
2. A fogvatartottakkal szembeni egységes fellépés, az elítéltek nevelése, kul
turált, középiskolai végzettséggel rendelkező embereket kíván. Sajnos, a felügye
lői állomány zöme nem érettségizett, még az újonnan kinevezettek sem. Ilyen kö
rülmények között egy lehetőség marad: a felügyelői állomány legfiatalabb tagjait 
középiskola elvégzésére ösztönözni. Viszont az iskolai oktatás, a tanulmányi sza
badság szolgálatkieséssel jár. A felügyelői állomány létszámának meghatározásá
nál ezt a körülményt is figyelembe kellene venni.

3. A vezénylések gyakran rendkívül nehéz helyzet elé állítanak bennünket. 
Egyik munkatársunk pl. ezért nem tudott leérettségizni. Sokat segítene rajtunk, 
ha mentesíteni lehetne a belső őrséget a vezénylésektől. Hiszen csak állandó em
berek tudnak megfelelni az egységes követelménytámasztás igényének, különö
sen 12 órás — fizikailag és idegileg megterhelő — szolgálat után.

Noha az átszervezés óta eltelt időszak tapasztalatai alapvetően pozitívak, a 
fent említett kérdéseket érdemes megvitatni. Egy főfelügyelő véleményével zá
rom értékelésemet. „Ha közös a cél, közössé kell tenni az erőfeszítéseket is.”

Vén Ferencné

A  Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézet 
beutaltjainak foglalkoztatása

Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelését az 1974. évi 10. sz. törvény- 
erejű rendelet szabályozza. Ennek hatályba lépése után történt meg az intézeti 
gyógykezelés feltételrendszerének kialakítása. Ez az Igazságügyi Minisztérium és 
a büntetésvégrehajtási testület feladata volt, amelyhez szakmai segítséget nyújtott 
az Egészségügyi Minisztérium.

A feltételek biztosításának első mozzanata a gyógyintézet helyének kijelölé
se volt. A választás Nagyfára esett, ideális földrajzi elhelyezkedése miatt. A nagy
fai börtön személyzete, épületei és egyéb adottságai természetesen nem feleltek 
meg egy egészségügyi intézmény rendeltetésének. 1975-től napjainkig folyamato
san zajlott a gyógyítás feltételeinek megteremtése. Építőipari értékben számolva 
összesen kb. 142 millió forintos beruházást jelentett mindez. A munkaterápiás in
tézet kialakítása mellett 1981 áprilisáig a hagyományos büntetésvégrehajtási fel
adatok ellátása is terhelt minket. Ekkor szállították el az utolsó elítéltet és lett 
tiszta profilú az intézet.

A személyi feltételek biztosítása még nehezebb volt, mint az anyagiaké. Egy
részt át kellett alakítani a hagyományos büntetésvégrehajtási rezsim szemléletét 
és alkalmassá tenni a munkaterápiás feladatok ellátására. Másrészt fel kellett 
venni munkaerőket és új, kialakulatlan területen m unkába állítani őket. 1981-re 
befejeződött a személyi és tárgyi feltételek létrehozása, bár bizonyos területeken 
ma is akadnak problémák.

M ár említettem, hogy a MAI elődje a nagyfai börtön volt. Az elítéltek fog
lalkoztatását önálló jogi személyként a Nagyfai Célgazdaság látta el. A termelési 
érték csaknem 90%-át a növénytermesztés és állattenyésztés adta. Egyéb tevé
kenység csak télen, illetve esős időszakokban játszott szerepet. A kiegészítő el
foglaltságok is a mezőgazdasági termeléshez kötődtek, zömmel azok mellékter
mékeinek feldolgozását jelentették. Némi szolgáltató tevékenység is zajlott. Az 
ipari bérmunka csak a hetvenes évek végén és csak kismértékben tűnt fel.
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Az alkoholista betegek gyógyító foglalkoztatása a meglevő keretek között in
dult be. A foglalkoztatás alapelveinek kidolgozása és a gyakorlati feladatok szer
kezetmódosítást igényeltek. 1975-től új és új form ákat próbáltunk ki, kerestük a 
legjobb megoldásokat. Mivel ilyen jellegű intézet sem hazánkban, sem a körülöt
tünk levő országokban nincs — csak a saját tapasztalatainkra támaszkodhattunk.

A munkaterápiás foglalkoztatás alapelvei

Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezeléséről szóló 1974. évi 10. sz. tvr., 
illetve az ennek végrehajtásával kapcsolatosan megjelent 14/1974. (XII. 28.) IM 
sz., a 6/1978. (VI. 3.) IM sz., illetve az 5/1978. (VI. 3.) IM —EüM sz. együttes ren
delet nem tartalmaz a munkavégzéssel kapcsolatosan részletes szabályozást. 
Alapelvként rögzíti, hogy „a munkavégzésre, a m unkaidőre és a pihenőidőre, a 
m unka díjazására és a juttatásokra, az egészség és testi épség védelmére, vala
mint a munkavégzéssel összefüggő anyagi felelősségre a munkajogi szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni”.

A beutaltak foglalkoztatásának ily m ódon történő szabályozása sok is, kevés 
is, nem rögzített több olyan részletkérdést, amelyet csak magasabb szintű jogsza
bály állapíthat meg. Ugyanakkor az igazgató-főorvos tág lehetőséget kapott a 
belső szabályozásra, m eghatározhatta a foglalkoztatás lényeges mozzanatait. Szé
les lehetőség nyílt e keretek között a lehető legjobb terápiás foglalkoztatási for
mák kialakítására. A kezdeti botladozások után az intézeti létszám és a foglalkoz
tatás tapasztalatainak gyarapodása eredm ényeképpen jelent meg az igazságügy
miniszter 104/1977. (IK. 3.) IM sz. utasítása, a M unkaterápiás Alkoholelvonó 
Intézet működési szabályzata. Ennek életbe lépéséig lényegében az elítéltek fog
lalkoztatási szabályait alkalmaztuk, a beutaltakra vonatkozó változtatásokkal.

A működési szabályzat hatályba lépését követően dolgoztuk ki az intézet 
belső szabályzatait, többek közt a beutaltak bérezési szabályzatát. Ebben kategó
riákba soroltuk a munkaköröket, m eghatároztuk a béreket — figyelembe véve a 
központilag behatárolt bérszínvonalat. Ezt azért hangsúlyozom, mert a beutaltak 
bérszínvonalát — a tvr. szellemének megfelelően — a szabad dolgozókra érvé
nyes vállalati bértételek határai között állapították meg, de ez az érték mindig a 
tó i—ig alsó pontját közelítette meg csupán. (A beutaltak bére az elítéltek bérének 
mintegy 130-140%-át érte el!)

A foglalkoztatással kapcsolatos szabályozás a továbbiakban is korszerűsö
dött. Az időközben szükségessé váló és előremutató szempontok alapján m ódo
sult. Lásd az 1978. július 21-én kiadott IM Bv. OPK 0117. sz. utasítást, az 1984. 
évi 41. sz. törvényerejű rendeletet, a 108/1984. (IK. 6.) IM  sz. utasítást és a 
0121/1984. IM Bv. OPK sz. intézkedést.

A foglalkoztatás szerkezetének kialakulása

A bevezetőben már szó volt arról, hogy a M unkaterápiás Alkoholelvonó In
tézet a nagyfai börtön anyagi-technikai eszközeivel és személyi állományával 
kezdte meg a betegek gyógyítását. Az új feladat új embereket és gyökeresen más 
szemléletet követelt.

A foglalkoztatás oldaláról közelítve meg a kérdést, a dolog nem ilyen egy
szerű. Az itt dolgozók nagy tapasztalattal rendelkeztek az elítéltek foglalkoztatá
sa terén, és ez igen sokat segített a beutaltak m unkaterápiás foglalkoztatásának 
kialakításában. Ugyanakkor megvolt ennek a segítségnek a visszája. Sokan egy
formán kezelték a büntetésüket töltő elítélteket és a gyógykezelésre beutalt alko
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A nagyfai beutaltak által szőtt szőnyegek

holista betegeket, holott a dolog természetéből adódóan teljesen különböző m ód
szereket kell velük szemben alkalmazni. Figyelembe kell venni a beutaltak szub
jektum át és törekedni kell m unkáltatásuk egyéniesítésére. M ár a m unkába állí
tásnál, a megfelelő m unka kiválasztásánál tekintettel kell lenni az individualizá
ció szempontjaira.

A m unkáltató szerepe megváltozik. M ár nemcsak a munkavégzés körülmé
nyeivel (a m unka kijelölésével, mennyiségi-minőségi meghatározásával, nyilván
tartásával stb.) kell törődnie, hanem  a munkavégző személyével (napi problém ái
val) is. 8-10 órát tölt a m unkáltató naponta a munkavégzővel, és ez olyan kapcso
lat kialakítását teszi lehetővé, amely sarokköve lehet a gyógyításnak, ha élnek 
vele. Sajnos a foglalkoztatás vállalati rendszere és az ebből adódó teljesítmény- 
centrizmus időnként gátolja a gyógyítást. Csak a ténylegesen elvégzett m unka dí
jazható, ugyanakkor a beutaltak egy része — különösen a gyógykezelés kezdetén
— nem alkalmas eredm ényorientált munkára. A legkirívóbb esetekben az akarati 
tényezők hiánya is közbeszól, bonyolítja a helyzetet.

A foglalkoztatás személyi problém áin túlm enően jelentős szerepet játszanak 
az úgymond szerkezeti nehézségek. A Nagyfai Célgazdaság keretében 1981 ápri
lisáig hagyományos nagyüzemi mezőgazdasági formák közt folyt a munkáltatás. 
Az intézet vegyes jellege, az elítéltek és a beutaltak egymás melletti munkavégzé
se fegyelmi, módszertani problém ákat okozott. Rontotta a m unkaterápia hatásfo
kát. Az elítéltek elszállításával megszűntek ezek a strukturális nehézségek, a fog
lalkoztatást új alapokra lehetett helyezni.

Az első beutaltakat még ipari jellegű bérmunkával, kábelbontással foglal
koztattuk. Később, 1980-ig, egyre bővült a növénytermesztési, állattenyésztési 
munkák köre. De a mezőgazdasági munkacsúcsok periodicitása a növényter
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mesztésben, illetve az osztott munkaidő az állattenyésztésben nem kedvezett a te
rápiás foglalkoztatásnak. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a beutaltak számá
ra előnyösebb, üdvösebb az ipari jellegű, zárt technológiájú munka. Részben 
emiatt szervezték át a Nagyfai Célgazdaságot (amely most mint az Allampusztai 
Célgazdaság nagyfai üzemegysége funkcionál), csökkentették a hozzá tartozó
földterületet. . ,

A fent leírtak jegyében már 1980-tól fokozatosan bővítettük az ipari bér
munkák körét és kedvező kooperációt alakítottunk ki a szegedi, valamint a kör
nyékbeli vállalatokkal. így például 1985-ben 14 432 ezer forint nyereséget reali
zált üzemegységünk, szemben az 1975-ös év 612 ezer forintos hasznával.

Gyógyítás és vállalati eredményesség

A Nagyfai Célgazdaság üzemegységgé szervezésének, illetve a földterület 
csökkentésének alapvető oka az intézet gyógyító jellegének erősítése volt. 
A 70-es évek végén úgy tűnt, hogy a beutaltak foglalkoztatása deficites gazdálko
dáshoz fog vezeti. De a közgazdasági szabályozók, valamint a munkaerőpiac tér
ségünkben kialakult helyzete kedvező szituációt teremtett az ipari bérmunkák 
számára. így vállalatunk gazdálkodása eredményes lett.

A nyereség értékelésénél figyelembe kell venni, hogy — a beutaltak maga
sabb munkadíjszínvonala miatt — a bérköltség jóval nagyobb, mintha ugyaneze
ket a feladatokat elítéltekkel hajtottuk volna végre. Például 1985-ben ez 2760 
ezer forinttal csökkentette nyereségünket.

Nem szűnt meg a gyógyítás és eredményérdekeltség korábbi ellentéte. Bizo
nyos esetekben a gyógykezelés érdekében vállalni kell a teljesítménykövetelmé
nyek csökkentését. Ez azonban nem vezethet olyan bér kiáramlásához, amely 
mögött nincs produktum, hisz intézetünk működési szabályzata szerint „a beutal
tat terápiás célt szolgáló, társadalmilag hasznos munkával kell foglalkoztatni”. 
A gyógyítás és az eredményesség összehangolása új módszerek feltárását igényli.

A foglalkoztatás problémái napjainkban

A beutalt betegek foglalkoztatásának problémái igen sokrétűek. Ezek egy ré
szét már említettük. Újra és újra felmerül a munkába állítás egyéniséghez szabá
sának, a fizikális, pszichikális állapotnak leginkább megfelelő munkakör megha
tározásának igénye. Sajnos lehetőségeink e téren igen korlátozottak.

A munkaerőpiac a jelenlegi közgazdasági feltételek mellett vállalatunk szá
mára kedvező. Bérmunkákra szükség van, az gazdaságosan, nyereségesen végez
hető. Igény lenne szakképzett dolgozókra is, akik az adott területen legalább be
tanított munkásként tudnának dolgozni, ugyanakkor a betanított munkások kép
zése csak részben van megoldva.

A foglalkoztatás alapvető gondja továbbá a beutaltak bérezése. A jelenleg 
megállapított bérek nem érik el a partnervállalatok bértételeit. A munkadíjak kü
lönbségei komoly feszültségeket okoznak. Az ilyen típusú konfliktusokat saját 
erőnkből nem tudjuk megszüntetni, ehhez központi támogatásra van szükségünk. 
De a bérköltség növekedése a nyereség csökkenését vonja maga után.

Veprik Árpád
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