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Biztató tapasztalatok 
a körletek egységes irányításában

1986. április 1. és június 1. között a nevelési szolgálat irányítása alá került a 
belső őrség tizenkét végrehajtó intézetben. Ez a szervezeti változás a büntetésvég
rehajtás belső struktúrájának fejlesztésében jelentős állomás, része annak a fo
lyam atnak, amely 1979-ben indult el az elítéltkörletek egységes irányítását meg
célzó kísérlettel. Ennek során különböző szervezeti alternatívákat próbáltunk ki, 
és ezek tapasztalata alapján — az egységes végrehajtó intézetek sajátosságainak 
megfelelően — m ind az irányítás, m ind pedig a végrehajtás szintjén megváltoz
tattuk  a szervezetet.

K öztudott, hogy az irányítási feladatok bonyolultságát figyelembe véve 
rendszeresítettük a biztonsági-nevelési parancsnokhelyettesi beosztást, és azok
ban az intézetekben, ahol a nevelők, felügyelők létszáma, valam int a jól elkülö
níthető körletrészek, feladatok indokolttá tették, ott a csoportvezető nevelői be
osztást.

Az érintett intézetekben ez a szervezeti változás emelte az őrszolgálat és a 
nevelési szolgálat együttm űködésének színvonalát, javíto tta a feladatok elvégzé
séhez szükséges inform ációáram lást. Nagym értékben hozzájárult ahhoz, hogy az 
egyre nehezebbé váló elhelyezési, ellátási és nevelési feltételek ellenére a körletek 
rendje, biztonsága, a fogvatartottak fegyelme megfelelt az elvárásoknak. A to 
vábblépést, a felügyelői állom ánynak a nevelési szolgálat irányítása alá való he
lyezését ugyanaz az igény tette szükségessé, amely a körleten belül egységes szer
vezet létrehozását és ennek eredm ényeként egységes irányítás, követelmény és 
végrehajtás biztosítását kívánta.

Az átszervezéstől az elítéltek életkörülm ényeinek célszerűbb alakítását, egy
ségesebb követelm énytám asztást és bánásm ódot, az elítéltközösségek eredm é
nyesebb irányítását, azaz a nevelés hatékonyságának, a nevelőm unka feltételei
nek javulását vártuk.

Az elmúlt — viszonylag rövid — időszak eredm ényeit értékelve elm ondhat
juk, hogy az átszervezés a m inden részletre kiterjedő, alapos előkészítő m unka 
következtében az érintettek széles körében szervezett, több fórum on történő fel
készítése m iatt zökkenőm entes volt.

Az előkészítés során természetesen szám ítottunk azokra a negatív tényezők
re, melyek nehezítik a várt eredm ények elérését. Az őrszolgálat eddig egységes 
szervezete gyakorlatilag kettévált, az így mintegy felére csökkent létszámmal ne
hezebb gazdálkodni. Az őrszolgálat vezetői közül többen presztízsvesztésként él
ték meg az átszervezést, és vagy közöm bösen, vagy elutasítással fogadták a válto
zást. M int m inden újtól, ettől is sokan idegenkedtek, és az előkészítés időszaká
ban ki is fejezték bizalm atlanságukat.

M indezek ellenére az őrszolgálat és belső őrség állom ányát sikerült jelen tő
sebb konfliktus, feszültség nélkül kialakítani. Ez nem jelenti azt, hogy nem vol
tak viták a beosztott személyét érintően, de ezeket a szolgálati ágak vezetői ren
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dezni tudták. Valamennyi érintett intézet m ár évek óta törekedett a szakaszok, 
ezen belül a külső és belső őrök stabilizálására, így bizonyos fokig az elkülönülés 
az átszervezés időpontjára m ár ki is alakult.

A központi irányelv szerint az őrszolgálat és a felügyelői állom ány létszámát 
úgy kell m egállapítani, hogy a szükséges vezénylések m indig a körletről a külső 
őrség felé történjenek, hogy hely- és személyi ism erettel nem  rendelkező őr ne le
gyen helyettesítő a körletben. E helyes elgondolás m aradéktalan m egvalósítását 
a jelenlegi létszámviszonyok sajnos nem engedik meg, gyakoriak az intézeten be
lüli vezénylések, s ellenőrzéseink során az is előfordult, hogy bizony olyan sze
mély került a körletre, aki a felügyelői feladatok ellátására nem  volt felkészítve.

A szervezeti változás legközvetlenebbül a felügyelői állom ányt érintette. Ter
mészetes volt tehát, hogy az intézkedés sikere szem pontjából m eghatározó sze
rephez ju to tt a felügyelők hangulata, hozzáállása. Annak érdekében, hogy a m ás
hová tartozást, a nevelőkhöz kötődő szorosabb egym ásrautaltságot könnyebben 
elfogadják, eleinte nem kaptak a korábbiaktól eltérő feladatokat a felügyelők.

Ma m ár viszont érzékelhetők a körletben végzett m unkában a feladatm eg
osztásnak olyan pozitív elemei, melyek tartalm ilag is m egújítják az eddigi együtt
m űködést. A nevelők megbízzák a felügyelőket bizonyos viselkedésform ák meg
figyelésével, véleményt kérnek a fogvatartottakról és így tovább . . .

Ugyanakkor az sem hallgatható el, hogy az egymás mellé rendeltségből ese
tenként személyes konfliktus, hatalm i rivalizálás alakul ki a nevelő és a felügyelő 
között. Vannak olyanok, akik még m a sem értik, hogy a feladatok m egoldása so
rán egymásért, egymást segítve kell tevékenykedni, s nem  az a problém a, hogy ki 
kinek az utasítását köteles végrehajtani. Ilyen összeütközések ott fordulnak elő, 
ahol a feladatok, hatáskörök tisztázatlanok, a körlet vezetése gyenge, az ellenőr
zés megoldatlan.

Az a tény, hogy a körlet belső rendjének, fegyelmének alakulása a feladatok 
és a felelősség átrendeződésével m a m ár alapvetően nem az őrszolgálat, hanem  a 
nevelési szolgálat megítélésére hat ki, befolyásolják a nevelők szemléletét is. Arra 
ösztönzik őket, hogy biztonsági vagy ellátási kérdésekben ne legyenek közönyö
sek.

Úgy tűnik, hogy a nevelők és a felügyelők azonos szolgálati ághoz való ta r
tozása nem csökkentette az egymás m unkáját érintő kritikai észrevételek számát, 
csupán ezek indítékát változtatta meg. Egyre többen látják be, hogy közös csó
nakban eveznek, s ezért kritikai megjegyzéseik többnyire a jobbítás szándékával 
hangzanak el, valam int tárgyszerűbbek is.

Az új rendszerben a belső őrség m unkájának szervezése, a személyekkel való 
foglalkozás terhe a nevelési szolgálatnál csapódik le. M egsokszorozódott az ad
minisztráció, megnőtt a nevelési szolgálatvezető feladatköre, felelőssége, munka- 
terhe. Logikus tehát, hogy a terhek csökkentése, a feladatok megosztása érdeké
ben a szolgálatvezető m unkáját csoportvezető nevelők segítsék, átvállalva a szol
gálatszervezés egyes elemeit. Ahol nem  voltak hasonló beosztások, ott időlegesen 
az őrszolgálat állom ányából neveztek ki vagy vezényeltek át személyeket, akik a 
felügyelői állom ánnyal kapcsolatos szervezési, ellenőrzési feladatokat végre tud 
ták hajtani.

Néhány intézetben a nevelők (a nevelési szolgálatvezető irányítása alatt) és a 
felügyelők (a csoportvezető nevelő vagy más megbízott személy vezetésével) el
különülésének tendenciája tapasztalható. Holott a nevelési szolgálatvezetők álta
lános felelősségének a feladatok megoszlása esetén is érvényesülnie kell.

A körletek biztonságáért, az ott folyó m unkáért a nevelési szolgálatvezető fe
lel, ez tagadhatatlanul szűkíti az őrszolgálati vezetők közvetlen intézkedéseinek 
körét. A körletek életébe csak abban az esetben kell beavatkozniuk, ha azt a biz
tonság megkívánja tőlük. Ez azonban nem csökkenti az egész intézet biztonságát
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érintően az őrszolgálat felelősségét. A hivatali idő végétől pedig az őrparancsnok 
jogosultsága ugyanolyan, m int korábban.

Az őrszolgálati vezetők — különösen az őrségparancsnokok — közül néhá- 
nyan státusvesztésként fogták fel az átszervezést. Kevesebb beosztott, kisebb te
kintély — gondolták. A nevelési szolgálatvezetők ezzel szem ben egyszerűen tu 
dom ásul vették a szervezeti változást, s csupán  néhányan estek kétségbe a meg
növekedett fe ladatok  láttán . U gyanakkor senki nem  örült, illetve lelkesedett te
kintélyének, presztízsének — pon tosabban  az erre vonatkozó vélem ényeknek a
— növekedése m iatt.

Az őrszolgálat vezetői túlnyom órészt m egértették az átszervezés szükségessé
gét, azonosultak  az ebből eredő feladatokkal, és sokat tettek  a folyam at sikeres 
lezárása érdekében. A körleten  rendszeresen ellenőriznek, m inősítő megjegyzése
ik konkrétak  és tárgyilagosak. A főfelügyelők tudom ásul veszik az ellenőrzések 
tényét, nem  vitatják az észrevételek jogosságát. Az ő rparancsnokok a hivatali 
m unkaidő u tán  kellő figyelm et fo rd ítanak  a körletekre, szerepüket nem  hangsú
lyozzák túl, és csak olyan m értékben avatkoznak be a körletek életébe, am ilyen 
m értékben ezt a folyam atos m unka m egköveteli.

U gyanakkor egyes őrparancsnokok  olyan hiányosságokat tárnak  fel a körle
teken ellenőrzéseik során , m elyek m ellett az átszervezés elő tt gyakorta m aguk is 
elm entek. A főfelügyelők között is akad  olyan, aki függetleníteni kívánja m agát 
az őrparancsnoki ellenőrzéstől, és ezt viselkedésével, nem egyszer megjegyzései
vel is kifejezésre ju tta tja . Ezek azonban  egyedi, nem  általánosítható  jelenségek. 
Az érin tett intézetek parancsnokai ism erik a nem kívánatos m egnyilvánulásokat, 
intézkednek velük szem ben, s figyelemm el kísérik u tasításaik  hatását.

Az átszervezés u tán  meg kellett vizsgálni az őrparancsnoki és a csoportveze
tői beosztás között m eglévő anyagi és erkölcsi m egítélésben m utatkozó különbsé
geket. A csoportvezető beosztásban lévők szűkebb terület m unkájáért felelnek, és 
a két beosztás között képzettségbeli követelm ények terén sincs olyan m értékű el
térés, am i indokolná az illetm énykategóriában és az elérhető legm agasabb rend
fokozatban m eglévő eltéréseket. Ezért az országos parancsnokság vezetése d ön
tö tt az illetm énykategória m ódosításáról, illetve arról, hogy az őrparancsnokok is 
elérhessék az őrnagyi rendfokozatot.

Az eddigi tapasztalatok  azt m utatják , hogy nagyobb figyelmet kell fordítani 
az új helyzetben jelen tkező  problém ák m egoldására. Többek közt foglalkozni 
kell a felügyelői állom ány továbbképzésének szervezésével, illetve a meglévő to 
vábbképzési rendszerbe tö rténő  beillesztésével; az őri és a felügyelői állom ány 
u tánpó tlásának  kérdésével; az eligazítások m ódjának  és gyakorlatának fejleszté
sével.

Az intézetek többségének nincs határozo tt elképzelése a belső őrség tovább
képzését illetően, de a Bv. Országos Parancsnokság illetékes szakosztályai sem 
készítettek az 1986— 1987-es oktatási évre a szervezeti m ódosításnak megfelelő 
tem atikát. A felügyelői állom ány képzésére, továbbképzésére a biztonsági és a 
nevelési osztály az év folyam án közösen dolgoz ki egységes rendszert.

Az őri és a felügyelői állom ány utánpótlásával kapcsolatban is tapasztaltunk  
olyan ellentm ondásokat, am elyek a szűkös létszám feltételek között további p rob 
lém ákat okoznak. Az eltelt rövid idő  alatt több intézetben is sor került a felügye
lői állom ány u tánpó tlására. A gyakorlat szerencsére nem  egységes, m ert nem  tű 
nik ideálisnak. Az új m unkaerő t á lta lában  a külső őrséghez veszik fel. Innen 
iskolázzák be, m ajd ném i őrszolgálati gyakorlat u tán  felügyelői állom ányba he
lyezik. H a a  létszám hiány sürgető, akkor az ú jonnan  felvett m unkaerő  helyett va
lakit áttesznek az őrszolgálati állom ányból a belső őrséghez. De így, a rendszer
hez ragaszkodva előfordul, hogy átm enetileg a felügyelői állom ánynál két-három
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emberrel kevesebben, az őrségnél pedig ugyanennyivel többen vannak a szüksé
gesnél.

A feladatok végrehajtásának átrendeződése végső soron a körletek irányítá
sának egyszerűsödését jelentette. M iután a napirend betartásához és a különböző 
program ok lebonyolításához szükséges mozgatás irányítása egyazon elöljáró ha
táskörébe került, a felm erülő problém ák m egállapítása, a végrehajtásbeli pon tat
lanságok kiküszöbölése könnyebb.

A körletekben fegyelem van. A viselkedési szabályokat ugyanúgy megköve
telik, mint eddig. A fogvatartottak hangulata megfelelő, súlyosabb rendbontás, 
rendkívüli esemény nem fordult elő az átszervezés óta. Egyes intézetekben még 
javult is a helyzet, mivel a nevelők a körlet rendjéért, az elítéltek m ozgatásának 
biztonságos végrehajtásáért közvetlenebbül érzik felelősségüket.

Az 1986. évi statisztikai adatok azt m utatják, hogy m ind a fegyelmi vétségek 
száma, mind az elkövetők száma csökkent az utóbbi időkben. Ezt azonban nem 
lehet az átszervezés eredm ényeként elkönyvelni, mert a csökkenés mértéke nem 
haladja meg az elm últ években tapasztalható ingadozást.

Javult a két szakterület közötti inform ációs kapcsolat. A csoportvezető neve
lő szolgálatba lépésekor tájékozódik az őrparancsnoknál a távolléte alatt történ
tekről. A nevelési szolgálat továbbra is közli az elítéltek heti program ját az őr
szolgálattal. A körlet eseményeit a főfelügyelők elöljárójukon kívül az őrparancs
noknak is jelentik. Bizonyos inform ációk párhuzam osan futnak. Egyes esemé
nyeket mind a körleten, m ind az őrszobán elhelyezett dokum entum okba felje
gyeznek. N éhány intézetben m unkafüzetet, üzenőfüzetet is alkalm aznak. Úgy 
tűnik, a végleges gyakorlat kialakulásáig egyfajta túlbiztosításra törekednek az 
intézetek.

Összefoglalva az eddigieket m egállapíthatjuk, hogy a belső őrséget érintő 
szervezeti változással olyan rendszer jö tt létre, mely hosszú távon alkalm as a kör
letek életének egységes irányítására. Az őrszolgálati szabályzat tervezete, mely az 
új rendszerrel kapcsolatos jog- és feladatköröket, kötelezettségeket csoportosítja, 
elkészült. A láírására a m agasabb jogszabályok m ódosítását követően kerül sor. 
A nevelési szolgálat vezetői szám ára pedig most készítünk egy olyan m ódszertani 
segédanyagot, mely a felügyelői állom ány szervezésével, irányításával kapcsola
tos feladatokat rendszerezi, segítve ezzel az új szervezeti form a adta lehetőségek 
kihasználását.

Frank Tibor—Módos Tamás
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