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A  testület biztonsági szabályzatáról

A büntetésvégrehajtási testület biztonsági feladatait, az intézetek és a fogvatartot
tak védelmével, őrzésével összefüggő kötelezettségeket és jogokat az 1982. július 
1 -jével hatályba lépett őrszolgálati szabályzat tartalmazza. Rendelkezéseinek túl
nyomó része a gyakorlatban bevált, és remélhetően hosszabb távon megszabja az 
intézetben folyó munka irányát. 1982 óta azonban olyan változások mentek vég
be a büntetésvégrehajtásban, melyek szükségessé tették az érvényes jogszabályok 
módosítását és az alábbiakban felsorolt intézkedéseket.

A  nevelési célkitűzések következetes érvényesítése érdekében olyan új be
osztások (pl. biztonsági és nevelési parancsnokhelyettes, vállalati őrzésbiztonsági 
tiszt) létesültek, amelyek szabályozásától nem lehet eltekinteni, mert lényeges 
biztonsági feladatok kapcsolódnak hozzájuk. De néhány munkakört (így a fő
mérnökét, az anyagi szolgálatvezetőét) is szabályozni kellett, mert az ezeket be
töltő dolgozók biztonsági helyzetért való felelőssége igen nagy.

1986. július 1-jétől a végrehajtó intézetekben a belső őrség állománya a ne
velési szolgálat kötelékébe került. A fogvatartottak körletein dolgozó testületi ta
gokat e rendelkezés óta egy személy, a nevelési szolgálatvezető irányítja. A  biz
tonsági szolgálat a körlet életének megszervezését, az ottani szolgálat végrehajtá
sát tehát teljes jogkörrel és felelősséggel átadta. Mivel módosult a körletek biz
tonságáért felelős személyek köre, ezért a részletes szabályozásnak az ő munka
köreikre is ki kellett terjedniük.

A  bv-intézetek belső szervezetében bekövetkezett változások szükségessé tet
ték az ellenőrzési és az elöljárói viszonyok újraszabályozását, a hatáskörök újra
rendezését. Itt is, mint az egész szabályozásban, nagy gondot okozott a belső őr
ség áthelyezéséből származó kettősség. A  megyei intézetekben változatlanul a 
biztonsági szolgálat állományába tartoznak a belső őrök, így az ellenőrzési és irá
nyítási jogosultság, az alá- és fölérendeltségi viszonyok, valamint a szolgálati fel
adatok meghatározásakor a kettős szabályozáshoz kellett folyamodni.

Az őrzési rendszer hatékonyságának növelése érdekében 1986-ban bevontuk 
a kutyákat. Miután a szolgálati kutyák kényszerítő eszközként való alkalmazásá
ra engedélyt kapott a büntetésvégréhajtás, a részletes szabályozás e téren is indo
kolttá vált. Alapvetően a rendőrségi szabályozást adaptáltuk sajátos viszonyaink
ra. (A  kutyatartás és -alkalmazás előírásait már a 114/1986. OP számú intézkedés 
rendezte.)

A háromváltásos szolgálati rendszer mellett a biztonsági és nevelési szolgá
latnál bevezettük a négyváltásos szolgálati rendszert. Ez késztetett a szolgálat
mentesség fogalmának meghatározására és a szolgálati idővel összefüggő előírá
sok módosítására.

A  testületi tagok és a fogvatartottak egymáshoz viszonyított létszámának 
kedvezőtlen változása a magasabb szintű jogszabályok módosulásával párhuza
mosan indokolttá tette az őrzés további differenciálását, valamint néhány merev 
szabály feloldását.
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A jogszabályalkotó munka több mint két évig tartott. Az előkészítés során 
véleményt mondtak a parancsnokság szakosztályai, az egyes intézetek és a külső 
szervek. A  szabályzat módosításként indult, de miután a tervezet terjedelme meg
haladta a hatályos szabályzat egyharmadát (az IM törvény-előkészítő főosztályá
nak álláspontját figyelembe véve), végül is új szabályzat kiadására kerül sor. Ez 
elsősorban a biztonságért felelős szakszolgálat mint szolgálati ág tevékenységét 
szabályozza. Ezen túl azonban más szakterületre, illetve a személyi állomány egé
szére vonatkozóan is tartalmaz biztonsággal összefüggő kötelezettségeket és jo 
gokat, ezért elnevezését a büntetésvégrehajtási testület biztonsági szabályzatára 
változtattuk.

A szabályzat életbe lépésétől az őrszolgálat biztonsági szolgálatként, az őr
ségparancsnok pedig mint biztonsági szolgálatvezető fog tevékenykedni. (A  vál
tozást az új állománytáblákra már átvezették!) Az elnevezések módosulása azt kí
vánja kifejezésre juttatni, hogy a biztonsági feladatok teljesítése, koordinálása és 
ellenőrzése az intézeteknél és a vállalatoknál, valamint a gazdaságoknál, mely 
szakterületet terhelik, illetik. Az elmúlt években kialakítottakhoz kapcsolódnak 
az új elnevezések, hogy egységes rendszert alkossanak. A  szolgálati ág vezetőjé
nek elnevezése követi a többi szolgálati ágnál alkalmazott szisztémát.

A  biztonsági szabályzat új rendelkezései közül az alábbiakat érdemes ki
emelni . . .

7. A tapasztalatok azt mutatják, nem mindig szükséges az elítéltek szoros őr
zése. A  fogvatartottak többségének — a büntetésvégrehajtás által kijelölt helyen 
való tartós biztosításához — elegendő a felügyelet vagy az ellenőrzés megszerve
zése. Az őrzés és felügyelet megkülönböztetést az egyértelművé tétel érdekében 
őrzésre, felügyeletre, ellenőrzésre cseréltük, meghatározva mindhárom tevékeny
ség lényegi elemét.

Természetesen bármelyiket alkalmazzuk, ez a fogvatartott meghatározott he
lyen való tartását (vagy tartását is) célozza, így kötelességünk az alapos mérlege
lés, feladataink fokozott gondossággal való végrehajtása. Az őrzés a fogvatartott 
meghatározott helyen való tartására, életének és testi épségének megóvására irá
nyuló, fegyverrel teljesített tevékenység. A felügyelet a fogvatartott meghatáro
zott helyen való tartózkodásának, tevékenységének és magatartásának folyama
tos, míg az ellenőrzés időszakonkénti figyelemmel kísérését jelenti.

2. A  fogvatartottak felügyeletét az esetek jelentős részében nem testületi ta
gok, hanem polgári alkalmazottak látják el, mivel a büntetésvégrehajtás fegyve
res létszáma korlátozott. így pl. polgári alkalmazott művezetők, brigádvezetők, 
műszaki szakemberek irányítják az elítéltek munkáltatását, polgári állományban 
lévő bv-dolgozók nevelik, gyógyítják, felügyelik a fogvatartottakat, vagyis ugyan
olyan munkakörökben ugyanolyan feladatokat látnak el, mint a testületi tagok. 
Az őrszolgálati szabályzat testi kényszer és könnygázszóró palack alkalmazásá
nak jogával ruházta fel őket.

Ám az elítéltek közvetlen felügyeletét ellátó polgári alkalmazottak számta
lanszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor késedelem nélkül kell intézkedniük. 
Ehhez pedig adott esetben (pl. amikor a fogvatartottak munka közben egymást 
bántalmazzák vagy megtámadnak egy polgári alkalmazottat) súlyosabb kénysze
rítő eszköz kiszabására lenne szükség. Az IM  törvény-előkészítő főosztálya nem 
méltányolta az általunk képviselt igényt, ahhoz viszont hozzájárult, hogy jogos 
védelmi helyzetben gumibotot használjon a polgári alkalmazott.

3. A  büntetésvégrehajtás önerőből, saját eszközeivel kívánja felszámolni a 
rendkívüli eseményeket, ezért szüksége van arra, hogy ún. karhatalmi tevékeny
séget is kifejthessen; elsősorban fogolyszökés, -zendülés, renitens csoportosulás, 
továbbá terrorcselekmény esetén. Bizonyos esetekben karhatalmi tevékenység-
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nek minősül a fogvatartottak elszigetelése, bekerítése, üldözése, a működési terü
let lezárása és átkutatása. ,

A szabályzat kimondja, hogy a testület jogosult karhatalmi tevékenyseget 
folytatni, de az előírásokat nem részletezi. Indokolt külön utasítást kiadni e cél
ból, de a rendelkezés csak a belügyminiszter egyetértésével léptethető hatályba. 
Pontosítandó az a kérdés, hogy pl. szökés esetén jogosult-e a büntetésvégrehajtás 
személyek igazoltatására, ellenőrizhet-e zárt területen gépjárműveket, kutathat-e 
lakott területen stb.

4. A szabályzatot értelmező rendelkezések között több olyan fogalom-meg- 
határozás található, amelyet eddig nem lehetett jogszabályi keretbe illeszteni. 
A  biztonsági feladatok teljesítésével kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy az őr
ség (szakasz vagy váltás) a biztonsági szolgálat azon része, amely az adott idő
pontban épp szolgálatban van. Őrnek azt a testületi tagot nevezzük, aki őrutasí
tás vagy eligazítás alapján szolgálatot teljesít. Természetesen ezt fegyverrel fel
szerelve teszi, így csak hivatásos állományú lehet.

Akik fegyver nélkül látják el feladataikat, legyenek akár hivatásos állomá
nyúak, akár polgári alkalmazottak, azokat biztonsági felügyelőknek hívjuk. 
E körbe sorolhatók a körleten szolgálatot teljesítő felügyelők, valamint a fogva
tartottak munkáltatását közvetlenül irányítók. Ide tartoznak — ha biztonsági fel
adataik is vannak — még az ápolók. A  biztonsági felügyelők többsége olyan 
szakterületen dolgozik, ahol a teendőket munkaköri leírásban kell meghatározni, 
ezért ennek kell tartalmaznia a biztonsági feladatokat is. Az „őrbiztonsági fel
ügyelő” fogalompárhoz kapcsolódik az „őrhelyszolgálati hely” meghatározása is.

5. A  szolgálati idővel és a szolgálat teljesítésével összefüggésben lényeges 
változások nem történtek, de pontosításokra azért sor került. A havi szolgálati 
idő változatlanul 182 óra, a plusz-mínusz 4 óra eltérés hatályát veszti. A  8 órát 
szolgálóknál a 30 perc étkezési időt nem „kell” , hanem csak „lehet” biztosítani. 
(A  rendelkezés így azonos lett a BM-ével.) A  szabályozás számol azzal a törek
véssel, amelynek célja a többletszolgálati idő havi elszámolásának és kifizetésé
nek általánossá tétele. (Ehhez módosítani kell az alacsonyabb szintű rendelke
zést.) Ez remélhetően tovább fogja fokozni az őrök és felügyelők érdekeltségét a 
többletszolgálat vállalásában. Ugyanakkor nagyobb gondosságot és több munkát 
igényel az érintett vezetőktől, mert a létszámmal, a szolgálati idővel és a pénzzel 
való gazdálkodást még inkább előtérbe állítja.

Uj szabály, hogy az előző hónapokban keletkezett mínusz órákat, azaz a 182 
óránál kevesebb szolgálati idő teljesítését mindaddig göngyölíteni kell, amíg a 
többletszolgálattal a hiány ki nem egyenlítődik. Szabadidő-megváltási díjat csak 
az ezután keletkező többletszolgálatért lehet elszámolni. A  szolgálati időbe nem 
lehet beszámítani az eligazítás idejét, a rendkívüli esemény miatt szolgálatban el
töltött időt, de a harckészültségi gyakorlat idejét sem.

6. Már utaltam rá, hogy bővült a kényszerítő eszközök köre a szolgálati ku
tya alkalmazásával. A  szabályozás egyértelmű és részletes. Az objektumot őrző és 
a nyomkövető kutyák nem tekinthetők kényszerítő eszköznek. A  bilincseléssel 
kapcsolatosan is szélesebb lett azon esetek köre, amelyben a bilincs nem minősül 
kényszerítő eszköznek. így pl. szállításkor, előállításkor, ha a súlyos vétséget el
követő fogvatartottat magánzárkába vagy fegyelmezőrészlegbe kell kísérni. De 
külkórházba kihelyezettnél is bilincselést rendelhet el az illetékes vezető; ezentúl 
az őrzéssel kihelyezetteket, amíg pl. az őr a szükségét végzi vagy rosszullét fogja 
el az ágyhoz lehet bilincselni. A  fegyverhasználat szabályai nem ̂ változtak, de ki- 
egészültek azokkal a rendelkezésekkel, amelyeket rendőri, határőrizeti, rendésze
ti feladatok teljesítése esetén az együttműködés keretében alkalmazni kell.

7 A  biztonsági berendezések és technikai eszközök száma szintén gyarapo
dott az elmúlt években. Kiépült az URH-rádió, terjed a zárt láncú tévé, az elekt
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romos jelzőrendszer és a fémkereső készülékek alkalmazása. E változások a sza
bályzat előírásaiban is megjelennek.

8. Az új rendelkezések között több olyan szerepel, mely oldani szándékozik 
az eddigi kötöttségeket. A  cél az, hogy az intézetek, szem előtt tartva saját viszo
nyaikat, jobban élhessenek a differenciálás lehetőségével. Nem titok azonban, 
hogy ezzel a felelősségük is arányosan nő. Itt említendő meg, hogy bővült az őr
ségügyeletes jogköre. Indokolt esetben az állomány széles körét utasíthatja, sőt 
még riadót is elrendelhet az őrparancsnok távollétében.

A testület nyugállományú tagjai igazolványukkal — külön engedély nélkül 
is — beléphetnek az intézetbe. A parancsnok saját maga rendelkezhet azoknak a 
személyeknek a beléptetéséről, akik nem szolgálati ügyben, de rendszeresen be
járnak az intézetbe. Az ügyvédeknek ezentúl csak az ügyvédi igazolványukat kell 
felmutatniuk, a kapuőr személyi igazolványukat már nem ellenőrzi. (Bár a sza
bályzattal nem függ össze, utalnunk kell arra, hogy a testület új szolgálati igazol
ványainak rendszeresítésével bonyolultabb lett a beléptetés. Hisz az igazolvány 
nem utal arra, hogy tulajdonosa melyik intézet állományába tartozik.) Az új előí
rás szerint az állami egészségügyi intézményben őrzés nélkül kihelyezett fogva- 
tartottat elég naponta egyszer személyesen ellenőrizni. A munka befejezésekor a 
fegyházasok kivételével elég lesz szúrópróbaszerűen motozni a fogvatartottakat.

Ami a kötöttségek oldását illeti, a legjelentősebb változás az előzetes letar
tóztatottakkal kapcsolatban történt. Ezentúl az I. és II. őrzési csoportba is be le
het őket sorolni. Ha a bíróság munkavégzésre kötelezte az előzetesen letartózta
tottat, akkor a fokozatára és az őrzési csoportjára vonatkozó szabályok figyelem
be vételével intézeten kívül is dolgozhat, pl. állami egészségügyi intézménybe 
ellenőrzéssel kihelyezhető a nem jogerősen elítélt is.

9. Vannak olyan rendelkezései a szabályzatnak, melyek a terhek enyhítését 
célozzák. Azokban az intézetekben, ahol van biztonsági és nevelési helyettes, ott 
a parancsnok több, eddig kizárólag az ő hatáskörébe tartozó feladatot átadhat. 
A  fegyverek, a műszaki anyagok ellenőrzésének kötelezettsége negyed évről egy 
évre változik. Az őrparancsnokokat a jövőben fél évenként kell beszámoltatniuk 
a biztonsági szolgálat vezetőinek, s így ez a kötelezettség szinkronba kerül a sza
kaszértekezletekkel. Ott, ahol anyagi főfelügyelők is dolgoznak, jelentős mérték
ben tehermentesíthetik főfelügyelő társaikat. A  szabályzat meghatározza az átad
ható feladatok mértékének keretét, amitől az intézet vezetése eltérhet. Kizárólag 
biztonsággal összefüggő feladatkörrel természetesen az anyagi főfelügyelő nem 
terhelhető.

10. Az őrszolgálati szabályzat egyes rendelkezései aktualitásukat vesztették, 
és az új szabályzatba nem kerültek át. Az őrszolgálati előadók tevékenysége nem 
váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket, ezért az intézetek e státust átcsoportosí
tották. Ma már csak egy ember dolgozik ebben a beosztásban. Kimaradtak a sza
bályzatból a Btk. fogalmait (fogolyszökés, -zendülés, terrorcselekmény stb.) átül
tető szakaszok, valamint a már meglévő előírásokhoz jobban illeszkedő részek 
(így pl. a védőitalra, -ruházatra való jogosultság kifejtése).

*

Igyekeztem összefoglalni azokat a változásokat, amelyek indokát és keretét adják 
az új biztonsági szabályzatnak. Az előírások gondos tanulmányozása, értelmezé
se nélkül nem tudjuk a hatályos rendelkezések szerint teljesíteni feladatainkat. 
Az e célból szervezendő központi és helyi továbbképzések segítenek elfelejteni a 
megszokottat és rögzíteni az újat.

Dr. Németh Gyula
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