A fogvatartottak munkáltatásával
összefüggő kérdések

A társadalmi beilleszkedést átfogó társadalompolitikai intézkedések és széles
körű szociálpolitikai intézményrendszer hivatottak elősegíteni. Erre az elsőd
leges preventív rendszerre épül a másodlagos kezelési rendszer, amelynek célja
már nem a jelenség létrejöttének, hanem újratermelődésének megakadályozá
sa.1 E szekunder körbe tartozik a büntetőjog, a büntetésvégrehajtás is, amely
nek csupán egyik eszköze a fogvatartottak munkáltatása.
A tárgykörben indult kutatás hipotézise az volt, hogy a fogvatartottak
munkáltatása révén keletkező viszony szerves része a büntetésvégrehajtási jog
viszonynak, ezért nem helyeselhető a munkajog szabályainak rá való adaptálása.
Ugyanakkor szemben ezzel a feltevéssel a munkajog általános rendelkezéseinek
az alkalmazását írja elő az érvényben levő jog. A büntetések és az intézkedések
végrehajtásáról szóló 1979. évi II. számú tvr. 45. §-ának (1) bekezdése szerint
,,Az elítéltnek a munkavégzéssel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a mun
kajog általános rendelkezései az irányadóak a büntetésvégrehajtás sajátosságai
ból fakadó eltérésekkel.”
Ám a kutatás során hipotézisünk tévesnek bizonyult és kitűnt, hogy a
hatályos jog idézett rendelkezése összhangban van a bűnmegelőzésről és az
elítéltek kezeléséről tartott első ENSZ-kongresszus elfogadott ajánlásaival.
Ezek többek között kimondják, hogy „a börtönmunka irányítása és szervezése
- amennyire lehetséges —, hasonlítson a szabad munkához, hogy ezáltal lehető
vé tegye a foglyok számára a normális gazdasági élet feltételeihez való alkal
mazkodást. 2
Nyilvánvaló, hogy nem beszélhetünk a munkajogi és a büntetésvégrehaj
tási szabályozás teljes azonosságáról. Indokolt az eltérés pl. a munkáltatás ke
letkezésében, megszűnésében, a fegyelemsértés esetén alkalmazott hátrányok
ban, az. előnyök és kedvezmények körében stb. A szabályoknak az a része,
amelynek célja a dolgozó védelme az alá-fölé rendeltségi viszonyban, valamint
a munkakörülmények veszélyeivel szemben, az jelentős mértékben adaptál
ható. Érdemes lenne például a jogszabályt úgy módosítani, hogy az elítéltek
munkavégzéssel kapcsolatos vitáiban a munkaügyi bíróság járjon el.
A fogvatartottak munkáltatásával összefüggésben felmerülő egyik leg
fontosabb kérdés az, hogy fenntartható-e mai gazdasági viszonyaink között
1 Szabó András: Deviancia és bűnmegelőzés. A társadalom védelme és a bűnözés megelőzése. A nemzet
közi tudományos konferencia anyaga. Visegrád. I 984. május 15-17. Szerk. Vfcli József.
2 A z ENSZ első kongresszusa a bűnmegelőzésről és az elítéltek kezeléséről. Gént. 1955. augusztus
22 szeptember 3. ( ízen belül lásd a bőrt önmunkáltatásra vonatkozó ajánlásokat!)

az elítélt joga „a társadalmilag hasznos munka végzésére és ennek díjazására”.
Meggyőződésünk, hogy a büntetésvégrehajtás céljainak elérése érdekében biz
tosítani kell a munkáltatás lehetőségét, sőt kötelezettségét is.3 Vagyis ki kell
alakítani:
• a folyamatos munkavégzés fizikai megszokottságát, hogy az a szaba
dulás után ne jelentsen nehézséget, hanem magától értetődő legyen a szabaduló
számára. (Egy szociológiai felmérés szerint a vizsgált visszaeső személyeknek
csak 17,2%-a rendelkezett állandó munkahellyel.)
• a permanens munkavégzésnek mint a megélhetés természetes alapjának
beépítését a tudatba, hisz a szocializálódás során az elítélt személyekben sem a
példaadás, sem a nevelés útján nem alakult ki ez a tudat.
• a közösséghez való alkalmazkodás képességét, azt, hogy a kollektív lét
szokássá váljék. (A szociológiai vizsgálatba bevont visszaeső elítéltek közül
többen sosem éltek igazi közösségben, széteső család, munkakerülő rokonok
vették körül őket.)
• a munkáltatás fontos feladataként kell megjelölni, hogy az elítélt a bün
tetésvégrehajtás tartama alatt garantálni tudja saját létfenntartását munkával.
Az elítéltek munkavégzési kötelezettségének elvét fogalmazzák meg a
már említett ENSZ kongresszus ajánlásai is. Ezek szerint a büntetését töltő el
ítélttől meg kell követelni, hogy — orvosilag megállapított fizikai és szellemi
alkalmasságának megfelelően — dolgozzék. „A munkát nem szabad büntetés
nek tekinteni, hanem úgy kell felfogni, mint a fogoly rehabilitációjának, mun
kaképessége kifejlesztésének, valamint a tétlenség és a rendzavarás kiküszö
bölésének egyik eszközét.”
Ahhoz, hogy a munkavégzés a fent megjelölt minimális célon túli hatást
váltsa ki a fogvatartottakból, ahhoz jelentős előrelépéseket kellene tenni i
munka jellegének, illetve tartalmának megválasztásában, a szakmai képzés,
valamint az ösztönzési rendszer kialakításában. A munka lehet ugyan személyi
ségformáló tényező, de nem mindegy, hogy milyen munkát és azt milyen kö
rülmények között végzi a személy. „Én a munkát kényszertevékenységnek
tartom, amelyet kívülről szabályoznak. Semmiképpen nem hoz teljes kielégü
lést önmagában, legfeljebb akkor, amikor az emberek a kasszához mennek'
- írja valaki. „A teljesítménynek önmagában kell örömet okoznia, miközben
csinálják” — mondja Mérei Ferenc egy interjúban.4 Márpedig viszonyaink e
területen nem kielégítőek.
A büntetésvégrehajtás munkáltatásfejlesztési koncepciója feltárja a jelen
legi hiányosságokat, azok okait, és javaslatokat fogalmaz meg az előrelépés
érdekében. A gazdasági helyzet ma nem kedvez a nagy horderejű fejlesztésnek.
Azonban a kis lépéseket, amelyek nem függnek a gazdasági környezettől,
minél sürgősebben meg kell lépni. Minden bizonnyal javítani lehetne az ösztön
zési rendszert pl. a teljesítményhez kötött bérformák kialakításával, a több
pihenőidő adásának lehetőségével, a szükségleti cikkek vásárlására fordítható
összegek emelésével.
Amíg a szakmunkásképzés akadályai nem háríthatok el, tanfolyamokat
lehetne indítani egyszerű betanított munkákra, amelyekre igényt tart a szabad
3 Patera Antal Tavassy Tibor: A visszaesések intenzitásának kriminológiai vizsgálata. Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, 1975 Kriminológiai és Kríminaiisztikai Tanulmányok XII. kötet.
4 Hernádi Miklós: „Nekem nincs absztrakt mondanivalóm” Beszélgetés Mérei Ferenccel. Magyar Tudo
mány, 1987. 7 -8 . szám
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élet. Vácott példamutató módon ívlánghegesztést tanítanak és targoncavezetői,
valamint fűtőtanfolyamot szerveznek. Hasonló képzéssel járul hozzá a szabadu
ló elítéltek beilleszkedéséhez Szeged és Sopron is.
A hivatkozott ENSZ kongresszus is foglalkozik e kérdésekkel és a követ
kezőket állapítja meg: Olyan körülmények köz;ött és olyan környezetben kell
börtönmunkát végezni, amelyek felkelthetik a munka iránti érdeklődést, a szor
galmat. „Kívánatos, hogy megállapítást nyerjen, mély munkafajták a legmeg
felelőbbek a börtönök számára az elítéltek rehabilitációja szempontjából.”
A börtön-munkaprogramokban különös figyelmet kell fordítani azon
foglyok szakmai képzésére, akik ebből profitálhatnak, és szemmel kell tartani
a fiatal elítélteket, hogy —azoknak a módszereknek és normáknak megfelelő
en, amelyeket az országban elfogadnak — képessé tegyék őket az intézeten
kívüli személyekkel azonos minősítésre, hogy megszerezhessék ugyanazt a
bizonyítványt vagy diplomát, ha ez lehetséges, mint amit normális körülmények
között szerezhettek volna. A szakmáknak változatosaknak kell lenniük, hogy a
munkaerőpiac igényeihez, a foglyok készségeihez, ismereti szintjéhez, valamint
hajlamaihoz alkalmazkodjanak.
Végül röviden foglalkoznunk kell a munkáltatáshoz csupán közvetve kap
csolódó kérdéskörrel, a társadalombiztosítás problémáival is.5 Az ENSZ kong
resszus ajánlásai e témával kapcsolatban állapítják meg: gondoskodni kell arról,
hogy a foglalkozási balesetekért kompenzálják az elítélteket, mégpedig hason
lóan kedvező feltételek mellett, mint amilyeneket a szabad munkások számára
biztosít a jog. „Emellett a foglyoknak a lehető legnagyobb mértékben részt
kell venniök az országban létező társadalombiztosítási programokban.”
Hatályos társadalombiztosítási szabályaink a fogvatartottakat több szem
pontból is hátrányosan érintik. A legkedvezőbb helyzetben a javító-nevelő
munkára, valamint a szigorított javító-nevelő munkára ítéltek vannak, akik
„biztosításban állóknak” minősülnek, akiknél a társadalombiztosítási ellátás
feltételei teljesen megegyeznek a munkaviszonyban állókéval. Az ellátás mérté
ke azonban már alacsonyabb. E két büntetési nem esetén, ha dolgozik a fogvatartott, a büntetés időtartama alatt, akkor ez utóbbi szolgálati időnek minő
sül a nyugellátás szempontjából.
Az előzetes letartóztatásban levő szabadságvesztésre és szigorított őrizet
re ítélt személyek nem tartoznak a „biztosításban állók” közé, tehát nem jo
gosultak társadalombiztosítási ellátásra. Ám kivételesen ezeket a fogvatartot
takat is megilleti egy-két kedvezmény. Az anyasági és betegségi ellátások közül
a fogvatartottak, illetve hozzátartozóik csak bizonyos, állampolgári jogon járó
juttatásokat kaphatnak, ilyen például a temetési segély.
Az anyasági segély szabályozásában némi ellentmondás mutatható ki.
A társadalombiztosítási törvény szerint ugyanis csak annak jár anyasági segély,
aki terhessége alatt legalább egyszer részt vett terhességi orvosi vizsgálaton
és a biztosítás folyamán vagy annak megszűnését követő 180 napon belül,
táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi vagy gyermekgondozási se
gély folyósításának ideje alatt szül. Kizáró rendelkezést ez esetben nem tar
talmaznak a szabályok, tehát a fogvatartott nőnek is alanyi joga van az anya
sági segélyre, ha a feltételek vele kapcsolatban is fennállnak.
5 Pál Lajos: A büntetó'bírói ítélet társadalombiztosításának jogkövetkezményei. Kézirat, 1988.
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Ugyanakkor a Bűn tét ésvégrehajtási Szabályzat végrehajtásáról szóló
101/1981. (IK 2.) IM számú utasítás 481. §-a szerint anyasági segély csak
kérelemre és mérlegelés alapján folyósítható a szülő nő számára. E rendelke
zés több pontatlanságot is tartalmaz. Az igazságügy-miniszter egyrészt tár
sadalombiztosítási kérdésben nem alkothat szabályt, másrészt társadalombiztosítási jogosultságot nem korlátozhat. Erre a szabályra nincs szükség!
A társadalombiztosítási normák ugyanis egyértelműen rendezik ezt a kérdést:
ha a szülő nő jogosultsága megállapítható, akkor számára alanyi jogon folyó
sítandó az anyasági segély, ha pedig e jogosultság nem áll fenn, úgy a társa
dalombiztosítási szabályoknak megfelelően méltányossági alapon kaphat se
gélyt.
A másik kivételes kedvezmény, hogy a fogvatartottat üzemi baleset
esetén baleseti ellátás (baleseti táppénz és baleseti nyugellátás) illeti meg.
A baleseti táppénz mértéke azonban alacsonyabb a munkaviszonyban álló
kénál. Már említettük, hogy rendkívül hátrányos az a rendelkezés, amely sze
rint az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés és a szigorított őrizet tarta
mát nem lehet a szolgálati idő kiszámításánál figyelembe venni.
Halmozott hátrányt eredményez a társadalombiztosítási törvénynek az a
rendelkezése, hogy annak, akinek egyhuzamban öt évet meghaladó megszakítás
van a szolgálati idejében, csak akkor lehet beszámítani az előzetesen megszer
zett szolgálati idejét, ha még legalább öt évi szolgálati időt szerzett a megsza
kítást követően magának. Erre azonban idős, beteg szabadulok csak ritkán
képesek, ezért jogosultságukat a nyugellátásra gyakran elvesztik. Alapvető,
gyökeres változást csak normatív megoldás hozhat. És itt képzelhető el a
két kulcskérdés - az ellátásra jogosultság és a szolgálati idő számításával kap
csolatos problémák megoldásának —összekapcsolása.
Az elítéltek zöme a népgazdaság számára is hasznos munkát végez bün
tetése alatt. így mindenképpen méltánytalan, hoygy a kiszabott szankció le
töltése után is súlyos hátrányokat szenvedjen, akár a keresőképtelenség, akár
a nyugellátása megállapításánál. Az állam szociálpolitikai funkcióinak, a be
tegek, öregek társadalombiztosítás útján való támogatásának ezekben az ese
tekben is érvényesülniük kellene. Azaz jogszabályban kellene elismerni a fogvatartott, illetőleg a szabadult keresőképtelen személy társadalombiztosítási
ellátásra való jogosultságát és szolgálati időnek kellene betudni a szabadságvesztés munkavégzéssel töltött időtartamát is. E ,jogkiteijesztés” —tekintet
tel arra, hogy az elítélt munkavégzéséhez kapcsolódna — ösztönző befolyás
sal bírna a foglalkoztatására is.
Dr. Hágelmayer Istvánná

