MUNKÁLTATÁS

A büntetésvégrehajtási munkáltatás fejlődése a felszabadulástól napjainkig
szinte példa nélkül álló volt. K itű n ik ez már a foglalkozási arányok változásából
is. 1955-ben az elítéltek 4 6 % -át nem tudta foglalkoztatni a büntetésvégrehajtás,
holott 45 munkahely állt a fogva ta rtottak rendelkezésére. 10 évvel ezelőtt a fog
lalkoztatás aránya a büntetést töltők esetében 8 0% volt. 1983-ban az elítéltek,
a szigorított őrizetesek, valam int a munkaterápiás alkoholelvonásra kötelezettek
esetében a foglalkoztatási arány 90— 9 2% körül m ozgott. K im ondhatjuk, hogy
az elítélteknél gyakorlatilag elértük a teljes foglalkoztatottságot, hiszen a fenn
m aradó 8— 10% am elyik nem dolgozik, az beteg, va gy szállításra vár. Az összes
fogva ta rtott tekintetében is elérte a foglalkoztatási arány a 8 2% -ot.
A z ilyen mértékű növekedés egyértelm űen m utatja a büntetésvégrehajtás
e területen kifejtett erőfeszítéseit. A tárgyi feltételek biztosítása igen célra
törő munkát kívánt a munkáltatás területén dolgozóktól. A büntetésvégrehajtási
jogszabályok, és egyéb, belső rendelkezések ma már a m unkáltatástól is a minőség
szem pontjainak figyelem bevételét követelik.
Zászlós Tibor előadása az öntevékeny szervezetek és a munkáltatás kapcso
latáról bár a baracskai sajátosságokból indul ki, olyan gondolatokat is felvetett,
am elyeket a többi mezőgazdasági intézetben dolgozók is hasznosíthatnak.
Sőrés András közgazdasági m egközelítésben szól a büntetés végrehajtási
munkáltatás eredményességéről. A munkáltatás a nevelési folyam at része, ez
azonban nem zárja ki — m ivel társadalm ilag hasznos tevékenységről van szó — ,
hogy a termelési tevékenység gazdaságosságáról is szó essék vele kapcsolatban.
Vannak olyan ellentm ondások a foglalkoztatás és a gazdálkodás között, amelyeket
maradéktalanul sem ma, sem holnap nem lehet feloldani.
A termelési és beruházási osztályvezetőjének , Palotás Miklós bv. ezredesnek
a vélem énye szerint az előadásban elhangzottakat a gazdálkodás területén dolgo
zók körében ismertetni kell és keresni kell a fent em lített ellentm ondások feloldási
lehetőségeit.
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A z önállóság és öntevékenység
hatása a munkavégzésre

.

Minden társadalom elvárja tagjaitól az alkalmazkodást. Az együttélés íratlan
és kodifikált (törvénybe foglalt) szabályainak betartása nélkül a társadalom tartós
fennmaradása nem volna lehetséges. T örténetileg az egym ást k övető-váltó társa
dalm akban a m egváltozott körülm ények, az életfeltételek javulása újra meg újra
más tartalommal tölti meg az együttélés szabályainak form áit. A z együttélés
követelm énye egyaránt kötelezi a társadalm at és az egyes embert. Az alkalmaz
kodás követelm ényei a közösség és az egyén céljainak, törekvéseinek integrálását
(egységesítését) tették lehetővé. Ez az integratív törekvés lényegét tekintve
sikerrel járt, mégis minden társadalom ban az egyén és a közösség k özött e célokat
tekintve ellentét keletkezik. Ezekben az esetekben, a közösség a társadalom
drasztikus és kevésbé drasztikus eszközökkel kényszeríti az egyént az uralkodó
osztályok érdekeinek elfogadására.
Am ennyiben az együttélés írott és íratlan törvényeit történeti kategóriának
tekintjük, tudom ásul kell vennünk az ezekkel szemben jelentkező lázadást, tá 
m adásokat is. Ezek esetenként a deviancia megjelenési formái.
Itt nem feladatunk e jelenség történeti elemzése, genezisének (születésének)
egy-egy társadalom természetéből való kibontása, a devianciát (a társadalmi
norm áktól való eltérést) m agyarázó-kiváltó ok ok feltárása. A szocialista társada
lom új értelmet ad az ember, az egyén helyének és szerepének a közösségben.
Kissé patetikusan hangzik, de nem járunk messze az igazságtól, ha azt m ondjuk,
a szocialista társadalom a maga íratlan és írott törvényeivel az ember, az egyén
méltóságának kiteljesítését tekinti céljának. Olyan feltételeket teremt, m elyek
ben az egyén és közösség törekvései gyakorlatilag is egybeesnek. A szocialista
társadalom tudatosan törekszik megszüntetni azokat a viszonyokat, amelyekben
az egyén és közösség drasztikus konfliktusa létrejöhet, de még nem v olt képes
egészen száműzni az öröklött és beidegződött viszonyokat, sőt számolnia kell az
új, a m egváltozott körülm ények által k iváltott konfliktushelyzetekkel is.
A deviancia létezik. K érdés: m it kezdjünk a deviáns magatartással, a közös
ség, az együttélés szabályait megsértő emberrel ?
A szocialista társadalom humanista, em bercentrikus társadalom. Ez m eg
m utatkozik a deviáns, a mi esetünkben a törvén yt m egsértő emberekkel szembeni
álláspontjában, magatartásában is.
A feladat kettős : egyrészt kiiktatni a deviáns m agatartás kiváltásához vezető
okokat — ez önm agában sem könnyű feladat — , másrészt rávezetni az együttélési
szabályokat m egsértő em bert a helyes közösségi magatartásra. R öv id en ; alkal
massá tenni a törvénysértőt arra, h ogy a közösséggel „békésen együtt tudjon
élni” , azaz ha előrevivő céljaival azonosulni nem is tud, de legalább tartsa azokat
tiszteletben. Ezek a célok jelennek meg az igazságszolgáltatás intézm ényrend
szerében.
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A büntetésvégrehajtás is e célok megvalósításának színtere és eszköze. M i
közben a társadalom felépítm ényében, szerkezetében folyam atos és állandó vál
tozás m egy végbe, e változások törvényszerűen határozzák meg a büntetésvégre
hajtás célját, irányát és lehetőségeit. A büntetés végrehajtás szakembereiben újra
és újra m egfogalm azódik a kérdés: a jelenlegi feltételrendszer mellett melyek azok
a módszerek, eljárások, szervezeti keretek, am elyek a társadalmi elvárásoknak
leginkább megfelelnek, amelyek optimálisan segítik a kitűzött célok m egvalósí
tását. E belső m editáció eredm ényeit összegezni csak egyféleképp lehetséges.
A m ennyiben meg akarunk felelni annak a követelm énynek, hogy az egyént
alkalmassá tegyük a társadalmi életre, a bv. intézetekben a társadalmi körül
ményekhez közelítő környezetet, szokás- és követelm ényrendszert, és ennek meg
felelő szabályozást kell létrehoznunk.
E z vezetett arra, h ogy a bv. intézetekben a helyi adottságokat messzemenően
figyelem be véve, intézetenként eltérő jelleggel sor kerüljön az elítéltek önkor
m ányzatának bevezetésére, s az em berform áló nevelőm unka középpontjába kerül
jenek az elítéltek öntevékenységi törekvései. A gyakorlati szakemberek többségé
nek egyetértésével találkozott az a jogszabály, am ely lehetővé tette, h ogy ,,a
büntetés végrehajtási intézet feladatainak megoldása érdekében tám aszkodhat az
elítéltek öntevékeny szervezeteire” . (1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet
37. §.) Ezzel m egterem tődött a törvényes feltétele annak, hogy a büntetésvégre
hajtási intézetekben olyan kereteket alakítsunk ki, am elyben a korábban vázolt
cél hatásosabban és eredm ényesebben valósítható meg.
A baracskai intézet jellegéből, végrehajtási fokozatából következően első
ként élt a jogszabályi lehetőségekkel, létrehozva az elítéltek öntevékeny szer
vezetét.
Szükségesnek látszik, hogy e szervezeti form a előzm ényeiről is szóljunk.
Mindenki előtt világos, milyen nagy jelentősége van annak, hogy az elítélteket
bevonjuk közös céljaink megvalósításába, elérjük, h ogy elképzeléseinkkel azono
sulni tudjanak. Nem újkeletű törekvés ez a pedagógiában, hiszen a X V . és X V I.
században már voltak ilyen iskolák : elég, ha itt Tratzendorf goldbergi intézetére
va gy Sturm strassburgi iskolájára utalok. D ön tő fontosságúak azonban M aka
renko tapasztalatai, am elyek m egalapozott elméleti és gyakorlati alapul szol
gálnak az öntevékenységre épülő szocialista pedagógia gyakorlati alkalmazá
sához.
Az alkalmazás elméleti indokai tehát adottak, a jogszabályi keretek biztosí
tottak ahhoz, h ogy a büntetésvégrehajtás új utakon induljon el.
*
M ilyen pszichológiai és pedagógiai érvek szólnak amellett, hogy az elítéltek
nevelésének hatékonyságát az önkorm ányzat bevezetésével növelni tu dju k ?
A hagyom ányos — nem öntevékenységi — keretben folyó nevelésben a nevelt,
azaz az elítélt, mint passzív befogadó, tudom ásul Vevő partner áll szemben
— egy adott nevelési helyzetben — az intézettel, konkrétan a nevelővel. Nem
nehéz belátni, hogy m aradandó hatás csak abban az esetben érhető el, ha maga
a nevelt is aktív résztvevője a konfliktusnak, ha nem áll ellent a hatások befoga
dásának. Olyan szituációt kell teremteni, am elyben az elítélt oppozíciója (szem
benállása) megszűnik, részvétele a nevelés folyam atában egyirányú a nevelő
hatást kifejtőjével. H ogyan érhető ez el ?
M indenekelőtt a célok és eredm ények vagy várható következm ények együ t
tes elemzésével, közös interakcióval, am elynek során az adott feladat, célkitűzés
összes eleme közös megbeszélés tárgyát képezi. Ez az eljárás lényegében generali
zálható (általánosítható).
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Nem könnyű feladat súlyozni mindazt, ami az önkorm ányzati keret m űköd
tetésével együtt jár, s talán célszerűtlen kiemelni belőle fontos és kevésbé fontos
m om entum okat. Az öntevékeny szervezeti struktúrában a nevelő, a nevelési
szolgálat irányító szerepe rendkívül nagy fontossággal bír.
K é t dolgot kell leszögezni. Egyrészt az öntevékeny szervezet mint a nevelési
hatasok megsokszorozásának eszköze nem csökkenti, ellenkezőleg, fokozottan fel
tételezi az egész személyi állom ány folyam atos ellenőrzését, pedagógiai irányítását.
Másrészt, fok ozott figyelm et kell szentelni annak, hogy az elítéltállom ány minden
sajat tevékenységét érintő kérdésben vélem ényt alkothasson, mindennapi életét
érintő kérdésekben tárgyszerű és kielégítő m agyarázatot kapjon. E zek elenged
hetetlen fel tetelek. Elm aradasuk k om oly következm ényekkel járhat.
_N éhány gondolat az agresszió (erőszakos beavatkozás) feloldásáról. Az ön 
tevékeny szervezeti form ában a különállás, a más jogállás tudata elhom ályosul.
E helyett a „te is ugyanolyan elítélt v a g y ” helyzet áll elő. Ez a gyakorlatban
kevesebb frusztrációt (kellemetlen élm ényt) okoz. Az öntevékeny szervezeti form a
kedvezőbb feltételeit teremti meg egy jó értelemben vett közös nevező kialakításán a k . nevelő és nevelt sokkal inkább képes azonosulni a közös célok elérése érdekéP* ^ baracskai intézetben ez a szervezeti form a imm ár 7 évre tekinthet vissza.
Működésének eredm ényei mára egyértelműekké váltak, kétségbe nem vonhatók.
A fenti általanos megállapítást tények tám asztják alá.
Az intézetből szökés va gy szökési kísérlet az elmúlt években csak egy-két
esetben volt. Ez rendkívül fontos, hiszen az új form a ellenzői elsősorban a b iz
tonság szilárdságát, m egbízhatóságát vitatják. B ebizonyosodott, h ogy az ön tevé
keny szervezeti form ában m űködő elítéltközösség eddig példa nélkül álló m ódon
szervezi sajat erkölcsi, fizikai és kulturális nívóját. Hatásosan lép fel a rendbontók
kal szemben. Belső m otivációkra alapozva m ozgósítja az elítélteket életkörül
ményeik felelős figyelemmel kísérésére. Optimálisan jól szervezi és m ozgósítja az
elítéltállom ányt, az intézetet és az elítélteket egyaránt érintő közhasznú (közösségi) munkákra. Az elhelyezési körletek rendje és tisztasága folvam atosan m eg
felel az elvárásoknak.
r A szervezet felepitése, a struktura kialakításának dem okratikus elemei,
a yalaszthatosag, a visszahivhatosag garancia arra, hogy a közösség legprogreszszivabb elemei kapjanak vezető szerepet, s egyben arra is, hogy hatalm ukkal ne
éljenek vissza. Az öntevékeny szervezet szabályzatban rögzített alapelvei lehetővé
teszik, hogy az informális struktúra esetleges hangadói aktivitásukat, a közösségre
gyakorolt hatasukat az intézet pozitív hatásrendszerének felerősítése érdekében
fejtsék ki.
A z évenként készített fegyelm i statisztika is a fentieket tám asztja alá. É vi
150 200 fegyelm i vétségre 2500— 3000 jutalom esik. Az öntevékeny szervezet
hierarchikus rendje alulról felfelé építkezik. Alapegysége a munkabrigád. A neve
lési hatasok ervényesülése érdekében rendkívül fontos az alapközösségek stabilitasa. Az alapegység létszámának és összetételének állandónak kell lennie a m unka
helyen és az elhelyezési körleten egyaránt. A szint- és az épületfelelősök össze
fogják, közvetítik az alapegységek működéséről szóló inform ációkat a vezetői
tanácshoz, am ely értékel, ellenőriz és m egszabja a keretfeladatokat; vélem ényét
minden esetben egyezteti a nevelesi szolgálattal. A z öntevékeny szervezet érté
kelési, tanacskozasi rendszere kialakított, tudatosan szervezett. Ülései, napirendi
pontjai m eghatarozottak. Az öntevékeny szervezethez kapcsolódóan, de speciális
feladattal m űködik az ügyeletes munkabrigád. Az intézet — nem kevés k ock á
zattal — az őrzésbiztonság felelősségét is m egosztja az elítéltekkel. B ár a felelős
ség k om oly megterhelést jelent, az elítéltek számára felemelő, m egtisztelő fel
adat.
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A z öntevékeny szervezet m unkára m ozgósító szerepe

K ülönbséget kell tennünk a kötelességszerűen végzett munka, és az egyéb,
m unkavégzést jelentő tevekenyseg között. Az első esetben az intezet, illetve a
vállalat által m eghatározott, bérezéssel, fizetéssel járó, sok esetben szakmai isme
reteket igénylő term elő tevékenységről van szó. A másik esetben pedig olyan
gyakorlati tevékenységekről, am elyek az intezet zavartalan fenntartását, mű
ködtetését, terveinek időben történő teljesitesét szolgálják, de vallalasuk önkén
tességen alapul.
M indkét esetben rendkívül pozitív az a kép, am elyet az öntevékeny szervezet
működése eredményez. Ez a feladatok pontos meghatarozasaval es az eredm eny
vagy eredm énytelenség— az elítéltállom any szamara varhato— következm enyeinek
feltárásával m agyarázható. Az önkéntes m unka célját, értelmét részletesen meg
kell magyarázni. Az eredm ény ezen a téren is figyelemre méltó, szamokban k i
fejezve évente 25— 30 000 m unkaórát jelent. A tetemes anyagi előny mellett az
erkölcsi haszon fel sem becsülhető.
A z intézetben kialakult erkölcsi normarendszer kényszerítő hatással van
minden ide érkező elítéltre. Egészséges az altalanos szellem, es az újonnan
érkezőnek ehhez kell alkalmazkodnia. Természetesen a megfelelő ösztönző eszkö
zök nem m aradhatnak el, de nem ez a döntő. Az öntevékeny szervezet, bár egy
értelműen p ozitív eredm ények elérését tette lehetove, meg rendelkezik szamtalan
ki nem használt lehetőséggel, am elynek feltarasa a személyi állom ány kötelessége.
Az öntevékeny szervezet sokrétű feladata mellett jó l szolgaija a munkaval
és a munkára nevelés, a tevékenység, a kreativitás és az egyén önm egvalósításá
nak feladatait, speciális feltételek mellett, sajátos környezetben.
A munkálja állítási bizottság legalább hármas célt követ döntéseivel. A m un
kavégzés járuljon hozzá az elítélt altalanos adaptacios keszsegenek fejlesztésehez,
az igényeinek, érdeklődésének, természetének legm egfelelőbb munkát jelölje ki
számára, végül olyan tevékenységgel foglalkoztassa az elítéltet a szabadságvesztés
alatt, m elynek során gyakorlati tapasztalatai, ismeretei gyarapodnak és segítik
a szabadulása utáni beilleszkedését, elhelyezkedését. Az öntevékeny szervezet m ű
ködésének keresztmetszetszerű áttekintése után a továbbiakban egy szűkebb,
speciális terület, a munka gyakorlati tapasztalatainak összegezéset szeretnem el
végezni. Ez a terület az öntevékeny szervezet által kifejtett hatásrendszer
— konkrét, a munkában m egm utatkozó eredm ényei — oldaláról vizsgálja az el
ítélt magatartását.
A baracskai intézet döntően mezőgazdasági jellegű tevékenységekkel^ foglal
koztatja elítéltjeit, ezért célszerűnek találjuk, hogy ezt a vállalati gazdálkodás
egyik legpregnánsabb (legsokatm ondóbb, leghatasosabb) területén, az állattenyész
tésben vizsgáljuk meg. Állatállom ányunk, létszámát tekintve, közepes nagysagúnak m ondható. Állatfaj szerinti megoszlásban van egy 320-as teheneszeti tele
pünk — szaporulattal, illetve egy 400 kocás sertéstelepünk, ahonnan evente
7000 db hízósertést bocsátunk ki. A gazdaság területén jelentkező kisebb szállí
tásokat lovakkal végezzük el.
A V I. ötéves tervben telepeinket fejleszteni akarjuk, a meglevő^ epületek
bővítésével, egy korszerű, 400-as tehenészeti telep kialakitasaval. Szándékunkban
áll évente 10 ezer darab hízót kibocsátani. A m egváltozott körülm ények, sajnos,
lelassították a tervezett fejlesztés ütem ét, így a végleges kialakítás a következő
ötéves tervre húzódik át. A szarvasmarha-telepen folytatju k az intenziven tejelő
holstein-fríz keresztezéseket. Az u tódok hatasa a tejtermelés volumenere egy
értelmű, pár év alatt a m egye m ásodik legjobb tejterm elői lettünk. Sertéstele
pünkön nagy, fehér fajtájú sertéseket tenyésztünk és hizlalunk. A rekonstrukcio
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befejezése után egy intezívebben fejlődő hibrid fajtára fogunk áttérni. A telen
gepesitettségi színvonala az átlagosnál alacsonyabb, a m unkák legtöbbje kézi
munkaerőre alapozott. A beruházások, felújítások befejezése lényeges változást
jelent m ajd ebben a tekintetben is.
, „ Az állattenyésztési telepekre általánosságban is jellem ző a kora reggeli és
keso esti munka. Az állatállom ány igényeihez alkalm azkodó m unkarendet csak
osztott m unkaidőben lehet jól megvalósítani. íg y az elítélt a napi 8 órát m eg
szakítva, hosszabb pihenési időszak közbeiktatásával tölti. Nem válik munkája
iránt közöm bössé. E gy-egy részmunkanapon belül az emberek könnyebben m ozgó
sithatok az adódó kam pányfeladatokra. A pihenő közbeiktatása m ódot ad arra
h ogy az elitelt kipihenj'e magát és frissen végezze a m ásodik részmunkanapban
rá h á ru ló feladatokat. Az elitelt szinte együtt él a teleppel, nincs ideje elszakadni
attól. Az eligazító oktatason nem hangzik el az állat minden egyedi tulajdonsátra
Nem ismernek minden apró részletet (például a tej visszatartást, a rúgós m ivoltot)
a brigadvezetők sem. H a az elítélt eredményesen akar dolgozni, és a körűimén vek
(m ozgober, jutalom ) erre kesztetik, akkor egy egyéni megismerési folyam at előtt
all. A rábízott allatok egyedi tulajdonságainak alapos megismerése azonnali
eredm enyben (tejliterben, súlygyarapodásban) realizálódik. Ez a ténv mée dicsé
ret nélkül is sikerélményt jelent.
•
Az ; eh'télesoportok am elyek egyben m unkacsoportok is, szoros együttm űködé
se nélkül elkepzelhetetlen lenne eredményes termelés. Munkájuk révén a csopor
tok kihatnak egymasra, például a takarm ányos m unkája kihat a tejtermelésre
a fejes azonnali kontrollja munkájának.
A m unkacsoportok az egymásra utaltságból adódóan problém aérzékenvek
A termelesi értekezleteken felmerül a jo b b munkavégzés igénye. A m unkafolya
m atok tudatos egymásra építése, egym ástól való függővé tétele, mint rendszer
alkotja a közvetett irányítás alapját. Az elítélt érzi a bizalmat, egyben a kény
szerítő hatast, h ogy külső felügyeleti figyelmeztetés nélkül is jól kell dolgoznia
hisz sajat elismerésén kívül így tudja társainak m egbecsülését is megszerezni H a
ezt nem érti meg, a közösség azonnal figyelm ezteti rá.

A fenti rendszer természetesen nem tud hosszú ideig külső kontroll és cél
szerű irányítás nélkül m űködni, mert a folyam at nem kívánt irányba is terelőd
hét. Ennnek megelőzése a felügyeleti munka alapja.
... ijAz állattenyésztéshez többségében képzettséggel nem rendelkező va gy nem
állattenyesztoi szakképesítéssel rendelkező elítéltek kerülnek. A termelés alapjait
m eghatározott technológiák alkotják. A feladatokat a napi munkaeligazításon
ismertetik, pontosan meghatározzák. A napközbeni ellenőrzések elősegítik hogy
a rendszer folyam atosan m űködjön, az elítélttől független gátló tényezők (génmeghibasodasok, ebből eredő takarmánykiesés stb.) gyorsan megszűnjenek,
lek in tettel arra, hogy a tartási és takarm ányozási technológiák egy-egy állat
csoport, termelési csoport átlag egyedére vannak m eghatározva, az egyéni kezdemenyezesnek nagy szerepe lehet a hatékony, költségtakarékos m unkavégzésben
(-Például : a takarm ány szükséglet szerinti elosztása, a betegség tüneteinek id ő
beni észrevétele, az ivarzók jelzése.)
A szakmai felügyelet a kapott inform ációkat természetesen koordinálja
szűri, m egvalósíthatóságukat elbírálja, a téves inform ációt adó elítéltet felvilá
gosítja. N agyon fontos, h ogy a jó szándékból eredő hamis inform ációért ne kapjon
buntetest az elítélt, hanem határozzuk meg tevékenységének helyes irányát.
A hasznaiható inform ációt szolgáltató elítéltek számára pedig meg kell teremteni
az elismerés többféle m ódját.
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A z ism ertetett alapelveknek a díjazásban is kifejezésre kell jutniuk. Á gaza
tunkban az elítéltek m unkadíja töb b összetevőből áll. Napi alapbér, normabér
vagy egyenesarányos darabbér, a munka összmegítéléséből adódó m ozgóbér,
valam int egyéb jutalm ak. A fenti bérform ák egym áshoz viszonyított arányát
m indenkor az adott feladat, m unkakör határozza meg. Általános elvként el
m ondható, h ogy m indinkább törekszünk az alapbérek arányának csökkentésére
és növeljük a teljesítm ényhez szorosan kapcsolódó juttatások mértékét. A rend
szer szervezettségét segítő inform ációk áramlásának a közvetlen elítélt-felügyelet
kapcsolaton túl elsődleges színtere a termelési értekezlet. Itt történik tájékoztatás
a végzett munkáról, az elkövetkező időszak feladatairól. Itt kerülnek elbírálásra
a szem élyi és csoportfegyelm i kérdések, a m unkam orál és munkavédelem főbb
követelm ényei. F ontosnak tartom , hogy a lehetőségekhez képest ismertessük az el
ítéltekkel a termelés m utatóit és határozzuk meg számukra konkrétan az elkö
vetkező időszak feladatait.
A telepeinkre érkező emberek a m unkavédelm i oktatás után az adott munkaterületről kapnak egy technológiai leírást, am elyet gyakorlati ismeretanyaggal
egészítenek ki. A ztán tudásukról két héten belül vizsga keretében szám ot kell
adniuk. A vizsga eredm énye vagy eredménytelensége következm énnyel jár. Aki
az alapvizsgán megfelel, m ajd a m unkája során is bővíteni igyekszik ismereteit,
lehetőséget kap arra, hogy szakmai oktatáson vegyen részt. Az elítélt rövid időn
belül be kell hogy lássa, csak úgy tud meglenni a m unkabrigádban, úgy tud m eg
felelni a szakmai felügyelet elvárásainak, ha feladatait ismeri. A szakmunkásképzésben való részvétel m indenkor egyfajta elismerést is jelent. Az elítélt szerepe
növekszik, nemcsak elítélttársai körében, hanem a rábízott feladatok nagyságá
ban, önállóságában is. A szakvizsga megszerzése a társadalom ba való visszaillesz
kedés szem pontjából is fontos tényező.
A munkahelyen és a körleten kialakított rend, fegyelem pozitív hatást gya 
korol a társadalom peremére került, deklasszálódott (lezüllött), sokszor szem é
lyiségzavarral is küszködő emberekre. Belátják, h ogy a norm atívákat, a közösség
által elfogadott norm atívákat be kell tartani, mert nem egyes em berek (például
a felügyelet), hanem az egész közösség kiveti a szabályszegőket.
Az öntevékenységnek a személyiségfejlődésre gyakorolt hatása a munkán
keresztül érvényesül, am elynek alapján maga a munka is precízebbé, kidolgozottabbá válik. A fent leírt rendszer egységeiben magas szintű termelést lehet m eg
valósítani. A követelm ényrendszer m indinkább hasonlít a többi polgári m unka
hely elvárásaihoz, így az elítéltek szabadságvesztésük letöltése után gyorsabban
tudnak reszocializálódni (visszailleszkedni a társadalom ba).
Fejlődésre utal az is, h ogy a fegyelm i vétségek száma az elmúlt öt évben
csökkenő tendenciát mutat. A munka megtagadása, mint fegyelm i vétség g ya 
korlatilag megszűnt. Az öntevékenységnek a munkavégzésre gyakorolt hatása
egyértelm űen pozitív. M eggyőződésünk, hogy az elítéltek személyisége a végzett
munka során oly m ódon fejlődik, h ogy ez m egfelelő alap a szabadulás utáni
zavartalanabb beilleszkedésben. Tevékenységünk ilyen irányú eredményességé
ről nincs hiteles adatunk, hiányoznak azok az inform ációk, visszajelzések, ame
lyek alapján feltevésünket tudom ányosan is bizonyíthatnánk.
Zászlós Tibor
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