
A  büntetésvégrehajtásnál dolgozó 
fiatalok szakmai konferenciáiról

Már több éves hagyománnyal rendelkezik a K ISZ Központi Bizottságának 
kezdeményezésére létrejött Államigazgatási és Igazságügyi Ifjúsági Napok el
nevezésű rendezvénysorozat. Ennek keretében az államigazgatás és az igazság
ügy területén dolgozó fiatalok a szakmai vezetés támogatásával konferenciákat 
szerveznek. A rendezvények lehetőséget teremtenek arra, hogy több szakterület 
fiataljai megismerjék egymás tapasztalatait, bemutassák elért eredményeiket, 
elmondjak javaslataikat az allami, társadalmi szervek és a szakmai közvélemény 
előtt.

Az Ifjúsági Napok sikerét jól mutatja, hogy 1983 őszéig az ezres nagyság
rendhez közelítő kiselőadás hangzott el több mint ötven szakmai konferencián. 
A résztvevők száma pedig meghaladta az ötezret. A konferenciák mozgósították 
a különböző szakterületek fiatal munkatársait, hozzájárultak előadói készségük 
fejlesztéséhez. A szakmai vezetők és a résztvevő fiatalok egyöntetűen sikeresnek 
ítélik ezeket a rendezvényeket. Az előadásokban elhangzó javaslatok segítik a 
konkrét gyakorlati feladatok eredményesebb megvalósítását is. Különösen nagy 
jelentősége van ennek akkor, ha figyelembe vesszük, hogy gazdasági életünk, 
társadalmi viszonyaink évről évre összetettebb, nehezebb feladatok elé állítják 
a jogalkalmazás területén dolgozókat.

Jelenleg kiemelkedően fontos feladat a meglévő anyagi és szellemi tartalékok 
hasznosítása. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség szintén ezt tartja szem 
előtt, amikor hangsúlyozza, hogy a szakmai feladatok színvonalas megoldását 
a mozgalmi munka eszközeivel is elő kell segíteni. Ezért a K ISZ a mozgalmi évek 
főbb célkitűzéseit úgy fogalmazta meg, hogy a tagok egyéni és csoportos feladat- 
vállalásainak közvetlenül is elő kell segíteniük a VI. ötéves terv időszakára meg
határozott - államigazgatasi, jogalkotási és jogalkalmazási —  teendők végre
hajtását.

Ezekhez a célokhoz csatlakozott a büntetésvégrehajtás is, amikor első alka
lommal a Pálhalmai Börtön és Fogház szakmai vezetésének és az ott működő 
K ISZ Bizottságnak a segítségével megrendezte a büntetésvégrehajtásban dolgozó 
fiatalok I. szakmai konferenciáját. A kezdeményezés az Országos Parancsnokság 
K ISZ alapszervezetétől indult ki és a büntetés végrehajtás felső vezetése is támo
gatta.

Kicsit féltünk a rendezvénytől, hisz nem tudtuk felmérni, hogy milyen mér
tékű lesz a fiatalok érdeklődése, mennyire lesznek felkészültek az előadók, milyen 
hatása lesz a konferenciának a büntetésvégrehajtás szervezetén belül. A pálhalmai 
konferencia bar minden első szervezés buktatókkal jár —  bebizonyította élet- 
képességét. Az elhangzott 17 kiselőadás —  igaz, hogy változó színvonalon —  
megmutatta, hogy a fiatalokat érdeklik a büntetésvégrehajtás problémái, haj
landók még szabadidejükből is áldozni arra, hogy segítsék a szakmai vezetést 
javaslataikkal a reális helyzetmegítélésben. A konferencián az új jogintézmények
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(gyógyító-nevelő csoport, átmeneti csoport stb.) működésével kapcsolatos elő
adások hangzottak el.

A II. konferenciát a Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza látta vendégül 1982- 
ben. Napirendjén a szabadságvesztésre ítélt fogvatartottak utógondozási fel
adatai szerepeltek. Az elhangzott előadások szama ugyan kevesebb volt, mint az 
ezt megelőző évben (15), de a színvonal egyértelműen magasabb volt. A  kon
ferencia hírének elterjedését mutatta, hogy nemcsak a büntetésvégrehajtás terü
letén dolgozó fiatalok jelentkeztek részvételi szándékkal, hanem a bíróságoknál 
dolgozók is. A szakmai közvélemény érdeklődésére utalt, hogy a konferencián 
a büntetésvégrehajtás vezetőin kívül a bíróságok képviselői is részt vettek. 
A tartalmas tanácskozás eredményeit, sajnos, még nem tudtuk megfelelően hasz
nosítani.

A két konferencia tapasztalataiból kiindulva 1983-ban az Országos Parancs
nokság KISZ alapszervezete vállalta el a harmadik vitaülés teljes szervezését. 
Igyekeztünk javítani a propagandán, megpróbáltunk gondoskodni a hasznosít
ható tapasztalatok szélesebb körű terjesztéséről. A büntetésvégrehajtási kon
ferencia iránti érdeklődés növekedését jelzi, hogy 28 fiatal jelentkezett kiselő
adásra, s időhiány miatt két beszámoló el sem hangzott. A konferencián részt vett 
az Országos Parancsnokság és a büntetés végrehajtási intézetek sok vezetője is.

A kétnapos konferencia teljes anyagának közlésére nem adott lehetőséget 
a Módszertani füzetek terjedelme. Azokra az előadásokra, amelyek kimaradtak 
(így például Klettner Anikó, Mocsai Zoltán, Varga Mátyásné előadása, a későb
biek folyamán a kiadványban visszatérünk.

Négy téma köré csoportosítottuk az elhangzott előadásokat, ezeket címszó- 
szerűen kiemeltük. Miként a tanácskozáson, úgy e kiadvanyban is helyet kaptak 
az egy-egy témakört összefogó értékelések. * Az itt közreadott anyagok ugyanis 
nem mindig hivatalos, elfogadott álláspontot képviselnek, hanem gyakran egy 
kezdeményezés, egy kísérlet tapasztalatairól számolnák be. Ú gy véltük azonban, 
hogy a szakmai konferencia nagyobb érdeklődésre tarthat szamot, mint amekko
rát a tanácskozás lehetővé tett. A  Módszertani füzetek lehetőséget ad arra, hogy 
a közvélemény elé tárjuk a büntetésvégrehajtasnal dolgozo fiatalok sokirányú 
tevékenységét és ezzel is hozzájáruljunk a tapasztalatcsere erősítéséhez, a folyó
irat vitafórummá alakításához.

Dr. Sereg Pál

* A témaköröket dr. Baiogh László, Palotás Miklós, dr. Boros János és Fejes Imre foglalták össze a konferencián. 
Zárszavaikbój a szerkesztés során rövidített bevezető lett. ( A szerk.)


