A büntetésvégrehajtási nevelőmunka
irányításának kérdései

Az irányítás kérdésköréhez nem elméletileg szeretnék hozzászólni, hanem
egy olyan korszerűsített irányító munkát (szervezetet) szeretnék ismertetni,
amelyet a Pálhalmai Börtön és Fogház sándorházai körletén valósítottunk meg.
Sándorházán hét nevelő és a belső őrség végzi a büntetésvégrehajtási nevelő
munkát, illetve látja el az őrzési, felügyeleti feladatokat.
A nevelőmunka fejlesztésének igénye már régebben felmerült, kerestük azo
kat az új formákat, amelyek között jobban megvalósíthatjuk feladatainkat.
T öbb kísérletet folytattunk (egyéni nevelés, csoportos nevelés, pszichoterápiás
eljárások stb.), jelenleg is keressük a leghatékonyabb módszereket.
V olt olyan időszak, amikor a nevelőmunkában elsősorban a büntetest, a
szigort, a rend fenntartását tartottuk a legfontosabb tényezőnek. Időnként az
adminisztráció fokozásával (új fejlődési lapok vezetésével) gondoljuk elérni cél
jainkat.
Véleményem szerint korszerű nevelőmunkáról akkor beszélhetünk, ha új
tudom ányos eredményeket alkalmazunk megfelelő gazdasagi alapokon. Természeresen módszereinket össze kell vetnünk a politikai célkitűzésekkel (ezen belül
a jogszabályi rendelkezésekkel is). A fenti követelményeknek kom plex szemléletmóddal, az egyes tényezők helyes arányú figyelembevételével lehet eleget tenni.
Hiába tűzzük ki célként a korszerű oktatástechnikai berendezések alkalmazasat,
ha hiányzik az ehhez szükséges pénz vagy az ehhez értő szakember.
A nevelőmunka 5— 10 évvel ezelőtt hiánypótló szerepet töltött be. Ha vala
mely feladatot a többi szolgálati ág nem tudta ellátni, azt a nevelő kötelességévé
tették. Ma ügykezelői szinten folyik az ügyintézés, holnap pedig a pedagógusok
és más neveléshez kapcsolódó szakemberek nevelőmunkája összefogott, koordinált
tevékenység lesz.
A szervezettel kapcsolatos elméleti fejtegetésekbe nem kívánok belebonyo
lódni, de azt hiszem, vitathatatlan, hogy egy szervezet akkor képes célirányosan
működni, ha tagoltsága, felépítése megfelel a funkcióinak. A büntetésvégrehajtási
feladatok igen összetettek, és egymással nem is mindenben egyeztethetőek össze
(például: nevelés — büntetésvégrehajtási rendszer; meggyőzés — munkáltatási
kényszer stb.).
^
A büntetésvégrehajtás jelenlegi szervezetét döntő reszben a funkcionális
(szerep szerinti) felépítés jellemzi, bizonyos lineáris (egyenes vonalú) elemekkel
kiegészítve (gondoljunk a szolgálati ágakra, illetve a szakiranyító országos pa
rancsnoksági osztályokra). A lineáris felépítettség talán csak az őrszolgálatra
jellem ző egyértelműen. A szervezet működésének színvonalara ez egyértelmű
választ nem ad, hiszen ez csak egy elméleti modell, mely m űködhet jól és roszszul is.
#
Számomra azonban úgy tűnik, hogy a büntetésvégrehajtasi.szervezet jelen
legi felépítése nem felel meg a mai kor követelményeinek. E gy ilyen funkcionális
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szervezetben nehezen lehet megfelelni annak az elvárásnak, hogy minden tevé
kenység a nevelőmunkát segítse.
Itt jegyzendő meg, hogy a büntetésvégrehajtásnál dolgozó valamennyi veze
tőnek legalább három vezetési stílust kell alkalmaznia. A „katonai” szervezet
autokratikus (önkényuralmi) stílust, a pedagógiai tevékenység demokratikus
(egyenjogú) stílust, a pszichológia és az egészségügyi terület pedig egyfajta
laisser faire (ráhagyós) stílust kíván. E zt a három fajta vezetési stílust egy személy
nagyon nehezen tudja alkalmazni.
4 neyelé8i k ° ncePció célkitűzésének megfelelően kísérletet folytatunk egy
nevelőközösség létrehozása érdekében. A koncepció szerint a nevelőmunkát
a büntetésvégrehajtás személyi állományának mint nevelőközösségnek kell vé
geznie. Ú gy gondoltuk, hogy elsőként a nevelők között kell kezdenünk a közösség
kialakítását.
Eredetileg minden nevelőnek volt egy kis irodája. Jelenleg a büntetés
végrehajtás általános gyakorlata szerint elképzelhetetlen a nevelő iroda nélkül
Valahogy olyan összetartozó fogalmakká váltak az eltelt időben, mint a csiga
és a háza. Ebből az alaphelyzetből szinte ki kell robbantani a nevelőt, hisz ez
igen kedvező feltételeket biztosít a bürokratikus munkavégzéshez. Az irodába
a nevelő beülhet, a megfelelő iratokat kitöltheti, az előregyártott sablonokat el
helyezheti az anyagokban, s ha jön az ellenőrzés, m indentrendben talál, holott
esetleg tényleges nevelői munka nem is folyik.
Az egy körletben dolgozó nevelők egym ástól elzárva végzik feladataikat, nem
alkotnak közösséget. Legfeljebb az információ áramlik köztük, de kommunikálni
nem kommunikálnak. A nevelők és az őrök közötti feszültség nemcsak az alegy
ségben, hanem az egész bv. intézetben erőteljesen érezhető volt. Ez jórészt az
ellentétes funkciókból adódott. H a az egyik fél valamilyen ügyben csatát nyert,
az egyben a másik fél számára vereség volt. Ez általában jellemzi a funkcionális
felépítettségű szervezeteket. A szolgálati ágak az összbüntetésvégrehajtási célok
helyett saját, önös érdekeiket helyezik előtérbe.
A munkaszervezés új formájaként a következőket javasoltam :
1•
alegységben szolgalatot teljesítő nevelők jöjjenek össze egy nagy
munkahelyiségbe, és itt végezzék el a kötelező adminisztrációt. N agyon fontosnak
tartom, hogy a csoportvezető nevelő is ebben a helyiségben dolgozzék.
2. A többi irodából kialakítottunk az egyéni és csoportos nevelői foglalkozá
sok megtartására alkalmas helyiségeket.
3. A nevelőknek pontosan m eghatározott feladata és munkarendje van. Ez
nem katonai jellegű szervezettséget jelent, hanem a munka tervszerűségét se
gíti elő.
4. Az összes nevelési anyagot egy helyre vontuk össze, mintegy központi
nyilvántartást teremtve. Ez javítja az érdemi munka hatékonyságát is, hiszen
egy helyről beszerezhető valamennyi adat, kevesebbet kell keresgélni, könnyebb
egymást helyettesíteni.
5. A csoportképzés szem pontjából fontosnak tartom a faliújságot is. Ezen
minden fontosabb információ megtalálható (még a katonának bevonult ism erő
sünk képeslapja is).
6. A munkarendi beosztás feltünteti, hogy a nevelő mikor megy nevelői fog 
lalkozást tartani, m ikor van ennek vége, és ugyanez félórás bontásban megvan
a felügyelő elvtársakra vonatkozóan is.
7. A nevelők szobáját és az elítélt írnok szobáját elválasztottuk. 1200 elítélt
neveléséhez elegendő 1— 2 elítélt írnok alkalmazása, hiszen az érdemi munkát
a nevelőknek maguknak kell elvégezniük.
A nevelőmunka feltételeinek a kialakítása során azt az alapelvet követtem,
hogy a tevékenységet kell megosztani, nem pedig a feladatot végző embereket.
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A kísérlet utolsó szakaszában a fegyelem és a belső rend fejlesztését tűztük
ki célként, a kognitív (a megismerésre vonatkozó) megerősítés elvének alkalma
zásával, ami új a büntetésvégrehajtáson belül. Ennek keretében csökkentettük
a kényszerítő eszközök alkalmazását, igyekeztünk az őri és a nevelői munkaidőt
hatékonyabban kihasználni, s törekedtünk egy egészséges versenyszellem kiala
kítására. Alkalm azott módszerünk lényege a vizuális visszajelzés, az írásvetítő
táblákon, ábrákon történő útbaigazítás meg egyfajta pszichés megerősítés.
Az egyik írásvetítő ábráról leolvasható a fegyelemsertések szama. A másik
ábrán a nevelők minősítik az őrszolgálat tevékenységét. Az értékelés alapja az
együttm űködési készség, az, hogy hogyan m ozgatja az elítélteket, mennyire
kulturált az elítéltekkel való kapcsolata stb.
^
^ r
K ésőbb jö tt az az ötlet, hogy az őrök is minősítsék a nevelők munkáját.
Ezért közszemlére tettük a nevelők munkarendjét. A belső őrség minősítése
szintén kom plex megközelítésű volt.
Tapasztalataink az elméleti kiindulópont helyességét tám asztottak ala.
A fegyelmi vétségek száma már a harmadik héten csökkent, kevesebb lett a
kényszerintézkedések száma, viszont a nevelői osztályzatok egyelőre csak nivellálódtak (kiegyenlítődtek), de a közeljövőben várhatóan emelkedni fognak az őri
munka színvonalemelkedésével párhuzamosan. A módszer helyenként játéknak
tűnhet, de nagyon kom oly munka (az egyes minősítési pontok közös értékelése,
az együttm űködési gondok megbeszélése) van m ögötte.
A harmadik ábra a munkahelyi fegyelmi vétségek számának alakulasat
mutatja. Sándorházán a munkahelyen töb b fegyelmi vétséget követnek el az; el
ítéltek, mint a körleten. Ez is azt jelzi, hogy a következő fázisban fejlesztenünk
kell a munkáltatással való együttm űködést is.
^
]
A job b minősítés a pontszám okban dicsérettel, esetenként jutalmazassal
társul. Tehát nem azt szidjuk, aki rosszul dolgozik, hanem azt jutalmazzuk, aki jól
végzi munkáját. Ü gy érzem, ez a pozitív megerősítés pedagógiailag hatasos.
A Sándorházán elhelyezett elítéltek a viszonylag új körletet igen rövid időn belül
tönkretették. Módszerünkkel hamar el tudtuk érni, hogy ne rongálják a körletet.
N agyon lényeges kérdésként kezeljük a nevelők képzését, továbbképzését,
illetőleg önképzését. U gyanilyen súlyú számunkra a körleten szolgálatot teljesítő
felügyelők és főfelügyelők képzése. Ötleteket adunk nekik, hogy hogyan lehet egy
renitenskedő (akadékoskodó) elítéltet gumibothasznalat nélkül fegyelmezni.
Bővíteni akarjuk a pedagógiai foglalkozások körét, be szeretnénk gyakoroltatni
a helyes pedagógiai módszereket. Fejleszteni óhajtjuk az elítéltek szakköri fog
lalkoztatását, javítani akarjuk az elítélt közösségvezetők képzését (például iskolát
szerveztünk az alegységben számukra).
^
A Pálhalmai B örtön és Fogház területi szettagoltsagara tekintettel nehezkesebb bizonyos kérdések központi eldöntése. A fejlődést szolgálná, ha bizonyos
(például : fegyelmezési és jutalmazási) ügyekben a döntési hatáskört decentrali
zálnák. Pálhalmán ugyanis egy alegység szinte önálló egységként működik.
A központi vezetéssel, még a nevelési szolgalattal is csak telefon köt össze minket.
Végezetül megjegyezném, hogy a más intézetekben folyo kísérletekről, illetőleg
az Országos Parancsnokság által végzett felmérések eredményeiről szeretnénk
hamarabb és alaposabb tájékoztatást kapni. íg y a vizsgálatokat szélesebb körben
végezhetnénk, alkalmazhatnánk egymás eredményeit, elkerülhetőek lennének a
tematikai átfedések.

Vegh Jozset
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