
Szervezetfejlesztési kísérlet 
Nyíregyházán

A büntetésvégrehajtás szervezetének korszerűsítését szolgáló koncepció kidol
gozása évek óta folyik. E munka során különböző elképzelések, alternatív meg
oldások fogilmazódtak meg, melyek helyességét, alkalmazhatóságát majd a 
gyakorlat dönti el. Ezért rendelte el a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsno
ka a 0104/89. számú intézkedésben, hogy hat megyei bv-intézet kísérletileg 
próbálja ki a javasolt szervezeti változásokat.

A kísérlet alapvető célja: a feladatokhoz rugalmasan illeszkedő szervezet 
létrehozása; a rendelkezésre álló munkaerő jobb kihasználása; az elméleti al
ternatívák gyakorlati kipróbálása. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kísér
let nem volt öncélú. Nem azért vezettük be, mert „manapság divat kísérletezni”.

A kísérlet bevezetése az alábbi előfeltevéseken alapult: a biztonsági szolgálat 
közvetlen irányításával az intézet parancsnoka több érdemi információt kap a 
végzett munkáról, így naprakészebb döntéseket hozhat; az őrparancsnoki mun
ka felértékelődéséhez, önállóbbá válásához nagyobb felelősségtudat társul; a pa
rancsnoki irányításból adódóan javul a biztonsággal összefüggő tevékenység 
megítélése; a büntetésvégrehajtási osztály megszervezésével — a körlet belső 
életének egységes irányítása szempontjából — jobb szervezeti forma jön létre. 
Az azonos keret előnyösebb pedagógiai környezetet teremt; az igazgatási szol
gálat integrálásával felgyorsul az érintett szolgálati ágaknál az információ áram
lása, minőségibbé válik a közös tevékenység (az előzetesek elhelyezése, a kérel
mek, panaszok intézése, stb.).

A kísérlettől elvártuk, hogy: az intézet működését ne veszélyeztesse, hogy ne 
csak az érintett szolgálati ágakra vonatkozzék, hanem legyen intézeti feladat. 
A kísérlet teljes időtartama alatt mindent pontosan dokumentáltunk, hogy 
használható adatokat kapjunk a tényleges helyzetről.

A kísérletet 1989. március 1-jén két változatban Vezettük be. Az a változatot 
négy intézetben (Győrött, Gyulán, Szolnokon, Nyíregyházán). A kísérlet idő
tartamára a biztonsági szolgálat közvetlen irányítása az intézetparancsnok fe
ladatköre lett. A biztonsági szolgálatvezetők a kísérlet idején a felsorolt intéze
tekben őrparancsnoki szolgálatot láttak el. Besorolásuk, illetményük változat
lan maradt, de jog- és hatáskörük az őrparancsnoki beosztásnak megfelelően 
módosult. A biztonsági szolgálatvezető feladatait elsősorban az intézetparancs- 
nok, másodsorban az őrparancsnokok vették át.

A b változatot két intézetben (Szombathelyen, Kecskeméten) honosítottuk 
meg. A nevelési és az igazgatási szolgálatból, valamint a körleten szolgálatot 
teljesítő beosztottakból (főfelügyelőkből, felügyelőkből) önálló szervezeti

28



egységként büntetésvégrehajtási osztály alakult. Az osztályvezető a parancsnok 
közvetlen alárendeltje lett, a biztonsági szolgálatvezetői beosztás pedig a kísér
let időtartamára megszűnt.

A kísérlet előkészítése és bevezetése

A kísérlet bevezetésének, megszervezésének gondolata természetesen kiszivár
gott. A pontatlan információk, illetve az egyéni megközelítések miatt azonban 
a fő hangsúly nem a lényegi, hanem a személyi kérdésekre tevődött. (Mi lesz a 
biztonsági szolgálatvezetővel, a váltásból kikerülő őrparancsnokkal? Kinek mi
lyen jogköre lesz a továbbiakban? stb.) Ezért tartottam az országos parancsnoki 
döntést követően a legfontosabb feladatomnak a kísérlet valódi céljának meg
ismertetését. Az alparancsnoki értekezleten nyomatékosan hangsúlyoztuk, 
hogy kiemelt intézeti feladatról van szó, amely csak közös munkával teljesíthe
tő. Igyekeztünk megnyerni a biztonsági szolgálatot, mint az állomány leg
inkább érintett részét.

Az őrparancsnoki értekezleten elosztottuk a feladatokat és bekértük az 
érintettek javaslatait. A biztonsági osztály vezetője és helyettese a helyszínen 
konzultált a kísérletben részt vevő munkatársakkal és tájékoztatta az adott 
alparancsnokokat a tennivalókról. A biztonsági szolgálat munka- és ellenőrzési 
tervét már az új helyzetnek megfelelően készítettük el. A kísérlet beindítására 
parancsnoki intézkedést adtam ki, amely részletesen tartalmazta a végrehajtó 
feladatokat, meg a jog- és hatáskörök változását. Ezt a személyi állomány vala
mennyi tagjával megismertettük.

A reális értékeléshez át kell tekintenünk azokat a sajátosságokat, amelyek a 
kísérlet lefolyását intézetünkben befolyásolták. Ezek a következők: a) intéze
tünkben a biztonsági szolgálatnál három tiszti beosztású őrparancsnok teljesít 
szolgálatot. A kísérlet szempontjából ez előny, sőt szerintem alapkövetelmény. 
A megnövekedett feladatok miatt nem hátrány, ha az őrparancsnokok tiszti 
beosztásúak. Hisz felkészültségük alapján e szervezeti formában is alkalmasak 
a szolgálat önállóbb ellátására, b) a biztonsági szolgálatvezető személyes egész
ségügyi okok miatt nem tudta vállalni a kísérlet idején az őrparancsnoki szolgá
lat ellátását, így kérelmére áthelyezték nevelőnek. A kialakult helyzet pozitívu
mokat is hozott a kísérlet szempontjából. Nem jött létre hierarchia az őrpa
rancsnokok között: a részfeladatok ellátása alapvetően nem változott, mert 
minden őrparancsnok megmaradt a beosztásában, váltásában; az említett áthe
lyezés miatt feleslegessé vált egy őr nevelési szolgálathoz vezénylése, az illető 
a biztonsági szolgálat őrségügyeletese maradhatott.

c) a szolgálati ágak vezetői mindnyájan hosszabb ideje dolgoznak beosztásuk
ban. így a napi munkát rutinból elvégzik, jobban tudnak koncentrálni a kísér
letre. Természetesen az intézetparancsnok munkájában eltolódnak a hangsú
lyok, mert sokkal több időt, energiát követel a biztonsági szolgálat közvetlen 
irányítása, ellenőrzése. E helyzetben megnyugtatóan hat, ha más terület munká
jára nem kell különösebben odafigyelni, d) a kísérlethez való hozzáállást pozi
tív irányba befolyásolta, hogy az akkor még működő MSZMP alapszervezet
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és vezetősége a mozgalmi munka eszközeivel is támogatta a szakmai vezetés 
tevékenységét.

Nyíregyházán 1989. március 1-jén vezettük be azt a változatot. Az előkészí
tő munka alapossága miatt ez zökkenőmentesen zajlott. Rendszeressé tettük 
az őrparancsnoki értekezleteket. A kísérlet időtartama alatt hatszor tartottunk 
munkamegbeszélést, ahol általában a napi gondok megoldása volt terítéken. 
Az őrparancsnokok és a szolgálati ágak vezetőinek kapcsolata javult, az infor
mációk a kialakult új rendszernek megfelelően áramlottak.

A nappalos őrparancsnok minden alkalommal részt vett az alparancsnoki 
értekezleten, s az ott elhangzottakról egy erre rendszeresített füzetben részle
tes feíjegyzést készített. Ezt a többi őrparancsnok szolgálatba lépésekor áttanul
mányozta és láttamozta. Az alparancsnoki értekezlet témájával kapcsolatos 
hozzászólásokat, véleményeket előzetesen egyeztették. A napi feladatok kije
lölésén szintén a nappalos őrparancsnok vett részt együtt a nevelési szolgálatve
zetővel. Természetesen az őrparancsnokok a munkájukkal, illetve beosztottaik 
problémáival, kérelmeivel bármikor — előzetes bejelentés nélkül — felkereshet
ték az intézet parancsnokát.

A főfelügyelők és az őrparancsnokok számára az intézet parancsnoka tartott 
szakmai eligazítást, ugyancsak ő tájékoztatta a soronlévő feladatokról negyed
évenként az őröket. A biztonsági tevékenységgel összefüggő jelentéseket, elő
terjesztéseket illetve a szolgálat első félévi munkájának beszámolóját az őrpa
rancsnokok bevonásával szintén az intézet parancsnoka készítette el. Általános 
gyakorlattá vált az őrparancsnokok bevonása a döntések előkészítésébe és a 
végrehajtás ellenőrzésébe.

Annak, hogy az őrségügyeletesi munka (melynek nem volt hagyománya az 
intézetben) nem járt a várt eredménnyel, szubjektív és objektív okai egyaránt 
voltak. A munkakör fontosságát az őrparancsokok nem érzékelték, eleinte a 
kivezényelt személyeket kifogásolták, később pedig egyszerűen nem tudtak 
e szolgálatra senkit sem rábírni. (A kísérlet időtartama alatt rendkívül magas 
volt a távollévők száma. 49 főre vetítve ez 1802 nap szolgálatmentességet je
lentett. Volt olyan hónap, hogy 5—8 munkatárs is betegállományban volt a 
biztonsági szolgálattól. Ez problémát okozott az éves szabadságok kiadásánál 
is. A túlélést a Nyírlugosi Szigorított Javító-nevelő Telephely megszüntetésének 
köszönhettük. Ahonnan egy tisztet és hat tiszthelyettest létszámfelettiként 
intézetünk állományába helyeztek.)

A kísérlet időtartama alatt lépett hatályba az új .Biztonsági Szabályzat. En
nek oktatása, rendelkezéseinek bevezetése komoly erőpróbát jelentett. Az 
őrparancsokok a helyi továbbképzéseken saját szakaszuknak oktatták a Sza
bályzatot, de komolyan részt vettek a belső rendelkezések átdolgozásában is. 
A kísérlet első szakaszának legfontosabb tapasztalatait az alábbi pontokban 
foglaljuk össze: 1, e felállásban a parancsnok sokkal több információhoz jut 
s ez megalapozottabb döntések meghozatalát teszi számára lehetővé. Azáltal, 
hogy kiiktatódik egy vezetési szint, gyorsabban terjednek a hírek. 2. a közvet
len irányításból adódóan a feladatokat könnyebb összehangolni, a napi prob
lémákat azonnal el lehet intézni. 3. az őrparancsnokok felelőssége nőtt, akti
vitásuk némileg fokozódott. A kísérlet bevezetésekor ennél azért többre szá
mítottam. A felvetődött kérdések elméleti részével nem foglalkoztak kellő
30



mélységgel, elemző, értékelő munkát önként nem végeztek (noha három alka
lommal írásban is kifejthették véleményüket, álláspontjukat, kezdeményez
hettek volna új formákat, módszereket). Sőt a kitűzött feladatokat eléggé át
lagos szinten látták el.

4. főleg a kísérlet első szakaszában okozott gondot az őrparancsnokok közti 
munkakapcsolat. Együttműködési készségük sok kivetnivalót hagyott maga 
után, mert mindannyian „az én emberem, az én szakaszom” szemlélet jegyé
ben cselekedtek. A kezdeti időszakban a szolgálatot közösen szerveztük meg. 
Ezt mindenki a (parancsnok és a négy őrparancsnok) saját hatáskörben és fe
lelősséggel megváltoztathatta. Erinek az lett az eredménye, hogy mindenki a 
saját szakaszába beosztottat helyezte — esetenként már elvtelenül — előtérbe. 
Ezért két hónap után egy őrparancsnok feladata lett a szolgálat megszervezése 
(aki persze előzőleg konzultált három társával), s ezen csak nagyon indokolt 
esetben kizárólag parancsnoki engedéllyel lehetett változtatni. 5. e szolgálat- 
szervezésből adódóan viszont az őrparancsnok nem tudja folyamatosan nyomon 
követni az intézeti élet eseményeit. Az információkat több, nem is mindig 
pontos forrásból szerezte. (Pl.: a kedden szolgálatot teljesítő őrparancsnok leg
közelebb csak a következő hét szerdáján dolgozik ismét hivatali időben.) 6. az 
intézet biztonságával összefüggő általános feladatok (célvizsgálat, ellenőrzé
sek, elemző munkák stb.) megszervezése nehézkesebb lett.

7. ha a kísérlet idején távol volt a parancsnok, akkor helyettesítése az eddi
ginél is nagyobb gondot okozott. Hisz a parancsnoki feladattal megbízottnak 
most kevesebb információ állt a rendelkezésére, holott sokkal operatívabban 
kellet beavatkoznia a biztonsági tevékenység irányításába. (E probléma egyéb
ként az előkészítő munka során is felmerült és az érintettek véleményét eléggé 
megosztotta.)

8. Tény, hogy a biztonsági szolgálat közvetlen irányítása miatt átrendeződ
nek a parancsnok feladatai, egyes munkák háttérbe szorulnak. A parancsnok és 
az őrparancsnokok szolgálatellátása feszesebbé válik, ez azonban jó szervezéssel 
kompenzálható. 9. az őrparancsnok, illetve a biztonsági szolgálat munkatársai 
egyéni problémáikkal kapcsolatban nagyfokú tartózkodást, visszahúzódást 
mutattak. „Nincs semmi baj” , Ugyan már, ez nem tartozik a parancsnokra” stb. 
— mondogatták. Mégis, magam is így érzem, hogy nemegyszer kevesebbet fog
lalkoztam velük, mint kellett volna. Ezért tartom jogosnak az alábbi kritikát: 
„A parancsnok a biztonsági szolgálatvezető szerepkörében sem csupán alpa- 
rancsnok”. 10, a kísérleti munka eredményességét bizonyítja, hogy — bár a 
feltételek nehezedtek — az intézet működése a vizsgált időszak alatt mindvégig 
zavartalan volt.

A kísérlet továbbfejlesztése és kibővítése

Mint már említettem, a nyírlugosi állomány egy részének átvételével lényege
sen javultak személyi felételeink. Ezért, valamint amiatt, mert már kezdettől 
a b változat volt számomra szakmailag érdekesebb, 1989. júniusában engedélyt 
kértem a kísérlet kitérjesztésérev az ún. büntetésvégrehajtási osztály megszerve
zésére és működtetésére. Az országos vezetés jóváhagyta kérésemet s egyben 
megfogalmazta elvárásait. Erről a bevezetőben már írtam. Természetesen fi
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gyelembe kellett vennem a szombathelyi és kecskeméti intézet tapasztalatait. 
De a bv-osztály kialakítása nem érintette a biztonsági szolgálat közvetlen 
parancsnoki felügyeletét.

Az előkészítő munkára a kísérlet második szakaszában is odafigyeltünk.A 
feladatokat pontosan meghatároztuk, a követelményeket egyértelműen előír
tuk. E munkában jelentős szerepet játszott Pásztor András bv. százados, a meg
szűnt nyírlugosi telephely vezetője. Az országos parancsnok ugyanis őt nevezte 
ki a bv. osztály vezetőjévé. A volt telephelyvezető az irányítása alá tartozó 
mindhárom — igazgatási, nevelési, biztonsági szakterületen dolgozott már. így 
felkészültsége, szorgalma és helyismerete garancia volt számunkra.

Az előkészítő munka során többször konzultáltunk a szombathelyiekkel és 
a kecskemétiekkel. A két intézet parancsnokával és illetékes beosztottaival 
megvitattunk, egyeztettünk szinte minden kérdést. Aztán a bv-osztályt a 
következőképp építettük fel. A bv-osztály vezetőjéhez tartozik az igazgatási 
csoport három munkatársa, négy .nevelő és huszonhárom belső felügyelő. A 
büntetésvégrehajtási osztályvezető közvetlenül a parancsnoknak van alárendel
ve, ő pedig elöljárója a bv-osztály személyi állományának, meg az elítéltek belső 
körletén a felügyeleti, őrzési feladatokkal megbízott személyeknek.

Ami az osztályvezető szakmai hatáskörét Uleti: a bv-osztály személyi állomá
nyára vonatkozóan a hatályos jogszabályokban feltüntetett szolgálati ágazat
vezetők jogkörével bír. Az elítéltek és az előzetesek jutalmazása és fenyítése 
vonatkozásában a nevelési szolgálatvezető, a rendkívüli események elkövetőivel 
szemben pedig a biztonsági szolgálatvezető jogkörét gyakorolja. Mellesleg rész
letes munkaköri leírás határozza meg feladatait. Távollétében az intézet pa
rancsnoka helyettesíti, ugyanakkor a parancsnokot meg — hasonló esetben — ő.

Az osztály megszervezésével nem változott az igazgatási és a nevelési szolgá
latvezető besorolása, illetménye, de jogállásuk feladatkörük módosult. Az igaz
gatási szolgálatvezető igazgatási csoportvezetőként elöljárója maradt az igazga
tási előadóknak, a terület szakmai felügyeletét továbbra is el kellett látnia, de 
személyzeti jogköröket már nem gyakorolhatott. A nevelési szolgálatvezető 
csoportvezető nevelőként kultumevelői beosztást kapott, de a többi nevelővel 
szemben semmilyen jog- és hatáskör nem illeti meg. Feladatait részletes munka
köri leírásba foglaltuk. Kezdettől fontosnak tartottuk, hogy az osztályvezető 
minden nevelőt közvetlenül irányítson, hogy a nevelők között még átmenetileg 
se alakuljon ki semmilyen alá-, illetve fölérendeltség. Az egységes irányítás mel
lett így akartuk biztosítani a pedagógusok önállóságát.

A belső felügyeletet az osztályvezető a főfelügyelőn keresztül irányította. A 
három felügyelő kétváltásos rendszerben nyolcórás szolgálati időben teljesített 
szolgálatot úgy, hogy munkaszüneti napokon csak egy dolgozott közülük. Az 
osztály megszervezésekor szétválasztottuk a külső és a belső felügyeletet, ki
jelöltük az őrparancsnokok helyét, szerepét a belső élet irányításában. Megha
tároztuk az őrparancsnokok biztonsággal kapcsolatos, általános felelősségét, 
valamint intézkedési jogosultságaikat hivatali időben és azon kívül. Tisztáz
tuk, miképp működjenek együtt az őrparancsnokok és a belső őrök, illetve a 
nevelők és a belső őrök. Kialakítottuk az információáramlás új formáit, mód
szereit.
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Az új struktúrában az intézetparancsnok által tartott munkamegbeszélésen, 
napi feladatmeghatározáson a bv-osztály vezetője és az őrparancsnok vett 
részt. Ezt követően az osztályvezető eligazította valamennyi nevelőt, a két fő
felügyelőt és az igazgatási csoportvezetőt. Eleinte kissé hosszúra nyúltak ezek 
az értekezletek, később viszont kialakult egy optimális időtartam. A belső őr
ség számára az osztályvezető havonta tartott eligazítást, melyen részt vett a 
biztonsági szolgálat teljes állománya. A belső őrök meghallgatták mind az őrök 
napi, mind a főfelügyelő körleten szervezett eligazítását. Az alparancsnoki ér
tekezleten a szolgálati ágak vezetőin kívül részt vett még a bv-osztály vezetője, 
az épp szolgálatos őrparancsnok, az igazgatási és a nevelési csoportvezető. Az 
osztály teljes személyi állományának bevonásával egy alkalommal tartottunk 
értekezletet.

A kísérlet második szakasza 1989. szeptember elsejétől november végéig 
tartott. Tapasztalatainkat az alábbiakban foglaljuk össze: 1. az osztály rövid 
működése alatt szinte minden szempontból messze túlszárnyalta eredeti elkép
zeléseinket. Javult a feladatok koordinálása, a körlet belső életének egységes 
irányítása. Előreléptünk az összehangolt követelménytámasztás és bánásmód 
terén. Szorosabbá vált a körleten szolgálatot teljesítők munkakapcsolata, nőtt 
a nevelők aktivitása, felelősségérzete és emelkedett a kulturális nevelés szín
vonala. Jól funkcionált az újonnan kialakított értekezletek rendszere is. 2. a 
biztonsági munkában sem következett be visszaesés. Az őrparancsnokok jól 
beilleszkedtek az új szervezeti formába, együttműködésük az osztály állomá
nyával, de különösen az osztály vezetőjével problémamentes volt. 3. az igazga
tási szolgálat integrálása viszont nem volt igazán szerencsés intézkedés. Ezt a 
gyakorlat több ponton nem igazolta vissza.

4. Úgyszintén rossz ötletnek bizonyult a csoportvezetői státusz, mivel a 
kultúmevelőhöz így nem tartozott se beosztott, se elítélt csoport. 5. az osz
tályvezető által irányított Munkába Állítási Bizottság, illetve intézeti tanács 
tevékenysége ugyanakkor hatékonyabbá vált. 6. az osztály és a társ szolgálati 
ágak együttműködése mindvégig megfelelő volt. A kísérletet ősszel központi 
döntésre viszonylag váratlanul be kellett fejeznünk. Valamennyi munkatársunk 
úgy látta, hogy a bv-osztály mint szervezeti forma megfelelt az elvárásoknak, 
és sajnálta, hogy ilyen rövid ideig tudott működni.

*

A kísérlet teljes időszakát, mindkét formáját összegezve megállapíthatjuk, hogy 
eredményes munkát végeztünk. Rájöttünk, hogy a biztonsági szolgálat közvet
len parancsnoki hatáskörbe vonása hosszútávon nem célszerű. Sok érv szól 
amellett, hogy a biztonsági szolgálat munkáját külön ágazatvezető irányítsa. 
Csak így garantálható a biztonsági tevékenység komplex intézeti szintű kezelé
se, a beosztottakkal kapcsolatos kérdések folyamatos bonyolítása. Ha a bv- 
osztály megszerveződne, akkor átcsoportosítanánk ehhez a munkakörhöz a 
munka- és, tűzvédelmi teendők ellátását. Az egyszemélyi irányítás garantálná 
ugyanis a legjobban a biztonsági-, a munka-, és tűzvédelmi tevékenység ideális 
végrehajtását. A biztonsági szolgálatvezetői beosztás rendszeresítése nem jelen
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ti azt, hogy meg kell szüntetni az őrparancsnokok tiszti státuszát, mert ez min
den szempontból indokolt.

A bv-osztály megszervezését megyei jellegű intézetekben is javasoljuk, ennek 
azonban előfeltétele a biztonsági szolgálat létszámának emelése, hogy a külső 
és belső őrséget szét lehessen választani. Szerintünk ugyanis csak akkor van 
értelme a külön szolgálati területre bontásnak, ha minimálisra csökkenthető 
azok egymás közti vezénylése. Az átszervezések ne legyenek öncélúak, sablo
nosak. A központi modelltől a valós sajátosságok mentén el lehet és el is kell 
térni, fagyon fontos, hogy a felmerülő személyi kérdéseket megfelelően ke
zeljük: egyrészt, hogy ne ez váljon fő kérdéssé, másrészt pedig, hogy a leghu
mánusabb megoldásokat vezessük be.

Javasoljuk, hogy távlatilag az egészségügyi szolgálat is tartozzon a büntetés
végrehajtási osztályhöz. Ezt kell bevezetnünk, ha komolyan vesszük a körlet 
belső életének egységes irányítására vonatkozó alapelvünket. Meggyőződésem, 
hogy megoldható az igazgatási szolgálat bv-osztályba integrálása, csak alapo
sabb munka kell hogy megelőzze. Az eredményes munka feltétele az egyezte
tett közös tevékenység, az intézeti szintű végrehajtás. De ez nem csak a kísér
let időszakára vonatkozik. Egy intézet tapasztalatainak elemzéséből termé
szetesen nem lehet általános érvényű következtetéseket levonni, ugyanakkor 
ezén tapasztalatok közreadása talán nyújt némi segítséget a további elméleti 
munkához.

Csóti András
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