
A  fiatalok szakmai konferenciája

Ma már hagyománynak tekinthető a KISZ Központi Bizottságának kezde
ményezésére az államigazgatási és igazságügyi napok keretében megrendezésre 
kerülő szakmai konferenciák rendezvénysorozata. Ezeken az államigazgatás és 
az igazságügy területén dolgozó fiatalok — a szakmai vezetés támogatásával — 
megismertethetik tapasztalataikat, munkájuk eredményeit és véleményt cserél
hetnek. 1984. október 15—16-án negyedik alkalommal került megrendezésre Pi- 
lisszentkereszten a büntetésvégrehajtásnál dolgozó fiatalok szakmai konferenciá
ja.

A plenáris ülést Nagy Tibor vezérőrnagy nyitotta meg. Beszélt a büntetés
végrehajtás intézményrendszerének fiatalodásáról és jelezte, hogy a konferencia 
legjobb előadásai ismét bekerülhetnek a Módszertani füzetek című kiadványba.

Végh József (Pálhalmai Börtön és Fogház) a nevelő nézőpontjából vizsgálta 
az őrszolgálati tevékenység szerepét az elítéltek nevelésében. A biztonság, véle
ménye szerint a nevelési folyamat végeredménye.

Varga Géza (Sátoraljaújhelyi Fegyház) őrparancsnok ugyanezt a témát dol
gozta fel. Szólt a négyváltásos szolgálati rendszer bevezetésének hatékonyságá
ról, valamint arról, hogy a továbbképzéseken az őrök számára nem elméleti elő
adásokat kellene tartani, hanem a szolgálat napi problém áit kellene pedagógiai 
aspektusból elemezni.

A konferencián részt vevők egy csoportja
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Dr. Bikádi János (Állampusztai Börtön) a munkáltató őrség és a belső őrség 
pedagógiai tevékenységéről szólva fejtette ki, hogy a szolgálati ágak elsőbbségét 
mindig az adott szituáció határozza meg. Fontos, hogy az elítéltek szabadidős te
vékenységét a jelenleginél sokkal rugalmasabbá tegyük.

Gál László (M AI—Nagyfa) a biztonsági szolgálat tevékenységét és kooperá
ciós lehetőségeit ismertette a beutaltak nevelésében. Bevezetőjében említette, 
hogy az intézet első hat évében egymás mellett éltek a beutaltak és elítéltek. 
A biztonsági szolgálat megbirkózott ezzel a kettős feladattal, ugyanakkor az el
ítéltek elszállításából adódó új feladatokhoz az állomány egy része nehezen tu
dott alkalmazkodni.

Zászlós Tibor (Baracskai Fogház) a nevelés-munkáltatás komplexitásáról 
beszélve hangsúlyozta a munkáltató és a nevelő szoros együttműködésének jelen
tőségét a napirenden levő problémák megvalósításában. Büszkén ismertette ed
dig elért eredményeiket (sertéstelepük jövedelmezősége meghaladja az országos 
átlagot, tejhozamuk minősége elsőosztályú stb.), valamint a továbbfejlesztés lehe
tőségeit.

Békés Imre (Pálhalmai Börtön és Fogház) a munkáltatás színvonalemelese- 
nek módszereit elemezte gyakorlati tapasztalatai alapján.

Sőrés András (IM Bv. OP) ellentmondások és dilemmák a bv. gazdálkodásá
ban címmel tartott előadását Kornai János közgazdász téziseinek ismertetésével 
kezdte, majd a bv. területén jelentkező ellentmondások megoldására különböző 
alternatívákat javasolt. Abban — többek szerint — nincs igaza, hogy az elítéltek 
teljes körű m unkáltatását megkérdőjelezi. .

A konferencia további munkáját két szekcióban végezte. Az első szekció 
alapvetően a plenáris ülésen elhangzottak folytatása volt, a második szekció a 
gyógyító-nevelés és az alkoholbetegekkel való foglalkozás problémáit járta körül. 
Kitűnt, hogy a büntetésvégrehajtáson belül ez utóbbi területen folyik a legtöbb 
kísérlet.

Az első szekció első előadását Ánosi Péter (Baracskai Fogház) tartotta. Té
mája a büntetésvégrehajtás nevelésfejlesztési koncepciójának gyakorlati megva
lósítása volt. Horváth József (Sopronkőhidai Fegyház) a személyi lapok vezetésé-

Dr. Lőrincz József az első szekció előadásait értékeli
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vei kapcsolatos észrevételeit elemezte. Úgy véli, a hiányosan, sablonosán kitöl
tött személyi lapok különösen akkor okoznak problémát, ha az elítéltek más 
nevelőhöz kerülnek. így az új nevelő sok felesleges munkát kénytelen végezni.

Pantali Zoltán (Sopronkőhidai Fegyház) az információ szerepét emelte ki a 
nevelési feladatok ellátásában. Az információrendszer mindig kétirányú, bejövő 
adatokból és visszacsatolásból áll. Amennyiben a kettő közül valamelyik hiány
zik, az egész rendszer működése kétséges. Végezetül példákat sorolt fel a szolgá
lati ágak közötti optimális és kevésbé optimális információáramlásról.

Takács Péter (Budapesti Fegyház és Börtön) a nehezen nevelhető és a nem 
nehezen nevelhető elítéltek viselkedésének jellemzőit tárgyalta. Ha megvizsgál
juk — m ondta — az elítéltet abból a szempontból, hogy miképp viszonyul a kon- 
formitáshoz, az agresszivitáshoz és az auktoritáshoz, akkor e három paraméter 
előre jelzi nekünk, hogy ki fog normasértőén viselkedni, illetve visszaesni közü
lük.

Hegedűs Imre (Sopronkőhidai Fegyház) az első alkalommal szabadságvesz- 
tés-büntetést töltő elítéltek nevelési problémáival foglalkozott, azzal, hogy mi
lyen módszerekkel lehetne meggátolni a kriminális fertőzést. Ambrus Gyula (Fia
talkorúak Börtöne és Fogháza) a fiatalkorú elítéltek jutalm azásának és büntetésé
nek kérdéseit feszegette.

A második szekció bevezető előadását Berauer Éva (Kalocsai Fegyház és 
Börtön) tartotta. A bv. nevelést jellemző ellentmondások gyógyító-nevelő cso
portban való kiéleződésével foglalkozott. Az alkoholisták és személyiségzavaro
sok életkori megoszlásáról érdekes megállapítást tett: fiatalok és 50 éven felüliek 
találhatók csoportjában, középkorúak szinte nincsenek.

Mocsai Zoltán — Varga Gézáné (M A I—Nagyfa) előadásukban a nagycso
port hatását és lehetőségeit elemezték az osztályos gyógyító-nevelő munkában. 
Greminger Zsuzsanna — dr. Kassai Zsuzsanna — dr. Rudisch Tibor (M AI—Nagy
fa) előadása tulajdonképpen a tavalyi szakmai konferencián elhangzottak folyta
tása volt, a terápiás közösség megvalósításának lehetőségeiről.

Farkas Mihály (M AI—Nagyfa) az adaptációs szabadság helyét és szerepét 
taglalta az alkoholbetegek gyógyításában. Példákkal támasztotta alá az adaptáci
ós szabadság kétarcúságát, amely segítheti, de vissza is vetheti a beteget. Ezért 
nagyon fontos megfelelő előkészítése.

Schádné Zámolyi Judit (M AI—Nagyfa) egy alkoholbetegeken végzett pszi
chológiai teszt vizsgálatának eredményeit tárta fel.

*

Dr. Sereg Pál (IM Bv. OP) a jogszabályok és belső rendelkezések szerepét is
mertette a büntetésvégrehajtás tevékenységében. Két problém ára hívta fel a fi
gyelmet. Helytelen ha funkcionális zavarokat jogszabályokkal vagy belső rendel
kezésekkel próbálunk kiegyenlíteni. S az is anom áliákat szül, ha a meglevő jog
szabályokat és belső rendelkezéseket ritkán vizsgáljuk felül. Sisák Péterné 
(M AI—Nagyfa) az alsófokú egészségügyi képzés eredményeit ismertette. Ezt a 
segédápolói képzésfajtát 1982-ben vezették be először a betegek részére. Sikere 
miatt 1983-ban beindították a gyógyfoglalkoztatói segédasszisztensi tanfolya
mot is.

Az elhangzott előadásokat az Országos Parancsnokság munkatársai (Ull- 
mann György, dr. Golts Mátyás, dr. Lőrincz József és dr. Boros János) foglalták 
össze. A zárszóban elhangzott az a javaslat, hogy jövőre még a konferencia előtt 
érdemes lenne sokszorosíttatni az előadások vázát (esetleg teljes anyagát), hogy 
érdemibb vita alakuljon ki.

Révész M ária
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