
| A testület mércéje a fegyelem

A büntetésvégrehajtási testület eredményes működésének lényeges eleme a 
hivatásos állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetének színvonala. A különböző 
szolgálati területeken és beosztásokban dolgozó testületi tagok döntő többsége 
komoly felelősséggel a szocialista erkölcsi normák szerint él és dolgozik. Sajná
latos azonban, hogy vannak olyanok is, akik munkájukban, vagy magánéletük
ben fegyelmi vétséget, szabálysértést, bűncselekményt követnek el.

Az előző öt év fegyelmi ügyeinek számszerű adatait értékelve megállapítható, 
hogy állományunk — más társ fegyveres testületek fegyelmi helyzetével össze
vetve — nem rosszabb a többinél. Ennek ellenére nem vagyunk elégedettek a 
testület fegyelmi helyzetével, mert a múlt években a személyi állomány 11,5— 
15,5 százalékát kellett felelősségre vonni, amit soknak tartunk.

A fegyelemsértések száma némi ingadozással állandónak nevezhető. Mégis 
elsődleges kötelezettségünk: a fegyelmi felelősségrevonások számának csökken
tése, a fegyelmi helyzet javítása. Ezt mindenképpen indokolja a fegyelem
sértők között lévő tisztek (körülbelül 20 százalék), a vezetők (körülbelül 
10 százalék), a párttagok (körülbelül 30—35 százalék) magas arányszáma.

A fegyelemsértéseket vizsgálva megállapítható, hogy feltűnően sok a bűn- 
cselekmény: 1982-ben például már megközelítette a kétszázat. Az italozással 
összefüggőek a leggyakoribbak. Az őrszolgálati állománnyal szemben különö
sen szigorú a mérce, hiszen az ő esetükben már egész kis mennyiségű alkohol 
elfogyasztása is bűncselekmény létrejöttét eredményezheti. A Btk. 349. §. (1) 
bekezdésében rögzített tényállás szerint: „Aki fontos szolgálati feladat alól 
megtévesztéssel vagy távolmaradással kivonja, illetőleg annak teljesítésére kép
telenné teszi magát, vétséget követ el” . . .  Teljesen egyértelműen fogalmazták 
meg, hogy a fontos szolgálatot (márpedig az őrszolgálat ilyen szolgálat!) csak ki
fogástalan szellemi és fizikai állapotban lehet teljesíteni, ezért például az elő
zetes italfogyasztás lehetetlenné teszi e feladat ellátását. Ezzel összhangban rög
zítették a Büntetésvégrehajtási Testület Szolgálati Szabályzatában, hogy a tes
tületi tag szolgálati ideje alatt szeszes italt nem fogyaszthat. Ha szeszes ital 
hatása alatt áll3szolgálatba állítani nem szabad. Szolgálaton kívül szeszes ital is 
csak olyan mértékben fogyasztható, hogy a testület és a rendfokozat tekinté
lyét ne sértse.

Ezek a szabályok vonatkoznak a büntetésvégrehajtási testületen belül szolgá
latot teljesítő valamennyi beosztottra, tehát nemcsak az őrszolgálati állomány
ra. Ennek ellenére gyakran előfordul más szolgálati ágakhoz tartozó testületi
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tagoknál a munkaidő előtti és alatti italfogyasztás. Mindenkinek tudomásul 
kell vennie a Szolgálati Szabályzat eme tiltó  rendelkezését, mert a felelősségre- 
vonás azonos mindenkivel szemben az ilyen jellegű fegyelemsértés elkövetése 
esetében.

Az előzőekben idézett tiltó  szabályokat és a hozzájuk kapcsolódó büntető
jogi konzekvenciákat az elmúlt időszakban különböző fórumokon több alka
lommal oktatáson ismertettük. A vezetők figyelmét felhívtuk a szabályok be
tartására, ennek ellenére számottevő javulás mégsem tapasztalható. Annak 
ellenére, hogy az ilyen jellegű ügyekben a közelmúltban számtalan súlyos
— fogság, rendfokozatban visszavetés stb. — fenyítés kiszabására került sor, 
a kívánt eredményt nem tudtuk elérni. Számottevő eredményt elérni csak 
úgy tudunk, ha továbbra is folytatjuk a következetesen szigorú fenyítéski
szabási gyakorlatot, amelyek sorában indokoltnak tartjuk a pénzbírságok össze
gének lényeges emelését, továbbá az ismételt fegyelemsértőkkel szemben eddig 
tanúsított túlzott türelem megszüntetését. Ennek szellemében a rövid időn 
belül hasonlóan súlyos vétségeket elkövetőkkel szemben a legsúlyosabb fenyí
tést kell kiszabni, mert csakis így lehet megfelelő eredményt elérni. Az ittas 
állapotban elkövetett fegyelemsértőkkel szemben alkalmazott következetesen 
szigorú felelősségrevonások mellett az egyéb lehetőségeket — különösen a 
megelőzés érdekében — fel kell használni. Itt jelentős szerepe lehet a meg
győzésnek, az egyéni foglalkozás különböző eszközeinek. A megfelelő szintű 
parancsnoki értekezleteken hangsúlyt kell adni az értékeléseknek, amelyeken 
a megelőzés érdekében fel kell hívni a figyelmet a buktatókra és a következ
ményekre egyaránt. A katonai igazságügyi szerekkel (bíróság, ügyészség) való 
jó  együttműködésnek jelentős szerepe van a fegyelmi vétségek elleni küzde
lemben. Hasznosak, népszerűek az ügyészek, bírók előadásai, ezért célszerű 
számukat növelni. Ezek többek között arra is alkalmasak, hogy szélesebb kör
ben alakuljon ki kapcsolat az ügyészek, bírók és a testület tagjai között.

A fegyelmi helyzet javításában szeretnénk, ha a vezetőink, tisztjeink és 
párttagjaink személyes példát mutatnának. A fegyveres erők és fegyveres 
testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. 
sz. tvr. magas fokú igényeket támaszt a fegyveres testületi tagokkal szem
ben. A vezetőknél és a tiszteknél ezt az igényességet még tovább kell fokoz
ni, mert a vezetői beosztás, a tiszti rendfokozat feltételezi az átlagostól na
gyobb hivatástudatot és a magasabb műveltségi szintet. Valamennyi kommu
nistától elvárható, hogy a személyes példamutatásukkal ösztönözzék baj társai
kat a kitűzött feladatok zökkenőmentes, színvonalas végrehajtására. Ezért 
is különösen tűrhetetlen magas arányuk a fegyelemsértők között.

E helyzet megváltoztatása érdekében fokozni kell a vezetők, a tisztek és a 
párttagok személyes példamutatását. Hatékonyabbá kell tenni a parancsnokok 
és az alparancsnokok nevelő munkáját. Erősíteni kell a parancsnoki vezetés és 
a helyi pártalapszervezet együttműködését; el kell érni, hogy a személyi állo
mány döntő többségét kitevő fegyelmezett beosztottak egységesen lépjenek 
fel a fegyelemsértőkkel szemben. Az intézetparancsnokok a pártszervezetek 
segítségével továbbra is rendszeresen értékeljék az irányításuk alá tartozó sze
mélyi állomány fegyelmi helyzetét, az elkövetett fegyelemsértések körülmé
nyeit és okait. A büntetésvégrehajtási testület állományába újonnan kinevezés-
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^  re kerülőknél növelni kell az erkölcsi feddhetetlenség körébe tartozó felvételi 
követelményeket. El kell érni, hogy csak olyanok nyerjenek felvételt, akiknek 
előéletük, magatartásuk és felkészültségük biztosítékot jelent a színvonalas, 
fegyelmezett munka végzésre. A büntetésvégrehajtási testület állományába 
felvettek erkölcsi és politikai nevelésével még fokozottabb mértékben kell 
foglalkozni annak érdekében, hogy az egyre növekvő követelményeknek mi
nél kevesebb fegyelemsértéssel mind hatékonyabban tudjanak eleget tenni.

Jelentős számban található a fegyelemsértések okaiként az ismeretbeli és 
értelmezési hibák. Az új büntetésvégrehajtási jogszabályok, valamint ezek 
végrehajtási utasításai számtalan új jogosultságot biztosítanak a fogva tartottak 
számára, ugyanakkor a katonai ügyészségek fokozottabban vizsgálják ezek 
érvényesülését. A személyi állomány nem elhanyagolható hányada még nem 
érzi át megfelelően a változás lényegét, erre vezethetők vissza a bántalma
zások, valamint a fogva tartottakkal kialakított tilto tt kapcsolatok jelentős 
száma. Ezek között sajnos vannak olyanok is, akik az anyagi haszonszerzés érde
kében nem egy esetben az általuk őrzött elítélttel összejátszva valósították 
meg a bűncselekményt. Magatartásuk az elért vagy elérni kívánt haszon oldalá
ról jelentéktelen, hiszen néhány száz, adott esetben alig néhány ezer forintról 
van szó. Cselekményeik tárgyi súlyát viszont nem ez határozza meg, hanem 
hogy veszélyeztették a szabadságvesztés célját, az elítéltek törvénytisztelő 
állampolgárrá nevelését. A legtöbbször az őr néhány száz forintot vesz át az 
elítélttől és a pénz egy részén annak szeszes italt, kávét vásárol, majd tilto tt 
módon beviszi az intézetbe. Előfordul, hogy olyan elítéltek is szeszes italhoz 
jutnak, akik éppen a mértéktelen italozás hatására váltak bűnelkövetőkké.

A felelősségre vont bv. testületi tagok kis hányadának cselekményét az el
ítéltekkel szemben — leggyakrabban indulat által kiváltott — hatalmaskodás 
motiválta. Ezek a bűncselekmények általában kisebb súlyúak voltak. A leg
több esetben az elítélt tiszteletlensége, a kapott utasítás vonakodva történő 
végrehajtása váltotta ki az őr indulatát. Ezek a cselekmények általában bíró
sági felelősségre vonást eredményeztek. A bíróságok a cselemények elköve
tőivel szemben általában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, kisebb 
esetben pénzfőbüntetést szabtak ki.

Gyakran megalapozatlanul túlértékeljük önmagunkat, amely szintén több 
fegyelemsértés kezdeményezője. Legáltalánosabb és legtipikusabb megjelené
si formája a közlekedési szabályok gyakori semmibevétele, a különböző gép
járművek (személygépkocsi, motorkerékpár) ittas vezetése. Előfordult már 
ugyancsak ittas állapotban békés állampolgárok zaklatása, sőt bántalmazása is. 
Sokan azt hiszik, mert fegyveres testületi tagok, egy közlekedési szabályszegés 
esetén a rendőr szolidaritásból elnéző lesz velük szemben, de ha mégsem ez tör
ténik, akkor majd a parancsnoka kihúzza a „csávából” . Ez a rossz szemlélet 
eredményezte, hogy ebben az évben feltűnően elszaporodtak a testület tagjai 
által okozott súlyos eredménnyel járó — ittas állapotban elkövetett — közle
kedési balesetek. A közelmúltban az egyik tiszthelyettes ittas állapotban ha
lálos közúti balesetet is okozott.

Az ism ertetett téves szemlélet — különösen a bem utatott negatív jelen
ségek visszaszorítása érdekében — megszüntetésére nyüvánosan is közreadom 
azt a legfelsőbb szintű vezetéstől eredő igényt, amely szerint ezekben az ügyek-
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ben olyan súlyú fenyítést kell kiszabni, ami igazodik a civil életben alkalmazott 
joghátrányokhoz és megfelelő visszatartó erővel rendelkezik. Természetesen 
nekünk is élni kell a jogosítvány néhány hónapra történő visszavonási lehető
ségével.

A fegyelmi helyzet javításában a már felsoroltakon kívül jelentős reményt 
fűzünk az új Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseihez. Az elmúlt évek jelentős 
jogszabályi változásai, a színvonalas fegyelmi ügyintézés iránti igény követel
te a korábbi szabályzat felülvizsgálatát. Ennek az igénynek megfelelően ké
szült el 1981-ben és került kiadásra 1982-ben az új Büntetésvégrehajtási Tes
tület Fegyelmi Szabályzata, valamint a hozzá kapcsolódó iratmintatár. Bár 
még korai lenne határozott formában értékelni a szabályzat pozitívumait, 
mégis az eddigi vélemények kedvezőek. Ezzel megterem tettük az elkövetkezen
dő évekre a színvonalas fegyelmi ügyintézés alapjait.

Dr. Koncz István
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