
intézeti elhelyezésre. Ha a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet országosan végzi 
ezt a munkát, akkor javaslatuk alapján szállítják az elítéltet a letöltőintézetbe. Ott a helyi 
adottságoknak megfelelően befogadják a javasolt csoportba és keresnek számára megfele
lő zárkát, munkahelyet, nevelési programot stb. Ha helyileg végzik az osztályozást, akkor 
egyszerűbb a helyzet, akkor az intézeti szakemberek oldják meg — a helyi lehetőségek fi
gyelembevételével — a csoportosítást. A beindult programok hatását kéthavonként, fél
évenként értékelni és a tapasztalatok alapján módosítani kell. A korrekció lehetőségét fel
tétlenül be kell építeni a rendszerbe.

így képzeljük el az ideálisan működő differenciálási rendszert, melynek gyakorlati ki
vitelezésére csak később, a feltételek jelentős javulása esetén kerülhet sor. Addig pontosan 
kidolgozunk minden részfolyamatot és minden alkalmazandó módszert.

A z  őrzés é s  a fe lü gye le t d iffe renciá lása

Dr. Németh Gyula hozzászólása

A végrehajtható szabadságvesztés-büntetés során az elítélt hosszabb-rövidebb időre 
büntetésvégrehajtási intézetbe kerül. Itt különböző hatások érik, melyek végső soron a ne
velését szolgálják. Részben e cél, részben a jogszabályi követelmények érvényesíthetősége 
érdekében a bv. intézetek védelme mellett szükséges a fogvatartottak őrzése és felügyelete, 
vagyis meghatározott helyen való tartásuk biztosítása.

Az 1970-es éveket megelőzően a bv. intézetek és a fogvatartottak őrzése azon hagyo
mányos elv alapján történt, hogy minden fogvatartott egyformán veszélyes biztonsági 
szempontból. Ezért mindenkit szigorúan őriztünk. Az esetek nagy részénél túlbiztosítottuk 
magunkat. De ez nem okozott gondot a szolgálatszervezésben, hiszen a megoldandó fel
adatok egyszerűbbek voltak, az elvárások meg elemibbek. S ami a zárt intézeteket illeti, 
alig volt intézeten kívüli munkáltatás, ugyanakkor a havi szolgálati idő lényegesen több 
volt. Ilyen körülmények között minden őrtoronyba tervezhettünk, minden körletszintre 
vezényelhettünk őröket, könnyebb volt az előállítások, a szállítások lebonyolítása, a mező- 
gazdasági táblák biztosítása.

A hetvenes évektől mind szélesebbre nyíltak a bv. intézetek kapui, hogy befogadhas
sák azokat, akik részt kívántak vállalni az elítéltek formálásában. Egyre több TIT-elő- 
adást, élménybeszámolót, sportrendezvényt szerveztek, művészeti csoportok léptek fel. 
A sikeres nevelés érdekében kiterjesztett ilyen irányú feladatok meggyorsították a szemlé
letváltás folyamatát, és egy másik ténnyel együtt rá is kényszerítették az őrszolgálat irányí
tóira a differenciálás szükségességét. Ez a másik tény pedig az őrszolgálati állomány szol
gálati rendszerének a megváltoztatása, a havi szolgálati idő folyamatos csökkentése volt.

A kísérleti időszakot nem számítva, az első fordulat 1971-ben történt, amikor is a 
24/24 órás szolgálati rendszert a 12/24 órás váltotta fel, a havi 360 órás szolgálati idő pe
dig 240 órára apadt. Ez a szolgálati rendszer még ma is él, a szolgálati idő pedig további 
három csökkentéssel érte el a mai 182 órás átlagot.

A szolgálati teher csökkentése nem párosult létszámnövekedéssel, ezért a szolgálati 
idő egyharmaddal való csökkentése döntő lendületet adott a differenciált őrzés mind szé
lesebb körű bevezetésének és kiteljesedésének. Egyértelművé vált, hogy az őrzést korsze
rűsíteni kell. Meg kellett találni az erők célszerűbb felhasználásának lehetőségét, meg kel
lett szüntetni a túlbiztosításokat, az illetékes vezetőknek nagyobb kockázatot kellett vállal
niuk és nem utolsósorban biztosítani kellett a differenciált nevelés őrszolgálati feltételeit 
is.

Különbséget kell tenni az őrszolgálati állomány és az őrszolgálati munka differenciá
lása között. Az őrszolgálati állomány differenciálása akkor történt meg, amikor az egyes 
intézetek létszámait, ezen belül az őrszolgálatokét megállapították. Ez időponthoz nem 
nagyon köthető, hiszen a felszabadulástól kezdve többé-kevésbé folyamatosan alakult,
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változott. Meghatározható időpontokat csupán az állományszervezési táblázatok módosí
tásai, illetve véglegesítései jelentenek. Az őrszolgálati állomány létszámának eldöntésekor 
figyelembe vették az intézet jellegét, nagyságát, kiterjedését, tagoltságát, de nem volt kö
zömbös a feladatok jellege, a fogvatartottak száma, az elítéltek veszélyessége, a jogpoliti
kai, valamint őrzési elvek betartása stb. sem, ilyen szempontok mérlegelése nyomán a 
nyolcvanas évek elején az őrszolgálati állomány összlétszáma részben csökkent, részben 
pedig különböző átcsoportosításokra került sor. Jelentős mértékű létszámváltozásokra az 
elkövetkezendő hetekben is kell számítani, ez azonban már nem az őrszolgálati állomány 
differenciálását jelenti, hanem a céljainkhoz várhatóan jobban igazodó szervezeti keretek 
kialakítását.

Az őrszolgálati munka differenciálását az 1982 óta érvényes Őrszolgálati Szabályzat 
öntötte jogi formába akkor, amikor meghatározta az őrzés és a felügyelet fogalmát. Esze
rint „az őrzés a fogvatartott meghatározott helyen való tartását, életének, testi épségének 
megóvását”, míg „a felügyelet a fogvatartott szükséges mértékű közvetett irányítását, tevé
kenységének és magatartásának figyelemmel kísérését, illetve ellenőrzését” jelenti. Ha a 
két meghatározást összevetjük egymással, akkor rögtön megállapíthatjuk, hogy például 
külső munkáltatás nem valósítható meg másként, csak őrzéssel. A gyakorlatban, ellenőr
zéseink során azonban azt tapasztaljuk, hogy a külső munkáltatás egy részénél nincs őr
zés, sőt esetenként még felügyelet sincs.

Az állami egészségügyi szolgálat kórházaiban elhelyezett fekvőbeteg fogvatartottak- 
kal kapcsolatban maga a jogszabály is ellentmondásos. Napi többszöri ellenőrzéssel meg
valósítható felügyeletet ír elő abból a célból, hogy megakadályozza a beteg elítélt szöké
sét. Ha pedig a szökés mégiscsak bekövetkezik, akkor rövid időn belül értesíteni kell az 
érdekelt bv. intézetet. Nos, az ellentmondás ott van, hogy a fogvatartott meghatározott he
lyen való tartásának a garantálása csak az őrzés fogalmába tartozik bele, míg a felügyelet 
fogalma eleve feltételez egy olyan helyzetet, ahol az intézmény mint egész őrizve van, és 
ezen belül csupán az egyes részek (körletek, munkahelyek, közösségi helyiségek) állnak, 
vagy állhatnak felügyelet alatt.

A külkórházba helyezésnél csakúgy, mint az előzőekben említett külső munkáltatás
nál a testület elsődleges kötelessége megakadályozni, hogy a fogvatartott kivonja magát a 
szabadságvesztés-büntetéssel járó hátrányok érvényesítése alól. így mindkét esetben meg 
kellene szerveznünk az őrzést. Az eddigi gyakorlat az ellentmondások ellenére bebizonyí
totta, hogy nem a túlbiztosítás ismételt előtérbe állítását, hanem a jogszabályi korrekció 
végrehajtását kell megcéloznunk.

Zárójelben megjegyezném, a jogszabály-módosítást követően az illetékes szervekkel 
közreműködve egyértelművé kellene tenni, hogy ha az intézeten kívüli felügyelet alól a 
fogvatartott kivonja magát, az szökésnek vagy önkényes eltávozásnak minősüljön-e. 
A cselekmény jogi megítélése sem a testületnek, sem a fogvatartottnak nem mindegy.

A biztonsági tevékenység őrzésre és felügyeletre bontásának — a kényszerűség ele
mén túl — sok olyan pozitív vonása van, mely hozzájárul a büntetésvégrehajtási feladatok 
színvonalas és maradéktalan végrehajtásához. A korábbi merev kötöttségeket jelentősen 
oldva kiszélesíti a csoportképzés lehetőségét. Noha a biztonsággal összefüggő kérdések
ben kötöttségek mindig lesznek, ezek alól teljes felmentés sosem adható, a fogvatartottak 
egyes csoportjait illetően azonban még vannak lehetőségek az őrzés felügyelettel való he
lyettesítésére, felügyeletre való mérséklésére.

A kötöttségek oldása az őrzés differenciálása szempontjából azt jelenti, hogy a fel
adatok megszervezésénél az őrzés módját a fogvatartott csoportok biztonságra való veszé
lyessége dönti el. Azt hiszem, nem túlzás annak leszögezése, hogy a fogvatartott közössé
gek összetétele, szervezeti felépítése jelentősen befolyásolja a körletek életét, a nevelő
munkát csakúgy, mint az őrzés differenciálását.

Nagy szerepe van az egyéniesítés elvének is, hiszen ennek alkalmazásával lehet és 
kell az intézeteken és a fokozatokon belül a fogvatartottakat — mind nevelési, mint biz
tonsági szempontból — a legmegfelelőbb csoportba sorolni, elhelyezési körletüket, lakó- 
helyiségüket, munkahelyüket kijelölni, őrzésüket és felügyeletüket megszervezni. Bizton
sági és nevelési oldalról vizsgálva is fontos az olyan információk megszerzése, hogy az 
egyes közösségeken belül vannak-e hangadók, s ha igen, akkor milyen irányba befolyásol
ják a csoportok hangulatát, magatartását, fegyelmét. Röviden úgy lehetne az elmondotta
kat összegezni, hogy az arra érdemes fogvatartott a büntetésvégrehajtás viszonyai között is
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kapja meg a megengedhető mértékű bizalmat, az arra érdemtelen pedig kerüljön szigo
rúbb körülmények közé.

A differenciálás ma már az őrszolgálati munka valamennyi területén szükségszerű
ség. Hol több, hol kevesebb elemével, de jelen van a külső munkáltatás és előállítás alatti 
őrzésben, valamint a fogvatartottak belső, munkáltatás alatti és egyéb mozgatás közbeni 
őrzésében és felügyeletében.

A differenciált őrzés elvének térnyerésével lehetővé vált az erők intézeten belüli újra
elosztása, a többletfeladatok megoldása. Ennek alapján lehetett az őrtoronyba vezénylen- 
dő őrök számát csökkenteni, sőt helyenként szinte teljesen megszüntetni, a körleteken a 
felügyelők számát megváltoztatni, a főfelügyelői és — újabban, a négyváltásos szolgálati 
rendszer alkalmazásával — az őrparancsnoki státusokat kigazdálkodni, az elítélteket pe
dig segédfelügyelőként az őrzésbe vonni. Mindezzel párhuzamosan módosult az egyes 
rendkívüli eseményekért felelőssé tehető testületi tagok tevékenységének megítélése. így 
például ma már előfordul olyan szökés, amelyért nem tesszük felelőssé az állomány tagját, 
míg korábban szinte fejvesztés járt érte.

Nagy, ma még nem teljesen kiaknázott lehetőségeket rejt magában az öntevékeny 
szervezet működtetése. Ezek a korábban kialakított és már kipróbált szervezeti keretek az 
önnevelés és nevelés mellett elősegítik a differenciált őrzés megvalósítását is. Igen ered
ményesen lehet ezeket a szervezeteket az intézet belső életének irányításában felhasználni, 
s az ezáltal megtakarított erőket más területre átirányítani. Az öntevékeny szervezetek 
részt vesznek saját életrendjük kialakításában, a rend, a fegyelem fenntartásában, az anya
gi ellátás biztosításában, de elérhető az is, hogy támogassák a személyi állományt a rend
kívüli események megelőzésében és a megszüntetésére hozott intézkedésekben.

Az öntevékeny szervezetek sok szempontból megváltoztatják a felügyelet szerepét. 
A külső őrség szűkíthető az őrhelyek számának csökkentésével, vagy azzal, hogy csak a 
nap meghatározott szakaszában — általában éjjel — kell őrizni a fogvatartottakat. A belső 
őrség pedig szinte teljesen megszüntethető, bár néhány sajátos feladatot (pl. a magánelzá
rás végrehajtását, a kényszerítő eszköz alkalmazását stb.) nem lehet az öntevékeny szerve
zetekre bízni.

Ennyit kívántam elmondani az őrszolgálati munka differenciálása témaköréből. Ta
lán sikerült néhány valós gondra felhívni a figyelmet, és megjelölni az őrzési és a nevelési 
tevékenység találkozási pontjait.

D iffe re n c iá lá s  a m u n ká lta tásfe jle sz té si k o n ce p c ió b an

Palotás Miklós hozzászólása

A 19. században kezdték úgy vélni, hogy a munkáltatás a bűntettesek megjavítására 
vezet. A szabadságvesztés-büntetést végrehajtó intézetekben egymás után jöttek létre az el
ítéltek foglalkoztatását biztosító ún. munkaüzemek.

A magyar büntetésvégrehajtásban — eltekintve bizonyos mértékű differenciálástól — 
alapvetően a munkakényszer elve érvényesült. A fegyházakban munkájuk nemét a fegyen- 
cek nem választhatták meg. A börtönökben és a fogházakban létesített munkanemek kö
zül a rabok és a foglyok szabadon választhattak. A betegség, aggkor vagy egyéb okok mi
att munkaképtelenek felmentést kaptak a munkavégzés alól.

Szélesebb körű differenciálás alapját vetette meg, amikor elhatárolták egymástól a 
belső és a külső munkát. Az előbbit az intézet falai közt, az utóbbit pedig az intézet falain 
kívül végezte az elítélt. Mindkettő lehetett zárt helyen, illetve szabadban végzett munka.

Belső rabmunkának számított a házi és az ipari munka. A házi munka — akárcsak 
ma — az intézet állandó, napi szükségleteinek ellátására szolgáló munka volt. Ezeket első
sorban a rendelkezésre álló megbízható rabmunkaerővel kellett elvégeztetni. Meglepő vi
szont, hogy hosszabb időre elítélteket ilyen munkára csak ideiglenesen lehetett beállítani.
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