
SZERVEZET

Nagyon aktuális a büntetés végrehajtás szervezeti kérdéseivel foglalkozó 
előadások témaválasztása. A  szocializmus építésének jelenlegi szakaszában orszá
gos méretekben is folyik a szervezeti korszerűsítés (például az államigazgatás 
modernizálása keretében a járások megszüntetése). Az 1979-ben megjelent bün
tetésvégrehajtási jogszabályok hatályba lépése új, korszerűbb szervezeti kereteket 
igényel, miszerint az egész büntetésvégrehajtási szervezetnek, minden szolgálati 
ágnak összehangoltan a nevelőmunkát kell szolgálnia.

Az elítéltek nevelésében az úgynevezett nevelési háromszög (nevelő, őr, 
munkáltató) koordinált működése hozhat jó  eredményt. Az Országos Parancs
nokság is intézkedett a büntetésvégrehajtási szervezet korszerűsítése érdekében 
még a szervezetfejlesztési koncepció munkálatainak a megkezdése előtt. Vala
mennyi bv. intézetben felülvizsgálták az állományszervezési táblákat, s ahol 
lehetett, növelték a nevelők létszámát. Ezen túlmenően minden intézetben és az 
Országos Parancsnokságon is új szervezeti és működési szabályzatok készültek.

A Rendőrtiszti Főiskola tanszékvezetője, dr. Balogh László elmondta, hogy 
az utóbbi években nagyon sok tehetséges fiatal került a büntetésvégrehajtáshoz, 
akik ismerik a büntetésvégrehajtás komplex tevékenységét, s igyekeznek azt 
sokoldalúan bemutatni.

Dr. Sereg Pál előadásának tematikája érdekes, feldolgozásmódja jó, de 
például az osztályvezetők hatáskörével kapcsolatos rész további pontosításra 
szorul.

Végh József beszámolója nevelői szakmaszeretete miatt hatásos. Az előadó 
hangsúlyozza az együttműködés javítását az intézeten belül és az intézetek 
között. Vitatható, hogy mennyire bürokratikus vagy nem bürokratikus a bün
tetésvégrehajtás jelenlegi szervezete —  különösen, ha összehasonlítjuk más fegy
veres szervezettel vagy egyéb állami szervvel. A problémák őszinte feltárása 
mindenesetre erény.

Dr. Bilcádi János előadását történeti visszapillantással kezdi, hisz a mai 
büntetésvégrehajtást csak úgy tudjuk megérteni és helyesen értelmezni, ha tud
juk, honnan indultunk el.

Földes Tibor fejtegetéséből kitűnik, hogy a Szegedi Fegyház és Börtön egyre 
több jól képzett szakemberrel rendelkezik. Hozzátehetjük, a büntetésvégrehajtás 
személyi állománya összességében ma felkészültebb, mint régebben.
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A  büntetésvégrehajtás 
szervezetéről és működéséről

A büntetésvégrehajtás szervezetének és működésének leírása oly sokrétű, 
hogy elöljáróban jelezném azokat a témákat, amelyekről nem lesz szó. így  nem 
definiálom a szervezet fogalmát, nem térek ki a különböző szervezetek típusaival 
kapcsolatos elvi jellegű kérdésekre. A büntetésvégrehajtási szervezet külső kap
csolatainak elemzésétől is eltekintek. Vizsgálatom tárgya csak a szűkebb értelem
ben vett büntetésvégrehajtási szervezet.

A  büntetésvégrehajtás célra orientáltsága

Mielőtt a büntetésvégrehajtás szervezetét, működését alaposabban megvizs
gálnánk, meg kell határoznunk azokat a feladatokat, illetve célokat, amelyek 
megmutatják a büntetésvégrehajtásnak a társadalmi munkamegosztásban elfog
lalt helyét. A feladatok oldaláról a kérdés megválaszolása viszonylag egyszerű, 
mert általánosan elfogadottan meghatározható. A  büntetésvégrehajtás olyan 
sajátos államigazgatási tevékenység, amelynek feladata a bíróságok által kisza
bott büntetések és intézkedések végrehajtása. Ez a komplex feladatrendszer az
1. ábrával jellemezhető szervezetet hozott létre. (A vázlatos ábra természetesen 
csak a szervezet kulcspontjait mutatja.)

A szervezeti modellt alaposan megvizsgálva láthatjuk, hogy sok feladatot 
(például munkaterápiás alkoholelvonó-kezelést, szigorított őrizetet, az IMEI-ben 
folyó kényszergyógyítást) old meg a büntetésvégrehajtás. Ha ehhez hozzátesszük, 
hogy a büntetés végrehajtás foganatosítja a szabálysértés miatt kiszabott elzárást, 
az előzetes letartóztatást, akkor még nyilvánvalóbb, hogy olyan széles tevékeny
ségi körről van szó, amelyhez bonyolult módon maga a szervezet is hozzáidomult.

A jelenlegi struktúra természetesen nem egyik pillanatról a másikra alakult 
ki, hanem az új feladatok kiteljesedésével párhuzamosan. Hosszú ideig vitatott 
volt, hogy a különböző új intézkedések végrehajtása egyáltalán a büntetésvégre
hajtás feladata-e. Ugyanez felmerült a javító-nevelő munkával kapcsolatban is, 
amelyet időnként a büntetésvégrehajtás, időnként pedig a bíróság ellenőriz. 
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a büntetésvégrehajtás beépül a Magyar 
Népköztársaság fegyveres erőinek és testületeinek rendszerébe, s ezáltal sajátos 
feladatokat is ellát.

A fegyveres testületi jelleg, valamint az ábrán látható büntetésvégrehajtási 
feladatok végrehajtása más és más szervezeti-működési modellt igényelne. 
A fegyveres testület egy szigorúan lineáris (egyenes vonalú) —  a szolgálati út, 
a hierarchikus rend betartására épülő —  szervezetet igényelne, melynek élén 
egy ember, a parancsnok áll. Ezzel szemben maga a büntetésvégrehajtási tevé
kenység azt kívánja, hogy ahol a büntetések és intézkedések végrehajtása tény
legesen folyik —  tehát az egyes intézetekben —  ott a konkrét munkát végző
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1. ábra

intézetvezető minél nagyobb hatáskört kapjon, a büntetésvégrehajtási vállalatok 
pedig a jelenleginél nagyobb mozgásszabadságot élvezzenek.

Nagy vonalakban ezeknek a követelményeknek megfelelően épül fel a bün
tetésvégrehajtás szervezete. Természetesen a szükséges arányok megteremtése 
nem könnyű feladat. Addig nem is oldható meg maradéktalanul, amíg a büntetés
végrehajtás feladatainak átfogó felülvizsgálatára, a célok szabatosabb meghatá
rozására nem kerül sor. A  közeljövőben lépéseket kell tenni az egységesebb bün
tetésvégrehajtás érdekében.

Hierarchikus kapcsolatok a büntetésvégrehajtás szervezetében

A 2. ábrán látható, hogy a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka, mint 
a szervezeti hierarchia csúcsán lévő vezető milyen formában, illetve milyen kap
csolatok révén irányítja a büntetés végrehajtási munkát. Az irányító tevékenység
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két irányból hat az intézetek felé. Egyfelől az országos parancsnok mint szolgálati 
elöljáró közvetlenül irányítja az intézetek parancsnokait, így mód van közvetlen 
információk közlésére oda és vissza. Másfelől megemlítendő a tipikusan szakmai 
jellegű irányító tevékenység, mely a szolgálati út betartásával jut el például az 
intézetek nevelési szolgálataihoz.

A büntetésvégrehajtási tevékenységet az 1963. évi 24. számú törvényerejű 
rendelet alapján az igazságügyminiszter felügyeli. Milyen felügyeleti jogköröket 
jelent ez a miniszter számára ? Nyilván nem közvetlen irányításról van szó, ha
nem olyan hatáskörök gyakorlásáról, amelyek igazságügyi ágazati feladattá 
nyilvánítják a büntetésvégrehajtást. E jogkörök —  részletesebben az IM Szerve
zeti és Működési Szabályzatából ismerhetők meg —  két alapvető elemet tartal
maznak. A normatív szabályozási jogkört, mely miniszteri szintnél lejjebb nem 
adható. Elegendő például a bv. munkáját meghatározó jogszabályokra gondolni. 
A büntetésvégrehajtas valamennyi főbb feladatánál, úgy a kényszergyógykezelés
nél, mint a szabadságvesztésnél megtalálható a rendeleti szintű szabályozás.

Ezen túlmenően az igazságügyminiszter irányítja és ellenőrzi a büntetés- 
vegrehajtás tevékenységét, s a költségvetésen keresztül biztosítja a működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Az országos parancsnok jogköre a büntetésvégrehajtás vonatkozásában tel
jes. Egyszemélyi felelős vezetője a büntetésvégrehajtásnak, de hatásköre két
irányú. Parancsnoka a fegyveres testületnek. Egyedi utasításadási jogköre így 
korlatlan, a szolgalati ut betartása szamara nem kötelező. Felülvizsgálhatja, 
megvétózhatja néhány kivételes esettől, például a személyi állomány fegyelmi 
ügyeitől eltekintve —  a szolgálati alárendeltségébe tartozók által hozott határo
zatokat.

A büntetésvégrehajtási szervezet irányítása során az országos parancsnokot 
szabályozási jogkör is megilleti. A szervezet működésének szabályozására kiadott 
parancsai és intézkedései kötelező erővel bírnak a büntetésvégrehajtás teljes 
személyi állományára. A belső rendelkezések egységes értelmezése érdekében 
állásfoglalás kiadására is jogosult. Ugyanezek a jogok —  a parancs kiadásának 
kivételével —  megilletik az országos parancsnok két helyettesét is, mivel az ő fel- 
hatalmazasa alapjan, illetőleg a nevében járnak el.

Az irányítási hierarchiában jelentős szerepet játszanak a Büntetésvégre
hajtás Országos Parancsnokság osztályai, illetőleg az élükön álló osztályvezetők. 
Az osztályok az intézetekben működő szakszolgálati ágak szakirányító, szakfel
ügyeleti szervei. Természetesen ez csak általában igaz, hiszen például a parancs- 
noksag titkársaganak nincs az intézetekben apparátusa. A szakirányítás meg
szorítással értendő, mert az osztályvezetők szakirányító tevékenysége korlá
tozott.

A büntetésvégrehajtási intézetek parancsnokainak szolgálati elöljárója az 
országos parancsnok. A szolgálati ág felé menő szolgálati utasításokat előzőleg 
minden esetben egyeztetni kell az intézet parancsnokával, aki az intézet műkö
déséért egyszemélyben felelős. Tehát az osztályvezető utasításának érvényesü
léséhez szükség van a parancsnok egyetértésére is. Az osztályok azonban hivatot
tak az irányítás egyéb jogosítványai —  például ellenőrzési jogkörök, tájékoztatás
kérés, egyedi határozatok —  felülvizsgálatának előkészítésére. Az Országos Pa
rancsnokság osztályvezetőinek szerepe elsősorban a döntéselőkészítés és a javas
lattevés.

A büntetésvégrehajtas szervezetében az intézetparancsnok kulcspozícióban 
van. ö  az összekötő kapocs a tényleges büntetésvégrehajtási munka, illetve a ma
gasabb szervek elvarásai között. Ennek megfelelően sokféle jogkörrel rendelke
zik. Ezek alapvetően három csoportra oszthatók. Az egyik csoportba a gazdálko
dással kapcsolatos jogkörök tartoznak. Különösen azokban az intézetekben nagy
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az önállóság e téren, ahol vállalat is működik. A tisztán költségvetési gazdálkodást 
folytató intézeteknél ez a jogkör behatároltabb. A másik csoportot azok a jogo
sítványok jelentik, amelyek az intézetparancsnokot mint az intézet személyi 
állományának egyszemélyi vezetőjét illetik meg. Ezek elsősorban fegyelmezési 
és jutalmazási, valamint kinevezési és egyéb irányítási jogok. A büntetésvégre
hajtas orizeteben levő fogvatartottak iranyaba is megilletik az intézet parancs
nokát a különböző jogosítványok.

A büntetésvégrehajtási irányítási rendszer elméletileg egy háromlépcsős mo
dell, mely garantálja a megfelelő központi irányítást, egyben lehetőséget ad az 
önállóságra is. A büntetésvégrehajtás szervezete alapvető jellegét tekintve egy 
fegyveres testület irányítási modellje, sok funkcionális elemmel tarkítva. Ott, 
ahol egyértelműen elhatárolhatók a feladatok és hatáskörök, ahol tisztázottak 
az alá- és fölérendeltségi viszonyok, ahol az utasításadási jog egyértelmű, ott el
képzelhető egy többlépcsős lineáris felépítésen alapuló irányítás. A gyakorlatban 
a büntetésvégrehajtás során a feladatok és hatáskörök nem határolhatok el 
ennyire egyértelműen egymástól. íg y  a szervezet fejlesztése azt jelenti, hogy 
közelíteni kell egymáshoz a különböző döntési szinteket, illetve egy-egy lépcső
fokot meg kell szüntetni, ahol az egyes funkciók (lásd: belső őrség) már nem 
tükröznek tényleges irányítási tevékenységet.

Információs rendszer

A büntetésvégrehajtás információs rendszere alapvetően a szolgálati útra 
épül. Két irányban is eljuthat az információ az országos parancsnokhoz:

a) nevelési szolgálat —  BvOP Nevelési Osztály —  általános helyettes —  
országos parancsnok

b) nevelési szolgálat —  intézetparancsnok —  országos parancsnok,
Az intézetparancsnok az információs rendszerben ugyanúgy kulcspozícióban 

van, mint a hierarchikus rendszerben. Az a) pontban' jelzett szolgálati útba is 
beékelődik az intézetparancsnok. Az intézet vezetői ragaszkodnak ahhoz, hogy 
valamennyi kimenő, illetőleg bejövő információról tudjanak. Ezért ez az informá
ciós csatorna a gyakorlatban kevéssé működik. A  Büntetésvégrehajtás Országos 
Parancsnokság osztályai is döntő részben az intézetparancsnoktól kapják, illetve 
felé továbbítják a híreket.

így  a felső vezetéshez menő információkat több szinten is szűrni —  blokkol
ni —  lehet. Leginkább az intézetparancsnoknak van lehetősége arra, hogy az 
információáramlást meggátolja. Az utóbbi időben lépések történtek annak érde
kében, hogy ezt a két alap-információs csatornát különböző módszerekkel (pél
dául: intézetparancsnoki értekezlet külső meghívottakkal, szakmai konferenciák) 
szélesítsék.

A büntetésvégrehajtás információs rendszere alapvetően jól működik, de 
a szolgalati út sok lépcsője miatt az áramlás lassú. Gyakran előfordul, hogy mire 
egy gyakorlati probléma megoldása a döntésre jogosult vezető elé kerül, már 
aktualitását veszti. A sok lépcső megakadályozza, hogy az információ adása 
(vevése) a továbbításon (vételen) kívül valamiféle kommunikációra is lehetőséget 
adjon.

A jelenlegi információs rendszer 1984-től kezdődően már szabályozott. Meg
jelent a Jelentési és értekezleti rendszer című anyag, amely tartalmazza mind
azon információs forrásokat, amelyek a büntetésvégrehajtásnál működnek. K i
derül ebből a kiadványból, hogy a munka jelentős részét mind az Országos Pa
rancsnokságon, mind az intézeteknél az információ adása teszi ki. Kevés az idő 
ezek elemzésére és értékelésére, pedig ezt a lehetőséget mindkét helyen biztosítani
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kellene. Azaz olyan elemző, értékelő jelentéseket kellene készíteni, amelyek komp
lex megközelítést tesznek lehetővé már az intézetparancsnokok szintjén is. Ezáltal 
a BvOP apparátusa mentesülhetne olyan feladatoktól, mint a jelentések puszta 
összesítése, és sajátos —  az intézetektől részben független —  elemzése.

Az elmondottakon kívül még két ok miatt szükségszerű a büntetésvégre
hajtás szervezetének korszerűsítése. A büntetesvegrehajtási intézetekben létre
jöttek különböző, ebbe a struktúrába bele nem illő egységek, részlegek. Példáuj 
a munkacsoportok, a munkába állítási bizottságok, a különböző team-szeru 
szervezeti egységek. Ezek nem szoríthatók be egy szolgálati ág tevékenységi 
körébe, időnként a különböző érdekeket nem vezetői szinten egyeztetve végzik 
munkájukat. Ezek az egységek nem építhetők be a szolgálati útba, túlfeszítik az 
információs csatornák kereteit.

Ezen részlegek munkájának irányítását, felügyeletét az Országos Parancs
nokság jelenlegi szervezete már nem tudja biztosítani. Ezt jól lehet érezni egy- 
egy ellenőrzés során, amikor például a gógyító-nevelő csoportok munkájának 
ellenőrzésére ad hoc (ideiglenes) jelleggel külön munkabizottságot kell létrehozni, 
mert ezt a feladatot egyetlen osztály sem tudja egyedül elvégezni.

A másik fontos ok, hogy a szervezetnek meg kell találnia a helyes arányokat 
a fegyveres testületi jelleg és a büntetés végrehajtási munkának a nem fegyveres 
jelleghez kapcsolódó része között. Tehát ahol a fegyveres szolgálat ellátásával 
összefüggő feladatokról van szó, ezt a fegyveres jelleget még erősíteni is lehet 
a fegyelmezettebb, hatékonyabb munkavégzés érdekében. De ott, ahol a tevé
kenység nem indokolja a fegyveres jelleget, sőt —  esetenként —  csak akadályozza 
az érdemi munkát, ott más megoldásokat kell keresni.

A büntetésvégrehajtási tevékenység szabályozottságáról

A  büntetésvégrehajtási tevékenység ilyen korszerűen, atfogóan talán még 
soha nem volt szabályozva. Elsősorban a jogszabályokra gondolok, de elmondható 
ez a belső rendelkezések döntő többségéről is. Érdemes betekinteni Szöllősi Oszkár 
1935-ben megjelent könyvébe, mely a Magyar börtönügy címet viseli. Benne 
a szerző 680 oldalon foglalja össze az akkori magyar börtönüggyel kapcsolatos 
tételes joganyagot —  magyarázó szöveggel, nemzetközi összehasonlításokkal. 
A könyv leírja a különböző börtönrendszereket, foglalkozik a személyi állomány 
továbbképzésétől a foglyok zöldségnormájáig —  úgymond —  mindennel.

Hamarosan ugyanilyen terjedelemben megjelenik az új büntetésvégrehajtasi 
jogszabálygyűjtemény, amely csak a legfontosabb bv. jogszabályokat tartalmazza
—  tárgymutatóval ellátva, magyarázó szöveg nélkül. Az ebben megjelenő leg
alacsonyabb jogforrás : a miniszteri utasítás. A terjedelem arra utal, hogy a bv. 
munkáját szabályozó tételes jogi előírások és belső rendelkezések száma az eltelt 
időszakban körülbelül megháromszorozódott. Fejlődtek a törvényesség betartá
sának jogi garanciái, de érezhető a túlszabályozottság néhány jele is. A sok m ódo
sítás szinte áttekinthetetlenné teszi a szabályozást. Ember és jogász legyen a tal
pán, aki ezen a jogterületen hiánytalanul kiismeri magát.

A továbbiakban összefoglalás gyanánt jelezni szeretném, hogy milyen főbb 
irányokban szükséges korszerűsíteni a büntetesvegrehajtas szervezetet.

—  A  büntetésvégrehajtás hierarchikus rendjében fellelhető párhuzamosságo
kat, amelyek zavarják az irányítási rendszert, meg kell szüntetni, az irányítási 
profilokhoz tartozó jogállásokat egyértelművé kell tenni. (Ha a hierarchia adott
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pontján állóknak nem biztosítunk tényleges irányítási jogköröket, akkor jog 
állásuk is legyen ennek megfelelő.)

Az irányítás lineáris és funkcionális elemeit teljeskörúen meg kell vizs
gálni, és a funkcionális elemek számát csökkenteni kell az egységes büntetés
végrehajtási szemlélet kialakítása érdekében.

A hatáskörök megosztásánál jobban figyelembe kell venni a hatásköröket 
gyakorló személyek irányítási rendszerben elfoglalt helyét, tevékenységük jellegét 
es a centralizalast ennek megfelelően kell elvégezni.

—  Az információs rendszerbe olyan új formákat kell beépíteni, melyek csök
kentik a blokkolás veszélyét, egyben elősegítik az információk jobb feldolgozását, 
valamint a különböző szintek közötti kommunikáció kialakítását.

A büntetésvégrehajtási munka során kialakult új szervezeti formákat 
be kell építeni a szervezet hierarchikus rendjébe, s ennek megfelelően kell bizto
sítani szakmai felügyeletüket, irányításukat.

Dr. Sereg Pál
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