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Vezetői felelősség
A munkahelyi fluktuáció jelenségének 

kérdőíves vizsgálata
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Ez a dolgozat nemcsak arról szól. amiről eredetileg s/.olni akart. 
Eredetileg a büntetés-végrehajtást jellemző magas fluktuáció okait

lisek itt kapnak munkalehetőséget,és mégis rövid időn belül elhagy
nak minket. Például 1995-ben a felvételt nyertek II százaléka még 
ugyanabban az évben elhagyta a szervezetet.1

Egy másik adat az 1996-os év értékelé
séből: „Létszámkeretünket az erőfeszítések 
ellenére sem tudtuk teljes egészében feltöl
teni. Az év során 1120 fő t -  65 százalékkal 
többet, mint 1995-ben -  vettünk fel, és 940- 
en távoztak a testületünktől. Az évet 243fős  
hiánnyal zártuk. A betöltetlen státusok szá
ma 1996-ban csekély arányban ugyan, de 
tovább nőtt. A távozási intenzitási viszony
szám 12,3 százalékról 14,1 százalékra nö
vekedett.”1

Az volt a hipotézis, hogy az ide jelent
kezők nem sokat tudhatnak a benti világról, 
és amikor a felvételi procedúra után köze
lebbről megismerkednek ezzel a sok ve
szélyt magában hordozó munkahellyel, el
rettennek tőle.

Megoldásként kínálkozott, hogy a szer
ző a több mint egy évtizedes bévés múltjá
ban összegyűjtött tőmondatos intelmek és 
parancsolatok közreadásával talán hozzá
járulhat ahhoz, hogy az idekerülök minél 
kevesebb lelki sérüléssel oldhassák meg 
beilleszkedésüket, illetve ennek hiányában 
ne kelljen elhagyniuk ezt a pályát. Ne kell

jen elhagyniuk, mert tudjuk, hogy „ minden 
szervezet csak akkor működhet tartósan, 
eredményesen, ha gazdálkodik emberi erő
forrásaival, fejleszti azokat, ha illeszti a 
napi feladatai ellátásához, illetve stratégi
ai céljaihoz. Egy szervezet csak olyan funk
ciókat képes ellátni, amelyekhez adottak 
emberi erőforrásai. Ezt nem elég felismer
ni, ehhez biztosítani kell a szervezeti és sze
mélyi feltételeket, és az emberi erőforrás
sal való gazdálkodás feladatait be kell épí
teni a szervezet működési rendszerébe.”1

Jól kell tehát gazdálkodnunk azzal az 
emberi tényezővel, amit az új kollégák je
lentenek. A szervezet részéről ez szellemi 
beruházást feltételez, ami a mindenkori hu
mánstratégia része. Nehézségeinket jól ér
zékelteti a következő megállapítás 1997- 
ből: „A büntetés-végrehajtás minden terü
letén a szellemi megújulás kulcsa a humán 
erőforrásban rejlő tartalékok feltárása, 
mozgósítása. Megvalósulásához átfogó 
humánpolitikai stratégia kidolgozása 
szükséges.”*

A beilleszkedés nehézségeit kutató kér-
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dőíves felmérést végeztem tehát, ami jóné- 
hány aggasztó jelenségre hívta fel a figyel
met. A hagyományosan katonai hierarchi
ára épülő vezetés meghirdette az európai 
normák, a civil értékek meghonosítását a 
magyar börtönökben. Az évtized forduló
ján kezdődött társadalmi változások is ezt a 
folyamatot erősítették.

Ezek után joggal gondolhatnánk, hogy 
a szimmetrikusabb, az egyéni teljesítmé
nyeknek is helyet adó szervezeti felépítés 
nagyobb megelégedésére szolgál majd a 
beosztottaknak, de ez nem így történt. A 
kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a bé- 
vések azt nyilatkozták, elöljáróik inkább 
okozói munkahelyi problémáiknak, mint a 
fogvatartottak. Arra a kérdésre pedig, hogy 
„Min változtatna elsőként, ha önön múlna 
a bv. sorsa?” 15 százalékuk első helyre, to
vábbi négy százalékuk pedig második 
helyre tette a vezetést érintő változtatások 
szükségességét (átvizsgálás, leváltás stb.). 
Feltételezésem szerint e közel 20 százalék 
hátterében olyan elemi szükségletek iránti 
igény található, mint a rendes fizetés, 
vagyis a megbecsülés oly mértékű hiánya, 
amely már heves indulatokat gerjeszt, és 
emiatt sokan a vezetést hibáztatják.

A dolgozat mellékletében szereplő kér
dőívből 20-20 darabot osztottam szét nyolc 
országos nagy intézetben (Állampuszta, 
Balassagyarmat, Baracska, Budapesti 
Fegyház és Börtön, Kalocsa, Pálhalma, 
Sopronkőhida, Szeged, T ököl) és 10-10 da
rabot két megyei intézetben (Debrecen, 
Pécs). A kitöltés önkéntes volt, természete
sen név feltüntetése nélkül.

A kiadott kérdőívek 94 százalékát kap
tam vissza. A kitölteni nem akarók pontos 
számát nem tudhatom, hiszen a kérdőívet 
tovább lehetett adni, és ezzel a lehetőséggel 
a kollégák valószínűleg éltek is. Négy eset

ben előfordult, hogy a kitöltő adataira kér
dező részt nem töltötték ki, ami értékelhe
tetlenné tette a kérdőívet. Jelentős számban 
voltak, akik egy-egy kérdésre nem adtak 
választ (legtöbben a III. kérdéscsoport első 
kérdésére), vagy az egy megjelölés helyett 
többet húztak alá (I. kérdéscsoport első kér
désénél). Ezeket a kérdőíveket kiemelve, a 
kiadottaknak csak mintegy hatvan százalé
ka maradt. Ekkor döntöttem úgy, hogy vé
letlenszerű kiválasztással intézetenként öt
ven százalékra csökkentem a kiadott kér
dőívek számát, így összesen 100 kérdőív 
kiértékelésére épülnek az elemzések.

A  válaszadók 
jellemzői

Nem csak az új belépőket kérdeztem, 
nem kötöttem ki, hogy például csak a há
rom évnél rövidebb ideje nálunk lévők vá
laszolhatnak, hiszen a rendszer működését 
jelző állapotokra, értékekre igyekeztem rá
kérdezni, amiből viszont következik az új 
emberekkel való bánásmód is. Ugyanak
kor az is igaz, hogy minden kolléga volt 
egyszer kezdő, és általában az akkor átélt 
élmények a legtartósabbak.

A fogvatartottakkal közvetlenül foglal
kozó kollégákat (felügyelők, nevelők, 
munkáltatók) kértem meg a kitöltésre. A 
válaszolókat az alábbi adatok jellemezték: 

Nemük szerint: férfi: 79% nő: 21% 
Életkor szerint:

30 év alatti 33% 32,2%
31—40 éves 25% 30,8%
41-50 éves 39% 30,9%
50 év feletti 3% 6,1%

A szolgálatban eltöltött idő szerint: 
-12 hónapig 7%
1-3 év 20%
4—5 év 16%
6-10 év 20%
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11-20 év 24%
2 1 -év felett 13%

Beosztás szerint: 
felügyelő 32%
főfelügyelő 9%
biztonsági tiszt 2%
vezető nevelő 5%
bv. osztályvezető-h. 4%
nevelő 30%
szociális előadó 10%
munkáltató 8%

A kérdőíven kialakított kérdéscsopor
tok a kitöltés praktikumát szolgálták azzal, 
hogy a választást igénylőket vettem előre, 
majd a rangsorba állítást, végül a szöveges 
választ kívánó kérdéseket. Az egyszerűtől 
a bonyolultabb felé haladás lehetősége a ki
töltés ösztönzését célozta.

A  szükségletek
„Minden viselkedésünk arra irányul, 

hogy valamilyen szükségletünk kielégítést 
nyerjen. Ez egy soha véget nem érő harc, 
mert az emberi organizmus úgy épült fel, 
hogy amint egyik vagy másik szükségletét 
kielégítette, nyomban más szükséglete tá
mad. Az egyén élete úgyszólván a különbö
ző szükségletek kielégítésére irányuló erő
feszítésekből áll. A viselkedés jellegét meg
határozza az egy időben fellépő szükségle
tek nyomása.”5

Tovább idézve a Pszichológia vezetők
nek című könyvet a szükségletek három 
osztálya különböztethető meg: fizikai, szo
ciális és önérvényesítő szükségletek.

1. A fizikai szükségletek az ember leg
nyilvánvalóbb szükségletei (élelem, víz, 
levegő, hőmérséklet, alvás, ébrenlét stb.), 
amelyek nélkülözhetetlen feltételei létezé
sünknek.

2. A szociális szükségletek az emberek 
egymás közötti kapcsolatának termékei, 
mint például:

-  a társaság iránti szükséglet. Az ember 
valamiféle kielégülést talál a másokkal va
ló kapcsolatában, illetve tényleges hiányát 
érzi, ha attól megfosztják;

-  a szeretet iránti szükséglet. Mind az 
adott és mind a kapott szeretet iránti szük
séglet adhatja az erőt a kitartáshoz, hűség
hez, aminek tárgya éppenséggel egy intéz
mény is lehet;

-  a gondoskodás iránti szükséglet. Ami 
belőle származik, tulajdonképpen közhely: 
az öröm, hogy másoknak kényelmet, jólé
tet és biztonságot nyújthatunk, és fordítva, 
időről időre élvezzük a mások által nyújtott 
gondoskodást.

3. Az önérvényesítő szükségletek célja, 
hogy az ember valamilyen belső egyen
súlyt teremtsen. Ezek abban különböznek a 
szociális szükségletektől, hogy elsősorban 
az embernek saját magáról, saját énjéről 
formált véleményében játszanak szerepet, 
s nem a másokkal kialakított kapcsolatá
ban. Fajtái közül megemlíthetjük a teljesít
ményre, a szerzésre, az önrendelkezésre 
irányuló szükségletet. Mindazon viselke
dést motiváló szükségletek ide sorolhatók, 
amelyek eredete az, hogy kedvezőbb szín
ben szeretnénk látni önmagunkat.

A fő probléma úgyszólván mindig a vi
selkedésforma megváltoztatása. A tanulás 
egyik alapelve az effektus törvénye: azt a 
viselkedést vagy magatartást, amely juta
lomhoz (vagy úgy látszik, hogy jutalom
hoz) vezet, az emberek megismétlik, míg 
azt, amelyik nem vezet jutalomhoz, sőt 
büntetést vonhat maga után, nem ismétlik 
meg. A kérdőív eredetileg azt az állapotot 
kívánta feltérképezni, amivel egy új belépő 
találkozik. A kérdéseket ennek megfelelő-
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en alkottam meg, a válaszok kiértékelését 
most mégis az ismertetett szükségletek sze
rinti csoportosításban teszem meg.

Fizikai
szükségletek

Ezúttal a kérdőív kérdéseiből a kifeje
zetten a fizikai szükségletekre irányulókat 
vesszük sorra.

„Amikor elhatározta, hogy a hévéhez 
jön dolgozni, akkor a felsoroltak közül mi 
miatt döntött így leginkább?”

A felkínált nyolc lehetőség közül a biz
tos jövedelem  58 válaszadót motivált. Az 
egyéb kategóriában szöveges válaszként írt 
munkahelyi lehetőség 7%-ot, a lakáshoz 
jutási lehetőség pedig két százalékot tett ki, 
e három tényező összesen 67%. (Érdekes
ségként jegyzem meg, hogy közülük a fér
fiak aránya 85% a minta 79%-ához képest.)

Az ezt választók általában megfelelnek 
a mintavétel átlagának minden tekintetben, 
ez alól azonban van egy kivétel, nevezete
sen, hogy a 19-25 éveseknek az átlaguknál 
(16%) kevésbé fontos (a 67 főből a 7 fő = 
10%) ez a szempont, hiszen helyette a szak
mai elveket és a továbbtanulás lehetőségét 
választották.

Tehát a megkérdezettek 61 %-a ereden
dően azért jött a büntetés-’végrehajtáshoz, 
hogy biztosítva lássa a fizikai szükséglete
inek kielégítését lehetővé tevő anyagiakat.

„Mennyi a családjában az egy főre eső 
jövedelem?”

A 14-17 ezer forint közötti létminimu
mot véve, a minta alapján megállapítható, 
hogy a bévések 46 százaléka a családtagja
ival együtt a létminimum alatt él. Nincs 
semmi számottevő differenciáló tényező, 
mint az osztót meghatározó gyerekszám.

Az alulfizetettség kockázatára már

gyakran felhívták a figyelmet, utalva csak a 
korrumpálhatóság vele egyenesen arányos 
veszélyére, a „fizetőképesebb” fehérgallé
ros fogvatartotti állomány megjelenése 
mellett. Ennél is súlyosabb problémát látok 
ebben, hiszen a kérdés a családra vonatko
zott, és látható, hogy a megkérdezett bévé
sek közel felének a gyermekei ma már hát
rányos helyzetűnek mondhatók, a létezé
sük nélkülözhetetlen feltételeit lehetővé te
vő anyagiakat sem biztosítja az, ha valaki 
főállásban a büntetés-végrehajtásnál dol
gozik.

„Ha egy bévés fizetését 40 ezer forint
nak vesszük az idén, mennyi lesz ön szerint 
1998-ban, 1999-ben és 2000-ben?"

Ketten csökkenést jósoltak, hárman pe
dig stagnálást, 1-5 százalék közötti eme
lésben bízik 25%, 6-10%  közöttiben 31%. 
Ezeket összesítve megállapítható, hogy 
61% legfeljebb igen szerény mértékű (10% 
alatti) emelkedésben bízik. Újabb 29% azt 
állítja, hogy 11-15% közötti emelkedés 
várható, és kevesen (9%) mondták, hogy 
legalább az inflációval lépést tartó 
16-21%-os emelés lesz.

A csökkenést jóslókból a cinizmus szól
hatott, vagy félreérthettek, hiszen nem a ke
resetek reálértékére kérdeztem rá (ebben 
valóban elképzelhető csökkenés!), hanem a 
kézhez kapott fizetésének alakulására.

Megjegyzendő, hogy általában a lineáris 
emelkedés jellemző a válaszokban, és nem 
látható az 1999-es év kiemelkedése, amikor 
is a törvény által garantált illetmény táblázat
ban előírt összegek 100%-os kifizetésére ke
rül majd sor, szemben a mostani alig több 
mint 80%-os beállással. (A tesztek felvéte
lekor még nem volt béralku a szakszerveze
tek és a munkáltatók között.)

Elgondolkodtató ez a pesszimizmus, 
amire sajnos okot ad a közelmúlt tapaszta
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lata, hiszen 1995-öt megelőzően voltak 
olyan évek, amikor egyáltalán nem volt il
letményemelés, az utóbbi évek átlagában 
pedig valóban alatta maradtunk a 10%-os 
béremelésnek. Ez arra enged következtet
ni, hogy a bévések nem bíznak abban, hogy 
a büntetés-végrehajtás képes lesz jó fizeté
seket adni.

„Min változtatna elsőként, ha önön 
múlna a bv. sorsa?"

A fizikai szükséglet kielégítését lehetővé 
tevő anyagiakról szólnak azok a javaslatok, 
amelyek több fizetésről, a jobb munkafeltéte
lekről, a szociális helyzet javításáról, a leter
heltség csökkentéséről, az emberibb körül
ményekről és a költségvetés emeléséről szól
nak, összesen 44%-ban. (Megjegyzem, ez az 
utóbbi kategória szinte minden válaszolónál 
fellelhető, csak éppen nem ezt sorolták az el
ső helyre!)

Különösen a felügyelők panaszkodtak 
a kevés fizetésre, hiszen 32%-os létszám- 
arányukhoz képest 43%-ban több fizetést 
említettek legelső változtatásként. Látható, 
hogy a többséget a megélhetés gondja fog
lalkoztatja.

„ Többen azt mondják, hogy ennyipénzért 
nem érdemes végezni ezt a munkát. Ha ez így 
van, akkor ön miért csinálja mégis?"

Akik már régóta itt dolgoznak, azt írták, 
hogy „az eltelt évek miatt” (13%), „nincs 
más lehetőség" (10%), „megszokásból, 
kényszerből” (6%), „nehéz változtatni” 
(2%), „mert hülye vagyok” (2%) és „nehéz 
elhelyezkedni" (1%), az újak pedig „leg
alább van munkahelyem” (l% )és „mégnem 
találtam mást” (1%), összesen 36%.

A kesernyés hangvétel mögött is a fizikai 
szükséglet kielégítésének igényét látom, hi
szen arról szólnak, hogy még olyan áron is 
kell egy munkahely az embernek, ha ott nincs 
más mód a megfelelő igényei elérésére.

A „biztos munkahely .jövedelem" (7%) 
és a „szolgálati lakás, lakás” (3%) vála
szokat hozzátéve, összesen 46%-uk jelölte 
meg azt, hogy csakis az elsődleges szük
séglete miatt dolgozik a büntetés-végrehaj
tásnál.

Még magasabb lenne ez az arány, ha a 
„mert nincs jobb” (11%) mögött a hétköz
napi szófordulatot érteném, tudniillik ha 
valamit jobb híján csinálunk, akkor azt 
azért tesszük, mert nekünk csak ez jutott, 
így vagyok a „szabadidőt biztosít" (3%) 
válasszal is, ami mögött alaposan feltéte
lezhető az a mindennapos gyakorlat, hogy 
a bévés a szabadidejében pluszmunkát vál
lal kereset-kiegészítésként.

Szociális
szükségletek

„Amikor elhatározta, hogy a hévéhez 
jön dolgozni, akkor a felsoroltak közül mi 
miatt döntött így leginkább?”

A felkínált lehetséges válaszok közül a 
„szociális gondoskodás” sorolható ide, 
amit a válaszadók három százaléka válasz
tott. Ma már nem eldönthető, hogy a vála
szoló azt értette-e ezen, hogy ő akar-e gon
doskodni a rábízottakról, vagy éppen azt, 
hogy róla gondoskodjon a munkahelyi kör
nyezete. Témánk szempontjából nem is ez 
az eldöntendő kérdés, hiszen a gondosko
dás iránti szükséglet is kétoldalú, örömet 
nyújtani és kapni egyformán fontos.

„Egytől nyolcig rangsorolja azokat a 
jelzőket, amelyek a kollégák részéről leg
jobban segítenék az ön munkáját!”

Az emberek egymás közti kapcsolatát 
segítő jelzőket alfabetikus sorrendben ad
tam meg. A válaszoló a fontossági sorren
det a jelzőhöz írt sorszámmal jelölte, ame
lyeket egyenként összesítettem, és azok ab-
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szolút értéke fejezi ki a helyezéseket. Első 
helyre tették a megbízhatóságot, második
ra az őszinteséget. Utolsó helyre a toleran
ciát, míg elé a kiszámíthatóságot sorolták.

A nőknél más a sorrend, hiszen ők a leg
kevésbé fontosnak (a 8. helyen) a határo
zottságot (131 pont) tartják, ami a férfiak
nál viszont az 5. helyen (354 pont) van. 
(Összesítésben a határozottság a 6. helyre 
került.)

A nőknél az első két helyre kiemelt érték 
szinte egyformán fontos (a megbízhatóság 
58 ponttal, míg az őszinteség 59 ponttal).

Belátható, hogy abban a munkahelyi 
légkörben, ahol a megbízhatóságot és az 
őszinteséget hiányolják, ott nincs mód az 
olyan kiegyensúlyozott munkatársi kapcso
latok kialakítására, amelyek a szociális 
szükségletek kielégítését tennék lehetővé.

„Az ön munkájában előforduló negatív 
jelzőket is állítsa sorrendbe aszerint, hogy a 
kollégák részéről melyek akadályozzák leg
inkább a munkáját!"

A sorrend kiszámítása az előzőekben 
írottak szerint történt. Összességében az el
ső helyen említették a bizalmatlanságot, 
míg második helyre az idegi megterhelés ke
rült. Az idegi megterhelés azonban a maga 
85 pontjával a nők esetében a negyedik hely
re került, a második helyre a 77 pontos ne
hézkesség jött fel.

Legkevésbé akadályozó tényező az ag
resszivitás és a félelem, de a nőknél ez a két 
dolog helyet cserélt, 130 ponttal a félelem 
került az utolsó helyre.

A bizalmatlan légkört még az idegi meg
terhelés is tetézi (vagy éppen a bizalmatlan
ság már önmagában is idegileg megterhe
lő?!), s a nők gyakran találják magukat 
szemben a nehézkességgel. A nőknél nem 
az agresszivitás került az utolsó helyre. (Ez 
azt jelentheti, hogy ők mégiscsak találkoz

nak agresszivitással munkakapcsolataik
ban?)

Tulajdonképpen az előző kérdés kiegé
szítésének szántam ezt, hiszen miután vá
laszt kaphattunk az előző kérdésben arra, 
hogy mit hiányolnak a munkatársi kapcsola
tokból, ennek másik oldalaként célszerű volt 
rákérdezni, hogy ugyanakkormi akadályoz
za őket. A fő akadályként megjelölt bizal
matlanság igazolni látszik a megbízhatóság 
első helyre került hiányát. A bizalmatlanság 
légköre akadályozza a szociális szükségle
tek kielégítését.

„Ki volt, aki felkarolta önt munkájának 
kezdetén?”

Erre is szöveges választ vártam. Érde
kesség, hogy két válaszolót a szüleik karol
tak fel. Végül is a megkérdezettek 75%-ával 
foglalkozott valaki, és ebből a szempontból 
nem tartom lényegesnek, hogy az elöljáró 
vagy a munkatárs foglalkozott-e velük. Ele
nyészően kevés azonban az a két százalék, 
aki instruktort írt! Nem tartom kizártnak, 
hogy többeket is ne az instruktor segített vol
na, de ebből is látszik, mennyire nincs jelen 
az instruktori gondoskodás a gyakorlatban, 
hiszen ez a kifejezéseinkben is visszatükrö
ződik.

Elképesztő, hogy 25%-ban azt nyilat
kozták, őket senki sem karolta fel. Ez a fér
fiakat sújtja jobban (79%-os jelenlétük elle
nében az ezt állítok köre 88%-ot tesz ki). A 
nők talán védtelenségükből adódóan hama
rabb látószögbe kerülnek, mint gyámolítás- 
ra kevésbé szoruló férfitársaink?

A szolgálatban több mint tíz évet eltöl
tőnek nagyobb arányban állítják, hogy ve
lük senki sem foglalkozott, ugyanígy van
nak ezzel a felügyelők.

Látható, hogy a büntetés-végrehajtás
ban hiányzik az intézményes gondoskodás 
rendszere. Az instruktori fogadtatásnak pe-
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dig általánosnak kellene lennie. Ezen túlme
nően súlyos fogyatékossága börtöneinknek, 
hogy nem segítünk minden belépőt. Minden 
munkahelynek érdeke, hogy akit felvett tag
jai sorába, annak segítse a beilleszkedését 
(hiszen azért vette fel, mert szüksége van rá), 
és bizonyára egyenes arányban van ez a fe
lelősség amunkahely veszélyességével, ami 
a szabadságvesztést végrehajtó intézeteknél 
nyilvánvaló.

„ Szívesen osztja-e meg munkahelyi 
gondját egyes kollégáival?”

Megkockáztatom, hogy a társaság iránti 
szükséglet meglétét a hévénél alkalmazási 
feltételként is támaszthatnánk. Az élet pro
dukálta problémaváltozatok egyéni megol
dása hamar felőrli az egyén energiáit, 
ugyanakkor a helyes válaszok leginkább a 
kollektív feleletekben vannak, ezért is öröm 
számomra, hogy a megkérdezettek 80%-a a 
fenti kérdésre igennel válaszolt.

A nők nyitottabbak a férfiaknál, hiszen 
köztük hatszor többen mondtak igent, mint 
nemet (mindkét nem együttes szorzója négy 
volt az igenek javára).

Láthatóan az igenek aránya a 31-35 év 
közöttieknél (14:0) és a4 -5  év szolgálati vi
szonnyal rendelkezőknél (14:2) a legkedv
ezőbb. Érdekességként azonban kiemelem, 
hogy a legfiatalabb és a legidősebb, a legrö
videbb és a leghosszabb idővel rendelkező 
kollégák kevésbé szívesen osztják meg a 
munkahelyi problémáikat, mint az átlag.

A vizsgált nyitottságban a bv. osztályve
zetők és helyettesek vezetnek (4:0), majd a 
főfelügyelők (8:1) és a ne velők következnek 
26:4 aránnyal. Legkevésbé nyitottak a fel
ügyelők (23:9) és a munkáltatók (6:2).

„Min változtatna elsőként, ha önön múl
na a bv. sorsa?”

„Jobb munkahelyi légkört” írt 3%, fő
leg az idősebb kollégák. „Létszámnöve

lést" tartana szükségesnek újabb 3%, ezt 
elsősorban a középkorúak írták, közülük 
két nevelő. (A létszámnövelés első hallás
ra lehet hogy nem is a szociális szükségle
tek kategóriájába tartozik, hiszen ezzel a le
terheltséget is csökkenthetjük, azonban 
például a nevelői munka feladatköre olyan 
szerteágazó, ami többségében kollektív 
munkát kíván és ez többletlétszámot felté
telez.)

Az összefonódás és a megkülönbözte
tés megakadályozását is írták, hiányolják a 
bizalmat és az átlátható munkahelyi rend
szert, a léhűtőket pedig kirúgnák.

Összességében 11%, aki -  ha tőle függ
ne a büntetés-végrehajtás sorsa -  elsőként 
olyan intézkedéseket tenne, amelyek a szo
ciális szükségletek kielégítésére adnának 
módot.

• •

Onérvényesítő
törekvések

„Amikor elhatározta, hogy a hévéhez 
jön dolgozni, akkor a felsoroltak közül mi 
miatt döntött így leginkább?”

Egyéni elképzelésének beteljesülését 
várhatta az a két férfi, aki az egyenruha le
hetősége miatt jött ide. Elhivatottságból 
választotta 11%, nevelési, szakmai elvek 
miatt 4%, továbbtanulási lehetőségért 6%, 
és kihívásnak élte meg 1 %.

Összesen a jelentkezők 24%-a látott ar
ra lehetőséget idejövetelekor, hogy alkal
ma lesz kiélnie önérvényesítő törekvéseit. 
Akkori optimizmusukat kedvezőnek tar
tom, és fontos kiemelni, hogy az ezt vála
szoló nők (21%-os jelenlétük ellenére) 
37%-kal szerepelnek, messze megelőzve 
férfitársaikat.

„Elégedett-e a bévén belüli szakmai 
képzés lehetőségével?”
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Az igenek és a nemek aránya általában 
kiegyenlítettnek mondható (53 és 47%). 
Az életkori megoszlást vizsgálva látható, 
hogy a 19-30 évesek körében kétszer annyi 
az elégedett, mint az elégedetlen, azonban 
a 46-50 év közöttieknél megfordul az 
arány, a 16%-os jelenlétük ellenére már 
27,6%-uk nemet mondott (ez több mint 
négyszerese az igenjeiknek).

Az optimizmus a 4-10 év közötti szol
gálati viszonnyal rendelkezőknél is tetten 
érhető, hiszen közöttük kétszer annyian 
elégedettek, mint elégedetlenek. A 11-20 
év közöttieknél fordított az arány: nyolc fő
vel szemben tizenhatan állították, hogy 
nem elégedettek a szakmai képzés lehető
ségével.

Beosztás szerint vizsgálva a válaszadó
kat, az derül ki, hogy a felügyelők inkább 
elégedettek (32%-os jelenlétük ellenére 
43%-kal vannak az igenben), míg a neve
lők elégedetlenek (30%-os jelenlétük el
lenére csak 19%-kal vesznek részt az igen
ben, ugyanakkor kétszer annyian mondtak 
nemet).

Úgy tűnik, hogy azok a fiatalok, akik 
máreltöltöttek néhány évet és általában fel
ügyelők, elégedettek a képzés lehetőségei
vel, ez az idő múlásával azonban átcsap elé
gedetlenségbe. A felsőfokú végzettséget 
igénylő beosztásokban dolgozó nevelők és 
vezetők is (közöttük a bv. osztályvezetők 
és helyettesek) általában elégedetlenek.

„Min változtatna elsőként, ha önön 
múlna a bv. sorsa?"

Ez a kérdés ugyan már szerepelt a szo
ciális szükségletek tárgyalásakor, de nyil
vánvaló, hogy nem kerülhető meg az önér
vényesítés témakörének taglalásakor sem.

Aki jó presztízsű munkahelyen dolgo
zik, kedvezőbb színben láthatja magát. 
Ezért soroltam ezen szükségletek közé a

hat százalék „bv. presztízsén”, a három 
százalék „prioritást", a két százalék „ több 
megbecsülést” és az egy százalék „ elhiva
tottság elvárása” válaszokat.

Általában a válaszolók középkorúak, a 
presztízsemelés szükségességének hang- 
súlyozásában pedig kitűnik a magasabb is
kolai végzettséghez kötött beosztás.

Tehát a megkérdezettek 12%-a az önér
vényesítő szükségletek kiélésére lehetősé
get adó változtatásokat tartja fontosnak. 
Mint tudjuk, ebből nem lehet megélni, de a 
létjogosultságát talán éppen az bizonyítja, 
hogy ilyen ínséges korban, amikor az el
söprő többség a megélhetéshez szükséges 
anyagiakat hiányolja (44%), mégis van
nak, akik az első helyről félretéve ezt, szo
ciális (11%) és önérvényesítő (12%), szük
ségletek kielégítéséről beszélnek elsősor
ban.

Háttérinformációk
Említettem már, hogy a kérdések össze

állításakor nem az emberi szükségletek 
szerinti megközelítés volt a rendező elv. 
így a jelenlegi csoportosításban olyan vála
szok is a háttérinformációk csoportjába ke
rültek, amelyeket eredetileg nem ide szán
tam. Szerintem azonban olyan válaszok 
születtek ezekre a kérdésekre, amelyek is
merete a mostani vizsgálódás következte
téseit is jól segítheti.

„ Társadalmi megbecsültség szempont
jából rangsorolja a felsorolt szakmákat!"

Az öt rendvédelmi szervezetet alfabeti
kus sorrendben soroltam fel, és egytől ötig 
sorszámmal kellett jelölni a rangsort. A hoz
záírt sorszámokat összesítettem, így azok 
abszolút értéke fejezi ki a helyezéseket.

A büntetés-végrehajtás társadalmi stá
tusát a büntetés-végrehajtásban dolgozók
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az utolsó helyre tették! A számok kicsiny
ségéből látható, hogy az első három helyen 
a vám- és pénzügyőrség, a rendőrség és a 
tűzoltóság nagy biztonsággal szerepel, 
míg tőlük jelentősen leszakadva (400-as 
pontszámokkal) a polgárvédelem és a bün
tetés-végrehajtás. Tehát a bévések a pol
gárvédelmet nagyon hátrasorolták a többi
ekhez képest, de önmagukat még ennél is 
hátrább. Feltételezhető, hogy e mögött az 
alulértékelés mögött hétköznapi indulatok 
feszülnek.

„A civil szféra melyik területével lehet 
egyenértékűnek tekinteni a büntetés-vég
rehajtási munkát?”

A válaszolók 32%-a nem tudta semmi
vel sem összehasonlítani ezt a munkát. 
Azzal a hét fővel -  aki 21 év fölötti szol
gálati viszonnyal rendelkezik, és 13%-os 
jelenléte ellenére az e választ adók 22%-át 
teszi ki -  talán a tapasztalat mondatta, 
hogy ennek a tevékenységnek valóban 
nincs párja.

Összességében 17%-ot cinikus össze
hasonlításnak vehetünk a „segédmunka” 
(7%), a „pszichiátria” (6%), a „bányá
szat, a mélybúvár" (2%), a „kisegítőisko
la” (1%) és a „közmunkára ítéltek" (1%) 
megjegyzésekkel.

Figyelemre méltó a nők érzékenysége, 
hogy a 21%-ukkal szemben 60% az ará
nyuk a „pszichiátria, elmegyógyintézet" 
minősítők körében, sőt a 12 hó alatti szol
gálati viszonnyal rendelkezők 33%-kal 
vannak jelen ugyanitt (az általános 7% he
lyett)!

Összeadva a „nem lehet semmivel” 
32%-ot és a cinikus 17%-ot, megállapít
ható, hogy csak a fennmaradó 51 % tudott 
mondani olyan konkrétumokat, amelyek 
pozitív vagy semleges példák. „Pedagó
gia, oktatás" (18%), „szociális munka”

(8%) stb. mellett érdekességként jegyzem 
meg azt a választ, amely „környezetvé
dők"-re asszociált a bévés munkát érté
kelve.

Azt gondolom, a pozitív, felemelő pél
dák sokasága nem lenne zavaró, hiszen va
lóban az interdiszciplináris tartalom a jel
lemző erre a munkára, azonban ez a válasz
adóknak csak a felénél bukkant fel.

Állítsa sorrendbe a munkahelyi problé
mák okozóit!

Olyan munkahelyen, ahol a munka ala
nya az az ember, aki problémaokozás miatt 
került börtönbe, ott válogatott nehézségek
kel lehet szembenézni. Ez olyan egységet 
kíván a rezsim működtetőitől, amely ki
egyensúlyozottságot feltételez, amelyre 
építhető a fogvatartottak irányában meg
nyilvánuló támogató légkör. Támogatni vi
szont az támogat könnyen, akit támogat
nak! Ezért kellene igaznak lennie a támo
gató légkörnek elöljáró és beosztott vi
szonylatában. Nem okozhatnának egymás
nak nagyobb problémát, mint amit a fogva- 
tartott okozhat nekik. A válaszolók szerint 
mégis a legtöbb problémát az elöljárók 
okozzák (173 ponttal), majd afogvatartot- 
tak (185 ponttal) és harmadik helyen van
nak a munkatársak (242 ponttal).

„Ön szerint az emberi jogok tekinteté
ben a rabok előnyösebb helyzetben van- 
nak-e, mint a személyzet?”

Elképesztően magas eredmény jött ki a 
79% igennel (ami majdnem négyszerese a 
nemnek). Feltételezhető, hogy a jogok nem 
teljes körű ismerete is eredményezi ezt, hi
szen a pályakezdők (0-3 év) körében ez az 
arány még magasabb (a három nemmel 
szemben 21 igent mondtak, ami már ponto
san hétszeres arány).

A fogvatartottakkal közvetlenül foglal
kozók közül, akik teljesítményorientált vi
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szonyban (például: „Hajtsa végre az utasí
tást!”, „Csinálja meg a kiadott munkát!”) 
vannak velük -  felügyelők, munkáltatók - ,  
még hátrányosabb jogi helyzetben gondol
ják saját magukat, mint az átlag (náluk hét
szeres az igen a nemhez képest).

A jogi védettségben való elbizonytala- 
nodottság egyik oka, hogy a Btk. 232. sza
kaszát (hatóság vagy hivatalos személy 
megsértése) az Alkotmánybíróság a 
36/1994. (VI. 24.) AB határozatával meg
semmisítette. Elegendőnek tartja a rágal
mazás (179. §) és a becsületsértés (180. §) 
alkalmazását, amelyek magánvádas indít
vány úak. Tehát 1994 óta nincs különbség 
civil állampolgár és hivatalos személy rá
galmazása vagy becsületsértése között. Ez
zel szemben felügyelőink, nevelőink az in
dulatkitörések közepette elhangzó sértő 
megjegyzéseket elsősorban bévés mivol
tuk miatt kapják, s szenvednek azoktól a 
négyszemközti helyzetektől, amelyekben 
életveszélyesen megfenyegetik őket, ha 
nem engednek az előírásokból a fogvatar
tóit javára.

A fogvatartottakkal közvetlenül foglal
kozó dolgozóink fokozott védelmet várnak 
a jogszabályoktól, mint az megvan például 
az osztrák, a német és az angolszász jogren
dekben is.6

„Járt-e azt megelőzően börtönben, 
amikor eldöntötte, hogy ide jön dolgozni?”

Minden választás előtti helyzetben fon
tos a lehető legtöbb tényező ismerete. Mi
nél súlyosabb a döntés, annál inkább fon
tos, hogy alapos megismerés előzze meg.

A válaszokat elemezve látható, hogy 
73%-uk anélkül döntött, bárminemű sze
mélyes ismereteket szerzett volna a börtön
világról. Ebből adódnak a kérdések: lehet
séges, hogy nem volt nekik annyira fontos 
az efféle tapasztalatszerzés, netán kielégí

tőnek tartották azt az ismeretet, amihez 
közvetve jutottak hozzá?

A börtönök zártsága a minél teljesebb 
ismeretszerzés ellen dolgozott, hiszen a 
4-20 év szolgálati viszonnyal rendelkezők 
körében négy-ötszörös azoknak az aránya, 
akik nem jártak döntésük előtt börtönben, 
míg az átlag a 2,7-es szorzó volt (a 27% és 
a 73% aránya). Biztató, hogy a 12 hónapot 
meg nem haladók körében megfordult az 
arány: hét főből már hatan annak ismereté
ben döntöttek, hogy volt személyes tapasz
talatuk a benti világról.

Az azonos iskolai végzettséget feltéte
lező, folyamatos szolgálati rendben dolgo
zó felügyelők és főfelügyelők 4,1-es ará
nya sokkal kedvezőtlenebb, mint a nevelők 
körében, ahol már csak 1,7-szeres azoknak 
a száma, akik engedtek abból, hogy előbb 
megtapasztalják azt a munkahelyet belül
ről, amit választani akarnak maguknak.

Ennek ismeretében feltételezhető, 
hogy a börtönök zárt világában is el lehe
tett érni: bejöhessenek azok, akik nagyon 
ragaszkodtak ehhez döntésük előtt. Ugyan
akkor az is látható, hogy ezt nagymérték
ben befolyásolta, ki milyen munkakört ke
resve jött ide.

Feltűnő, hogy a nyolc munkáltató fel
ügyelőből heten nem jöttek be a börtönbe a 
döntésük előtt! Ez talán azzal a távolságtar
tással magyarázható, ami ma is jellemzi őket, 
ha csak például azt vesszük, hogy milyen ne
héz őket bevonni a körlet történéseibe.

„Mi lenne a legfontosabb tanácsa az új 
belépőnek?”

Jellemzően több tanácsot is adtak, ame
lyekből én viszont mindig csak az elsőt vet
tem figyelembe. A tanácsokra történő rá
kérdezés mögött az az elképzelés állt, hogy 
nyilván olyan ajánlásokat tesznek, ame
lyek értéket hordoznak. Ezt a válaszolók
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61%-a tette így. Legtöbben az alapos tájé
kozódást ajánlották (12%). Ezt különösen 
ajánlják a 4-5 éve itt dolgozók, akik a 16%- 
os jelenlétük mellett ebben az ajánlásban 
33%-kal szerepelnek. (Bizonyára mindez 
visszautalható az előző kérdésre adott vála
szokra is, ahol a 73% valószínűleg nem volt 
elég alapos azzal, hogy még nem is járt bör
tönben azt megelőzően, hogy ide jött dol
gozni.)

Talán nem mesterkélt, ha az alapos tájé
kozódásból az alaposságra is következte
tünk. A továbbiakban afelkészültség, a hatá
rozottság, a türelem, az érdeklődés, a kor
rektség, a bizalom, a segítőkészség, a munka- 
szeretet stb. jelzők szerepelnek legfontosabb 
tanácsként.

Elgondolkodtató az a 36%, amelyik 
olyan tanácsokat adott, hogy „jól gondolja 
meg!” (21%), „ne lépjen be!” (10%), „men
jen el innen!" (3%) és „ne bízzon senkiben!" 
(2%). A „jól gondolja meg!” mellett ilyenek 
voltak olvashatók, ,ha nem kell lakás, ne gye
re ide, fordulj vissza a kapuból, menj el or
voshoz!”.

Tehát a sorokból nem az olvasható ki, 
hogy komoly döntést hozzon a belépő, ha
nem valamiféle figyelmeztetés arra vonatko
zólag, hogy ha nem muszáj, ne jöjjön ide.

Károsító
igénybevétel?

A kérdőívek elemzéséből megállapítha
tó, hogy sokan az ismeretlent is vállalva, ál
talában a biztos jövedelem reményében jön
nek dolgozni a hévéhez. Megbízható kollé
gákat, őszinte munkahelyi légkört szeretné
nek, és a bizalmatlanságtól, az idegi terhek
től szenvednek. Jogilag hátrányosabb hely
zetben érzik magukat a fogvatartottaknál, 
más vezetéssel, jobb anyagi feltételek között

szigorítást akarnak a börtönökben. A megél
hetési gondokkal küszködök csak nagyon 
szerény fizetésemelésben bíznak, többségük 
már csak a nyugdíj eljövetelében reményke
dik.

Mindez egybecseng a hivatalos állásfog
lalással: az 1997 eleji fejlesztések ellenére a 
személyi állomány kereseti viszonyai to
vábbra sem voltak összhangban a tevékeny
ségből fakadó megterheléssel, a kifizetett bé
rek nem jelentettek versenyképességet a 
munkaerőpiacon. A bv. a szűkös anyagi le
hetőségei ellenére jelentős erőfeszítéseket 
tett a személyzet elhelyezési és munkakörül
ményeinek javítására, több helyen öltözőt, 
szociális helyiséget korszerűsítettek, étkezőt 
építettek. Az állomány döntő többségét sújtó 
megélhetési gondok és a folyamatos stressz 
együttes következményeként a büntetés
végrehajtási dolgozók egészségügyi állapo
tában már évek óta megfigyelhető romlás to
vább folytatódott.7 1996-ban az egészség- 
ügyi okok miatt nyugállományba vonulók 
száma több mint hatszor nagyobb volt, mint 
a felső korhatár elérésével távozóké.

Ez a sokat emlegetett egészségügyi 
romlás károsító igénybevételre enged kö
vetkeztetni . „Károsító, mert a dolgozó nem 
képes hosszú távon alkalmazkodni a terhe
léshez. Alkalmazkodása átmeneti jellegű, 
eleinte — erőtartalékainak mobilizálásával 
-  képes kompenzálni a terhelést, később ez 
a kompenzáció labilissá válik. Amennyiben 
tovább kell az adott munkát végeznie -  az 
erőtartalékok elfogyása után alkalmaz
kodási képtelenség áll be. Ennek több, 
gyakran tapasztalható következménye le
het. így például baleset, foglalkozási meg
betegedés, a munkahelyi hiányzások gya
koriságának és időtartamának megnöve
kedése."

Az általam végzett felmérés azonban
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nem az előzőek vizsgálatára irányult, így a 
következtetés csak feltételezés marad. En
nek a feltételezésnek a megkockáztatását 
mégis vállalnom kell, mert a jelenlegi fel
mérés is arról győzött meg, hogy ha a hévé
ben például rossz munkahelyi feltételekről, 
munkakörülményekről, kereseti lehető
ségről beszélünk, akkor ez leginkább a fog- 
vatartottakkal közvetlenül foglalkozókat 
sújtja. így van ez a romló egészségügyi ál
lapottal is. Ok azok, akiknek a trepnin na
ponta úgy kell alkalmazkodniuk a vezetői 
kívánságokhoz, hogy azokat ütköztetniük 
kell a fogvatartottak igényeivel.

Ez a kettősség olyan alkalmazkodási 
technikákat feltételez, amelyek az egész
ség megőrzését is lehetővé teszik. Ezek 
megtanulható technikák, amelyeknek fel
kínálása és az azok elfogadására ösztönző 
motivációk kialakítása a vezető feladata. 
„Ma már nem vitatható, hogy a szervezetek 
vezetőinek kiemelt feladata a személyi állo
mány szükséges felkészítése, ismereteinek 
folyamatos karbantartása." Dolgozóink 
talán hiányolják azokat a jól hasznosítható 
hétköznapi ismereteket, amelyekről jól' 
tudják, hogy azok átadása vezetői feladat.

Eskütételek
A nagy hagyományú szakmák művelésé

ben jelentős eseménynek számít a belépő es
kütétele, ami azonban ma már nem olyan be
iktatási szertartás része, ahol a belépőt is ellát
nák például minden hasznosítható tanáccsal, 
hanem csak megfogadtatjuk vele a neki át
adott esküben foglaltakat.

Biztos vagyok benne, hogy ennek a cere
móniának kétoldalúnak kellene lennie, vagyis 
jó lenne, ha a befogadó munkahely is esküt 
tenne a belépőnek arra, hogy minden tudásá
val segíteni fogja őt, és a tapasztalatok átadá

sával igyekszik megóvni minden olyan árta
lomtól, amelyre neki már receptje van.

Ezt a kétoldalúságot ma még nem írja elő 
semmilyen jogszabály, továbbra is a szájha
gyomány útján terjedő tanítás jellemző. Ezt a 
„szakik” adják tovább, de legtöbbször ennek 
sok fogyatékossága van, hiszen gyakori az 
emberi önzés mondatta „majd megtanulja a 
saját kárán” szlogen, minek következtében 
számtalan felesleges pszichés sérülés keletke
zik. Ennek kivédésében sokat segíthetne az 
írásbeliség azzal, hogy a nem létező munkahe
lyi viszonteskü keretében átadhatnánk kikris
tályosodott tapasztalataink írásos formáját.

Ajánlások
Ezeket a magatartási szabályokat a 

mindenkori szolgálati szabályzatunk is 
igyekezett megfogalmazni, azonban ezek 
túl általánosra sikerültek, mint például: 
„ intézkedéseiben tartsa be a törvényessé
get” (156. szak.)8, „intézkedésében járjon  
el törvényesen” (18. szak.)9, illetve olyan 
követelményeket írtak elő, amelyek inkább 
személyiségjellemzők, mintsem magatar
tási szabályok: „legyenek meggondoltak, 
fellépésük legyen határozott, magabiztos" 
(155. szak.) és „fellépése legyen megfon
tolt és határozott" (18. szak.).

Hasznosítható, konkrét előírás, hogy 
„magánbeszélgetést a letartóztatottal, a 
fogvatartottal nem folytathat”. A szolgála
ti ügyek megbeszélésére vonatkozó tilalom 
is konkrét, végrehajtható: „A letartóztatot
taktól magánszolgálatot nem fogadhatnak 
el, azok munkáját magáncélra nem vehetik 
igénybe” (157. szak.) mondat is, ami azon
ban az újabból márkimaradt (?!), de újként 
belekerült, hogy „afogvatartottakat ne te
gezze” . Ezeket együttvéve azt gondolom, 
ez még mindig kevés kézzelfogható sza
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bály. Amikor ezt keveslem, arra gondolok, 
hogy kezdő bévésként milyen nyitottak, fo
gékonyak voltunk azokra az egyszerű taní
tásokra, amelyek ismeretében az idősebb 
kollégáink a hétköznapi problémáikat 
olyan nagyszerűen tudták megoldani. 
Majdnem minden helyzetre volt receptjük, 
és ez hagyományozódott.

A nagy fluktuációnak éppen abban lá
tom talán a legnagyobb veszélyét, hogy el
marad a generációk egymást segítő tanítá
sának lehetősége. Ezt ugyan nem lehet 
semmivel sem pótolni, de talán az egysze
rű kijelentő, felszólító mondatokba sűrített 
ajánlások megkönnyíthetik arra fogékony 
kollégáink munkahelyi életét.

Intelmek
Nézzünk néhány, akezdőnek szóló, hasz

nosítható intelmet.
1. A fogvatartóit neked nem kollégád, 

nem munkatársad! (A civil munkahelyekhez 
képest furcsa helyzet, hogy akivel együtt 
dolgozik az ember, az jogállásában más, pél
dául nem munkavállalóként került be a mun
kahelyre, ő aztán tényleg csak jobb híján van 
itt, ami viszont mégsem lehet közös nevező 
közte és munkáltató között.)

2. Szolgálati problémáddal először az el
öljáródhoz fordulj! (Kezdő emberként még 
szabad olyan kérdéseket feltenni, amelyek tá
jékozatlanságból erednek, de fontos, hogy at
tól kapjunk kiigazítást, akinek hivatalból is 
érdeke, hogy az új ember jól állja meg a he
lyét, és ugyanakkor mindezzel jobban meg
nyerhető a vezető bizalma.)

3. A fogy őrök magánélete a fogvatartóit 
előtt mindenkor tabu! (Problémáink szinte 
mindegyike köthető a magánéletünkhöz. En
nek meghallgatására a fogvatartottak általá
ban fogékonyabbak, mint a kollégák, de ha a

kolléga előtt kockázatosnak véljük elmonda
ni, miért gondolunk mást a fogvatartottról?!)

4. A bizalmaskodó fogvatartóit becsapni 
készül téged! (Annak a fogvatartottnak a 
meghallgatásával, aki titkokat akar rád bízni 
-  csak neked akarja elmondani, mert senki 
másra nem tartozik-, máris megszeged a be
szélgetésre vonatkozó tilalmat, és már be is 
csapott téged!)

5. Az anyagi helyzeteden sajnálkozó kor
rumpálásodra készül! (A közmondás szerint 
inkább száz irigyed legyen, mint egy sajná
lod, és jó lenne, ha a fizetésünk nem lenne saj
nálatra méltó, de senki ne irigyelje annak a 
helyzetét, akit közülünk korrupció miatt ítél
nek el!)

6. Csak annyit követelj, amennyit ellen
őrizni is tudsz! (Ha azt mondod az elítéltnek, 
hogy például borotválkozzon meg, ezt neked 
is komolyan kell gondolnod, és időt kell rá 
szakítanod. Meg kell nézned, megtette-e, 
mert ha csak elkomolytalankodod, akkor té
ged sem vesznek majd komolyan.)

7. A börtönben nincsenek titkok, itt úgyis 
minden kiderül! (A fenyegetett hangnem el
lenére jó tanácsként ajánlható, hiszen a bör
tönlakók szövevényes egyéni érdekei olyan 
helyzeteket képesek teremteni, amelyekben 
valakinek az ellenérdekeltsége mindig fényt 
derít a visszásságokra.)

Parancsolatok
A gyakorlatban történő eligazodáshoz 

nélkülözhetetlen ismereteket jelölöm ezzel 
a régies hangzású, de a parancstól jól elkü
löníthető fogalommal.

1. Ami neked munkahely, az a másik fé l
nek ítéleti hely! (Szabad munkavállalónak 
soha nem lehet viszonyítási alapja az el
ítélt, hiszen a neki kiszabott ítélet ténye fel
oldhatatlan különbséget jelent.)
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2. Ami a kollégádra tartozik, arról nem 
tudhat a fogvatartott! (A szolgálati ügyek, 
a munkavégzéssel kapcsolatos rezsimet 
működtető információk bizalmas kezelése 
mindenkinek kötelessége, hiszen a kollé
gád és a saját biztonságodról van szó.)

3. Követeld meg a tiszteletadást min
denkitől, így magadtól is! (A sokszor csak 
formai viselkedés megkövetelése mögött a 
figyelem megszervezésére irányuló törek
vés az igazi tartalom, ami csak attól lesz 
meggyőző, ha ez kétoldalú.)

4. Csak olyan szívességet fogadj el, 
amelyről mindenki tudhat! (Ha bármi cse
kélységgel tisztel meg az elítélt, azt soha ne 
kezeld sajátodként, és ha megfordul a fe
jedben, hogy azt más nem láthatja, akkor ne 
fogadd el.)

5. Amennyire kiszolgáltatod magad, 
annyira válsz kiszolgáltatottá. (Az elítéltek 
egy része szívesen ajánlja fel munkaerejét, 
sőt, igyekszik tőled is átvállalni a munkád 
egy részét, aminek engedésével az önálló
ságod szenved csorbát.)

6. Mindenféle önkényeskedés ellen fe l
lépni mindig kötelességed! (Mindezt meg
fontoltan és határozottan, megkövetelve a 
rendet és a magatartási szabályok betartá
sát [szolgálati szabályzat], de ez a kollé
gákkal szemben is kötelességed.)

7. Ha ma a félénkséged miatt engedsz, 
holnap már félni fogsz! (Ha valakitől csak 
azért nem követelsz, mert neki engedni egy
szerűbb, ezzel őt erősíted, amivel megalapo
zod a te jövőbeni idegi megterhelésedet.)

8. Vedd észre mások problémáját, hogy 
segíthess rajtuk! (Problémaérzékenységed 
mind az elítéltekkel, mind a kollégákkal 
szemben a segítő hivatásod fokmérője és az 
eredményességed záloga.)

9. Az igazi biztonságodat jogaid, köte
lességeid gyakorlása adja. (A minél több

szakmai ismerettel való felvértezés maga- 
biztosságot ad, és még a jogilag hátrányos 
helyzet érzetét is kompenzálja.)

10. Munkád minimuma és egyben maxi
muma is a törvényesség! (Legalább azt 
meg kell tenned, amit a törvény előír, azt vi
szont nem teheted meg, amit az nem enged 
meg.)

Munkahelyi
kultúra

Megállapítható, a büntetés-végrehaj
táshoz belépők az idejövetelükkor arra 
számítottak, hogy önmaguk és családjuk 
fizikai szükségletének kielégítését itt biz
tosan megtalálják. Ezzel szemben ma már 
az itt dolgozók közel felének gyermekei 
anyagilag hátrányos helyzetbe kerültek. 
Érthető hát, hogy a szülők jövőképe pesz- 
szimista. Döntő többségük olyan változá
sokat tart szükségesnek, amelyek az elsőd
leges fizikai szükségletük kielégítését te
szik lehetővé, messze megelőzve más 
szükségleteket.

Olyan munkahelyi légkörről számol
tak be, amely általában nem alkalmas jó 
munkatársi kapcsolatok kialakítására, s 
szóltak a gondoskodás rendszerének hiá
nyáról is.

(A személyzeti osztály című szakiro
dalom vállalatra vonatkoztatja megállapí
tásait, de kiszélesítve ezt a fogalmat, min
den munkahelyre érvényesnek tartom a 
megállapításokat. Ezért a továbbiakban a 
vállalat szó helyett munkahely kifejezést 
használok majd.)

A munkahelyi kultúra az a közeg, 
amely körülveszi a személyzeti tevékeny
ség munkahelyen belüli szereplőit, és 
meghatározza tevékenységüket. A szerve
zeti légkör, a vezetés, a vezetésben való
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részvétel, plusz a munkatapasztalatok és 
értékek, továbbá a munkához való viszo
nyulás mind hozzájárul a szervezet sajátos 
kultúrájának kialakításához. A munkahe
lyi kultúrának van egy igen szemléletes 
megfogalmazása, amely Pierre Muritői 
származik. A munkahelyet egy jéghegy
ként képzeli el, amelyben a munkahelyi 
kultúra a víz alatti rész, s a víz feletti rész -  
azaz a megjelenés és egyáltalán a kapcso
lat a környezettel -  erre alapul. Minden 
munkahelynek figyelnie kell arra, hogy a 
legkiválóbb munkahelyi stratégia is hajó
törést szenvedhet a munkahelyi kultúra je 
ges szikláin.

A munkahelyi kultúra és stratégia kap
csolata alapján három tipikus kultúrájú 
munkahelyet különböztetünk meg: a kivá
ló kultúrájú, a zavaros kultúrájú és az elvi
selhetetlen kultúrájú munkahelyet.

Most nem részletezve a jellemzőket, 
csak azokat emelem ki, amelyeket a felmé
rés megerősíteni látszik, nevezetesen:

-  a dolgozók számára a légkör kelle
metlen;

-  nincs bizalom a vezetésben;
-  az emberek nem látják a kiutat, csa

lódottak, cinikusak, kiábrándultak;
-  a munkahelyről fokozatosan elszivá

rognak a legjobb munkaerők, a munkahely 
„agya” elszürkül, tovább rontva a kilába
lás esélyeit.

Szomorúan kell megállapítanom, hogy 
ezek a jellemzők az elviselhetetlen kultú
rájú munkahely ismérvei között szerepel
nek!

Ennek ismeretében látható leginkább, 
hogy ilyen nehéz személyi feltételek kö
zött milyen nagy feladat annak a -  már idé
zett -  átfogó humánpolitikai stratégiának a 
kidolgozása, amely a szellemi megújulást 
tűzte ki céljául.

Ellentmondásosság
A megkérdezettek a szociális szükség

letek kielégítésére alkalmas változtatásokat 
is sürgetnek ebben az ínséges időben. Önér
vényesítésre is módot adó munkahelynek 
tartják többen a büntetés-végrehajtást, de 
differenciált kritikával illették a szakmai 
képzés lehetőségét.

Nem sok mindennel összehasonlítható, 
nehéz szakmának jelölték meg a bévés 
szakmát, mégis saját kategóriájában a tár
sadalmi megbecsülését az utolsó helyre tet
ték. A jogilag elbizonytalanodott személyi 
állomány jelentős része azt ajánlja a 
kívülállóknak, hogy ne jöjjenek a hévéhez 
dolgozni!

A kérdőíves vizsgálat azt látszik bizo
nyítani, hogy az alapvető fizikai szükség
letek kielégítése sincs biztosítva a hévé
nél, ezért az átvette elsődlegességét. 
Ugyanakkor ebben a teljesítményorien
tált világban ezt még tetézheti a „szociá
lis és az önérvényesítő szükségletek hát
térbe szorítása a vezető részéről, ami ab
ból a ki nem mondott elvből származik, 
hogy ha az ember számára valami kedv
ező, valamit élvez, akkor az zavarja a 
munkájában. Ez az elv pontosan meg
egyezik azzal az elvvel -  a puritán kultú
rából való maradvánnyal - ,  hogy az or
vosság csak rossz ízű lehet. Tulajdonkép
pen kimondottan senki sem formulázta 
meg vagy védte ezeket az elveket. Pedig 
hányán ragaszkodnak hűségesen hozzá
juk! Talán ha növelnénk a munkával kap
csolatos szociális szükségletek kielégíté
sének lehetőségét, a munkás munkájáért 
több viszonzást kapna, ezáltal fejlődne a 
munkaerkölcs és javulna az alkalmazot
tak véleménye magáról a munkáról.” 
(Lásd Haire Mason könyvét.)
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Ha lehetőséget keresünk a munka köz
beni szociális és önérvényesítő szükségle
tek kielégítésére, azt találjuk, hogy az való
jában mindenütt megvan. Sok olyan szoci
ális kapcsolat kialakulására van lehetőség 
munka közben, amelyek nem zavarják a 
termelést, és gyakran nagymértékben nö
velhetik a csoport tagjainak összetartozási 
érzését, ami tényleges szociális szükséglet 
kielégüléséhez vezet. Sok esetben szigorú
an felül kellene vizsgálni azokat az intézke
déseket és gyakorlatot, amelyek határok 
közé szorítják a szociális szükségletek ki
elégítését munka közben.

Ezzel szemben a felmérésben a dol
gozók többsége azt állítja, hogy a fizikai 
szükségleteit nem elégíti ki a bv., ugyan
akkor mind alaposabb, sokszor már ön
képzést is feltételező munkát várnak el 
tőle (gondoljunk csak arra, hogy az utób
bi években több, munkaeszközként sze
replő jogszabályt adtak ki, m int talán az 
elmúlt száz évben).

Ez olyan szituáció, amelyben a kü
lönböző szükségletek inkább egymás el
len hatnak, mintsem erősítenék egymást. 
Az egymás ellen hatás konfliktust ered
ményez, ami csökkenti a szükségletek 
motivációs erejét, és a dolgozót fruszt
rálja.

A jogállam iság diktálta követelm é
nyek közepette egy vezető csak azt tehe
ti, hogy a rábízott szervezeti egységben 
dolgozóknak közvetíti azokat. A vizsgá
lat tanúsága szerint a hévében általában 
ezt teszik a vezetők, annak ellenére, 
hogy ezzel egyben a beosztottak fruszt
rációját erősítik. Nyilvánvalóan mindez 
nem tudatos, hiszen ki az, aki szándéko
san kellemetlenséget akar okozni m un
katársainak. Mint tudjuk, mindenki a 
szükségleteinek kielégítésre törekszik,

aminek lehetősége a munkahelyen rész
ben a vezetőtől függ. A beosztott olyan 
jutalm akat vár vagy éppen büntetéseket 
kap, amelyek úgy formálják a viselkedé
sét, hogy az megfeleljen a munkahelyi 
kívánalmaknak.

Ezzel szemben a mai magyar bünte
tés-végrehajtásban a dolgozók többsége 
frusztráltan próbálja a szükségleteit ki
elégíteni, és ezért az ellentmondásos áll
apotért a vezetőket hibáztatja, akik nem 
tudnak elegendő eszközt nyújtani.

A  szervezeti 
vagyon

A tudás, a tapasztalat, a szakismeret, a 
szervezeti magatartás, a szervezeti célok
kal való azonosulás a szervezet értékeinek 
egyik formája, a szervezeti vagyon része. 
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az 
emberi erőforrásokban vagyongyarapo
dás csak úgy érhető el, ha a szervezet tö
rekvéseinek és a dolgozó kívánságainak 
teljesülését, illetőleg egymáshoz illeszke
dését elérjük.

Látható, hogy a büntetés-végrehajtás a 
dolgozók alapvető vágyait, szükségleteit 
sem tudja kellően kielégíteni, hiszen az 
alulfizetettség már veszélyezteti a „szer
vezeti stratégia megvalósításához szüksé
ges emberi erőforrások megfelelő 
mennyiségben és összetételben való bizto
sítását" .

Nehezíti a helyzetet, hogy „az alapve
tő szükségletek kielégítése nem helyette
síthető a szociális és önérvényesítő szük
ségletek kielégítésével”, tehát a jelentős 
jövedelememelés elengedhetetlen feltéte
le az európai mértékkel mért, korszerű 
büntetés-végrehajtás kialakításának.
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Ajánlások
vezetőknek

Mint tudjuk, a munkában nagyon sok 
alkalom adódhat szociális és önérvényesí
tő szükségleteink kielégítésére. Ez akár fi
zetésünk egy részének is számíthat. Mind
ez a vezető felelőssége és -  a mai szűkös 
anyagi keretek között is — lehetősége. A 
szaktudás fejlesztésével és a munkatársak 
motiválásával például, amikor felügyelő
inket az alapvető és aktuális jogszabályok
ban való jártasságra oktatjuk havi négy órá
ban. A motivációt erősíti az, hogy mindezt 
a dolgozók a szolgálati idejükben teszik. A 
képzés szükségességét látszik bizonyítani 
az is, hogy tiszthelyetteseink a meghirde
tett önismereti, énerősítő, konfliktuskezelő 
pszichológiai tréningeken szinte teljes lét
számban vettek részt annak ellenére, hogy 
önkéntes részvételt hirdettünk.

A vezető bővítheti a lehetőségét a nem 
képzés jellegű fejlesztési módszerekkel is, 
mint például a munkakör kiszélesítésével, 
belső áthelyezéssel, szemináriumok szer
vezésével, ad hoc munkacsoportokban, 
projektekben való részvétellel, helyettesí

téssel, delegálással, szakmai pályázatok ki
írásával, felkéréssel, ösztönzéssel előadá
sok megtartására, szakcikkek megírására, 
tanulmányutak szervezésével stb.

Az emberi erőforrás értékének fontos
ságát hangsúlyozó további vezetői felada
tok lehetnek:

-  olyan szervezeti kultúra, munkahelyi 
légkör és vezetési stílus kialakítása, amely 
ösztönzi a munkatársak közötti együttmű
ködést és a szervezeti célokkal való azono
sulást a szervezeti iránti lojalitás, elkötele
zettség erősítését;

-  a munkatársak szakmai ismeretének 
és képességeinek ésszerű hasznosítása;

-  komfortérzetet növelő, biztonságot 
adó gondoskodás a dolgozókról.

Ezek azok a lehetséges intézkedések, 
amelyekre akkor is szükség lenne, ha jól 
meg lenne fizetve a bévés. Jelentőségük 
azonban a jelenlegi helyzetben talán azért 
nagyobb, mert a szociális és önérvényesítő 
szükségletek kielégítése olyan fizetéski
egészítésnek is felfogható, aminek a felté
telei ma is adottak, így nem pusztán anyagi 
jellegű beruházás.

Szondi Miklós
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M elléklet

KÉRDŐÍV
Tisztelt Kolléga!
Kérem, hogy név nélküli, őszinte válaszaival segítse elő a tém ához szükséges 
minél szélesebb körű hiteles adatgyűjtést.

A válaszok értékeléséhez szükség van a következő adataira:
Neme: férfi nő
Életkora: .... év
Mióta bévés dolgozó? ..........év/hó
M unkaköre (beosztása):.................................

Segítségét előre is köszönöm!

Szeged, 1997. július

Szondi Miklós

Az első kérdéscsoportban egyetlen szó aláhúzásával kérem  válaszát.
1. A m ikor elhatározta, hogy a hévéhez jön dolgozni, akkor a felsoroltak közü l m i 
m ia tt döntö tt íg y  leginkább?

biztos jövedelem fegyverviselési engedély
egyenruha hatalm i pozíció
elhivatottság nevelési, szakm ai elvek
szociális gondoskodás továbbtanulási lehetőség
egyéb .................................

2. Járt-e azt megelőzően börtönben, am ikor eldöntötte, hogy ide jön  dolgozni?
igen
nem

3. Ön szerin t az emberi jogok tekintetében a rabok előnyösebb helyzetben  
vannak-e, m in t a személyzet?

igen
nem

4. Szívesen osztja-e m eg  m unkahelyi gondját egyes kollégáival?
igen
nem

5. Elégedett-e a bévén belüli szakm ai képzés lehetőségével?
igen
nem

A m ásodik kérdéscsoportban alfabetikus sorrendben írt szavakat talál. Kérem, 
hogy az előttük lévő kipontozott részre ír t sorszámmal állítson fel közöttük 
fontossági sorrendet!
1. Társadalmi m egbecsültség szem pontjából rangsorolja az alábbi szakm ákat: 

... büntetés-végrehajtás 

... polgárvédelem 

... rendőrség 

... tűzoltóság 

... vám - és pénzügyőrség



MŰHELY

2. Á llítsa  sorrendbe m unkahelyi problém áinak okozóit!
... elöljárók 
... fogvatarto ttak  
... m unkatársak

3. Egytől nyolcig rangsorolja azokat a p o zitív  jelzőket, am elyek a kollégák  
részéről legjobban segítenék az ön m unkáját!

... határozottság  ... őszinteség

... k iszám íthatóság ... segítőkészség

... kollegialitás ... tisztesség

... m egbízhatóság ... tolerancia
4. A z  ön m unkájában előforduló negatív je lzőke t is  állítsa sorrendbe aszerint, 
h ogy  a kollégák részéről m elyek akadályozzák leginkább a m unkáját!

... agresszivitás ... nehézkesség

... b izalm atlanság ... önzés

... félelem ... szakm ai féltékenység

... idegi megterhelés ... türelm etlenség

A harm adik  kérdéscsoportnál szöveges válaszokat kérek!
1. A  civil szféra m ely ik  területével lehet egyenértékűnek tekin teni a büntetés
végrehajtási m unkát?

2. Ha egy bévés fizetését negyvenezer forin tnak vesszük az idén, m ennyi lesz ön 
szerin t

1998- ban  forint
1999- ben  forint
2000- ben  forint.

3. M ennyi a családjában az egy főre eső jövedelem?
.........Ft/fő.

4. K i vo lt az, aki felkarolta önt m unkájának kezdetén?

5. Mi lenne a legfontosabb tanácsa az új belépőnek?

6. M in változtatna elsőként, ha önön múlna a bv. sorsa?

7. Többen a zt mondják, hogy ennyi pénzért nem érdemes végezni ezt a m unkát. 
Ha ez íg y  van, akkor ön m iért csinálja mégis?
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