
szintek és kategóriák megjelölése több tényező függvénye, az említettek azonban alap
vetően meghatározzák.

Az elítéltek szakképzésének hatékonyságát a kiválasztás rendszerének és gyakorla
tának fejlesztésével is javítani lehet, illetve kell. Itt a lehetőségeket alaposan mérlegelve 
olyan fejlesztési irány megjelölése látszik célszerűnek, amely már a jelenlegi szervezeti 
keretek között is biztosít bizonyos mértékű előrehaladást, kedvező változást (például: 
munkapszichológiai vizsgálatok szélesebb körű alkalmazása). Természetesen foglal
kozni kell a távlati fejlesztési elképzelésekkel is.

Ügy gondolom, az elítéltek szakképzéseben — a szervezésben és végrehajtásban 
egyaránt — a jövőben is nagy, az eddigieknél kiemelkedőbb szerepet kell hogy kapjanak 
a büntetésvégrehajtási vállalatok. Részben szervezeti kérdéseket, részben a tárgyi fel
tételek biztosítását illetően sok tartalék tárható fel a vállalatok közreműködésével.

Meg kellene vizsgálni a magasabb szintű szakképzéseknél a párhuzamosság bizonyos 
mértékű megszüntetésének, területi oktatási centrumok kialakításának lehetőségét. Azt hi
szem, ezek kimunkálása, a fejlesztési irány megjelölése a munkáltatási koncepció fela
data lesz.

Egy cikk keretében nincs arra lehetőség, hogy a nevelési fejlesztési koncepcióból 
fakadó, a munkáltatást érintő valamennyi feladatról szóljunk. Az előzőkben a nevelés 
fejlesztési koncepcióban is kiemelt, fontosabb kérdések kapcsán beszéltünk a jelenlegi 
helyzetről, bizonyos értelemben a gondokról és az előrehaladás szükségességéről. A ki
dolgozás alatt lévő munkáltatási koncepció feladata, hogy a lehetőségeket felmérje, 
a fejlesztés célszerű irányait kijelölje.

Palotás Miklós
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A megvalósítás programja

A koncepció a büntetésvégrehajtás je
lenlegi adottságaiból és a társadalmi igé
nyekből kiindulva meghatározta azokat 
a feladatokat is, amelyeknek megoldása 
a fejlesztés érdekében szükséges. Ezek 
a feladatok hosszú távra szólnak, a kon
cepcióban általánosan kerültek megfo
galmazásra, a végrehajtáshoz szükséges 
konkrét lépések nincsenek előírva. A mi
niszteri értekezlet a büntetés végrehajtás 
országos parancsnokát bízta meg azzal, 
hogy a konkrét intézkedéseket tartalmazó 
'programot állítsa össze. Ennek a döntés
nek az eredményeképpen született meg 
a büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési 
koncepciójának megvalósítási programja.

A koncepció feladati részében megfogal
mazottakhoz képest a megvalósítási prog
ram sokkal szerényebb célokat tartalmaz. 
Egyrészt rövid távú tervnek tekinthető, 
mintegy kétéves időszakra szólóan hatá
rozza meg a feladatokat. Ugyanakkor erre 
az időszakra is csak azokat, ahol a fejlesz
tés feltételei is biztosítottak.

Erre az időszakra szinte pontos prog
nózisunk lehet: nagy valószínűséggel csak 
jelenlegi lehetőségeinkkel, feltételeinkkel szá
molhatunk, jelentős külső anyagi, létszám
beli támogatást nem várhatunk.

A viszonylag rövid távra szóló tervezést 
indokolja az is, hogy a büntetésvégre
hajtási nevelés fejlesztési koncepciója 
csak az egyike a büntetésvégrehajtás 
jövőjét meghatározó dokumentumoknak.

Ismeretes, hogy már folyik a munkál
tatás fejlesztési koncepciójának kidolgo
zása, készülünk a szervezet- és irányítás 
fejlesztésére vonatkozó tervek kimunkálá
sára is. Várhatóan mintegy két év múlva 
ezek a munkák alkalmasak lesznek a bün
tetésvégrehajtás egészének fejlődését szol
gáló komplex intézkedési rendszerek meg
alapozására.

Figyelembe kellett vennünk azt a gya

korlatot is, hogy hazánkban az MSZMP 
kongresszusai szakaszokra bontják társa
dalmi fejlődésünk folyamatát. A kongresz- 
szus értékelése, határozatai további ter
vezés, feladatmegjelölés kiindulópontjai 
lesznek.

Mindezek a meggondolások azt indo
kolták, hogy most csak egy rövid távú 
megvalósítási program szülessen, és majd 
1985—86-ban kerüljön sor a későbbi 
tennivalók megfogalmazására.

A megvalósítási programban szereplő 
feladatok teljes egészében a koncepcióban 
felsoroltakon alapulnak, a szerkezete is 
ennek megfelelően alakult.

Az első nagy feladatcsoport — amelynek 
egyik eleme a Módszertani Füzeteknek 
ez a száma is — a koncepció megismerte
tése a személyi állománnyal és a társada
lom széles rétegeivel, valamint mozgósítás 
a végrehajtásra. Ebben szerepelnek tenni
valók az Országos Parancsnokság és a bv. 
intézetek számára egyaránt. Az oktatást 
és ismertetést már különböző fórumokon 
megkezdtük, most az intézetekben aktuá
lis ez a feladat. Segíteni fogja ezt a mun
kát, hogy a koncepció — a Módszertani 
Füzeteken kívül — önálló kiadványként is 
megjelenik. Elkészül az anyag részleteseb
ben, didaktikusabban kidolgozott változata is, 
amelyet várhatóan jól lehet majd tan
anyagként alkalmazni.

A koncepció megvalósítását az is elő
segíti, hogy a büntetésvégrehajtás számára 
szakembereket képző intézményekben is 
oktatni fogják. Kezdeményezzük a köz
vélemény tájékoztatása és kedvező irányú 
befolyásolása érdekében a sajtóban is 
a koncepcióval foglalkozó írások megjele
nését.

A második részben a nevelési tevékenység 
fejlesztésének feladatai szerepelnek —- is
métlem, hogy a koncepcióban soroltakra 
alapozottan. Elmondhatjuk, hogy meg
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indult a program végrehajtása, az Orszá
gos Parancsnokság szakosztályai a szük
séges intézkedések előkészítését, kidolgo
zását megkezdték. A cikk megjelenésekor 
már várhatóan az intézetekben is túl 
lesznek az első lépéseken.

A nevelés tárgyi feltételeinek fejlesztési 
programja most elsősorban a tervezésre, 
csak a későbbiekben megvalósítható fej
lesztések előkészítésére irányulhat. Ezen 
a területen jelenleg csak igen kis lépések
ben haladhatunk előre.

A személyi feltételeknél a minimális 
létszámfejlesztés mellett a minőségi ja
vulást célzó intézkedések a lényegesebbek, 
a nevelők és általában a személyi állomány 
szakmai ismereteinek fejlesztése, a képzés, 
a továbbképzés irályában van lehetőség 
előbbre jutásra.

A társadalmi kapcsolatok fejlesztésének 
feladatai sok területen jelentkeznek. Egy
részt fokozni kell az együttműködést 
az igazságszolgáltatásban részt vevő szer
vekkel, másrészt fokozottabban kell igé
nyelni a segítséget más állami szervektől, 
társadalmi szervektől. A segítség jelentős 
eleme kell, hogy legyen a szabadulókkal 
való fokozottabb törődés.

A nevelés elméletének fő iránya a dif
ferenciált végrehajtás és nevelés elveinek, 
módszereinek továbbfejlesztése, ehhez szé
les körű tudományos kutatótevékenységet 
kell végezni.

Mindkét feladatcsoporttal kapcsolatban 
felmerült, hogy mennyire reálisak, meg
valósíthatók ezek a feladatok.

A koncepció kidolgozásának megkezdése 
óta vita volt és van ma is a munka időszerű
ségéről. Van olyan vélemény, miszerint 
az érvényben lévő jogszabályok végre
hajtása eddig teljeskörűen nem történt, 
nem történhetett meg. Vannak olyan elő
írások, amelyek teljes végrehajtására még 
nem értek meg a feltételek. A büntetés
végrehajtás fejlesztésének koncepciója e 
szerint ma még a jogszabályokban van. 
Ezzel együtt a fejlesztési lehetőségek sem 
többek, mint amit a teljes körű végre
hajtás feltételeinek megteremtése igényel.

Mások szerint a nehezedő gazdasági 
helyzet, a kedvezőtlen külpolitikai vi
szonyok mellett a stabilizálásra, az elért 
eredtnények megtartására kell összpontosí
tani erőfeszítéseinket, felelőtlenség nagyobb 
változtatásokat, fejlesztést kezdeményez
ni.

Sokan egyszerűen a gazdasági fedezetet 
hiányolják a fejlesztés megvalósításához, 
nem tartják valószínűnek, hogy pénzt,

létszámot kapjunk a szükséges feltételek 
megteremtéséhez.

Többen tartanak attól is, hogy a kon
cepció kidolgozása után az ebből adódó 
többletfeladatokat sikerült elfogadtatni 
a vezető szervekkel, a közvéleménnyel, 
viszont nem kapunk segítséget a feltételék 
javításához. Ennek ellenére a büntetés
végrehajtáson fogják számon kérni az 
újabb feladatok megoldását.

Nézzük meg ezeknek a felvetéseknek 
a tükrében a koncepcióban és a megvaló
sítási programban felsorolt feladatokat.

Kétségtelen, hogy a tevékenység fejlesz
tésének feltétele a feltételrendszer megterem
tése is.

Az ellenvetések legfőbb hibája azonban 
a büntetésvégrehajtás feltételrendszerének 
egyoldalú, leegyszerűsítő értelmezése, az 
anyagi-személyi feltételekre történő leszűkí
tése.

Nem vitatható —  és ezt a koncepció 
rögzíti — , hogy az elhelyezési, ellátási 
körülmények, a foglalkoztatás lehetőségei, 
a személyi állomány létszáma meghatá
rozó a büntetésvégrehajtási nevelés szem
pontjából, és előrelépés ezen a téren is 
szükséges. A feltételrendszer azonban en
nél sokkal többet jelent. Az elhelyezés és 
az ellátás mellett a körleteken rendkívül 
fontos a fogva tartottakkal való bánásmód 
és a követelménytámasztás egységessége, 
az ebben megnyilvánuló tudatosság. A kon
cepció megvalósítását és a nevelés fel
tételének fejlesztését jelenti, ha a kon
cepcióban foglaltakat megértve, és azzal 
egyetértve, ezen a téren előbbre lépünk.

Teljesen világos az is, hogyha ezt a szem
léleti lépést a foglalkoztatásban, a munka
helyeken is megtesszük, megint csak a kon
cepció megvalósítását szolgáljuk. Ezért 
kerültek be a megvalósítási programba 
az oktatással, a szemléletformálással kap
csolatos feladatok. A nevelőknek, az el
ítéltekkel foglalkozó személyi állomány
nak nemcsak a létszáma, de szakmai 
tudása, módszertani kultúrája, hivatás- 
tudata is részét képezi a feltételrendszer
nek. A differenciáltabb módszerek alkal
mazása, az alkalmazott módszerek vá
lasztékának bővítése, hatékonyabb mód
szerek felkutatása és bevezetése a jelen
legi létszámviszonyok mellett is ered
ményesebb munkához vezethet. Ebből 
a szempontból is fontos, hogy a koncepció 
elkészült, jó alapot ad az elméleti, mód
szertani kultúra egységesítéséhez, fejlesz
téséhez, a feladatok differenciáltabb, pon
tosabb megfogalmazásához.
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Az elmélet fejlesztésének fő irányai meg
fogalmazódtak. Bizonyos alapfogalmak 
rögzítése, a büntetésvégrehajtás differen
ciált cél- és feladatrendszerének kör
vonalazása elősegítheti a rendelkezésünkre 
álló szellemi kapacitás célszerű kihaszná
lását. És ezen a téren sem az anyagi 
lehetőségek a meghatározók.

Csak utalásszerűén említem, hogy a fel
tételrendszer fontos eleme a szervezet is, 
beleértve az intézetek belső szervezetét, 
de az egész irányítási, felügyeleti rend
szert. Ennek fejlesztése sem elsősorban 
anyagi kérdés.

Kétségtelen, hogy nehéz körülmények 
között dolgozunk, feltételeink meglehető
sen kedvezőtlenek. De éppen a nehéz 
körülmények között jelentkezik fokozot
tabban az emberi tényező szerepe, jelen 
időszakban elsősorban erre kell koncent
rálnunk.

A feladatok között szerepel az is, hogy 
több külső anyagi erőforrást kell bevonni 
a feltételek kedvezőbbé tételéhez. Erre 
minden okunk és jogunk megvan. A bün
tetésvégrehajtás alaptevékenysége mellett 
számos olyan tevékenységet végez, amely
hez fontos társadalmi érdekek fűződnek. 
Gondoljunk itt az elítéltek oktatására, 
vagy egészségügyi ellátására. De ezen túl
menően az erőforrásokhoz soroljuk azt 
a speciális szaktudást, szakmai hátteret is, 
amivel nagyon sok intézmény tud segíteni 
feladataink megoldásában. Eddig is él
tünk ezzel a lehetőséggel, és még fokozot
tabban számolunk ilyen segítséggel.

A mi feladatunk, hogy felkutassuk az 
ilyen intézményeket, meggyőzzük őket arról, 
hogy kell és érdemes, velünk foglalkozniuk, 
kezdeményezni kell együttműködésüket.

A nehezedő gazdasági körülmények 
emellett nem arra ösztökéltek bennünket, 
hogy tekintsünk el a koncepció kidolgozá
sától. Az volt a véleményünk, hogy 
minél kevesebb anyagi eszközzel rendelke
zünk, annál jobban meg kell gondolni, hogy 
mire költjük. Ezért is fontos, hogy táv
latokban tudjunk gondolkodni, rangsorol
ni tudjunk a felmerülő igények kielégíté
sében.

Másrészről csak úgy tudunk igényekkel 
fellépni, ha ezeket érvekkel, tényekkel, 
tervekkel alá tudjuk támasztani. Meg
győződésem, hogy a koncepció ebből 
a szempontból is hasznosítható dokumen
tum.

Felmerült a viták során, hogy a bünte
tésvégrehajtás tevékenysége, a jogszabá
lyok érvényesülésének mai helyzete ele
gendő alapot ad-e ilyen fejlesztésre, nem az 
elmaradások megszüntetése lenne-e az 
időszerű feladat ?

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
a büntetésvégrehajtás az érvényben lévő 
jogszabályok szellemében és tételes elő
írásai szerint végzi tevékenységét. Ugyan
akkor az is tény, hogy néhány esetben
— a feltételek hiánya miatt — nem tud 
teljes egészében eleget tenni az igények
nek. Ettől függetlenül meg kell állapítani, 
hogy a büntetésvégrehajtásnál végzett ki
egyensúlyozott, becsületes munka jó alapot 
ad a további fejlődésre.

Végül én is hangsúlyoznám, hogy most 
nem teljesen új, a korábbiaktól alapvetően 
eltérő program beindításáról van szó. 
A feladatok zöme kapcsolódik egy korábbi 
folyamathoz, már meglévő alapokra épül. 
A megkezdett munkák folytatásának fon
tosságát hangsúlyozza.

Fejes Imre
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