
| Még egyszer a bv. pszichológiáról

A Módszertani füzetek vitacikkére összesen két hozzászólás érkezett. Zserba 
értékesen és szervesen egészítette ki a leírtakat azzal az elképzeléssel és gyakor
lattal, amelyet egy megyei intézetben,követnek. Juhász Andrásné reflexiói meg
erősítettek abban, hogy érdemes volt vitát nyitni, hiszen a megjegyzésekből ismé
telten visszacsengenek azok a problémák, félreértések, amelyeket tisztázni kíván
tunk. Ez a dicséretes lelkesedésből fakadó, de szubjektív írás tükröz egyfajta 
rivalizálást, mely nagyon könnyen megakadályozhatja a zárszóban ajánlott 
együttműködést.

Az a körülmény, hogy a vitacikkre összesen ketten reagáltak, azt jelenti szá
munkra, hogy az olvasók többsége egyetért a cikkben vázolt problémák megoldá
si javaslataival, és várakozással tekint az ebből következő gyakorlati következmé
nyekre. Kötelességünknek érezzük, hogy az azóta bekövetkező változásokról tá
jékoztassuk az olvasókat, illusztrálva, hogy a vitacikkben felvetett elméleti kérdé
sekre hogyan születtek konkrét, gyakorlati válaszok.

A Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza az átlagosnál jobb személyi és tárgyi fel
tételeket nyújt a pszichológiai laboratórium működéséhez. Ezért volt indokolt itt 
egy újszerű modell bevezetése és kipróbálása. Természetesen nem ajánljuk ezt 
feltétlen követésre, csak jelezni szeretnénk vele, miként segítheti a pszichológia a 
komplex büntetésvégrehajtási tevékenységet. Első lépésként kidolgoztuk a pszi
chológiai szakcsoport működési rendjét, mely az egész tevékenység alapja. Erre 
épülnek a munkaköri leírások, a munkatervek, ez tartalmazza az illetékességi te
rület sajátosságát, valamint a különböző szakszolgálati ágakkal való együttműkö
dés formáit. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül ismertetjük a működési rend 
legfontosabb pontjait és az ezekkel kapcsolatos gyakorlatot.

A pszichológiai szakcsoport fő feladatát a működési rend a következőkép
pen fogalmazza meg: „A szakcsoport az intézetben folyó büntetésvégrehajtási te
vékenységet segíti, annak pszichológiai szempontú elemzésével, diagnosztikai, te
rápiás és tanácsadó feladatok ellátásával.”

A konkrét feladatokat a fenti célkitűzésnek megfelelően úgy szerveztük, 
hogy minden olyan intézkedésnél, eseménynél, amikor a fogvatartottal valami 
történik, épényesüljön a döntésben a pszichológiai nézőpont is.

— Minden intézetbe kerülő fiatalkorúnál elvégezzük a befogadási szűrő- 
vizsgálatokat, és az erről készült véleményt megmutatjuk a nevelőnek.

— Az alapismereti, illetve betanított- és szakmunkásképzésre kijelölteknél a 
beiskolázást megelőzően vizsgálatot végzünk, amelynek alapján esetleg javasla
tot teszünk a beiskolázás alóli felmentésre.

. — A bv. bíró felkérésére speciálisan pszichés problém a esetén — szükség 
szerint — célzott vizsgálatokat végzünk, és írásos véleményünket a bíróság ren
delkezésére bocsátjuk. Ebben a véleményben válaszolunk a bíróság által feltett 
konkrét kérdésekre, ami a pszihés állapotot, meg annak hátterét illeti, de nem 
foglalunk állást a várható visszaesés tekintetében.

— Nevelési szempontból problematikus esetekben — a fogvatartott jelent
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kezése vagy a felügyelet jelzése alapján — további vizsgálatokat végzünk, ame
lyek eredményét az illetékes nevelővel megbeszéljük.

— Súlyosabb fegyelmi vétség, szándékos egészségrontás, bűncselekmény 
esetében mindig megvizsgáljuk az elkövető pszichés állapotát. A vizsgálat ered
ményéről a büntetés kiszabását megelőzően tájékoztatjuk az eljáró parancsnokot.

— Kóros elmeállapotra utaló tünetek esetén mellékeljük véleményünket az 
IM EI-be való beutaláshoz.

— A pszichológus részt vesz a gyógyító-nevelő csoport munkájában is. Irá
nyítja, illetve végzi a pszihoterápiás tevékenységet.

— Egyedi, sürgős esetekben egyre eredményesebbé és módszertanilag meg
alapozottabbá válik a krízisintervenciós terápiás forma alkalmazása.

— Indokolt esetben, nevelői kérés alapján családterápiás foglalkozást is tar
tunk.

— A munkáltatással külön munkapszichológus foglalkozik, aki minden 
esetben véleményezi az alkalmatlansággal indokolt leváltást vagy áthelyezést.

— Folyamatban van a vállalat minden munkahelyére úgynevezett kritéri
umrendszer kidolgozása, amely tartalmazza az adott munkahely részletes elemzé
sét, a betanulási feltételeket, és az ehhez szükséges pszichés követelményeket.

— A munkapszichológus a munkafeltételeket is megvizsgálja, és javaslato
kat tesz az optimális változtatásokra. Azokat a munkahelyeket, ahol a fizikai kör
nyezet káros hatással lehet az egészségre, rendszeresen figyelemmel kísérjük 
(szűrővizsgálatokkal, audiometriával stb.).

Ismeretes, hogy a bv. szolgálat a fizikai megterhelésen túl igen erős pszichés 
igénybevételt is jelent azoknak, akik közvetlenül foglalkoznak a fogvatartottak- 
kal. Ezért tettük lehetővé intézetünkben, hogy a személyi állomány tagjai a szak
csoport bármely tagjához fordulva megfelelő ellátásban részesüljenek. A gyakor
lat azt mutatja, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel.

A személyzet mentális állapotának megóvása céljából az újonnan felvettek 
úgynevezett alkalmasságvizsgálaton esnek át, hogy kiderüljön, hol alkalmazha
tók legelőnyösebben. Folyamatban van az alkalmassági kritériumok és munka
profilok kidolgozása. Részt veszünk a szakmai továbbképzéseken, mivel ezek 
igen jó  lehetőséget nyújtanak arra, hogy az állomány pszichológiai ismeretszint
jé t növeljük, módszertani repertoárját bővítsük. Keressük a lehetőségeket a 
nevelőtisztek terápiás alapismeretének fokozására. A nevelő az, aki a leghama
rabb és a legközvetlenebbül érzékeli a problémákat, és bizonyos esetekben terá
piás alapismeret birtokában intuitív módon, hatékonyan be is tud avatkozni. 
A fent említett képzés személyiségfejlesztő hatása hozzájárul a konfliktushelyze
tek türelmesebb elviseléséhez.

Az ismertetett feladatok végrehajtása szervezeti konzekvenciákkal is járt. 
Hogy a pszichológiai munka magasabb szinten integrálódjék a büntetésvégrehaj
tási tevékenységbe, csoportunk kikerült a nevelési szolgálat állományából és köz
vetlenül, önálló szakcsoportként a parancsoknak alárendelten működik.*

Egy cikk keretében nem lehet részletesen beszámolni arról a sokirányú tevé
kenységről (például a nevelésfejlesztési koncepció megvalósítási tervéhez kap
csolódó kutatásról, a hasonló laboratórium ok működéséhez nyújtott módszerta
ni segítségről, külső kapcsolataink alakításáról stb.), amelyet szakcsoportunk vé
gez. Úgy véljük, ez a rövid összefoglaló is meggyőzi az olvasókat arról, hogy 
indokolt volt a vitaindítóban megnyilvánuló bizonytalanság, mivel felülvizsgálat
ra, önkritikára, a lehetőségek kiaknázására, az optimális megoldás keresésére 
ösztönzött. A felvetett kérdésekre pedig létezik gyakorlati válasz.

Garami Lajos
* Noha Tökölön megértek a feltételek arra, hogy a pszichológiai munka kikerüljön a nevelési szolgá
lat fennhatósága alól, másutt ez idő tájt ugyanezt a megoldást nem tartjuk helyesnek. (A szerk.)
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