
igazságügyi gyermekvédelem lemondott a büntetőjogi felelősségre vonásról, és 
kizárólag a pedagógia eszközeire támaszkodott a gyermekbűnözés elleni harc
ban.

*

A Tanácsköztársaság megdöntése után ismét működni kezdtek a századforduló 
tipikus büntetésvégrehajtási intézményei. Majd a harmincas években, az ún. 
pénzügyi, szanálási akció keretén belül elsorvadtak ezek az intézmények, és a 
büntetőjogi gondolkodás előteréből is kikerült a fiatalkorú bűnelkövetők megja
vításának ügye.

Finkey Ferenc munkásságától eltekintve a magyar börtönügyi irodalmat az 
a prakticista szemléletmód jellemezte, amely nem vett tudomást a Nyugat-Euró- 
pában zajló börtönügyi fejlődésről. Csak a felszabadulás hozott változást, de er
ről a korszakról majd később szólunk.

Lengyel László

A  büntetésvégrehajtás ellenőrzési rendszeréhez

A büntetésvégrehajtás jelenleg működő ellenőrzési rendszerét a személyes 
megbeszéléseken általában jónak ítélték a büntetésvégrehajtási ellenőrzéseket 
végrehajtó vezetők és ügyintézők, valamint az ellenőrzöttek. De az ellenőrzés 
gyakorlatára vonatkozóan kivétel nélkül — mindenki felvetett néhány problé
mát. Úgy tűnt a vizsgálatok mennyisége az intézetek látogatottsága megfelelő 
mértékű, bár egyes ellenőrzöttek szerint néha túlzott is. A vizsgálatok végrehajtói 
nem osztják e nézetet, mert úgy vélik, hogy egy szakosztályi ellenőrzés a gyakor
latban nem terheli meg jelentősen a szakszolgálaton kívüli területeket, a vizsgála
tok tapasztalatairól — többnyire még a helyszínen — lefolytatott beszámolók vi
szont igencsak segíthetik az intézeti vezetőket munkájukban.

M indamellett az ellenőrzések gyakoriságát célszerű kismértékben csökkente
ni. Az 1986-os novemberi pénzügyminisztériumi revízió is ezt támasztja alá. A jö 
vőben előre kell lépni, mind a minőség, mind a hatékonyság szempontjából. 
A korszerű ellenőrzési elvek az átfogóbb, általánosabb irányt követik, nem a sza
kosítást hangsúlyozzák. Természetesen ez utóbbit sem lehet elhanyagolni. Az in
tézetek leterheltsége, továbbá a kiszállás költségei miatt a vizsgálatok vezetői az 
utóbbi időben arra törekednek, hogy minél kevesebben vegyenek részt az adott 
ellenőrzés végrehajtásában. Egyes osztályok vezetői különösen az anyagi és a 
vállalatfelügyeleti területeken szakterületük sokrétűsége miatt nem tudják ezt a 
törekvést támogatni.

Gondolni kell azonban arra, ha az intézetek szolgálatvezetőitől elvárjuk 
szakterületük teljes körű ismeretét, úgy ezt a Parancsnokság főelőadóitól is meg 
lehet követelni. Sokak véleménye szerint az ügyintézők meg is felelnének e célra, 
de a vezetők nem bíznak rájuk összetettebb feladatokat, holott univerzális ellenő
röket kíván az idő. Ugyanakkor ha az átfogóbb ellenőrzéseket a megelőző vizsgá
latok hatékonyabban segítenék, akkor a megfelelő információk birtokában köny- 
nyebben és eredményesebben lehetne összefoglalni a korábbi jelentéseket. Ez 
különösen áll a vezetésvizsgálatokra.
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A fontosabb ellenőrzési fajtákról

A vezetésvizsgálatokban a résztvevők száma és összetétele viszonylag állan
dó volt, az országos intézeteket is annyian vizsgálták, mint a kisebb megyei inté
zeteket. Úgy tűnik, indokolt lenne az utóbbi szerveket vizsgálók körének szűkíté
se, főként ha a korábbi ellenőrzéseken nem merültek fel komolyabb problémák.

A vezetésvizsgálatokat megelőző eligazításokon felhívják a résztvevők fi
gyelmét arra, hogy az ellenőrzés során az intézet ötéves tevékenységét folyamatá
ban kell értékelni. Ez kielégítően csak úgy oldható meg, ha az előző években vég
rehajtott szakosztályi ellenőrzéseket, téma- és célvizsgálatokat fel lehet használ
ni. A vezetésvizsgálatra minden esetben fel kell készülni, a részanyagok végén 
össze kell foglalni a látottakat, a résztvevőktől több konstruktív javaslatot kell 
várni.

A jelentések mutassanak rá a vizsgált szerv jó munkájára is, emeljék ki a kü
lönösen kedvező, mások számára is példamutató tapasztalatokat. Felvetődött, 
hogy a részjelentéseket írja alá minden résztvevő. A felelősség így közvetlenebb, 
de jó munka esetén a sikerélmény is nagyobb. Ami a jelentések formai oldalát il
leti, törekedni kell a terjedelem ésszerű csökkentésére, de konkrét oldalszámot 
szükségtelen előírni, a problémák gyakorisága, nagysága szabjon annak határt.

A vezetésvizsgálatok után, az ellenőrzött intézetekben tapasztalt hibákat, hi
ányosságokat — általában egy éven belül — ki kell küszöbölni. Szóba került, 
hogy az utóellenőrzéseket a jövőben osztályvezető-helyettesek is irányíthatnák. 
Bár jogszabályi akadálya ennek nem lenne, a kialakult gyakorlatot csak kivétele
sen indokolt esetben érdemes megváltoztatni.

Az utóellenőrzés általános célja az, hogy az ellenőrző szerv a helyszínen 
győződjön meg a korábbi vizsgálat után kiadott intézkedések végrehajtásáról. Ar
ról is meg kell győződni, hogy a sokoldalúan egyeztetett javaslatokat megvalósí
tották-e. Az utóellenőrzés nem önálló ellenőrzési típus, tehát bármelyik ellenőr
zési fajtát követheti.

Az átfogó/komplex vállalatfelügyeleti ellenőrzés módszerében, gyakorlatában 
minőségi változást hozott a VI. ötéves tervidőszak. Az Ipari Minisztérium, a Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, és az Orszá
gos Árhivatal ellenőrzési elveit sikerült ötvözni — szem előtt tartva a büntetés- 
végrehajtás vállalati munkáltatásának sajátosságait — a korábbi rendszer pozitív 
vonásaival. A vizsgálatok hatékonyságát növelné a gondosabb előkészítés, a vál
lalat korábban összeállított információs dokumentációja, mely tartalmazná a vál-* 
lalatok legfontosabb pénzügyi-gazdasági mutatóit, s éveként kibővítenék a leg
frissebb adatokkal. E dokumentum tehermentesítené az átfogó felügyeleti ellen
őrzés végrehajtóit, de magukat az ellenőrzötteket is.

A szakosztályi ellenőrzésekre vonatkozóan többen megerősítették, hogy gya
koribbá kellene tenni egy-egy konkrét téma közös ellenőrzését. Ez azon túlmenő
en, hogy elősegítené a probléma többoldalú megközelítését, előmozdítaná az ösz- 
szefüggésekben való gondolkodást, javítaná a vizsgálatok hatékonyságát és a 
szakosztályok közötti együttműködést. A szakosztályok nemcsak az intézetek bel
ső munkáját vizsgálják, hanem tanulmányozzák a külső szervekkel (igazságügyi, 
fegyveres szervekkel, állami egészségügyi, oktatási intézményekkel, vállalatokkal 
stb.) való kapcsolattartás jellegét is.

A szakosztályok ellenőrzéseik javát a helyszínen végzik el. A Parancsnokság 
ellenőrzésekre fordított munkáját nem fedi a tényleges ellenőrzési munkanapok 
száma. A felkészülés, az elemzés a jelentések elkészítése, egyeztetése a gyakorlat
ban a Parancsnokságon történik. Tágabb értelemben ezek is az ellenőrzési mun
ka részei. Gyakorlatban kéne alkalmazni az ellenőrzési formák közül a beszámol
tatást az adott szolgálati ág munkájára, intézeten belüli helyzetére vonatkozóan.

26



Ha ez a Parancsnokságon zajlana, akkor a szakosztályok kiszállási terhei jelentő
sen mérséklődnének.

Nagy szükség van arra, hogy a jelentéseket és jegyzőkönyveket folyamato
san elemezzük, az általános tapasztalatokat kiemeljük és a büntetésvégrehajtás 
vezetőit folyamatosan informáljuk. A szakosztályi átfogó ellenőrzések ütemezése 
ma már összhangban van a vezetésvizsgálatokkal. Az átfogó ellenőrzések bizto
sítják, hogy a középtávú tervidőszak első éveiben elkövetett mulasztásokra, hi
bákra fény derüljön, és azok kijavítása mihamarább megtörténjen.

A Parancsnokság költségvetési ellenőrzésének fokozatosan át kell térnie a 
gazdálkodás ellenőrzésére, elmozdulva az eddig szinte kizárólagosan alkalmazott 
dokumentációs revíziótól. Több ellenőrzési program is jóváhagyta már az ún. 
szúrópróbaszerű kontrollt. A költségvetési ellenőrzéseknek a kiadások visszafo
gottabb növelése mellett elő kell segíteniük a büntetésvégrehajtási feladatok za
vartalan ellátása érdekében a gazdálkodás szelektív jellegét, a feladatok rangso
rolását és az ésszerű takarékosságot. Törekedni kell a pénzügyi-gazdasági folya
matoknak a büntetésvégrehajtási feladatokkal való összefüggéseinek értéke
lésére.

Az intézeteken belüli ellenőrzések hatékonyságát a vezetői, a munkafolyamat
ba épített és a függetlenített belső ellenőrzési tevékenységek együttesen eredmé
nyezik. Az intézetparancsnokoknak, az intézeti felső vezetőknek általában növel
niük kell ellenőrzéseik gyakoriságát. Ezek elmulasztása ugyanis rendkívüli ese
ménybe torkollhat. A munkafolyamatba épített ellenőrzésnek az az előfeltétele, 
hogy a munkaköri leírások, a szabályzatok minden szolgálati ágra, részterületre 
vonatkozóan tartalmazzák az ellenőrzés kötelezettségeit.

A függetlenített belső ellenőrzésnek a jövőben fokozatosan át kell vennie a 
pénzügyi osztály revizoraitól a dokumentációs ellenőrzések meghatározott részét. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy az adott vizsgálat során, amelyet a központi irá
nyító szerv végez, a belső ellenőr is feladatot kapjon a felügyeleti szervtől. Ez el
lentétes lenne a szabályozással. A pénzügyi osztály revizorainak tehermentesítése 
folyamatos munkát követel a belső ellenőrzéstől. A legtöbb belső ellenőrnek 
több időt kellene fordítania a kapcsolódó intézetek ellenőrzésére, a társadalmi 
tulajdon védelmének vizsgálatára, annak ellenére, hogy bizonyos előrehaladás 
tapasztalható e téren. Köztudott, hogy nem jut idő a kisebb intézetek megfelelő 
ellenőrzésére. A közelmúltban bevezetett revizori pótlék a büntetésvégrehajtásnál 
is ezt a tevékenységet ösztönzi. A pótlék szakirányú végzettséget feltételez, ezért a 
képzettségi szint növelésére is sarkall.

A vezetésvizsgálatok az intézetek belső ellenőrzésével kiemelten foglalkoz
nak ugyan, de ez nem elegendő, mivel ötévenként kerül erre sor. A függetlenített 
belső ellenőröknek a pénzügyi szakterület vizsgálata mellett még vannak igen 
fontos — főként az anyagi területet érintő — ellenőrzési feladataik, ezért a belső 
ellenőrökkel a pénzügyi osztályon kívül más szakosztályoknak is többet kellene 
foglalkozniuk. A jövőben a belső ellenőrzés helyzetével, tapasztalataival, koordi
nálásával a titkárság is többet fog törődni.

Az ellenőrzések számszerű alakulása

A titkárság jogi és ellenőrzési alosztálya 1983-tól nyilvántartja az intézetek
ben végrehajtott parancsnoksági ellenőrzéseket. Bár az intézetek az ún. ellenőrzé
si naplókat igen hiányosan vezetik, nem kell azokat megszüntetni, hanem ellen
kezőleg, a jövőben következetesen számon kell kérni kitöltésüket. Nem összefog
laló jelentéseket kell itt rögzíteni, csupán az ellenőrzés tényét és fontosabb ta
pasztalatait kell jelezni.
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Az ellenőrzések tervszerűségének növekedése biztosította a vezetésvizsgála
tok, az utóellenőrzések, az átfogó vállalatfelügyeleti és szakosztályi, valamint az 
éves költségvetési ellenőrzések arányos eloszlását. Az utóbbi években dinamiku
san emelkedett az intézetek látogatottsága. 1985-ben mintegy 3500 munkanapot 
fordítottak a parancsnokság vezetői és ügyintézői az intézetek, a büntetésvégre
hajtási szervek ellenőrzésére, a kiszállásokra. A zömmel tárgyalásokból, intézeti 
fórumokon való részvételből álló kiszállások a 3500 nap egynegyedét tették ki. 
Jelenleg a Parancsnokság különböző szintű vezetői és ügyintézői átlagosan 30 
munkanapot, 4—10 munkahetet töltenek el évente az intézetekben.

A szakosztályok befogadóképességük szerint ellenőrzik az intézeteket, azaz 
az országos intézetekben több időt töltenek, mint a megyeiekben. Egy büntetés
végrehajtási szervre átlagosan mintegy 100 ellenőrzési, kiszállási nap jut. 1983 
második félévében alig 1000 napot, 1986. második félévben több mint 2000 napot 
töltöttek a szakosztályok az intézetekben. Optimálisnak jelenleg 1700—1800 el
lenőrzési, kiszállási munkanap látszik.

Különösen sokat látogatják az intézeteket a pénzügyi, az anyagi és techni
kai, a vállalatfelügyeleti és beruházási, valamint a biztonsági osztály dolgozói. 
Relatíve sokat ellenőriznek a kiemelt főelőadók. Az utóbi években a váci, a sze
gedi, a baracskai, a pálhalmai, a márianosztrai és a tököli intézetek voltak a leg
látogatottabbak. Ritkábban utaztak a Parancsnokságról Gyulára, Kecskemétre, 
Egerbe, Zalaegerszegre, Szekszárdra és Szombathelyre.

A vizsgálatokról még nem tájékoztatják eléggé szervezetten és folyamatosan 
a Parancsnokság vezetői törzsét, az intézetparancsnokok is több információt vár
nak. A titkárság igyekszik az ellenőrzési anyagokat rendszerezni, archiválni, ele
mezni. E munkát megkönnyíti a havonkénti feldolgozás és az ellenőrzési statisz
tika számítógépes kidolgozása. Ez utóbbi időt szabadít fel, és így elősegíti az 
elemzések színvonalának javítását. A számítógép alkalmazásának elterjesztése 
követelmény a büntetésvégrehajtás egész területén, ebben a fiataloknak aktívan 
részt kell vállalniuk. A titkárságnak fokozottabban figyelemmel kell kísérni az el
lenőrzések alkalmával tett javaslatok megvalósítását.

Az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésének 
irányai

Sokat javult az elmúlt években a büntetésvégrehajtás ellenőrzési tevékenysé
ge. Az ellenőrzési rendszer alapvetően jól mőködik, lényeges módosításokat nem 
igényel. A jogszabályozások által meghatározott kereteken belül azonban haté
konyabbá kell tenni az ellenőrző tevékenységet, főként, ami annak módszereit il
leti. A vizsgálati tapasztalatokat maximálisan hasznosítani kell és a vezetők tájé
koztatását intézményessé kell tenni. Emellett megszívlelendők még az alábbi ja 
vaslatok is.

1. Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a szakterületekről eljutnak-e a hírek 
a felső vezetéshez. 2. A vezetésvizsgálatoknál az intézetek ötéves tevékenységét 
azok folyamatában kell értékelni. Ehhez úgy kell a szakosztályi ellenőrzéseket 
megszervezni, hogy azok később hatákonyan segítsék elő a vezetésvizsgálatot. 
Igyekezni kell a résztvevők számát és összetételét az adott intézet sajátosságai
hoz, méreteihez igazítani.

3. Az utóellenőrzéseket szélesebben kell értelmezni és gyakrabban kell al
kalmazni. Nagyobb súlyt kell helyezni a vizsgálati javaslatok megvalósítására, az 
ismétlődő, több intézetben is előforduló problémák megoldására. Haladéktala
nul jelezni kell a vezetésnek, ha ezek végrehajtása akadozik. 4. A dokumentáci
ós revízió egy részét a jövőben fokozatosan át kell vennie a belső ellenőrzésnek a
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pénzügyi osztálytól. Az átvétel arányait mielőbb meg kell határozni. A belső el
lenőrökkel való foglalkozást annak a szervnek kellene irányítania, amelyik az el
lenőrzések megszervezésével, a tapasztalatok összegzésével intézményesen foglal
kozik, vagyis a Parancsnokság titkárságának.

5. Erősíteni kellene a különböző szakterületek kapcsolódó témáinak — 
több osztály által végzett — közös ellenőrzését. 6. El kellene érni, hogy a vizsgált 
büntetésvégrehajtási szervek ne tehernek, hanem munkájukat támogató tevé
kenységnek érezzék az ellenőrzéseket. A vizsgálatok próbálják feltárni a tartalé
kokat, fürkésszék ki az állomány hangulatát, adjanak ötleteket a munkaidőalap 
jobb kihasználásásra. Ahhoz, hogy az ellenőrző személyek megállapításai, követ
keztetései kellően alá legyenek támasztva, növelni kell a kontrolltevékenység de
mokratizmusát, figyelembe véve az intézetek vezetőinek, a társadalmi szervezetek 
tisztségviselőinek véleményét.

7. A VII. ötéves tervben már a számítástechnikának is lesz szerepe az ellen
őrzési rendszer működésében, a vizsgálati adatok feldolgozásában. Az elemzések 
ismétlődőek, számításigényesek, tehát jól programozhatok. 8. Fel kell hívni a fi
gyelmet az intézetekben rendszeresített ellenőrzési naplók vezetésére, a vizsgála
tok tényét, fontosabb megállapításait rögzíteni kell. A végrehajtásért elsősorban 
az intézetparancsnok felel.

9. Az ellenőrzések tervezésénél számításba kell venni, hogy a vizsgálatok je
lenlegi mértéke valamelyest csökkenthető. Úgy kell korlátozni az ellenőrzések
ben résztvevők számát, hogy a büntetésvégrehajtás feladatrendszerében ne csök
kenjen az ellenőrzés súlya.

*
Az Országos Parancsnokság rendkívül jelentős szerepet tölt be a büntetés

végrehajtás ellenőrzési rendszerében. Hangsúlyozni kell, hogy az intézetek belső 
ellenőrzése, a vezetői, a munkafolyamatba épített és a függetlenített belső ellen
őrzés is igen fontos. Az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése tehát nem merül ki 
a Parancsnokság ellenőrzéseinek hatékonyabbá tételében, az intézetek közvetlen 
belső ellenőrzési tevékenységét is színvonalasabbá kell tenni.

Noha nőtt az ellenőrzések hatékonysága, összehangoltsága, segítő jellege, 
javult az elemzői munka minősége, még nem lehetünk elégedettek. Nagy felelős
ség hárul az ellenőrzésekben részt vevő vezetőkre, szervezőkre egyaránt, hiszen 
munkájukkal szemben egyre növekednek a követelmények. A feladatok mara
déktalan ellátása a szakmai, ellenőrzési ismeretek állandó bővítését teszi szüksé
gessé.

Dr. Marosi Pál

Gyógyító-nevelő munka —  nővérszemmel

Az orvostudomány sok betegséget leküzdött fejlődése során, de tehetetlen 
azokkal a károkkal és bajokkal szemben, melyeket az ember magának okoz. 
Ilyen mentálhigiénés gond a mértéktelen alkoholfogyasztás is. Kezdjük egy kis 
történeti érdekességgel. Azon országok közé tartozunk, ahol a törvény nem tiltot
ta, hanem már-már kötelezővé tette az ivást. Egy XVI. század eleji rendelkezés 
törvényerőre emelte az adás-vételek alkalmával szokásos áldomás-ivást. Tör
vénytisztelőnek, sőt hagyományőrzőnek bizonyulunk: a XVI. századi rendelet 
esetenként ma is kényszerítő erővel hat.

29


