
Szakmai látogatás a Szlovák 
Szocialista Köztársaságban

1989 nyarán biztonsági szakemberekből álló küldöttség utazott a Szlovák 
Szocialista Köztársaságba azzal a céllal, hogy tanulmányozza a szlovák bün
tetésvégrehajtás biztonsági rendszerét, az ott alkalmazott technikai eszközö
ket és berendezéseket. Meg akartuk ismerni a szlovák bv-intézetekben haszná
latos fegyvereket, kényszerítő eszközöket, valamint a szolgálati kutyák tenyész
tésének módját, képzésének és igénybevételének mikéntjét.

A szlovák büntetésvégrehajtás általános helyzete

A szlovák büntetésvégrehajtás a cseh büntetésvégrehajtástól független, elkü
lönült testületből áll. E testület tevékenységét az országos parancsnok veze
tésével az Országos Parancsnokság irányítja. A büntetésvégrehajtás fölötti fel
ügyeletet pedig a szlovák igazságügy-miniszter gyakorolja. A büntetésvégre
hajtás feladatkörébe tartozik a halálbüntetés végrehajtása, az előzetes letartóz
tatás foganatosítása, és természetesen a jogerős szabadságvesztés-büntetés vég
rehajtása. Ennek megfelelően a bv-intézetek két nagy csoportra oszthatók: 
az előzetes letartóztatást foganatosító intézetekre és az ún. végrehajtó inté
zetekre.

Az előzetes letartóztatást foganatosító intézetek, az ún. fogdák hasonlí
tanak a mi megyei intézeteinkhez, míg a végrehajtó intézetek helyileg kialakí
tott 1-es, 2-es és 3-as kategóriái megegyeznek a mi fegyház, börtön és fogház 
fokozatainkkal. E fokozatok között eltérő a kapcsolattartási formák sűrűsége, 
az intézeten belüli mozgás jellege, az öntevékeny szervezetek működése, vala
mint a keresetből felhasználható pénzösszeg mennyisége. így pl. a legsúlyosabb 
3. kategóriába tartozó elítéltek hetente egy alkalommal nézhetnek tévét, két
hetenként vetítenek nekik filmet, háromhetente írhatnak, illetve kaphatnak 
levelet, végül tízhavonként juthatnak csomaghoz.

A bv-intézetek külső őrzése

Az intézetek külső őrzése a miénkhez hasonló módon és szolgálati rendszer
ben történik, a különbség csupán a kutyák fokozottabb igénybevétele. Az elő
zetes házak épülettel és bástyafallal, a zárt jellegű végrehajtó intézetek bástya
fallal vagy kerítéssel vannak körülvéve. Nagy gondot fordítanak a külső őrzés 
technikai eszközeinek korszerűsítésére. A bástyafalon vagy a kerítésen belül 
— érintésre jelző drótkerítések között — két nyomsáv van. A belsőbe ultrahan
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gos vagy infrás jelzőrendszert telepítettek, a külsőt pedig a boxokba helyezett 
kutyák őrzik.

Az infrás vagy ultrahangos jelzőrendszer megsértését az operátori helyi
ségbe telepített központi készülék mutatja hang- és fényjelzés kibocsátásával. 
Ez utóbbiak pontosan rögzítik a ki-, illetve a behatolás helyét. A boxokba 
telepített kutyákat a második nyomsáv kerítésének rövidre zárása indítja. 
A rendszerbe 24 voltos gyengeáram van vezetve, melynek rövidre zárásával 
nyílik a kutyabox ajtaja. Az ajtónyitást az ügyeletén is jelzi egy ellenőrző 
lámpa, így a közelben tartózkodó járőrt rádión keresztül is a helyszínre képes 
küldeni az ügyeletes, aki az elítélt elfogása érdekében azonnal intézkedni tud.

A 3. fokozatba sorolt intézetekben az ismertetett őrzési rendszert még 
kiegészítik az őrtornyokba állított fegyveres őrök és a kutyás járőrök. A külső 
őrhelyen szolgálatot teljesítőket a személyre kiadott fegyveren túl, alegysé
genként nyilvántartott fegyverekkel látják el. Ezeket egy lepecsételt üvegajtós 
szekrényben tárolják a tartalékfegyverekkel és a -lőszerekkel együtt. A közpon
ti fűtéssel ellátott őrtornyok némelyikében W. C. és kézmosó is van. Az őrtor
nyok alsó részében pedig az épület védelmére szolgáló fegyverek tüzelőállása 
található.

A külső őrzést többkamerás zártláncú tv-rendszer egészíti ki. Ennek, de a 
későbbiekben ismertetett belső őrzésnek és felügyeletnek az irányítása is az 
őrparancsnoki iroda mellett levő operátori helyiségből történik. Ide futnak be 
az őrzésbiztonsági és híradástechnikai eszközök jelzései. Az intézet területét 
és a rajta elhelyezkedő épületek alaprajzát (az egyes szinteket külön-külön is) 
arányosan feltüntető — elektromos kijelzővel ellátott — táblán ábrázolják. Itt 
valamennyi jelzés jól látható, minden mozgás jól nyomon követhető.

Belső őrzés és felügyelet

Az előzetesházak és a végrehajtó intézetek belső őrzése, valamint az ott elhe
lyezett fogvatartottak felügyelete alapvetően eltér egymástól. A különbség 
nemcsak a belső őrség irányításában, szervezeti hovatartozásában nyilvánul 
meg, hanem az erők és eszközök elosztásában is. Az előzetesházakban a fogva
tartottak zárkában .való tartása, indokolatlan mozgásuknak, illetéktelen szemé
lyekkel való találkozásuknak a megakadályozása a fő feladat. Ezért itt a biz
tonsági szolgálathoz tartozik a belső őrség. A végrehajtó intézetekben a belső 
őrök, azaz a felügyelők a nevelési osztályhoz tartoznak, munkájukat a csoport- 
vezető nevelő irányításával végzik.

A felügyelők bilinccsel és gumibottal vannak felszerelve. Könnygáz
szórópalackot nem hordanak magukkal, azt csak rendkívüli esemény felszámo
lásánál használja az akciócsoport. A zárkaajtókat csak mechanikusan lehet nyit
ni, illetve zárni, bár el vannak látva elektromos állapotjelzőkkel. A cellák felsze
reltsége alig tér el zárkáink berendezésétől. A felügyelők az ügyelettel oda- 
vissza beszélő telefonkészüléken tartják a kapcsolatot. A körlet több pontján 
található riasztócsengő, működtetése nyomógombbal történik.

A zárkafenyítést külön fegyelmező körleten, fogdán hajtják végre. Az elítél
teket a fogdába helyezés előtt meztelenre vetkőztetik, majd ún. zárkaruhát ad
nak rájuk. A tiltott tárgyak fogdába vitelét a testfelületek motozásával kíván
ják megakadályozni. A fogdában angol W. C. helyett ülőke nélküli, ún. taposós 
illemhely van. Itt a vízöblítés egy falba épített gomb elfordításával oldható
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meg. A fogdában levő fékpad nappal fel van hajtva. Ezt a rögzített fekhelyet 
a takarodó időpontjában kulccsal nyitják ki. A zárkákat vagy természetes fény 
világítja meg, vagy kívülről, a zárkaajtó felett lévő vastagfalú üvegtáblán keresz
tül szűrődik be a villanykörte fénye.

Az előzetesházakban a különösen súlyos bűncselekményt elkövetők, 
illetve a nem jogerősen halálra ítéltek zárkáiban több kamera van elhelyezve. 
Az ezek által közvetített, monitorra kivetített képet a zárkákkal szomszédos 
helyiségben a felügyelő állandóan figyeli, hogy szükség esetén azonnal intéz
kedni tudjon. Az előzetesházakban a különösen veszélyes elítéltek celláikat 
csak megbilincselve hagyhatják el. Amíg az előzetesen letartóztatottak csak hát
ratett kézzel közlekedhetnek, addig a jogerősen elítélteknek kezeiket a comb
jukhoz kell szorítaniuk. A felügyelővel találkozva a fogvatartott köteles sap
káját levéve köszönni, várakozás esetén pedig arccal a fal felé fordulni.

A biztonságra veszélyesség szerint valamennyi intézetben megkülönböz
tető jelzést alkalmaznak az elítélt ruházatán. Négy színnel (fehér, sárga, piros, 
zöld) minősítik a fogvatartottakat. Például a piros öltözetű elítélt hajlamos a 
szökésre, a sárga öltözetű pedig a felügyelő megtámadására, és így tovább. 
A ruházatnak ez a differenciálása segíti a felügyelet munkáját, így könnyebb 
felkészülniük a rendkívüli cselekmény elhárítására. A belső rend, a fegyelem és 
a szervezettség mindenütt példásnak tűnt.

Őrzés előállítás, szállítás közben

Az előzetesen letartóztatottakat csak a bírósági tárgyalásra, illetve halasztást 
nem tűrő esetben csak kórházba — állítják elő. Az előállítást és a szállítást a 
biztonsági szolgálat végzi. Az előzetesek intézeten belüli mozgatását úgy szün
tetik meg, illetve csökkentik minimálisra, hogy magában az intézetben jól fel
szerelt, biztonsági telefonnal, vészjelzővel ellátott, hangszigetelt kihallgató
helyiségeket, valamint írógépet bocsátanak a különböző hatóságok (rendőrség, 
ügyészség stb.) rendelkezésére.

Az előállítást végrehajtó fegyveres őröket esetenként, a körszállítást vég
rehajtó őröket pedig szintén minden esetben megerősítik szolgálati kutyákkal. 
Szlovákiában ugyanis nem tiltják a kutyák bírósági épületbe (vagy akár tár
gyalóterembe) való bevitelét, sőt a bírók esetenként ezt igénylik is. Az előállí
tások végrehajtására rendszeresített rábszállító gépkocsik belső utastere kb. 
húsz személy szállítására alkalmas. Ebből rendszerint 13 fogvatartott, 7 pedig 
őr. Ez utóbbiak a gépkocsi első részében — szemben az elítéltekkel, háttal a 
menetiránynak — ülnek. A fegyelmezetlen fogvatartottak, illetve bűntársak el
különítésére a jármű hátsó részében kiépített, hangszigetelővel ellátott két egy
személyes rekesz szolgál.

A körszállítást végrehajtó autóbuszokban a 6—7 géppisztolyos őrből álló 
őrséget nem választják el se belső ráccsal, se más műszaki megoldással a fogva- 
tartottaktól. A nemek szerinti elkülönítést ilyenkor nem tartják szükségesnek, 
a szállítás alatt a rendet két gumibottal és bilinccsel felszerelt testületi tag bizto
sítja. A járművek URH adó-vevővel, az előállító őrök pedig hasábrádióval van
nak ellátva. Az előállító, szállító őrök parancsnoka így állandóan élő kapcsola
tot tart fenn az útbaindító intézet ügyeletével, valamint az előállító őrökkel, 
körszállítás esetén pedig az autóbuszt — külön gépkocsival — kísérő fegyvere
sekkel. Az előállítást, a szállítást a biztonsági szolgálaton belül mindig ugyan
azok az őrök végzik.
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M unkáltatás é s  őrzés

A szlovák büntetésvégrehajtásnak nincsenek saját vállalatai. Az elítéltek foglal
koztatása külső vállalatokkal kötött szerződés alapján zajlik, vagy a saját költ
ségvetési rendszeren belül történik. A fogvatartott fokozatától és az intézet 
körülményeitől függően létesítenek munkahelyeket vagy az intézeten belül, 
vagy bizonyos vállalatok területén. Biztonsági szempontból három kategóriába 
sorolható a külső munkáltatás. Létezik őrzés nélküli vagy minimális őrzéssel 
végzett munkáltatás; vannak körülkerített munkahelyek, ahol csak elítéltek 
dolgozhatnak; végül pedig folyik külön üzemcsarnokban vagy üzemben is 
munkáltatás. Persze mindegyik helyen csak 1. és 2. kategóriájú elítélt vehet 
részt.

A munkahelyek létesítése, a gépek beszerzése, a fogvatartottak őrzésének 
és felügyeletének a biztosítása a vállalat feladata a szlovákoknál. Amennyiben 
az intézet területén történik a munkáltatás, úgy a külső őrzés megszervezése 
és végrehajtása továbbra is az intézet kötelessége, míg a felügyelet biztosítása 
— az intézet által meghatározott módon ugyan, de — a vállalat feladata. 
A munkát a vállalat szakemberei irányítják, a felügyeletet a vállalat alkalma
zottai látják el a büntetésvégrehajtási testület egy tagjának a vezetésével.

A biztonsági szolgálat (intézeten belüli munkáltatás esetén a nevelési 
szolgálat) térítés ellenében, a foglalkoztatás teljes időtartama alatt az elítéltek 
létszámától függően 2—2 ún. rendfenntartó járőrt mozgat a munkáltatás terü
letén. A járőrök feladata a renitens fogvatartottak elkülönítése, illetve körletre 
kísérése. A járőrök hasábrádióval érintkeznek az ügyelettel. A munkahelyek 
biztonsági telefonnal, riasztó csengőkkel vannak ellátva. A külső őrzést fegy
verrel ellátott emberek végzik a bv-testület egy tagjának irányításával. A külső 
munkaterületek szögesdróttal vannak körülkerítve, és védelmük kutyás járőr
rel van megerősítve. Ami pedig a költségvetési munkáltatást illeti; az ott dol
gozó elítélteket intézetfenntartási, felújítási munkával foglalkoztatják. Több 
helyütt láttunk saját pékséget, mosodát, ruhajavító műhelyt.

Fegyverek, kényszerítő eszközök stb.

A kényszerítő eszközök rendszere bizonyos mértékben eltér a magyartól. 
Az egyes személyekkel szemben a rendkívüli események megelőzésére alkal
mazzák a könnygázszóró palackot, a derékszíjra szerelt bilincset, a speciális 
készítésű vezetőbilincset, a nálunk korábban alkalmazott óvóköntös egyik 
változatát, az ún. szorító hevedert, a gumibotot, a szolgálati kutyát és a 
fegyvert.

A csoportosulások ellen pedig az alábbi kényszerítő eszközök használ
hatók fel: a vízágyú, a tűzoltófecskendő, a könnygázgránát, a karhatalmi 
gumibot védőpajzzsal és védősisakkal, a szolgálati kutya, a hang- és fénygránát, 
valamint a lőfegyver gumilövedékkel, illetve éles lőszerrel.

A szlovák büntetésvégrehajtás nem ugyanazokat a fegyvereket használja, 
mint a magyar. Kétféle (7,65-ös, illetve 9 mm-es) pisztolyt, és kétféle (ÁKL, 
illetve MK 61-es, összehajtható tusájú, nagy tűzgyorsaságú, ún. Skorpió) 
géppisztolyt használnak. Ez utóbbiakat különösen előállításnál, szállításnál. 
Alegységenként mesterlövő puska, épületvédő fegyverként pedig golyószóró 
van nálunk rendszeresítve
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A rendőri szervek és a szlovák büntetésvégrehajtás közötti kapcsolat szo
rosabb, mint nálunk. A szlovák büntetésvégrehajtás személyi állománya jogo
sult, sőt köteles a bv-intézetekben bekövetkezett valamennyi rendkívüli ese
mény felszámolására. Azokra is, amelyek Magyarországon a rendőrség hatás
körébe tartoznak. Például a szökevények üldözése és elfogása elsődlegesen a 
büntetésvégrehajtás feladata. Az ilyen típusú munkát a rendőrség csak a köz
területen irányítja. Hiszen büntetésvégrehajtási dolgozók lakóházakba, magán
épületekbe és -területekre nem mehetnek be — kivéve a közvetlen üldözés 
esetét —, korlátozó intézkedéseket a lakossággal szemben nem foganatosít
hatnak.

A rendkívüli események megelőzése, gyors és szakszerű felszámolása ér
dekében ügyeletes tiszti, valamint otthonülős ún. készenléti szolgálatot, szer
veznek. Az ügyeletes tiszti szolgálatot az intézet parancsnokai és azok helyet
tesei, a készenléti szolgálatot pedig a biztonsági szolgálat szabadidőben levő 
tagjai látják el. Mind az ügyeleti szolgálat, mind a készenléti, szolgálat megvál
tása szabadidővel vagy pénzzel történik.

A büntetésvégrehajtási intézetekben évente legalább két alkalommal kö
telező a rádió- és harckészültségi feladatokat gyakoroltatni. Ezek elrendelésére 
és ellenőrzésére az intézetek parancsnokai, illetőleg az Országos Parancsnokság 
biztonsági osztályának vezetője és beosztottai, valamint ezek elöljárói (az 
igazságügy-miniszterig bezárólag) jogosultak.

Az egyes riadófajtáknak megfelelő intézkedések többnyire számítógépen 
vannak. A riadót elrendelő személy csak kikeresi az esemény jellegének megfe
lelő programot, mely egy intézkedési sorozatot tartalmaz. Ennek alapján köny- 
nyen felszámolja a rendkívüli eseményt. A riadóztatott személyi állományt mo
nitoron tájékoztatják a helyzet állásáról és a nekik szánt feladatokról. A testü
leti tagok verbális eligazítása, szóbeli tájékoztatása így szükségtelenné válik.

A kutyavezetők felkészítése és a kutyatenyésztés problémái

A kutyavezetők számára iskolát, a kutyák szaporítása céljából pedig központi 
tenyésztelepet alakított ki a szlovák büntetésvégrehajtás Leopoldovban. A ku
tyák rendszeres vizsgálatát, esetleg gyógyítását, a különböző szolgálati felada
tok ellátására való alkalmasságuk elbírálását két jól felkészült állatorvos végzi, 
a szaporulat etetése, tisztántartása pedig két állatgondozó feladata.

A kutyavezetők elméleti felkészítése bentlakásos iskolarendszerű képzés 
keretében Leopoldovban, gyakorlati felkészítése pedig a szolgálati kutyát al
kalmazó büntetésvégrehajtási intézetben történik. Az elméleti képzés időtarta
ma hat hét. Ez két oktatási ciklusból áll. Az elsőben kynológiai, a másodikban 
etológiái ismereteket sajátítanak el a hallgatók. Végül megtanulják a kutyakép
zés módszertanát is.

Szlovákiában az alább felsorolt célokból és területeken alkalmaznak ku
tyákat. Felhasználják őket őrkutyaként (kerítések között, boxokban elhelyez
ve), járőrkutyaként (külső őrzés, előállítás, szállítás, munkáltatás közbeni őr
zés megerősítésére), nyomkövető kutyaként (szökésben levő elítélt elfogására), 
végül kényszerítő eszközként (a rendkívüli esemény megelőzése, valamint meg
szakítása érdekében).

A szolgálati kutyákkal kapcsolatban a tenyészegyedek kiválasztása a leg
fontosabb feladat, ezért alkalmazzák e tevékenységnél a nemzetközi paramé
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tereket. A szaporulatot nyolc hétig tartják a tenyésztelepen, majd a kölyköket 
a kutyát igénylő intézet rendelkezésére bocsátják. Az állatok tizenkét hónapos 
korukban ún. alkalmassági elbírálásra visszarendelik a telepre. A kutyák mozgá
sának, képességeinek ez a felmérése négy teljes hétig tart. Ezután döntenek ar
ról, hogy melyik kutya, milyen területre, milyen szolgálati feladatra legyen ki
képezve. Az állatok korábban felsorolt területekre való kiképzése az intézetek 
feladata. Több helyen rendelkeznek ún. kutyatartó, kutyanevelő bázissal. 
Az intézetek parancsnokai jónak, hosszú távon kifizetődőnek tartják a kutyás 
őrzés jelenlegi rendszerét. Küldöttségünknek bemutatták, miképp történik egy, 
illetve több személy elfogása -  kutyával.

Három megtekintett intézetről

A Bratislavai Bv. Intézet feladata a városban, illetve mozgáskörzetében elren
delt előzetes letartóztatások foganatosítása és a bírósági tárgyalásokra való 
előállítások végrehajtása. Az intézet 800 embert tud befogadni. A személyi 
állomány létszáma: 251. Tizenhárom különböző bíróságra állítanak elő innen 
embereket 70—80 őr segítségével (akiknek egyéb feladatuk nincs). Az intézet
ben megvan valamennyi előzetesházra jellemző őrzésbiztonsági berendezés, 
technikai eszköz. Ezeket számítógéppel vezérlik és ellenőrzik. A háromszintes 
épület világos, áttekinthető.

A város szélén, az építőmunkások volt szálláshelyén az intézethez kap
csoltan működik egy 200 fős ún. nyitott intézet. Ide elsőbűntényes, gondatlan 
bűncselekményt elkövető fogvatartottakat helyeznek. Az elítéltek külső 
munkáltatáson vesznek részt, ahová felügyelet nélkül vonulnak ki és be. A fog- 
vatartottak belső életét öntevékeny szervezet és egy hivatásos állományú nevelő 
irányítja.

A Leopoldovi Bv. Intézet egyike a legnagyobb létszámú szlovák büntetés
végrehajtó intézeteknek. Itt 2570 ember van szabadságvesztésre ítélve igen sú
lyos bűncselekmények miatt. A fogvatartottak egynegyede, kb. 600—700 em
ber a második kategóriába, míg háromnegyede a harmadikba tartozik. Közel 
400 hivatásos állományú testületi tag foglalkozik velük. 130-an a biztonsági, 
1 50-en a nevelési szolgálathoz vannak beosztva.

Az intézet eredetileg középkori erődítmény, melyet annak idején Mária 
Terézia építtetett. Jelenleg 8 méter magas, bástyafallal körülkerített, sokszög 
alakú, modern bv. intézet. Az őrzés formáját tekintve körkörös; élő erő, szolgá
lati kutya és korszerű technika kombinációjára épül. Itt tevékenykedik — egész 
Szlovákiára kiterjedő hatáskörrel — a központi elítéltkórház is.

A Zeleovcei Bv. Intézet második kategóriás, 800—1000 ember befogadá
sára alkalmas objektum. Az elítéltek szálláskörlete szögesdróttal van körülvéve. 
A fogvatartottakat technikai eszközökkel és kutyás járőrökkel egyaránt őrzik. 
Az intézet mezőgazdasági területen helyezkedik el, ezért az elítélteket alapve
tően kertészetekben, sertés- és kisállattenyésztő telepeken foglalkoztatják. 
Akik ebből a mezőgazdasági munkáltatásból kimaradnak, azokat az intézettől 
60—100 km távolságra levő ipari üzemekbe szállítják. Szlovákiában egyedül e 
térségben okoz gondot az elítéltek ipari üzemekben való foglalkoztatása.

*
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A magyar büntetésvégrehajtás is hasznosítani tudná látogatásunk néhány 
tapasztalatát. Például a szolgálati kutyák testületnél történő tenyésztését, mely
nek feltételei -  minimális anyagi ráfordítással nálunk is megteremthetők a 
tököli kutyatelepen. így a jelenleginél sokkal szélesebb körben alkalmazhat
nánk szolgálati kutyákat.

Riadó esetén nem kevés időt takaríthatnánk meg, ha a személyi állományt 
monitorral tájékoztathatnánk, ha az egyes személyekhez, illetve akciócsopor
tokhoz képernyőn keresztül jutnának el a konkrét feladatok. A külső őrzés 
hatékonyságát, illetve a belső mozgatások biztonságát is nagymértékben növeli 
a videókamerás őrzési rendszer. A rendkívüli esemény rögzítése videókazettán 
mind a kivizsgáláskor, mind' a bekövetkezés okainak elemzésekor igen haté
kony eszköz. Az önkárosító, öncsonkító cselekmények megelőzését szolgálja 
a magánzárkák berendezési tárgyainak speciális rögzítése, valamint az itt lakó 
fogvatartottak folyamatos figyelése kamerával.

A számítógépek, a korszerű technikai, karhatalmi és harcászati eszközök 
nemcsak megkönnyítik a szolgálati feladatok ellátását, hanem növelik az őrzés 
hatékonyságát is, elősegítik a rendkívüli események megelőzését, megszakítását 
és következményeinek felszámolását.

A magyar és szlovák büntetésvégrehajtás között már korábban kialakult 
jó együttműködést csak erősítette a magyar delegáció Szlovákiában tett láto
gatása. Küldöttségünket mindenütt megkülönböztetett tisztelettel fogadták, 
kérdéseinkre őszinte és minden szempontból kielégítő válaszokat adtak. A hasz
nosítható tapasztalatokat pedig már fentebb felsoroltuk.

Valinth Lajos
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