
| Megint a technika

A technika problémaköre általában olyan nagy, hogy egy kisebb cikkben 
nem is fér el. Vicze Lajos gondolatébresztő írása a Módszertani füzetek 
1982/l-es, úgynevezett őrszolgálati számában elméleti oldalról tökéletesen átfog- 
ja  a témát

A felvetett problémákkal lépten-nyomon találkozunk. Szeretnék néhány 
gondolatot felvetni annak érdekében, hogy alkalmazott technikai eszközeink — 
még ha bizonyos mértékben korszerűtlenek is — megfeleljenek az elvárásoknak. 
Bármilyen berendezés, hagyományos vagy korszerű, annyit ér, amennyire a gya
korlatban használható. A használhatóság pedig elsősorban a működési feltételek 
biztosításának (a javításnak, karbantartásnak) a függvénye. Ez pedig sajnos évek, 
sőt évtizedek óta megoldatlan. (A félmegoldásokat ugyanis nem tekintem megol
dásnak )

Vati György felveti a személyi feltételek kérdését. A büntetésvégrehajtás ál
lománytáblázatában még mindig nem jutott hely a technikai szakszolgálat szá
mára. A büntetésvégrehajtási vállalatok pedig nem érdekeltek a fejlesztésben, lét
szám- és bérgazdálkodási okokból. A nevelés irányelveinek hatékony megvalósí
tásakor nagyon sok ilyen probléma vetődhet fel, mert a nevelés kelléktárában 
máris előkelő helyet kapott a technika, és a továbbiakban az ilyen irányú fejlődés
szinte törvényszerű. ,

Előbb-utóbb szükség lesz egy olyan magas szintű szabalyozo intezkedesre, 
amely figyelembe véve a realitásokat és a fejlesztési perspektívákat, nem csupán 
az őrszolgálatra, hanem a büntetésvégrehajtás egészére vonatkozóan kiépíti a 
technikai szakszolgálat rendszerét, kijelöli működési területét, meghatározza mű
ködésének módját és eszközeit. Ugyanakkor szabályozza, hogy a fogvatartottak 
hol, milyen mennyiségig vonhatók be a feladatok végrehajtásába.

Jelenleg az említett feladatok zömét kényszermegoldásként fogva tartottak 
látják el, szakmai ellenőrzés nélkül. Holott ideálisnak a tököli szervezés nevezhe
tő, ahol a fogvatartottakat távol tartják a technikai berendezésektől. M ásutt en
nek megvalósítása nehéz, de nem is indokolt minden technikai eszközre nézve ez
a merevség. . •

A gazdasági szempontok is vizsgálandók. Adatokkal sajnos nem rendelke
zem, de érdemes lenne összegszerűen kifejezni a külső vállalatok éves szintű 
igénybevételét. Becslésem szerint ebből az összegből fedezni lehetne a belső szer
vizhálózat, illetőleg a technikai szolgálat költségeit, beleértve néhány közepesen 
felszerelt speciális szakműhelyt.

Nézzük meg közelebbről az URH-készülékek szerviz-problámáit! A fokozott 
igénybevétel miatt minden készülék évi egy-két javítást igényel. A BRG javító- 
szolgálatának leterheltsége nagy, a javítások átfutási ideje esetenként több hó
nap. A javítás és szállítás költségei viszont egyre magasabbak. Ezzel szemben a 
javítások 20%-a egyáltalán nem igényel javítóanyagot, másik 20%-a pedig köny- 
nyen előállítható vagy beszerezhető anyagra tart számot. A javítások 50%-a a kö
zepes- és nagyjavítások kategóriájába tartozik, amelyekhez van javítóanyagunk.
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lO/o csupán az a mennyiség, ahol a gyári szerviz vagy a selejtezés jelent megol
dást. Az összes javítás 50 %-a a helyszínen elvégezhető, a másik fele egy közepe- 
Sf n- u i C t műhelyt és egy-két személyt igényel. A várható eredmény: a bizton
sági helyzet stabilizálása, tetemes költségmegtakarítás és a gyári javítószolgálat 
tehermentesítése.

Ha tovább vizsgálnánk alkalmazott technikai eszközeink javítási hátterét, a 
studioberendezésektől a biztonsági világítástechnikáig, hasonló eredményhez ju t
nánk. De egyetlen területi műszerésztől sem várható el, hogy ezen a széles skálán 
azonos intenzitással tudjon tevékenykedni, örökös harcban a munkafeltételek 
biztosításáért. A fluktuációnak ez az egyik oka.

Nem vitatom, hogy szükséges a Vicze Lajos által ismertetett kis létszámú 
csoport beindítása, de úgy vélem, hogy sokkal fontosabb a már meglévő techni
kai eszközeink, berendezéseink működését megnyugtató módon biztosítani. Bár
milyen uj technika bevezetése javítószolgálat nélkül kétes értékű beruházás.

, ír t^ h n ik a i őrség képzése remélhetőleg megoldja a szakszerű üzemeltetés 
problémáját Ennél nívósabb feladat ellátására — a rövid kiképzési idő miatt — 
alkalmatlanok. A híradástechnikai üzem kapacitása egy országos szervizszolgálat 
szamara kicsi. Szervezni kellene néhány kis létszámú speciális egységet, amely 

elloen mozgósítható, és nemcsak a javítószolgálatot, hanem a megelőző felada
tok vegrehajtasát is elbírná. A javasolt megoldás személyi és tárgyi feltételei szét
szórtan ugyan, de adottak.

, országos szolgálat kiépülne, akkor a helyi karbantartó erőkkel és a
technikai őrséggel együtt szilárd alapja lehetne nemcsak a jelenlegi technikának 
hanem a fejlesztés távlatának is.

Nagy István

38


