a dokumentum: alapul veszi az 
elítéltneveléshez kapcsolódó tudományok legalapvetőbb ismereteit és megálla
pításait. Ezzel együtt természetesen nem tűzte —  nem is tűzhette ki — célul e tu
dományok továbbfejlesztésének feladatát; még a kriminálpedagógiának, mint a 
pedagógia speciális szakterületének megalapozását sem. Ugyanakkor a maga 
szerény lehetőségeivel hozzájárul a pedagógia e speciális területének műveléséhez.

A maga nemében új minőséget képvisel ez a dokumentum azzal is — hogy meg
győződésünk szerint — nagyon következetesen a realitások, a gyakorlat talaján 
áll. Nem épít légvárakat, nem fogalmaz meg vágyálmokat. A fellegekben járás 
ilyen jellegű munkánál állandóan jelen lévő veszély; a mai körülmények között 
pedig különösen megbocsáthatatlan bűn lenne. Jelentős erénye ennek a dokumen
tumnak, hogy számba veszi a reális lehetőségeket, feltételeket, és a célokat, m ód
szereket ezekhez igazítja. Ugyanakkor előre is mutat: szép célokat, hosszú távra,
— számításaink szerint 15—20 évre — szóló feladatokat fogalmaz meg.

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési koncepciójának tárgya az a személyiség- 
formáló tevékenység, amely a szabadságvesztés-büntetés alatt folyik, valamint ennek 
a tevékenységnek a feltételrendszere. így  az alapelvekben, fogalmakban az anyag 
logikájában a nevelés tudományára, a szocialista pedagógia, kriminálpedagógia 
ismeretanyagára támaszkodik. Bár nem az elmélet fejlesztése céljából készült, 
mégis az alapfogalmak, alapelvek meghatározásánál, a problémák felvetésénél ú j
szerű megoldásokat is tartalmaz. így  azzal, hogy a már meglévő alapokra építve 
rendszerbe foglalja a büntetésvégrehajtási nevelés fogalomrendszerét, céljait, a ne
velési célzatú tevékenységek körét, feltételrendszerét, a problémák elvi tisztázá
sában is segít. Ugyanakkor a büntetés végrehajtás számára hosszú távra határoz meg 
fejlesztési irányokat, magas szintű döntésekhez ad támpontokat, fontos társadalmi 
érdekek érvényesítésére törekszik. Ebben az értelemben politikai dokumentumnak 
is kell tekinteni. Más oldalról az intézetekben folyó konkrét nevelőmunkára irányul, 
a nevelés gyakorlata számára közvetlenül hasznosítható útmutatásul is szolgál.

A nevelés fejlesztésének koncepciója a büntetésvégrehajtás korszerűsítésének 
egyik fontos állomása, elkészülte a korszerűsítési folyamat egyik jelentős szakaszá
nak befejezését jelenti. Ugyanakkor már elkezdődött és a nevelési koncepció által 
megjelölt nyomvonalon haladva folyamatban van a munkáltatás fejlesztési koncep
ciójának kimunkálása. Ezt követi majd a szervezet- és irányításfejlesztési kon
cepció előkészítése. A sorrend azt fejezi ki, hogy a büntetésvégrehajtás alap
feladata a nevelés, az elítéltek személyiségformálása, — a további tennivalóin
kat ebből kell levezetni. A  koncepció ennek megfelelően érinti azokat a problé-
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makat is, melyek az eliteltek munkaltatasa es a büntetésvégrehajtás szervezete 
terén szoros kapcsolatban vannak a nevelési célkitűzések megvalósításával. Egyik 
feladata az is, hogy fő irányokat határozzon meg a büntetésvégrehajtás egészé
nek fejlesztéséhez.

A  koncepció kidolgozasanak megkezdése óta vita folyik e munka időszerűségé
ről. Sokan gondolkodnak úgy, hogy a nehéz gazdasági viszonyok között nem érde
mes fejlesztési programot kidolgozni, a fejlesztés megvalósításához nem tudjuk 
a megfelelő feltételeket biztosítani. A gyakorlat látszólag alátámasztja ezeket a 
gondolatokat. A büntetésvégrehajtás egyre nehezebb körülmények között dolgozik. 
Az állami költségvetés — az ország nehéz gazdasági helyzetéből fakadóan csak 
a legszükségesebb dolgokat tudja biztosítani a bv. számára, fejlesztésére csak mini
mális lehetőség adódik.
/ Egyre nagyobb gondot okoz, hogy folyamatosan növekszik a fogva tartottak 

létszáma, intézeteinkben jellemző lesz a zsúfoltság, egyre nehezebb az ellátási, őr- 
zl 8*.’. neYelési feladatok végrehajtása. Mégis meggyőződésem, hogy éppen az adott 
körülmények között van különösen nagy jelentősége a koncepciónak. Minél korlá
tozottabbak anyagi eszközeink, annál nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy 
hatékonyan használjuk fel ezeket. Fontos, hogy távlatokban tudjunk gondolkod
ni, helyesen rangsoroljunk a felmerülő igények kielégítésében. Ma a büntetésvégre- 
hajtas nehéz feltételek között dolgozik, rövid időn belül ebben változás nem vár
ható. De az irányokat meg kell határozni, és meg kell kezdeni a menetelést a ki
tűzött célok felé. Az természetes, hogy haladni csak a feltételeknek megfelelő 
ütemben lehet. A koncepció megvalósítása során igen sok nehézséggel kell majd 
megküzdenünk. Arra számíthatunk, hogy az ütem időszakonként változó lesz, 
emellett számolunk vele, hogy nem lehet minden területen, minden intézetben 
egyformán haladni. Vannak olyan feladatok, amelyek végrehajtásához rendelke
zésünkre állnak a feltételek, nem egy esetben a végrehajtás már megkezdődött. 
De vannak olyan céljaink is, ahol még hiányosak a megvalósítás feltételei, a fej
lesztés érdekében a feltételek megteremtésére irányuló lépéseket kell megtenni. 
Tudomásul kell venni azt is, hogy sok vonatkozásban a jövőnek dolgozunk; 
terveket, programokat készítünk elő arra az időszakra, amikor a lehetőségek ked
vezőbbekké válnak.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a koncepció nagymértékben hozzájárulhat a szemé
lyi állomány helyes szemléletének kialakításához, szakmai, elméleti megalapozottsá
gának, módszertani tudásának fejlesztéséhez. Nehéz körülmények között fokozott 
jelentősége van az emberi tényezőnek, így nem vitatható a jelentősége ma sem. 
Éppen ezért világosan kell látnunk : a koncepció végrehajtásának első lépése annak 
megismertetése, megértetése, elfogadtatása a testület egész személyi állományával. 
Most az oktatás, a türelmes magyarázat, a helyi és saját feladatok kialakítása a 
feladat ; ezzel indulhat csak a nagy célok végrehajtása.

A büntetésvégrehajtasi nevelés fejlesztési koncepciójának érvényesítésére 
megvalósítási programot dolgoztunk ki. Ez a program olyan feladatokat tartal
maz, melyeket jelenlegi feltételeink, körülményeink között megoldhatónak lá
tunk. A megvalósitasi programot mintegy kétéves időszakra terveztük, a további 
lépéseket azután fogjuk meghatározni. Hangsúlyozni kívánom, hogy a program
ban megjelölt feladatok többszöri gondos átvizsgálás után is vállalhatónak bizo
nyultak. A reális számvetéshez tartozik annak megállapítása is, hogy az így szelek
tált feladatok is nagyok, végrehajtásuk komoly erőfeszítést igényel. Az 1985-ig 
terjedő tervezést indokolja az is, hogy addigra el kell készülnie a munkáltatás fej
lesztési, s a szervezet- és irányítás fejlesztési koncepcióknak is, így mód nyílik 
majd akkor a büntetesvégrehajtas egészének fejlesztését szolgáló egységes intéz
kedési terv kialakítására is.
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A koncepció alapgondolata, hogy az elítéltre, az elítélt személyiségére a büntetés
végrehajtás egésze, az egész rendszer hat. Pedagógiai, nevelési hatásról csak akkor 
beszélhetünk, ha ez a hatás tudatos, célirányos es fejlesztő hatasu, a spontán erve- 
nyesülő hatások nem részei a „pedagógiai környezet -nek. A cél az, hogy az 
intézeten belüli viszonyok minél nagyobb hanyada váljon pedagógiai környe
zetté illeszkedjen be a komplex rendszerbe. Egy ilyen környezet kialakita&a 
a mindenkori parancsnoki vezetés aktív részvetelet, magasfoku tudatossá
gát iaénvli ezen is múlik, hogy milyen lesz az üteme, alapossaga a koncepcio 
megvalósításának. Másrészt viszont az elítéltekkel közvetlenül fogíalkoz^ vagy 
életviszonyaikat alakító beosztottak felelőssege is nyilvanva o : az o> napi munká
juk a közvetítője a koncepcióban megfogalmazott elveknek, elhatározásoknak. 
A koncepció önmagában csupán egy lehetőség, keret, amely a bv. testület egesz sze
mélyi állományának áldozatos munkájával telítődhet tartalommal; a lehetoseg
szívós és tudatos munkával válhat valósággá. .> ■ 1

Ezért tartjuk fontosnak, hogy a büntetésvégrehajtasineveles fejlesztem 
ját a személyi állomány teljes terjedelmében megismerje, alkoto modon feldolgozza, 
megértse és azonosuljon vele. A Módszertani Füzetek e szama is ehhez nyújt segít
séget a koncepció közreadásával, illetve a koncepcio egy-egy fontos kerdesenek 
feldolgozásával. Nagy Tibor
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