
A  kísérlet tapasztalatai

A körletek belső életének 
egységes irányítása

A szabadságvesztés-büntetés rendjét meghatározó jogszabályok fokozott követelményeket 
támasztanak a büntetésvégrehajtás egész személyi állományával szemben. A büntetésvégre
hajtás alatt végzett minden tevékenység -  a joghátrányok érvényesítése mellett -  azt a célt 
szolgálja, hogy az elítéltek szabadulásuk után a társadalomba beilleszkedjenek.

1979. szeptemberében az Országos Parancsnokság vezetői értekezletén a Nevelési és az 
Őrszoglálati Osztály előterjesztése alapján megvizsgáltuk, hogy az elítéltek lehelyezési kör
letén, a belső élet irányításánál hogyan érvényesül ez az alapelv.

Megállapítottuk, hogy a szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítéltek személyiségében 
létrejött változás nem kizárólag az úgynevezett „nevelői foglalkozásokon” múlik, hanem 
azoktól a különféle hatásoktól is függ, amelyek a fogva tartottat a büntetésvégrehajtási 
intézetben érik. Ezek közül a legfontosabb az elítéltekkel közvetlenül foglalkozó személyi 
állomány, különösen a belső őrség.

Minthogy a büntetésvégrehajtási intézetekben az elítéltek elhelyezési körletein az őrzési
biztonsági és a nevelési feladatok együttesen jelentkeznek, ezért szükségesnek láttuk a 
munka színvonalának, eredményességének fokozása érdekében szervezeti intézkedések be
vezetését is.

A szervezeti intézkedéseket kísérleti jelleggel, -  egyéves időszakot tervezve -  öt intézet
ben vezettük be :

-  Szegedi Fegyház és Börtön
-  Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
-  Pálhalmai Börtön és Fogház
-  Kalocsai Fegyház és Börtön
-  Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza.
A szervezeti változás lényegében a belső őrség irányítását érintette. Annak érdekében, 

hogy mind a biztonsági, mind a nevelési feladatok ellátása — a nevelés és az őrszolgálat 
együttes tevékenysége határozottabbá, szervezettebbé váljék — a belső őrséget az őrségpa
rancsnok és a nevelési szolgálatvezető kettős alárendeltségébe helyeztük.

Az intézkedések -  az előkészületek után — 1980. január 1-én léptek életbe. A kísérlet 
tapasztalatait 1981. február 15-én vezetői értekezleten értékeltük. Megállapítottuk, hogy bár 
a kísérlet hozott hasznos tapasztalatokat, a lényeges kérdésekben, de például a szervezeti 
változtatást illetően nem lehetett megalapozott, reális értékelést adni. Ezért szükségessé 
vált a kísérlet — módosított program alapján történő — folytatása.

★ *  ★

Az őrszolgálati Osztály és a Nevelési Osztály kidolgozta az új programot, amely a 
0113/1981. számú OPK utasításban nyerte el végleges formáját. Az utasítással együtt jelent 
meg a kísérlet lebonyolítását segítő módszertani útmutató.

Az utasítás és a módszertani útmutató alapján eligazítást és konzultációt tartottunk, 
amelyben részt vettek a kísérlet irányítói, az érintett intézetek parancsnokai, biztonsági és 
nevelési helyetteseik, valamint a szolgálatvezetők.
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A 0113/1981. számú utasítás -  az előző időszak tapasztalatait figyelembe véve -  több 
szervezeti forma kipróbálásáról intézkedett. A kísérlet folyamatos figyelemmel kísérésére 
és a tapasztalatok menetközbeni értékelésére irányítási és ellenőrzési ütemterv készült, 
amelynek végrehajtása biztosította mind az intézetparancsnokok, mind az Országos Parancs
nokság apparátusának a kísérlettel kapcsolatos folyamatos munkáját.

A kísérlet alapvető célja az 1979-es indításkor és az 1981-ben történt újraindításkor is az 
volt, hogy szervezeti változtatásokkal segítsük elő az elítéltek körleten belüli életének egy
séges irányítását, hogy a belső élet rendje, szervezettsége, a körülmények optimálisabb peda
gógiai környezetté váljanak.

A hagyományos intézeti szervezetben ez az alapvető elv nem testesül meg: a belső élet 
irányításában, szervezésében részt vevő két szolgálati terület, a nevelés és az őrszolgálat 
két külön egységet képez, a szervezeten belül csak a parancsnok személye az a pont, ahol a 
két szolgálati ág találkozik. A kísérlet során olyan megoldásokat próbáltunk ki, ahol a két 
terület ennél alacsonyabb szinten funkcionáló és ezért operatívabb, hatékonyabb feladat- 
megoldással közös szervezetben találkozik.

Első változatként a „kettős alárendeltséget” próbáltuk ki: a belső őrség az őrségparancs
nok és a nevelési szolgálatvezető kettős alárendeltségében teljesített szolgálatot. Az őrzési, 
biztonsági kérdésekben az őrségparancsnoknak, a nevelőmunkával összefüggő kérdésekben a 
nevelési szolgálatvezetőnek volt utasítási joga (Szeged, Kalocsa).

A kísérletnek az 1981-ben történt újraindításakor ezenkívül a következő szervezeti for
mákat próbáltuk ki:

-  a nevelési és őrszolgálati szakterület a biztonsági és nevelési parancsnok-helyettes alá
rendeltségében képez két önálló szervezetből álló egységet, (Pálhalma, Állampuszta, Tököl);

-  a nevelési és őrszolgálati szakterület valamelyik szolgálatvezető alárendeltségében képez 
két önálló szervezetből álló egységet, (Sopronkőhida, Sátoraljaújhely);

-  a belső őrként teljesített szolgálat tartamára a belső őrség az őrségparancsnok-helyettes 
irányítása alá kerül (Tököl).

A kísérlet tartama alatt több intézet kezdeményezte, hogy szolgálatvezetőnél alacsonyabb 
szinten is történjen meg a közös napi feladatok végrehajtására a közös irányítás. Ennek meg
felelően a belső őrség az egyes körletrészeken a csoportvezető nevelő irányítása alatt teljesít 
szolgálatot (Tököl, Pálhalma, Állampuszta).

Az irányítás különböző szervezeti formáinak kipróbálása mellett jelentős lépés volt a két 
szakterület együttműködését biztosító információs rendszer kibővülése, megszilárdulása, 
amely a szervezet valamennyi szintjén biztosítja a szolgálat ellátásához szükséges információk 
cseréjét, a kölcsönös tájékoztatást, a feladatok egyeztetését.

★ ★ ★
1982. október 12-én vezetői értekezleten értékeltük a tapasztalatokat. Megállapítottuk, 

hogy a kísérlet második szakasza olyan eredményeket hozott, amelyek alkalmasak következ
tetések levonására, szervezeti döntések megalapozására is.

A tevékenység oldaláról értékelve a kísérletet, megállapíthatjuk, hogy fegyelmezett, 
tudatos munka folyt az intézetekben. A fentebb leírt szervezeti formák kipróbálása olyan 
keretek között történt, ami lehetővé tette a tárgyilagos értékelést, az intézetekben 
valamennyi olyan intézkedést végrehajtottak, ami a kísérlet értékelését biztosította.

Az információs rendszer jelentősen fejlődött. A tájékoztatás, a feladatok kölcsönös 
ismerete önmagában is a belső élet szervezettségének, a nevelőhatások érvényesülésének 
fejlődését eredményezte valamennyi intézetben.

Az a kiemelt szerep, amit a kísérlet időszaka alatt a fogva tartottak belső élete kapott, 
hozzájárult az anyagi-technikai feltételek javításához is. Igaz ugyan, hogy a kísérlettől füg
getlenül befejeződött több résztvevő intézet szálláskörletének rekonstrukciója, új körlet is 
létesült,de a kísérlet során kialakult szemlélet is szerepet játszott abban, hogy ezekben a
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felújított, illetve új körleteken, körletrészeken a korábbiaknál kedvezőbbek az elhelyezési 
feltételek, jobban figyelembe vették a nevelési feladatok megoldásának lehetőségeit.

A kísérletben kipróbált szervezeti formák tapasztalatait a következőkben foglaljuk össze:
1. A szegedi és a kalocsai intézetben a belső őrség kettős alárendeltségének kipróbálására 

került sor. A kettős alárendeltség úgy jelentkezett, hogy a belső őrség a biztonságot érintő 
kérdésekben az őrségparancsnok, a nevelőmunkát érintő kérdésekben a nevelési szolgálat- 
vezető utasításait köteles végrehajtani.

Annak ellenére, hogy mindkét intézetben a kísérlet tartama alatt javult a belső élet irá
nyítása, szervezettsége, ez a szervezeti forma nem vált be. Az eredmények jórészt a kísérlet
ben részt vevő személyek hozzáállásán, valamint a szervezeti formától független egyéb intéz
kedéseken alapulnak. így különösen fontosak azok a tervek („Feladatterv”, „Rendezvény
terv”), amelyek a két szakterület együttműködését, közös feladatait hosszabb távra megha
tározzák.

A szintfelelős nevelők megbízása, akik koordinálják a szintjükön dolgozó nevelők, 
felügyelők munkáját, szintén elősegítette a belső élet hatékonyabb megszervezését.

A különböző értekezleteken, egyéb fórumokon sikeres állománynevelő munka folyt, az 
eredményekben ez is tükröződik.

A „kettős alárendeltség” bevezetése több problémát is felvetett. Sok esetben lehetetlen 
volt elbírálni, hogy bizonyos intézkedés őrzés-biztonsági jellegű, vagy a nevelőmunkához 
kapcsolódó. Ezért esetenként egyrészt nehéz a felelősséget megállapítani, másrészt a felügye
lők, főfelügyelők elbizonytalanodtak jelentési kötelezettségük vonatkozásában. Nehezen 
tisztázható a nevelők és a felügyelők kapcsolata, az őrparancsnok szerepe a körletek belső 
életében.

A szegedi és kalocsai intézet vezetői nem javasoltak ennek a szervezeti formának a további 
fenntartását.

2. A biztonsági-nevelési parancsnok-helyettesek beállítása három intézetben egyértelműen 
kedvező eredményeket hozott.

A két szakterület közös feladatainak megoldása, a munkavégzéshez kapcsolódó szakmai 
érdekek egyeztetése a parancsnok-helyettes szintjén az esetek többségében megoldható.

A biztonsági-nevelési helyettesek kinevezésénél a szervezet alapvetően három egységre 
oszlik: a biztonsági-nevelési helyetteshez a büntetésvégrehajtás alaptevékenységét jelentő 
őrségi, nevelési szakterület, valamint mindhárom intézetben az ezekhez szorosan kapcsolódó 
igazgatási tevékenység, a parancsnok-helyetteshez az intézet fenntartását, ellátását biztosító 
szakszolgálatok, a termelési helyettesekhez tartoznak a vállalati rendszerű forglalkoztatást 
irnyítók, segítők.

Az új helyettes beállításának nem az volt a célja, hogy a parancsnokot és a szolgálatveze
tőket „tehermentesítsék” bizonyos feladatok alól. A cél: új feladatok ellátása elsősorban a 
szolgálati területek tevékenységének koordinálása, az intézetekben korábban nem kielégítő 
színvonalú elemző, értékelő tevékenység erősítése. Nagy feladataik vannak az állomány
nevelő munkában is.

A kísérleti időszakban az új parancsnok-helyettesek tevékenysége ebben az irányban fej
lődött, az érintett intézetekben a kísérleti tevékenység irányítása is az ő feladatuk volt, je
lentős a szerepük abban, hogy a kísérlet során számos pozitív eredmény született.

Beállításukkal mindenképpen gazdagodott az intézetek vezetői tevékenysége is. Korábban 
például a vezetői értekezleteken a nevelési szolgálatvezető és az őrségparancsnok csak eseten
ként vett részt. A döntésekben a szakterületek sajátos gondjai, érdekei nem minden esetben 
tükröződtek, a parancsnok vagy a két szolgálati ág felügyeletével megbízott általános helyet
tes nem tudta minden esetben kellő alapossággal áttekinteni ezeket a szempontokat is. A 
nevelési-biztonsági helyettesnek módja van részt venni — mint a vezetői törzs tagjának — a 
döntés előkészítő munkában, alapos és a részletekre is kiterjedő tájékozottsága elősegítheti 
a jó döntéseket.
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A kísérletben részt vevő intézetek vezetői ezt a szervezeti megoldást alapvetően jónak 
tartják, javasolták kiterjesztését más intézetekben is.

3. A két szolgálati terület közös irányítása szolgálatvezetői szinten.
A kísérlet újraindításakor két intézetben került sor ennek a formának a kipróbálására. 

Sopronkőhidán az őrségparancsnok, Sátoraljaújhelyen a nevelési szolgálatvezető kapott 
megbízást arra, hogy a szolgálati ágak önállóságának megőrzésével irányítsa mindkét szak
terület tevékenységét. A Módszertani füzetek 1. próbaszámában erről olvashattunk beszá
molót Pete Sándor bv. őrnagy elvtárs tollából.

Bár a kísérlet tartama alatt mindkét intézetben előrelépés történt a két szakterület 
együttműködésében, a kísérlet számos problémát is felvetett. Az eredmények nem elsősor
ban a szervezeti változásnak, hanem az ezzel párhuzamosan megvalósított programnak kö
szönhetők.

Gondot okozott -  különösen Sátoraljaújhelyen -  a két szolgálatvezető közötti munka- 
megosztás kialakítása. Hogy Sopronkőhidán ez a probléma nem jelentkezett annak a két 
szolgálatvezető jó személyes kapcsolata volt az oka.

A két szakterület napi feladatai, a viszonylag nagy létszámú személyi állomány irányítása, 
nevelése, ellenőrzése nem teszik lehetővé, hogy bármelyik szolgálati ág vezető teljes áttekin
téssel rendelkezzen mindkét terület felett, pedig a közvetlen irányításhoz -  ami szolgálat- 
vezetői szinten feladat — ez nélkülözhetetlen.

Mindkét szakterület irányítása speciális ismereteket, alapos szakmai tudást feltételez. 
Sopronkőhidán az őrségparancsnok korábban nevelési szolgálatvezető volt, így viszonylag 
könnyebben bekapcsolódhatott a nevelési szolgálat munkájába. Sátoraljaújhelyen nem így 
alakultak a dolgok.

Az érintett két intézet vezetése nem javasolta e forma fenntartását.
4. Csoportvezető nevelők megbízatása.
Annak ellenére, hogy a kísérlet beindítását elrendelő utasításokban ez a megoldás nem 

szerepelt, több intézetben is sor került csoportvezető nevelők megbízására.
Ez a forma az egyszemélyi felelős vezetés elvének megvalósítását jelenti a belső élet irányí

tásában. A csoportvezető nevelő koordinálja a körletén, körletrészén dolgozó nevelők és a 
belső őrség munkáját. Felelős a körleten folyó munka egészéért, beleértve a biztonsági hely
zetet is. Szervező tevékenysége több irányú: feladata a nevelők és a belső őrség irányítása, az 
öntevékeny szervezetek irányítása, a szakszolgálatokkal való munkakapcsolat.

A felnőttkorúakat befogadó intézetek közül ezt a formát Pálhalmán és Állampusztán, 
valamint a fiatalkorúak intézetében alkalmazzák.

A módszert alkalmazó intézetek egyértelműen kedvező tapasztalatokról számoltak be. 
Ez a megoldás biztosítja a napi munka irányítását, a szervezeti forma tisztább, egyértelműbb, 
mint a kettős alárendeltség, vagy a két szolgálati ág egészének egy szolgálatvezető által törté
nő irányítása esetében.

A csoportvezető nevelők megbízatása ilyen formában elősegíti azt a törekvést, hogy a kör
letek valóban jobb pedagógiai környezetté váljanak, felelősségük a körleten történő 
valamennyi eseményért biztosítja, hogy a biztonsági érdekeket is megfelelően érvényesít
sék. Beállításuk nem csökkenti az őrparancsnokok feladatait, az őrzésbiztonságot megterem
tő szervezési, ellenőrzési funkciót továbbra is jórészt az őrparancsnok látja el. Az ezt a 
megoldást alkalmazó intézetek továbbra is jónak tartják ezt a szervezeti formát.

A csoportvezető nevelőkhöz hasonló feladatkörrel működnek más intézetekben is beosz
tottak (például Szegeden a szintfelelős nevelők) azonban hatáskörük általában kisebb.

5. A különböző szervezeti formák kombinációi.
Több intézetben sor került arra, hogy az előírt szervezeti változás mellett egyéb formát is 

kipróbáljanak. így például Szegeden a kettős alárendeltség mellett bevezették a szintfelelős 
nevelők sajátos feladatkörét is. Pálhalmán, Állampusztán és Tökölön a biztonsági és nevelési 
parancsnokhelyettes kinevezése mellett éltek a csoportvezető nevelők megbízásával is. Ezek
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a módszerkombinációk általában eredményesnek bizonyultak az intézeti jelentések is 
kedvező tapasztalatokról számoltak be.

A főfelügyelők és a felügyelők megfelelő kiválasztása elősegítette, hogy a fogva tartot
takkal szemben kulturáltabban lépnek fel, mind jobban figyelembe veszik a nevelő 
véleményét egy-egy eset megítélésénél. A fogva tartottak fegyelmi helyzete, a körletek rendje 
egyértelműen pozitívan változott.

A különböző programokat a két szolgálati ág egyezteti, a lebonyolítást közösen szervezik 
meg, ezáltal a körletek életének irányítása összehangoltabb, gördülékenyebb.

A szolgálati ágak tájékoztatása javult. A kapcsolat különösen a nevelés és az őrszolgálat 
között szorosabb lett, ezáltal összehangoltabb, egységesebb a követelménytámasztás, egymás 
tevékenységét jobban megismerték, növekedett az egymás munkájáért érzett felelősség.

A nevelés és az őrszolgálat jó munkakapcsolata a többi szolgálati ág tevékenységében is 
pozitívan jelentkezett azáltal, hogy a szükséges segítséget megadták a kísérlet sikeres folyta
tásához. A teljes személyi állománynál az a szemlélet, amely a nevelési célkitűzések megvaló
sítását tartja elsődlegesnek a feladatok végrehajtása során.

A kipróbált szervezeti formák közül nem hozta meg a kellő eredményt a kettős irányítás, 
valamint a két szolgálati ágnak egy szolgálati ág vezető által történő irányítása.

"N*

★ ★ ★

A tapasztalatok hasznosítása érdekében a vezetői értekezlet döntése szerint a következő 
intézkedéseket tervezzük:

Kidolgozzuk a körleten folyó munka egységes szervezetbe foglalásának lépéseit, felté
teleit. Ennek végleges megoldására a szervezetfejlesztési koncepció keretében teszünk javas
latot.

A jelenleg négy intézethez (Budapesti Fegyház és Börtön, Állampuszta, Pálhalma, Tököl) 
hasonlóan minden olyan intézetben célszerű rendszeresíteni a biztonsági és nevelési parancs
nok-helyetteseket, ahol a fogva tartottak létszáma, összetétele, a feladatok bonyolultsága ezt 
indokolja.

Ezek az intézetek a következők:
-  Szegedi Fegyház és Börtön
-  Sopronkőhidai Fegyház
-  Márianosztrai Fegyház és Börtön
-  Váci Bv. Intézet
-  Kalocsai Fegyház és Börtön
-  Baracskai Fogház és Börtön
-  Fővárosi Bv. Intézet
Az új parancsnok-helyettesi státuszokat belső átcsoportosítással biztosítjuk. A biztonsági 

és nevelési helyettesek részére — az eddigi tapasztalatokra alapozva — kidolgozzuk a 
tevékenységüket, hatáskörüket, felelősségüket tartalmazó előírásokat.

A körletek belső életének közvetlen irányításával a nagyobb intézetekben indokolt cso
portvezető nevelőket megbízni. Feladataikat, hatáskörüket, felelősségüket az intézet parancs
noka szabályozza. A csoportvezetői beosztásokat az állománytáblában is rögzítjük. A napi 
feladatok végrehajtásában a körleten szolgálatot teljesítő nevelők, főfelügyelők és felügyelők 
a csoportvezető nevelők irányítása alá tartozzanak. A csoportvezető nevelők is foglalkoznak 
közvetlenül elítélt csoportokkal.

A kísérletnek vannak olyan eredményei, amelyek minden intézetben — így a megyei inté
zetekben is — hasznosíthatók. Ezért a bv. intézetek vezetőit tájékoztatjuk a tapasztalatokról, 
és kötelezzük őket az eredmények hasznosítására.
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Bebizonyosodott, hogy a jövőben kiemelkedően fontos feladat a fogva tartottakkal 
foglalkozó harmadik nagy szakterület, a munkáltatás bevonása is az egységes, közös munká
ba.

A szervezeti változásokat az intézetek a Szervezeti és Működési Szabályzataikban is érvé
nyesítik.

A közös feladatok fokozottabb koordinálására, az egységesebb szemlélet kialakítására 
vonatkozó tapasztalatokat a szervezetfejlesztési és munkáltatási koncepció kialakításakor 
hasznosítani fogjuk.

Dr. Kiszely Pál
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