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Az ifjúsági parlamentekről

Az MSZMP Központi Bizottságának 1970-es ifjúságpolitikai határozata, az 
ezt követő jogszabályalkotási hullám (Ifjúsági törvény, MT-határozat, miniszteri 
utasítások) után nagyarányú változások következtek be az ifjúságpolitika terüle
tén. Kialakultak az ifjúságpolitika szervezeti keretei (Állami Ifjúsági Bizottság, 
ifjúsági felelősi hálózat stb.). Ugyanez a folyamat végbement az igazságügyi szer
vezetben is. Az ifjúsági parlamenteken a fiatalok elismeréssel szóltak az eredmé
nyekről, kivették részüket a szakmai munkából, egyre több anyag érkezett az Al
kotó Ifjúság pályázatára.

A szakmai vezetők anyagi és erkölcsi segítséget nyújtottak a fiatalok gond
jainak megoldásához. Az 1970-es évek végéig javultak a fiatalok szociális körül
ményei. A pályakezdés megkönnyítésére tett intézkedések, a kezdőbérek emelése, 
az instruktori hálózat kialakítása, a szakmai fejlődés biztosítása segítették a fiata
lokat a beilleszkedésben, s reális távlatokat nyitottak.

Az 1970-es évek közepétől kezdődően a nemzetközi gazdasági életben ked
vezőtlen tendenciák alakultak ki. Veszélybe kerültek a békés egymás mellett élés 
alapelvén nyugvó politikai eredmények is. A fokozatosan begyűrűző negatív kül
ső hatások az ország helyzetével azonos mértékben kedvezőtlenül befolyásolták a 
magyar fiatalok helyzetét. A szűkülő gazdasági lehetőségek csökkentették az ifjú
ságpolitikai munka szociálpolitikai feltételeit, ezáltal hatékonyságát is. Ennek a 
kedvezőtlen változásnak a jeleit már az 1981-es ifjúsági parlamenteken is tapasz
talni lehetett, ahol néhány, a fiatalok részéről felmerülő jogos igény megvalósítá
sát az anyagi feltételek hiánya miatt már tervezni sem lehetett.

A fiatalok helyzete a büntetésvégrehajtásnál

A vázolt folyamatok nem érvényesültek teljes egészében az igazságügyi terü
let, ezen belül a büntetésvégrehajtás ifjúságpolitikai munkájában.

A büntetésvégrehajtási testületnél és vállalatainknál jelenleg 2582 35 év 
alatti fiatal dolgozik. Közülük 13,2% felsőfokú végzettséggel, 36,3% középfokú 
végzettséggel, 50,5% pedig alapfokú végzettséggel rendelkezik. A felsőfokú vég
zettségűek 60%-a a testület tagjaként, nappali vagy levelező tagozaton szerezte 
meg főiskolai, egyetemi oklevelét. Az elmúlt 10 évben testületünkből több mint 
500-an végeztek felsőoktatási tanintézetekben, legtöbben a Rendőrtiszti Főisko
lán és a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

Fiataljaink szociális helyzete jobb a társadalmi átlagnál. A fiatalok 48%-a 
saját lakással rendelkezik, mintegy 18%-nak szolgálati lakást biztosítottunk. Je
lenleg 183 ember igényel lakást, vagy szeretne minőségi cserét. A büntetésvégre
hajtás évente 40-45 szolgálati lakást épít vagy vásárol, továbbá évente 4 millió fo
rintot fordít a magánerős lakásépítések támogatására. E célból 1981 — 1984 kö
zött 272 fiatal részesült munkáltatói kölcsönben.
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Jelenleg a felsőfokú végzettségű fiatalok 27%-a vezető beosztást tölt be a 
büntetésvégrehajtásnál.

Ami fiataljaink közéleti tevékenységét illeti, azt alapvetően a szolgálati he
lyükön működő MSZMP- és KISZ-szervezetekben végzik. A büntetésvégrehaj
tásnál dolgozó fiatalok 15%-a párttag, közel 40%-a pedig KISZ-tag. Polgári alkal
mazottaink túlnyomó többsége szakszervezeti tag.

Az igazságügyi (ezen belül a büntetésvégrehajtási) ifjúságpolitika irányító
koordináló szerve az Igazságügyi Minisztérium Ifjúsági Bizottsága. E szervben a 
büntetésvégrehajtást három fő képviseli. Az ágazati ifjúságpolitikai döntések he
lyi végrehajtását az IM Ifjúsági Bizottságának elnöke által kinevezett ifjúsági fe
lelősök szervezik és kísérik figyelemmel a helyi vezető irányításával, valamint az 
illetékes KISZ-szervezetek segítségével.

Az Országos Igazságügyi Ifjúsági Parlament határozatai 1982-ben

A büntetésvégrehajtási munka sajátosságainak megfelelően a III. Országos 
Igazságügyi Ifjúsági Parlamenten hozott határozatok a következő fő témák köré 
csoportosultak:

— Milyen fontosabb személyzeti intézkedéseket kell tenni annak érdeké
ben, hogy javuljon a büntetésvégrehajtási munka társadalmi megbecsültsége, 
hogy biztosítani tudjuk a megfelelő szintű utánpótlást, hogy emelni tudjuk a 
büntetésvégrehajtásnál dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének szín
vonalát, hogy az új dolgozók sikeresen beilleszkedjenek?

— A jelenlegi feltételek között hogyan érhető el a büntetésvégrehajtási 
munka anyagi elismerésének növelése, a fiatalok előbbrejutása?

— A fiatalok milyen formák között tudnak hozzájárulni a büntetésvégrehaj
tási munka színvonalának emeléséhez?

— A nehezebb anyagi feltételek között hogyan javíthatók a büntetésvégre
hajtási munka tárgyi feltételei?

— Mivel lehet támogatni a fiatalok szabad idejének hasznos eltöltését szol
gáló törekvéseket?

A határozatok előkészítése során csak azokat az igényeket hangsúlyoztuk, 
amelyek reálisan teljesíthetők. Az Országos Parancsnokság ifjúsági parlamentjé
nek beszámolója a következőképpen fogalmazta meg a parlamenti határozatok 
végrehajtásának feltételeit. „A vizsgált időszakban két kedvezőtlen körülmény 
nehezítette a büntetésvégrehajtás tevékenységét. Az egyik tényező népgazdasá
gunk jelenlegi helyzetéből fakadóan az anyagi lehetőségek beszűkülése, a másik 
a fogvatartottak létszámának erőteljes és folyamatos növekedése volt.”

A jelenleg rendelkezésünkre álló — egyébként nem kis nagyságrendű — ál
lami költségvetési összeg a büntetésvégrehajtás nagyobb, zökkenők nélküli üze
meltetésére elegendő, de fejlesztést, bővítést nem tesz lehetővé. A rendelkezések
kel, az anyagellátással és a kooperációs tevékenységgel kapcsolatos problémák, a 
növekvő elvonások fokozott terhet rónak vállalatainkra.

1979-hez képest a fogvatartottak létszáma 40%-kal emelkedett, ezzel intéze
teinkben rendkívüli zsúfoltság alakult ki. A létszám növekedésével párhuzamo
san észrevehetően romlik az elítéltek összetétele is. Kimutathatóan csökken az el
ítéltek iskolázottsági szintje, nő a munkakerülő életmódot folytatók és az erősza
kos bűncselekményt elkövetők aránya. Az összetétel kedvezőtlen alakulását mu
tatja az is, hogy 1980 óta mintegy 50%-kal nőtt a fegyház fokozatú elítéltek 
számaránya.

Az általánosságban jelzett nehézségek természetesen az ifjúságpolitikai 
munkára is hatottak. Az állományra nehezedő munkateher folyamatosan nőtt, és
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— különösen 1984-ben — emelkedett a súlyosnak minősülő rendkívüli esemé
nyek száma. A büntetésvégrehajtás helyi és központi vezetői a növekvő szakmai 
feladatok megoldásán fáradozva objektíve kevesebb időt szántak a fiatalokkal 
való foglalkozásra, az ifjúságpolitikai tevékenységre.

A büntetésvégrehajtás helyi ifjúsági parlamentjei 1984-ben

A büntetésvégrehajtás 1984 őszén rendezte meg a helyi ifjúsági parlamente
ket. Az 1982-ben hozott Országos Ifjúsági Parlament határozatának végrehajtását 
most helyi, intézményi szinteken értékelték. Az Országos Parancsnokság az Igaz
ságügyi Minisztérium Ifjúsági Bizottsága munkájának segítése érdekében elkészí
tette a helyi parlamentek látogatási tervét. E terv szerint az Országos Parancsnok
ság valamennyi intézeti parlamentre delegál valakit. A büntetésvégrehajtás orszá
gos parancsnoka külön eligazítást tartott a látogatók számára.

A szükséges anyagok (beszámolók, intézkedési tervek stb.) megfelelő időben 
megérkeztek az Ifjúsági Bizottsághoz, illetőleg az Országos Parancsnokságra. 
A bv. szervek vezetői komoly erőfeszítéseket tettek a parlamentek színvonalas 
megrendezése érdekében. Az ifjúsági parlament beszámolóját és intézkedési ter
vét időben, írásban kiadták. Minden érdekelt társadalmi szervezetet (KISZ, szak- 
szervezet, párt) értesítettek az ifjúsági parlamentekről, egyben meg is hívták e 
szervezetek vezetőit.

A beszámolók minősítették az 1982—85 évre tervezett intézkedések végre
hajtását, foglalkoztak a pályakezdő fiatalok beilleszkedésének elősegítésével, ér
tékelték az instruktori rendszer tapasztalatait. Hangsúlyozták a szakmai és politi
kai képzés jelentőségét, de megállapították, hogy a jövőben nagyobb szerepet 
kell kapnia az önképzésnek. Elbírálták a munkavégzés személyi és tárgyi feltéte
leit, és általában elismeréssel szóltak a fiatalok szakmai munkájának színvonalá
ról. Elemezték a szabadidős tevékenységet, ennek feltételeit, elismeréssel illették 
az Országos és a Területi Igazságügyi Sportbizottságok munkáját.

Valamennyi beszámoló foglalkozott a fiatalok munkájának anyagi és erköl
csi megbecsülésével, kiemelt figyelmet fordítva a differenciálás kérdéseire. A re
ferátumok részletesen elemezték a büntetésvégrehajtásnál dolgozó fiatalok szoci
ális helyzetét, ezen belül is a lakásgondokat. Megállapították, hogy a jelenlegi 
gazdasági helyzetben a problémák nem súlyosak, de megoldásukban lényeges ja
vulás nem várható.

A parlamentek demokratikus, nyílt légkörben zajlottak. Ugyanakkor szem
betűnő volt a fiatalok részvételi aktivitásának csökkenése. Annak ellenére, hogy 
a büntetésvégrehajtási szervek vezetői külön szolgálatszervezési lépéseket tettek a 
sikeres lebonyolítás érdekében, több intézetnél a részvételre jogosultaknak alig 
több mint 50%-a jelent csak meg.

Ez a nagyfokú érdektelenség összefüggésben lehet azzal, hogy az 1971-ben 
kitűzött ifjúságpolitikai célok közül nagyon kevés oldódott meg. Nem sikerült a 
lakásprogram végrehajtása, a pályakezdő értelmiség fizetésének rendezése, a fia
talok reáljövedelme nem növekedett, hanem csökkent. Ezáltal a fiatalok egy ré
sze előtt az ifjúságpolitika hitelét vesztette, az eredménytelenség kiábrándultsá
got szült.

A társadalmi szinten jelentkező kiábrándultságnak az igazságügyi ágazat te
rületén — különösen a büntetésvégrehajtásnál — csak egyes jelei mutatkoztak. 
Hisz a bv.-nél dolgozó fiatalok helyzete nem romlott az eltelt időszakban. Az ifjú
sági parlamentek iránti közönyre azonban oda kell figyelni. Az érdeklődés csök
kenése a következő tényezőkkel magyarázható.
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A büntetésvégrehajtás tevékenységéhez szükséges anyagi lehetőségek erőtel
jesen szűkültek. A csupán rendeltetésszerű működéshez elegendő pénzeszközök 
nem teszik lehetővé a nagyobb összeget igénylő fejlesztéseket. A fiatalok ezt a 
tényt tudomásul vették, ezért egy részük már nem is látta értelmét a részvételnek, 
illetőleg a felszólalásnak.

Az elmúlt időszakban elért ifjúságpolitikai eredmények (pl. az idegen nyelv 
tanulásának ösztönzése) a fiatalok szemében nem az elvégzett ifjúságpolitikai 
munkával kapcsolódtak össze, hanem a büntetésvégrehajtás vezetésének szakmai 
döntésével. Az ifjúsági parlamentet így nem tekintik megfelelő fórumnak javasla
taik felvetésére.

Az ifjúsági parlamentek jelenlegi rendszere — úgy tűnik — időben nem 
megfelelő. A két-három évenként tartott helyi parlamentek nem elég hatékonyak. 
A konkrét ügyek folyamatosan intéződnek, ezekhez túl sok ez az idő, az átfogó 
értékelés számára pedig elegendő az ötéves ciklus.

Nemcsak a fiatalok aktivitása csökkent, hanem a hozzászólások tartalma is 
megváltozott. Az előző ifjúsági parlamenten sok jobbító szándékú észrevétel, ja
vaslat hangzott el a szakmai munkával kapcsolatban, a felszólalások döntő részét 
ez tette ki. Most anyagi jellegű kérdések domináltak. Tekintettel arra, hogy ezek 
közül néhányat már szinte „örökzöld” témaként üdvözölhetünk, érdemes röviden 
áttekinteni őket. Lényegében három csoportba sorolhatók.

Egyre kevésbé merülnek fel olyan igények, amelyek általános és nagyarányú 
béremelést sürgetnének. Gyakoribbak lettek azonban a differenciálással, elsősor
ban az úgynevezett büntetésvégrehajtási pótlékokkal kapcsolatos felvetések. 
Csaknem mindenhol ennek kiszélesítését kérték. Sok fiatal sérelmezte a szabad
idő-megváltás bonyolult, áttekinthetetlen szabályozását és a nehézkes elszámo
lást.

A fiatalok méltányolták, hogy a bv. vezetői növelni akarják a személyi állo
mány munkájának anyagi elismerését. 1985. január 1-től a bv.-pótlékban részesít
hetők köre kibővült. A teljesítményarányos anyagi elismerésnek azonban határt 
szabnak a költségvetési keretek. A pénzügyi elszámolási szabályok megváltozta
tása viszont meghaladja a bv. hatáskörét.

A juttatások körébe azok az anyagi jellegű igények tartoznak, amelyeket az 
egyes intézetek, illetőleg vállalatok saját hatáskörükben nem tudnak kielégíteni. 
A skála bőséges. Leggyakrabban az autóbuszok igénybevételi lehetőségének szű
külése, a lakásjuttatások korlátozott volta, a KISZ-klubok működésének fokozot
tabb támogatása merült fel. Természetesen a juttatások bővítésének lehetősége 
függvénye az adott gazdasági feltételeknek. A fiataloknak tudomásul kell ven
niük, hogy az üzemanyag-takarékosság ez idő tájt minden területen alapkövetel
mény. Azt is meg kell emészteniük, hogy a költségvetési feltételek nem teszik le
hetővé sem a lakásépítés számottevő növelését, sem a kulturális feltételek nagy
mértékű javítását.

A munkakörülményekkel kapcsolatban a fiatalok a tárgyi feltételek javítását 
igényelték. Elsősorban a biztonsági feltételek hiányosságait, az alacsony szintű 
technikai ellátottságot — mind a gépjárműveket, mind a telefont illetően —, né
hány intézetben pedig a kimondottan rossz munkakörülményeket tették szóvá. 
Ezek a fogyatékosságok valamennyi fórumon felmerültek. A büntetésvégrehajtás 
vezetése nem tagadja e felvetések jogosságát, de javulást csak hosszabb távra 
ígér. Mindenekelőtt rangsorolni kellene a jogos igényeket.

Ezeknek a kérdéseknek immár visszatérő felvetése folyamatosan jelzi a reá
lisan meglevő és nem javuló nehézségeket. A fiatalok hozzászólásait vizsgálva az 
is megállapítható, hogy mely területeken történt az elmúlt időszakban számotte
vő javulás; ezek a témakörök ugyanis hiányoznak a felvetésekből.
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Úgy tűnik, hogy 1982—1984-ben talán a legnagyobb előrelépés a szakmai 
képzés területén történt. A büntetésvégrehajtás vezetése az igényeknek megfele
lően alakította ki a bv. képzési, továbbképzési rendszerét, amelynek keretében 
sok fiatal által korábban már javasolt kérdést is taglalt. így többek közt a másod
diplomás-képzést, az idegen nyelv tanulását és az új dolgozók büntetésvégrehaj
tási szakmai képzését.

Sokat segített az új dolgozók beilleszkedésének megkönnyítésében az inst- 
ruktori rendszer kialakítása is. Látható, hogy még a nehezedő gazdasági feltéte
lek mellett is van mód a gondok megoldására, de ehhez az anyagi ráfordításon 
túl meg kell állapítani az ésszerű időrendi sorrendet.

Az ifjúsági parlamentekről a hivatalos jegyzőkönyvek elkészültek, az össze
sített jelentést az IM Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta. Az előírásoknak megfele
lően hamarosan sor kerül a parlamentek értékelésére, a felvetett kérdések megvá
laszolására, és az 1986-ig szóló központi intézkedési terv kidolgozására és jóvá
hagyására.

Befejezésül szeretném néhány gondolatomat megfogalmazni, érzésemet kife
jezésre juttatni a lezajlott ifjúsági parlamentekkel kapcsolatban. Úgy érzem, hogy 
erre az ifjúsági mozgalomban eltöltött 18 évem és 5 éves KISZ-titkári tevékenysé
gem a büntetésvégrehajtásnál feljogosít, sőt némiképp kötelez is.

Jó, hogy a büntetésvégrehajtás vezetői ma már valóban a fiatalok fórumának 
tekintik az ifjúsági parlamenteket. Dicsérendő, hogy alaposan felkészültek a be
számolókra, széles körű előkészítő munkát végeztek az eredményes lebonyolítás 
érdekében. Pozitívum, hogy a parlamenteken felmerülő problémákra, kérdésekre 
azonnal válaszolnak. Megszűnőben van az a gyakorlat, hogy a felelősséget vagy 
a válaszadást az Országos Parancsnokságra, vagy meg nem nevezett jogszabályra 
hárítják át.

Irányadó az a helyes alapállás, mely szerint a vezető tekintélyét csak emeli, 
ha az intézet életével kapcsolatos kérdésekre ő adja meg a választ. Ez kedvezőt
len válasz esetében is így van. Örvendetes, hogy már hosszabb ideje a fiatalok és 
a vezetők kapcsolatát nem a feltétlen konfrontáció, hanem a kiegyensúlyozott 
együttműködési készség jellemzi. Szerepet játszott ebben a fiatalok realitásérzé
kének fejlődése és a vezetők módszereinek demokratikusabbá válása. Ez a két té
nyező a továbbiakban is megfelelő alapot biztosít az eredményes ifjúságpolitikai 
munkához.

A rossz nem most kezdődött, hanem már egy hosszabb ideje tartó folyamat. 
Az ifjúsági parlamentek sajnálatos módon formalizálódtak. A parlamentekre vo
natkozó sok előírás, megkötés oda vezetett, hogy megszűnt azok fórum jellege. 
Az ünnepélyes körülmények, a sok külső vendég miatt kevesebb fiatal mer meg
szólalni. Ritkábban alakul ki élő, pezsgő párbeszéd. Ezzel pedig úgy gondolom, 
hogy az ifjúsági parlamentek egyik lényegi eleme tűnik el.

Színesebbek, hasznosabbak lennének ezek a parlamentek, ha a fiatalok fel
szólalásaikban áttekintenék az eredményeket. Önmagában nem hiba, hogy elfo
gadják a szakmai vezetés adta értékelést, de ezek több szempontból történő meg
közelítése mindenképpen érdekesebb.

— Hiányoztak az úgynevezett apró ötletek, a megváltó gondolatok. Holott 
a jelenlegi gazdasági helyzetben — amikor átfogó megoldást szinte lehetetlen ki
dolgozni — sokat érnének a külön beruházást nem igénylő költségmegtakarító 
javaslatok.

Fontosnak tartom a fiatalok álmodozását. Ezen azt értem, hogy reális ala
pokról indulva, de a jelenlegi valóságtól kicsit elszakadva hosszabb távra is ter
vezzenek, közük legyen a jövőhöz. Úgy tűnik, nemcsak az ifjúsági parlamentek
ben nem álmodoznak, az Alkotó Ifjúság pályázatra is kevesebb tanulmányt kül
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denek be, sőt a számukra is nyitva álló publikálási lehetőségeket (lásd: Módszer
tani füzetek, Jogpolitika) sem használják ki kellőképpen.

Az 1970-es ifjúságpolitikai határozat megállapítása szerint a fiatalok a ma
gyar társadalom olyan sajátos rétegét jelentik, amelynek érdekei, céljai végső so
ron egybeesnek a társadalom érdekeivel és céljaival, azonban sajátos társadalmi 
helyzetüknek (életkor, munkakezdés, családalapítás stb.) megfelelő sajátos érde
keik és céljaik vannak.

Sajnálatos módon az 1984-es ifjúsági parlamenteken ezeknek a sajátos érde
keknek, céloknak az anyagiakon túlmutató gyakorlati megfogalmazása, elemzése 
elmaradt. A parlamenteket érdek- és konfliktusmentesség jellemezte. Természete
sen nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül ütközni, vitatkozni kell, csupán a 
konfliktus, a vita kedvéért, de az egyszerűen nem igaz, hogy a szakmai vezetés 
ilyen arányú toleranciát vár el a fiataloktól. Például a KISZ-szervezetek érdek- 
képviseleti, érdekvédelmi munkájának hiányosságairól már sok helyütt hallot
tam, ennek ellenére az ifjúsági parlamenteken erről egy szó sem esett.

Mindezt nem a mondvacsinált szóváltás érdekében írtam le, hanem azért, 
mert veszélyes jelenségnek tartom, ha nem nyílt vitafórumokon, demokratikus 
keretek között vitatjuk meg ezeket a problémákat. Ha a gondok halmozódnak, 
ha a fejlődés nem követhető, akkor a konfliktusok robbanásszerűen jutnak majd 
a felszínre. És az ilyen hirtelen, előzmények nélküli konfliktus ritkán konstruktív.

Hosszú éveken keresztül voltam KISZ-vezető, és úgy látom, hogy az állami 
ifjúságpolitika kialakítása hatással van a KISZ mozgalmi munkájára is. Segítő, 
támogató jellegén túl megemlítendő negatív hatása is, nevezetesen az, hogy ké
nyelmessé teszi a fiatalokat, csökkenti a KISZ-mozgalom „önszervező” erejét. 
Azáltal, hogy a fiatalokkal kapcsolatos tevékenység hivatali irányítás és szervezés 
alá került, szűkebbé váltak a mozgalmi munka keretei. Míg régebben például egy 
sportnap megszervezése, lebonyolítása nagy erőket mozgósított, ma a KISZ sze
repe csupán arra korlátozódik, hogy résztvevőket toborozzon az Országos Igaz
ságügyi Sportbizottság által szervezett sportnapra.

A KISZ mozgalmi munka lehetőségei két irányban is bővíthetők. Egyrészt ki 
kell használni a nagyszabású sport- és művelődési lehetőségeket a politikai befo
lyás növelésére, másrészt a mozgalmi munka egyes területeire (pl. érdekvédelem, 
érdekképviselet) jobban kell összpontosítani az erőket. Szeretném idézni az Or
szágos Parancsnokság ifjúsági parlamentjének záró gondolatait, mert úgy érzem, 
reális összefoglalását adják az eddigieknek.

„A büntetésvégrehajtásnál a személyi állomány 40%-a 35 év alatti fiatal. Ez 
az arány már azt jelenti, hogy nemcsak a büntetésvégrehajtás alakítja a fiatalo
kat, de a fiatalok maguk is formálják a büntetésvégrehajtást. Többségük meré
szen gondol a jövőre, hiszen számára a holnap évezrede is az aktív munka színte
re lesz. Társadalmunk változó körülményei, az intenzív korszakváltás, a büntetés
végrehajtásnál jelentkező nehézségek mind nagyobb erőfeszítéseket követelnek 
valamennyiünktől. A fiataloknak is igyekezniük kell, hogy teljes gazdagságukban 
kamatoztassák képességeiket, hozzáértésüket, hivatástudatukat.

Amikor ifjúságpolitikánk felhívja figyelmünket a fiatalok helyzetének javítá
sára, jogaik érvényesítésére, felszólítja őket feladataik, kötelességeik maradékta
lan teljesítésére is. Az ifjúsági parlament eredményessége tehát azt kívánja, hogy 
a jogokat és kötelességeket egységben szemlélve vitassuk meg, az igények kellő 
feltárása mellett felelősséggel vegyük számba a büntetésvégrehajtás előtt álló fel
adatok megoldási módjait, lehetőségeit.”

Dr. Sereg Pál
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