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Egységes irányítás —  
eredményesebb végrehajtás

( Az elítéltkörletek belső életének irányításával kapcsolatos 0119/1982. 
sz. intézkedés végrehajtásának tapasztalatai)

1979 szeptemberében az Országos Parancsnokság vezetői értekezletén a 
Nevelési és az őrszolgálati Osztály előterjesztése alapján megvizsgáltuk, hogy a 
fogvatartottak elhelyezési körletén, a belső élet irányításában hogyan érvényesül 
az az alapelv, mely szerint a büntetésvégrehajtás egész hatásrendszere, ezen belül 
az egyes szervezeti egységek összehangolt tevékenysége azt a célt szolgálja, hogy 
az elítéltek szabadulásuk után sikeresen illeszkedjenek be a társadalom életébe.

Ismeretes, hogy a nevelés nemcsak a nevelők tevékenységének, hanem az 
egész büntetésvégrehajtási rendszer hatásmechanizmusának eredményeképpen 
jön létre. Ennek a hatásrendszernek fontos eleme az elítéltek körleten belüli belső 
élete, a belső élet irányításában részt vevő testületi tagok tevékenysége. Minthogy 
a büntetésvégrehajtási intézetekben a fogvatartottak elhelyezési körletein az 
őrzésbiztonsági és nevelési feladatok együttesen jelentkeznek, ezért az eredmé
nyesség javítása érdekében a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága 1980— 
82 között több bv. intézetben folytatott kísérletet olyan szervezeti formák kiala
kítására, melyek optimális mértékben biztosítják a belső élet egységes irányítását, 
s ezzel kapcsolatban a nevelési és a biztonsági feladatok maradéktalan végrehaj
tását.

Az operatív vezető a biztonsági és nevelési parancsnokhelyettes

A kísérlet során szerzett tapasztalatok alapján készült a 0119/1982. számú 
országos parancsnoki intézkedés, amely minden olyan intézetben, ahol a fogva
tartottak létszáma, összetétele, a feladatok bonyolultsága ezt indokolja, elren
delte a kísérletben kipróbált és sikeresnek minősült szervezeti változtatásokat. 
Eszerint a Budapesti Fegyház és Börtön, az Állampusztai Börtön, a Pálhalmai 
Börtön és Fogház, valamint a Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza mellett további 
hét intézetben —  a Szegedi Fegyház és Börtönben, á Sopronkőhidai Fegyházban, 
a Márianosztrai Börtönben, a Váci Bv. Intézetben, a Kalocsai Fegyház és Börtön
ben, a Fővárosi Bv. Intézetben és a Baracskai Fogházban biztonsági és nevelési 
parancsnokhelyettesi státusz rendszeresítését írta elő.

A biztonsági és nevelési parancsnokhelyettes a nevelési szabályzat és az 
őrszolgálat közös tevékenységének integrációját, operatív irányítását tartja kéz
ben —  vezetői szinten. Fontosságát jelzi az a tendencia, hogy a biztonsági-neve
lési helyettes lesz idővel minden intézetben a parancsnok általános helyettese, s 
mint ilyen, szolgálati elöljárója az intézet egész személyi állományának, közvetlen 
elöljárója az őrségparancsnoknak, a nevelési és az igazgatási szolgálatvezetőnek.
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A biztonsági-nevelési helyettesek kezében összpontosul a nevelési szolgálat 
és az őrszolgálat irányítása, tevékenységük koordinálása, a két szolgálati ág 
vezetésének ellenőrzése, a biztonsági és nevelési feladatok végrehajtasanak bizto
sítása. Szerepét csak abban az esetben töltheti be megfelelően, ha rendelkezik 
biztonsági, őrszolgálati, nevelési ismeretekkel, jó  áttekintő szervezőképességgel, 
és az intézet irányító struktúrájában önálló mozgásteret kap.

Csoportvezető nevelő a körletek élén

Az intézkedés hangsúlyozza a nevelés integráló funkciójának fontosságát, 
s ezt olyan szervezeti intézkedésekkel tamasztja ala, melyek a korábbi párhuzamos 
és kettős irányítással szemben növelik a nevelők hatáskörét és ezzel együtt 
felelősségét a körletek belső életének irányításában. Kimondja, hogy a felsorolt 
intézetekben a belső élet közvetlen irányításával a csoportvezető nevelőket kell 
megbízni. A napi feladatok végrehajtásában a körleten szolgálatot teljesítő neve
lők, főfelügyelők, felügyelők a csoportvezető nevelők irányítása alá kell hogy
tartozzanak. , .

Az egységes irányítás gyakorlati kivitelezését a fogvatartottak elhelyezesi 
körletében kell megoldani. Mivel központi feladat az elítéltek nevelése, ezért 
egyértelmű, hogy az egységes struktúra irányításának a legrátermettebb nevelő 
kezébe kell kerülnie. Á csoportvezető nevelő kijelölését azért tette lehetővé az 
Országos Parancsnoki Intézkedés, mert így a körlet szervezési feladatai egy kézbe 
tudnak összpontosulni, s lehetővé válik az egységes szemlélet és követelmény- 
rendszer tényleges kialakítása. ^

A csoportvezető nevelő kijelölése csak azokban az intézetekben indokolt, 
ahol a fogvatartottak elhelyezése mind területi alapon, mind a feladatokat érin
tően tagolt. Olvan intézetekben van tehát jelentősége a csoportvezető nevelő irá
nyító tevékenységének, ahol távoleső, elkülönülő alegységekben vannak a fogva
tartottak elhelyezve (például: Állampusztán, Pálhalmán, Tökölön), valamint a 
tevékenységi rendszer kellően differenciált. Más esetben a funkció formális, s 
mint ilyen, morálisan romboló hatású.

A kijelölt csoportvezető nevelők munkaköre bővült, felelősségük jelentősen 
megnövekedett. Irányító, szervező feladatuk mellett —  bar kisebb elítéltlét
számmal —  megmaradt a nevelési csoportjuk, tehát közvetlen nevelői feladatokat 
is ellátnak. A csoportvezető nevelővel szemben —  az őrszolgálati beosztottakkal 
való együttműködés szempontjából —  követelmény, hogy ismerje a beosztott őr 
feladatait, akinek egyébként elöljárója, ismerje a biztonsággal összefüggő követel- 
ménveket. Az érintett területnek úgy legyen a gazdája, hogy véleménye nélkül 
ne hozzanak döntést semmilyen csoportját érintő ügyben. Felkészültnek kell 
lennie, hogv nevelési feladatai mellett el tudja látni az őrszolgalati es anyagi
gazdasági feladatait is. ^

Arra kell törekedniük —  és ez ma még sajnos nem általanos — , hogy a körlet 
életét valóban irányítsák. Úgy kell tehát a feladatokat elosztaniuk, a munkát 
megszervezniük, a beosztott nevelőket, a körleten szolgalatot teljesítő főfelügyelő
ket és felügyelőket irányítaniuk, hogy azok tevékenysége egyöntetűen a nevelési 
feladatok megvalósítása irányába hasson.

Eltérő sajátosságok, eltérő végrehajtás

A büntetésvégrehajtási intézeteknek 1983-ig meg kellett valósítaniuk az or
szágos parancsnoki intézkedésben megfogalmazottakat, ki kellett alakítaniuk az
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új szervezeti formát az új státuszok belső átcsoportosítása útján. A létrejött új 
beosztásokhoz —  biztonsági-nevelési parancsnokhelyettes, csoportvezető nevelő —  
a munkaköri leírások, valamint az alkalmas személyek kiválasztása —  a parancs
nokság illetékes szakosztályai által készített ajánlások alapján —  nem készültek el 
minden intézetben határidőre. Ugyanígy a Kalocsai, a Baracskai, valamint a F ő
városi Bv. Intézetben a tervezettnél későbbi időpontban került sor a biztonsági és 
nevelési helyettesek személyének kijelölésére. A Szegedi Fegyház és Börtönben 
egy csoportvezető mellé három szintfelelős nevelőt neveztek ki, akiknek feladata, 
hatásköre szűkebb, mint általában a csoportvezető nevelőké.

Szükség volt az egyes intézetek sajátosságainak figyelembevételére, az eltérő 
álláspontok, elképzelések egyeztetésére. Az intézkedést megelőző kísérlet nyil
vánvaló eredményei ellenére sok helyütt ellenállás, bizonytalanság volt tapasztal
ható, mivel a szervezeti intézkedések módosították a hagyományosan kialakult 
munkamegosztást, elsősorban a belső őrség és a nevelők között.

Kedvező tapasztalatok, kedvezőtlen személyi feltételek

A fogvatartottak körleten belüli életének egységes irányításával kapcsolatos 
intézkedés alapján megvalósított szervezeti változások többnyire kedvezőek.

A szolgálati ágak —  különösen a nevelési szolgálat és őrszolgálat —  között 
jelentősen fejlődött az információs rendszer. A tájékoztatás, a feladatok kölcsö
nös ismerete önmagában is a belső élet szervezettségének, a nevelőhatások érvé
nyesülésének fejlődését eredményezte.

A kiemelt szerep, amit a fogvatartottak belső élete az utóbbi időben kapott, 
hozzájárult az anyagi-technikai feltételek javításához. A kialakult szemlélet jelen
tős szerepet játszott abban, hogy az új, illetőleg felújított körletrészeken a ko
rábbiaknál kedvezőbbek az elhelyezési feltételek, jobban figyelembe vették a 
nevelési feladatok megoldásának lehetőségeit.

Az intézetekben nagyobb figyelmet fordítottak a belső őrség —  a főfelügyelők 
és felügyelők —  kiválasztására. Az elítéltekkel közvetlenül foglalkozó főfelügyelők, 
felügyelők személyével, tevékenységével, képzettségével szemben nagyobb igé
nyek jelentkeztek. Az őrség tagjai vannak a legszorosabb kapcsolatban az el
ítéltekkel, s így a korábbinál nagyobb részt kell vállalniuk a nevelési feladatok 
megoldásában. Ellenőrző, felügyelő funkciójuk betöltése közben mindig figyelem
mel kell lenniük a nevelési célokra is.

Az ismert létszámgondok és a feladatok sokrétűsége miatt nehézségeket okoz 
a belső őrség tagjainak kiválasztása. Kevés ma még az olyan őr, aki képzettség
ben, rátermettségben minden elvárásnak megfelel. Még több fejfájást okoz azon
ban az a tény, hogy nem sikerül a belső őrséget stabilizálni, sok a helyettesítés, 
gyakoriak a személycserék. Márpedig a nevelői feladatok támogatása nem nélkü
lözheti, hogy az őr ismerje a munkaterületet, az elítéltállományt, az elvárható 
követelményszintet. Folyamatos munkát és eredményt csak attól lehet elvárni, 
aki egy munkaterületen teljesít szolgálatot, aki ha intézkedik, tudja, hogy dön
téseinek hatása az adott területen hosszú távon érvényesül. Ez alapfeltétele annak, 
hogy jó kapcsolat alakuljon ki a nevelővel.

A belső őrség személyi állományának végleges kijelölése, az egyes körlet
részek biztonsági és nevelési sajátosságainak ismerete alapvető követelmény 
ahhoz, hogy a belső őrség betölthesse az elítéltkörletek életének irányításában a 
rá háruló feladatokat, hogy tartalmas munkakapcsolat alakuljon ki közöttük és a 
nevelők között.
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A körleten szolgálatot teljesítő őrrel szemben követelményként fogalmazódott 
meg, hogy rendelkezzen a pedagógiai ismeretek olyan minimumával, amely alkal
massá teszi őt, hogy megértse a reális nevelési célkitűzéseket, és azokért a sajat 
feladatkörén belül képes legyen eredményesen tevékenykedni Ezen ismeretek 
oktatását a nevelési szolgálatok vezetői és beosztottai szerveztek, illetőleg haj o 
ták végre. Az ismeretanyag átadásán túl ezek a foglalkozások segítettek abban is, 
hogy a két szolgálati ág beosztottai között meglévő félreértések megszűnjenek, az
elvek és feladatok tisztázódjanak. , ,

A napi munka gyakorlatában történtek olyan apró, de eredmenyukben je 
lentős változások, melyek jelzik, hogy az Országos Parancsnoki Intézkedésben 
megfogalmazott elvek hatottak az intézetek munkájára. Ilyen volt például az 
intézetekben érvényben lévő, az elítéltekre vonatkozó napirendek felulyizsgalata, 
a büntetésvégrehajtási fokozattól, az elítéltcsoport összetételétől függő ditteren- 
ciált napirendek kialakítása, melyek a biztonság megtartásával adnak alkalma 
az öntevékenység kibontakoztatására, s nem terhelik a szüksegesnel nagyo
mértékben a személyi állományt.

Az együttműködés alapja az egységes követelménytamasztas a fogvatartot- 
takkal szemben. Általánossá váló gyakorlat a nevelők, főfelügyelők, felügyelők 
szintjén a közösen végzett ellenőrzések, a napi munka során szerzett tapasztala
tok megbeszélése, a fegyelmi ügyek, illetve jutalmazások együttes elokeszi ese, 
következetes, világos követelményrendszer kialakítása a fogvatartottakkal szem-

b<3n Az érintett intézetekben a két szolgálat tagjai között általános az a fel
fogás, hogy a jelenlegi szervezeti megoldás átmeneti jellegű. A feltetele meg e- 
remtése után a belső őrség minden vonatkozásban a nevelesi szolgalathoz kerül 

. l  ^

maj A belső élet egységes irányítása érdekében létrehozott szervezeti változások
—  úgy tűnik —  szakmai értékükön túl a személyi állomány igenyevel es elvárá
sává! is találkoztak.

A változás buktatói

A téma iránti fokozott figyelem rávilágított több olyan helytelen felfogásra 
és gyakorlatra, melyek megszüntetése javíthatná munkánk ere menyessege 
Fennáll, s jelenleg is fenyeget az a veszély, hogy a csoportvezeto nevelők mun iá
idéi ének és energiájának nagyobb részét felemészti az irányításuk alatt álló korlet 
anyagi ellátása, a szervezési és adminisztratív feladatok elvegzese, s ez a tartalmi 
munka színvonalának csökkenését eredményezheti, mivel a legkepzettebb, leg
rátermettebb nevelők lettek kinevezve, őket vontuk el a közvetlen pedagógiai 
tevékenységtől. Volt olyan tapasztalat, hogy a belső őrség tagjai kozul többen 
az előírt, valamint a kialakult gyakorlat alapján rájuk háruló feladatok egy részét
—  esetenként nagy részét —  nem végezték el, azt a csoportvezeto nevelőre han-

Ahhoz, hogy ennek a veszélynek a realitását m i n i m á l i s r a  csökkentsük, szük
séges, hogy a körleten felmerülő problémákkal a vezetés magasabb szintjen is 
foglalkozzanak, a csoportvezető nevelő hatáskörét meghaladó kerdesekben mi
előbb döntés szülessen, hogy a megoldatlan p r o b l é m á k  halmozodasa a körleten 
szolgálatot teljesítők lendületét, munkakedvet ne csökkentse, elegedetlensegre, 
közömbösségre ne vezessen.

Az elítéltkörletek belső életének egységes irányítására vonatkozo intézke
dések tapasztalata olyan eredményeket hozott, amelyek a megyei intézetekben is

14



hasznosíthatók, illetve az ide vonatkozó intézkedések valamennyi büntetésvégre
hajtási intézetben éreztették kedvező hatásukat. A körleteken erősödött a nevelő 
szerepe az elítéltek életének, körülményeinek alakításában, formálásában. A ne
velő állásfoglalásai, javaslatai kevesebb ellenállásba ütköznek most már.

A fogvatartottak körletein folyó munka egységes szervezetbe foglalása fel
tételeinek, módszereinek kidolgozását tovább kell folytatni, a tapasztalatokat 
tovább kell elemezni, értékelni.

A végleges megoldást pedig a büntetésvégrehajtás szervezetfejlesztési kon
cepciójában kell megfogalmazni.

Módos Tamás
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