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Pártfogoltak és utógondozottak 
elhelyezkedése - ma

A pártfogó-felügyelet a szabadságvesztés céljának megvalósulását, illetve más 
intézkedések hatékonyságának fokozását szolgáló olyan büntetőjogi intézke
dés, amelynek tartalmi eleme a bűncselekményt elkövető ellenőrzése, irányí
tása és társadalmi beilleszkedésének segítése. A pártfogó-felügyelet alatt álló 
egyént magatartási szabályok sora terheli. Az utógondozás célja kizárólag a 
szabadult támogatása, az utógondozás nem jár együtt magatartási szabályok 
előírásával.

Minden pártfogolta vonatkozik a Bv. tvr. 96. §-ában rögzített általános 
magatartási szabály. Ennek talán egyik legfontosabb eleme a b) pont: ezek sze
rint köteles a pártfogolt „amennyiben munkaképes — a jogszabályban meg
határozott kivétellel — munkaviszonyba állni, vagy egyéb kereső foglalkozást 
folytatni”. A jogszabályban megszabott kivétel pedig így hangzik: „a megha
tározott munkakötelezettség nem vonatkozik arra a nőre, akinek ellátása csa
ládon belül biztosított” .

Egyébként a jogszabályban meghatározott magatartási szabályok megsze
gésének komoly következményei vannak. Maga után vonhatja a próbára bocsá
tás megszüntetését, a felfüggesztett büntetés végrehajtását, a feltételes szabad
ság hatályon kívül helyezését. Az Igazságügyi Minisztérium iránymutatása 
szerint többek között súlyos magatartási szabályszegés „a munkakötelezett
ség sorozatos megszegése” .

Ismeretes, hogy a szabadulok többsége iskolázatlan, szakképzetlen. Fel
vetődik tehát a kérdés, hogyan lehet a pártfogó-felügyeletet végrehajtani a je
lenlegi gazdasági helyzetben, mikor a vállalatok a tőlük követelt szerkezetát
alakítást csak szakképzett minőségi munkaerővel tudják megoldani? Hogyan 
lehet érvényesíteni a Bv tvr. 115, §-ának (1) bekezdését akkor, amikor a mun
káltatók arra kényszerülnek, hogy saját dolgozóikat is elbocsássák?

A fővárosi és a megyei bíróságokon működő hivatásos pártfogók vissza
jelzése szerint a szabadultak munkába helyezése 1988. első félévétől észreve
hetően megnehezült a korábbi időszakhoz képest. Sehol sincs már olyan gaz
dálkodó szervezet, amelynek munkaerőigénye tömeges lenne, és azt az elítél
tek felvételével kívánná biztosítani. Amilyen volt pl. a „régi szép időkben” 
Budapesten a Húsipari Hizlaló Vállalat, a Posta Szociális Hivatala, Baranya 
megyében pedig a Mecseki Szénbányák.

Érezhetően csökken a szakképzetlen munkások iránti igény, illetve a 
gazdálkodó szervek pillanatnyi fejlesztési lehetőségeinek függvényében inga
dozik. Azok a vállalatok, amelyek még mindig„sok embert tudnak felvenni, 
egyrészt külföldi (csehszlovák, lengyel, kínai, kubai) vendégmunkásokat fog
lalkoztatnak, másrészt a növekvő munkaerő-felesleg miatt munkaerő-kínálat
ból minőségi alapon válogatnak.
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Természetesen nagy különbségek vannak az egyes megyék között. A leg
nehezebb helyzetben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár és Szolnok 
megye van. Viszonylag kedvező a helyzet Csongrád, Győr-Sopron, Fejér, Tolna 
és Veszprém megyében. Ugyanakkor alapvető eltérések vannak a megyéken 
belül is, a települések, településcsoportok között. A gazdaságilag fejletlenebb, 
illetve elsősorban mezőgazdasági termelést folytató területeken korlátozottab
bak a munkalehetőségek. A közlekedési költségek megemelkedtek, a vállalatok 
kevésbé hajlandók munkásaik ilyen kiadásaihoz hozzájárulni. így pl. Bara
nyában az aprófalvakban, Hajdú-Biharban a vidéki településeken, Zala megyé
ben, a Lenti környékén élők elhelyezkedési lehetőségei kedvezőtlenebbek az 
átlagosnál.

A vázolt helyzet ellenére az elítéltek munkába állítása a hivatásos pártfo
gók közvetlen személyes munkakapcsolatai, lelkiismeretes és kitartó után
járása következtében egyedileg megoldható. Azonban minden megyében van
nak olyanok, akiknek nem sikerül munkát szerezni. Ma még ez a jelenség 
nem tömeges.

Az elhelyezés ideje átlagosan 2—3 hét. Ám egyre növekszik azon esetek 
száma, amikor 1—2 hónap, vagy ennél hosszabb idő szükséges a szabadult 
munkába állásához. Hajdú-Biharban a megyeszékhelyen kívül letelepülő el
ítélteket télen három hónap elteltével sem tudták elhelyezni, de előfordultak 
ilyen esetek a Pest megyei, Tolna megyei, Zala megyei Bíróság területén is.

A gazdálkodó szervek egyre inkább előnyben részesítik a pozitív munka- 
vállalói előélettel rendelkező kvalifikált, szakképzett dolgozókat. Számos vál
lalathoz még segédmunkásként is csak az általános iskola nyolc osztályának el
végzése után lehet bejutni. Rendszerint igazgatói utasítás, kollektív szerződés 
zárja ki a „kilépett” munkakönyvi bejegyzéssel jelentkezők felvételét, alkal
mazását. Ezek a megkötések igencsak hátrányos helyzetbe hozzák az elhelyez
kedni akaró szabadultakat.

A Bv tvr. 1 15. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a munkáltató szervek 
(vállalatok, szövetkezetek stb.) vezetőinek elő kell segíteniük a szabadság
vesztés-büntetésből szabadult személyek munkába állítását. Az alkalmazás 
nem tagadható meg amiatt, hogy a munkára jelentkező bv-intézetből jött, 
kivéve, ha a büntetlen előélet a munkakör betöltésének előfeltétele.

Ez a rendelkezés egyáltalán nem, vagy csak formailag hatályosul. Egy
felől az elítéltek munkába állításának elősegítése teljesíthetetlen kötelesség, 
szankcionálatlan óhaj. A gazdálkodó szervek ugyanis ebben ma már egyáltalán 
nem érdekeltek, sőt gyakran ellenérdekeltek. Másfelől az állásra váró elítélte
ket nem korábbi büntetésükre hivatkozva utasítják vissza, hanem iskolai vég
zettségének fogyatékosságaira, egészségügyi alkalmatlanságára, a már emlí
tett „kilépett” munkakönyvi bejegyzésre stb. apellálnak.

Különösen nagy gondot okoz a nők és a csökkent munkaképességűek 
elhelyezése. Hiszen a női munkaerőtől is egyre inkább elvárják ma már a befe
jezett nyolc általánost vagy valamiféle szakképzettséget. Ezzel pedig a női el
ítéltek még kisebb hányada rendelkezik, mint a férfi elítélteké. Csupán néhány 
megyében (pl. Fejér, Heves, Veszprém) nem jár nehézséggel a szabadult nők 
munkába állítása.

A csökkent munkaképességűek foglalkoztatása Győr-Sopron, Hajdú- 
Bihar és Veszprém megyét kivéve szinte megoldhatatlannak tűnik. A szociális 
foglalkoztatók a nem elítélt csökkent munkaképességűek részére sem tudnak 
elég munkahelyet biztosítani. Néhány vállalat a saját dolgozói számára létesít
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olyan részlegeket, ahol lehet könnyebb munkát végezni, de ide szabadultat 
nem vesz fel. Ha a szabaduló a csökkent munkaképességűek szociális járadé
kából tartja fenn magát, akkor a pártfogó hosszas utánajárás révén elérheti, 
hogy pártfogoltja idővel rokkantnyugdíjat kapjon.

A 80-as évek elejének munkaerő-kereslete kedvező feltételeket biztosí
tott az úgynevezett együttműködési megállapodások megkötéséhez. Ezek célja 
a szabadságvesztés-büntetésből szabadulok és a javító-nevelő munkára ítéltek 
munkába állításának és társadalmi beilleszkedésének intézményes segítése volt. 
Az együttműködési megállapodások egy részét az Igazságügyi Minisztérium kö
tötte olyan munkásszállással rendelkező nagyvállalatokkal, amelyek felajánlot
ták, hogy munka- és szálláslehetőséget biztosítanak az ország bármely bün
tetésvégrehajtási intézetéből szabadult, valamint a bíróságok által javító-nevelő 
munkára ítélt személynek. A minisztérium szerződésben vállalta, hogy a bün
tetésvégrehajtási bíró megfelelő létszámú pártfogó-felügyelet alá helyezett ré
szére az adott vállalatot jelöli ki kötelező munka- és letelepedési helyként. 
Az adott megye területéről szabadultakat fogadni tudó vállalatokkal pedig a 
megyei bíróság elnöke kötött hasonló tartalmú megállapodásokat.

Jelenleg 70 gazdálkodó szervvel van érvényes együttműködési megállapo
dás. Ebből 16 a fővárosban, 11 Bács-Kiskun megyében, 10—10 Csongrád és 
Zala megye területén működik. Egyetlen gazdálkodó szervvel sem sikerült 
megállapodást kötni nyolc megyében, mivel már korábban sem voltak érde
keltek itt az elítéltek foglalkoztatásában. A legkedvezőtlenebb helyzetű megyék 
közé sorolható Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megye.

Újabb együttműködési megállapodások kötésére nincs reális lehetőség. 
A meglevők is egyre ritkábban hatályosulnak. A vállalatok többsége számára 
ezek a szerződések egyoldalú kötelezettséget jelentenek, hisz a korábbi érde
keltségük a biztos munkaerőhöz jutásban már megszűnt. Több gazdálkodó 
szervezet kérte a szerződés módosítását, olyan feltételeket kötve ki, amelyek
nek nem felel meg a szabadulok többsége. Mások a megállapodás felbontására 
törekednek, illetve gyakorlatilag bojkottálják a szerződést. Az együttműködési 
megállapodások hatékonyságát a megváltozott munkaerőhelyzet mellett igen
csak rontotta a vállalatok kedvezőtlen tapasztalata az elítéltek munkafegyelmé
ről és tevékenységük minőségéről.

A szabadultak munkába állításához a hivatásos pártfogók számára elvileg 
segítséget jelent az a kapcsolat, amely minden megye területén kialakult a taná
csok munkaerő-közvetítéssel foglalkozó szerveivel (munkaerő-közvetítő irodák, 
munkaügyi osztályok stb.). A hivatásos pártfogók, és a fent említett szervek 
rendszeres kapcsolatot tartanak egymással. Ennek ellenére csak kevés esetben 
sikerül ilyen úton elhelyezni a szabadulót, mivel az eljárás hosszadalmas és a 
munkaerő-közvetítés nem jelent felvételi kötelezettséget. Mire a nyilvántartás
ba vett, majd az üres munkahelyről értesített elítélt megjelenik a munkahelyen, 
az állást már rendszerint betöltötték.

Valamennyi megyében — elsősorban a mezőgazdaságban és az élelmiszert 
feldolgozó vállalatoknál — van idény jellegű foglalkoztatás. A szabadultak mun
kája iránti igény e téren is beszűkült. A gazdálkodó szervek egyrészt a jobban 
jövedelmező idénymunkát saját dolgozóiknak, hozzátartozóiknak juttatják, 
másrészt egyre gyakrabban alkalmaznak előre szerződtetett, állandó összetételű 
munkáscsoportot.

Növekszik azoknak a szabadulóknak a száma, akik kisiparosoknál, magán
építkezéseken, háztáji gazdaságban vagy másutt végeznek alkalmi munkát. Ezt
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általában igazolni tudjak, megemelést is biztosít számukra, bár tevékenységü
ket így nehezebben ellenőrzi a hivatásos pártfogó. A magánvállalkozók egy 
része bejelentés nélkül alkalmazza a szabadulókat, ezért nem tájékoztatja hi
telesen a pártfogót.

A Bv. tvr 115. §-ának (2) bekezdése előírja, hogy ha a szabaduló nem 
rendelkezik megfelelő lakással és munkahellyel, akkor elő kell segíteni az olyan 
vállalatnál, illetve szövetkezetnél való elhelyezkedését, amely szállást is tud 
biztosítani számára. Ennek ellenére ma már alig lehet a szabadultakat a munkás- 
szálláson elhelyezni. A vállalatok egy része felszámolja, irodává alakítja, eladja, 
illetve idegenforgalmi célokra hasznosítja munkásszállásait. A meglevő szállás
helyekre szakképzett munkásokat meg külföldi vendégmunkásokat irányít. 
Másutt viszont csak saját vezető állású dolgozói, illetve kvalifikált szakmunkásai 
számára bérel szálláshelyeket.

Az eddigiekből kitűnik, hogy a szabadulok munkába állításának feltételei 
a jövőben még nehezebbek lesznek. Központi intézkedésre van tehát szjikség, 
amelyek nyilvánvalóan nem választhatók el a növekvő munkaerő-felesleg fog
lalkoztatására, átmeneti segélyezésre kidolgozandó intézkedésektől. A gazda
sági és a szociális szféra egyre élesebb különválása következtében, az ökonó
miai eredményekre orientált körülmények között, természetesen nem várható 
el a vállalatoktól, szövetkezetektől, hogy minden ellentételezés nélkül részt ve
gyenek a bűnmegelőzés és utógondozás területén felmerülő feladatok megoldá
sában. Ugyanakkor problémát okoz az is, hogy az elítélték foglalkoztatását 
ösztönző intézkedések esetleg ma már úgy csapódnának le a közvéleményben, 
mintha előjogokhoz akarnák juttatni a büntetett előéletűeket.

Súlyos problémákat tártam fel, kissé részletesen, hpgy rámutathassak a 
kérdések gyökerére. A pártfogó a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre nehezeb
ben tudja ellátni feladatát. Központi intézkedésre van szükség! A pártfogó 
saját hatáskörében nem képes megoldani a problémákat, ezért nem helyes, ha 
a nehézségeket az ő nyakába varrják, ha kijelentik, hogy ,,a pártfogó-felügyelet 
mint intézmény nem működik”. A gondok gyors felszámolását áz Igazságügyi 
Minisztérium és a Szociális és Egészségügyi Minisztérium összefogásától várjuk.

Csurgyókné dr. Takács Jolán
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