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Biztonsági őrizet
Különösen veszélyes elítéltek •  „Maffiabűnözők”

A különlegesen veszélyes fogvatartottak kategóriaszerű megjelenése olyan időszakra 
tehető, amikor a társadalmi folyamatok a bűnözés mértékére és szerkezetére kedvezőtlen 
hatást gyakorolnak. A bűnözésben — számszerű növekedése mellett — napjainkban 
jelentős átrendeződés figyelhető meg. Nőtt azon bűncselekmények száma, amelyek 
elkövetési módja rendkívüli agresszív, brutális, terrorisztikus jellegű. A bűnözők kezében 
nagy mennyiségű lőfegyver és más veszélyes eszköz van, bűncselekmények elkövetésekor 
egyáltalán nem riadnak vissza azok használatától. További kedvezőtlen jelenség, hogy 
a bűnüldöző szervek tagjai sem érzik magukat kellően védettnek, hiszen e bűnözők 
gátlástalanul szembefordulnak az intézkedő hivatalos személyekkel.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a szervezett bűnözés megjelenése, az 
ún. „maffiabűnözés” jelentősen megnehezíti az objektív igazság feltárását, az elkövetők 
törvényes felelősségre vonását. A szervezett bűnözés sajátossága — többek között — 
az, hogy széles körű kapcsolatokkal rendelkezik, tagjai bizonyítékokat semmisítenek 
meg, egymásnak alibit igazolnak, kísérletet tesznek hivatalos személyek megvesztege
tésére vagy más módon történő befolyásolására. Végső esetben a legsúlyosabb bűn- 
cselekmények elkövetésétől sem riadnak vissza. Ez utóbbiak között szerepelhet a 
kompromittáló bűntárs fizikai megsemmisítése, továbbá terrorjellegű vagy kifejezetten 
annak számító tettek elkövetése, a hatóság őrizetében lévő társak megszöktetése, 
kiszabadítása.

Témánk szempontjából nem hanyagolható el az sem, hogy hazánk célpontjává vált 
(válik) a nemzetközi terrorizmusnak, illetve bűnözésnek. A térségünkben és a vüág 
más pontjain megváltozott nemzetközi helyzet következtében tovább nőhet a Magyar- 
ország területén tartózkodó külföldiek száma. Közöttük lehetnek tisztességtelen szán
dékkal érkezők, akiknek jelenléte veszélyes lehet a közbiztonságra, de esetleg az állam 
biztonságára is.

A nemzetközi bűnözéssel szembeni küzdelem nemcsak belső ügy, hanem erre 
kötelezik a Magyar Köztársaságot a különböző egyezmények és megállapodások.

A társadalmi átalakulás folyamata szükségszerűen maga után vonta a büntetőpolitikát 
alakító jogszabályok megváltozását. Módosult a büntetési rendszer azzal, hogy a 
halálbüntetés alkotmányellenesnek minősült, változott, szélesebb lett a fogvatartottak 
és a külvilág kapcsolata, miközben lényegesen liberalizálódott az előzetes letartóztatás 
jogi szabályozása és gyakorlata. Ezek a tényezők új helyzet elé állították a jogalkalmazó 
szerveket, tehát a büntetés-végrehajtást is. Új veszélyforrások merülhetnek fel, rejtett 
információs csatornák léphetnek működésbe, a büntetés-végrehajtási intézet biztonságára 
veszélyt jelentő tárgyak kerülhetnek be az objektumokba, a testület tagjai vagy egymás 
sérelmére könnyebben hajthatók végre különböző agresszív cselekmények, korrupciós 
kísérletek. Nem kizárt a szöktetés alapos előkészítése, erőszakos megkísérlése sem.
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Mindezek alapján érthető, hogy a súlyos bűncselekmények elkövetői, a szervezett 
vagy a nemzetközi bűnözés résztvevői a hatóság őrizetébe kerülvén potenciális veszélyt 
jelenthetnek a büntetés-végrehajtás biztonságára. Feltehető, hogy külső kapcsolataik 
megmaradnak, bűnözői magatartásuk nem változik, sőt valamilyen módon megkísérlik 
befolyásolni a büntetés-végrehajtás szabályszerű tevékenységét, akár a biztonsági elő
írások felrúgásával is.

S p eciá lis eszközök  és m ódszerek
A fogvatartottak jelentős része sajátos módon reagál a megváltozott körülményekre. 

Lehetségesnek vélik, hogy demonstratív fellépéssel, erőszakos cselekményekkel nyomást 
gyakorolhatnak az igazságügyi, büntetés-végrehajtási szervekre, jogi vagy fogvatartási 
előnyök kicsikarásával. A közelmúltban például ugrásszerűen megnövekedett azon 
rendkívüli események száma, amelyek korábban elvétve vagy egyáltalán nem fordultak 
elő. Elég utalni a tömeges rendbontási kísérletekre, fogolyzendülés, közveszélyokozás, 
zárkatorlaszolás eseteire, a hivatalos személy elleni erőszak, mikéntjeire. Terrorcselek
mények fordultak elő, s mindezek mellett tendenciaszerűen magas a szökések, szökési 
kísérletek száma. Egyre jellemzőbb, hogy a rendkívüli eseményeket megtervezik, elő
készítik, még akkor is, ha abba több intézetet kell bevonni.

A szökések (de a kísérletek is) jóval veszélyesebbek, ha azokat csoportosan, kitartóan 
felkészülve követik el, az eszközöket előre beszerzik, célszerűen összeválogatják.
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E súlyos rendkívüli események nyilvánvalóan veszélyeztetik a büntetés-végrehajtási 
funkciók érvényesülését, a szabadságvesztés céljának elérését, az adott települési 
környezet, de az ország közbiztonságát is, ezért megszüntetésük jelentős erő- és 
eszközráfordítást igényel.

Fontos érdek fűződik tehát ahhoz, hogy a súlyosabbnak minősülő rendkívüli 
események szervezőit, kezdeményezőit, vezetőit vagy résztvevőit (elkövetőit) olyan 
biztonsági körülmények között helyezzük el, ahol nem lehet efféle cselekményeket 
elkövetni.

Kik hát ezek a megkülönböztetett figyelmet érdemlő, veszélyes személyek? Elsősorban 
azok, akik az állampolgárságtól függetlenül aktívan részt vesznek a szervezett bűnözésben 
vagy valamelyik terrorszervezetben, abban szervezői vagy végrehajtói szerepet vállalnak, 
de nem kevésbé azok is, akik terrorisztikus jellegű, fegyveresen elkövetett bűncselek
ményt követtek el, s az elkövetés körülményeiből arra lehet következtetni, hogy 
személyük a büntetés-végrehajtási intézetekben is kiemelten veszélyesnek minősül. 
Esetükben tartani lehet attól, hogy a fogvatartás ideje alatt súlyosnak minősülő 
rendkívüli eseményeket szerveznek, kezdeményeznek vagy vezetnek, terrorcselekményt 
vagy közveszélyokozás bűntettének előkészületét, netán magát a bűncselekményt követik 
el, a hivatalos személy ellen erőszakosan, súlyosnak minősülő módon lépnek fel, az 
alapesetet visszaesőként hajtják végre, esetleg szándékos emberölést kísérelnek meg.

Érthető tehát, hogy ilyen körülmények közepette a büntetés-végrehajtásnak speciális 
eszközök és módszerek alkalmazásával konkrét szerepet kell vállalnia ennek visszaszo
rításában, a közbiztonsági követelmények megvalósításában. Az egyik ilyen eszköz 
lehet a fokozott biztonságú körletek vagy zárkák használata.

E k ö rletek  norm atív  fe lté te le i
Alapelvként lehet elfogadni, hogy e körletek (zárkák) nem jelentenek új szabad

ságvesztési fokozatot. A későbbiekben — akár megmaradnak a jelenlegi fokozatok, 
akár egységes (de a rezsimek szerint differenciált) szabadságvesztési forma alakul ki 
—, mindig lesznek emberek, akik sértik vagy veszélyeztetik a büntetés-végrehajtás 
biztonsági elemeit. Éppen ezért az adott keretek között kell olyan életviszonyokat 
teremteni, amelyekben megfelelően értékelhető a konkrét veszélyhelyzet vagy az ott 
elhelyezett személy magatartása, cselekvése. így aztán könnyebben megakadályozható 
a szökési vagy kitörési kísérlet, a személyi állomány tagjainak megkörnyékezése, 
befolyásolása, az ellenük irányuló támadás, az egymás sérelmére történő súlyos bűn- 
cselekmény — főleg terrorcselekmény vagy emberölés, a tömegjellegű rendkívüli 
esemény előkészítésére és végrehajtására irányuló szándék, a külső személyek részéről 
megkísérelt emberölés, a fogvatartott öngyilkossága, végül a kívülről kiinduló szöktetési, 
szabadítási kísérlet.

A felsorolásból is érzékelhető: akad veszélyforrás bőven. Tekintsük át röviden, 
milyen magasabb szintű előírások teszik lehetővé a differenciált őrzés elvének alkal
mazásával az elítéltek speciális szempontú csoportosítását.

A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. sz. törvényerejű 
rendelet (Bv. Tvr.) 2. §. (1) bekezdés szerint ,Az elítélttel szemben csak az ítéletben 
és jogszabályban meghatározott joghátrányok alkalmazhatók”.
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A törvény ezen rendelkezése azt jelenti, hogy a biztonsági őrizet hatálya alá vont 
személyt is megilleti sokféle jogosultság, de köti a kötelességteljesítési kényszer is, 
amit a jogszabály valamennyi fogvatartott számára előír. A jogok gyakorlásának mód
jában és a kötelességteljesítés formájában viszont érvényesíteni kell a biztonsági 
érdekeket úgy, hogy azok ne ütközzenek jogszabályba. A biztonsági őrizet nem járhat 
a fogvatartott sanyargatásával, személyiségének, emberi méltóságának megsértésével, 
fizikai állapotának leromlásával.

A törvényerejű rendelet további rendelkezései azonban a fokozott biztonságú 
körleteken folyamatosan alkalmazhatók. Vagyis: a 20. § (3). bekezdés alapján ,A  
büntetés-végrehajtási testület tagja hivatásának jogszerű teljesítése során intézkedé
seinek a megengedett kényszerítő eszközök alkalmazásával is jogosult érvényt szerezni”. 
Eközben a szabadságvesztés végrehajtása során a neveléshez és a büntetés-végrehajtás 
rendjéhez szükséges fegyelem érvényesül, amikor a 25. § (1) bek. értelmében „biztosítani 
kell az elítélt felügyeletét és őrzését".

A 25. § (2) bek. előírásai ugyanakkor a biztonsági őrizet követelményeinek meg
felelően érvényesülnek. Tehát a továbbiakban az elítélt köteles a szabadságvesztést a 
büntetés-végrehajtási szervek által meghatározott helyen tölteni. A 33. § (3) bek. 
szerint ,A  büntetés-végrehajtás rendjét sértő cselekmény, illetve bűncselekmény meg
előzése és megakadályozása érdekében az elítélt bármikor megmotozható, személyes 
használati tárgyai átvizsgálhatok”.

A többször módosított 8/1979. IM számú rendelet részletesen szabályozza a sza
badságvesztés végrehajtásának rendjét. Ezek a szabályok nem akadályozzák a fokozott 
biztonságú körletek vagy zárkák kialakítását, csupán a rendelet előírásait differenciáltan 
kell alkalmazni, a speciális intézkedés céljának megfelelően.

A 11/1990. IM számú utasítással módosított 102/1989. IM utasítás a Biztonsági 
Szabályzatról egyértelműen lehetőséget ad a fokozottabb biztonsági intézkedések vég
rehajtására. Ennek alapján (12. §),A  fogvatartott őrzését, felügyeletét vagy ellenőrzését 
a büntetés vagy intézkedés nemének, a szabadságvesztés fokozatának és a fokozaton 
belül kialakított csoportok jellegének megfelelően — a fogvatartott személyiségét 
és veszélyességi fokát, az intézet biztonsági helyzetét figyelembe véve — differen
ciáltan kell megszervezni".

A 22. § értelmében ,A z őrzési csoport a fogvatartottaknak — a büntetés-végre
hajtási fokozaton belül — az intézet biztonsági és munkáltatási körülményeinek, a 
fogvatartottak veszélyességi fokának figyelembevételével kialakított csoportja".

A Biztonsági Szabályzat VIII. fejezetének 91—99. §-ai részletesen foglalkoznak a 
differenciált őrzés megszervezésével és végrehajtásával. Ezen belül kiemelést érdemel 
a 93. § (3) bekezdése, amely szerint ,A  parancsnok az egyes őrzési csoportokon 
belül további csoportokat is kialakíthat".

A Biztonsági Szabályzatban biztosított felhatalmazás alapján tehát egyértelmű, hogy 
a fokozott biztonságú körlet vagy zárkák kialakítása a differenciált őrzés elvével 
összhangban álló intézkedés, nem sérti az emberi jogokat, nem jelent korlátokat a 
szabadságvesztési fokozatra jellemző előírások érvényesítésében. Az eltérés abban 
fogalmazható meg, hogy a jogok gyakorlásának módja, a kötelezettségek teljesítésének 
gyakorlata a biztonsági érdekek fokozottabb érvényesítésével történhet.

A nemzetközi büntetés-végrehajtási gyakorlattól sem idegen a megfelelő biztonságot 
garantáló körletrész létrehozása, működtetése. Az Európa Tanács is elismeri a legbiz
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tonságosabb őrzési forma létjogosultságát. Az Európa Tanács Börtönszabályzata szerint 
is meg kell teremteni a szükséges biztonságot, ami megfelelően igazodik a legveszélyesebb 
bűnözői kategóriával szemben megfogalmazott biztonsági és kezelési célok követelmé
nyeihez. Erre utal az Európa Tanács miniszteri bizottságának R/82/17. számú ajánlása.

A ján lható m ódszerek
A tárgyi feltételek kialakításakor a fokozott biztonságú körleteket (zárkákat) az 

intézet olyan részén célszerű létrehozni, ahol a körletrész az intézet más területeitől 
(körleteitől) elszigetelhető, illetéktelen személyek (más fogvatartottak és testületi tagok) 
oda nem léphetnek be, de szükség esetén a kellő erő gyorsan a helyszínre irányítható. 
A körletrésznek jó ha külön bejárata van, a kijelölt zárkák ablakai pedig külső őrzéssel 
biztosított területre nyílnak, az épület homlokzata viszont lehetőleg ne nézzen közte
rületre.

A zárkák belső kialakításánál érdemes figyelni arra, hogy az ablakok rácsozata ne 
legyen nagyobb beosztású, mint ahogyan azt az előírások meghatározzák. Sűrűbb persze 
lehet. A rácsozatot rezgést érzékelő berendezéssel szükséges ellátni, az egyes rácstagok 
olyan keménységű fémből készüljenek, hogy ne lehessen átvágni, az ablakkeret falba 
rögzítése ne tegye lehetővé a kibontást. Az ablakokat olyan nagy teherbírású üvegezéssel 
indokolt ellátni, amely a természetes fény bejutását lehetővé teszi, de ellenáll a nagy 
erőbehatásoknak. A zárka berendezési tárgyait indokolt a falhoz vagy a padozathoz 
rögzíteni, hogy zárkatorlaszolásra ne kerüljön sor, a zárkában olyan berendezési 
tárgyakat célszerű elhelyezni, amelyekkel megelőzhető a tűzokozás, így főként fémből 
és műanyagból készített eszközök jöhetnek szóba.

A fogvatartott használati tárgyainak kiválasztásánál körültekintően kell eljárni. Nem 
lehet a birtokában olyan eszköz, amellyel támadást kísérelhet meg vagy az egészségét 
szándékosan károsíthatja (csak műanyag evőcsésze, evőeszközök, ivópohár, mosdótál, 
szemetesvödör használható).

A zárka ajtaja eltérhet a hagyományostól, kettős ajtórendszer indokolt, ezen belül 
egy kifelé nyfló, tömör hagyományos ajtó (elektromos zárral felszerelve) és egy belső, 
mechanikus zárral ellátott, megfelelő osztású rácsajtó. A belső ajtóra belátást nem 
akadályozó, sűrű szövésű drótháló is felhelyezhető, a külső, zárt szerkezetű ajtó 
napközben nyitva tartható — folyamatos ellenőrzés céljából éjszaka is —, viszont a 
belső rácsajtót állandóan zárva kell tartani.

Mind a külső, mind a belső őrzés technikai feltételeinek kialakításánál javasolható 
szempont még, hogy az épület megfelelő homlokzati részére rögzített vagy mozgatható 
tv-kamerát kell irányítani azért, hogy a külső őrzés mellett az őrségügyeleten is 
figyelemmel lehessen kísérni az épületrész külső területét. A vizuális érzékelési lehe
tőségek mellé kapacitív vagy infraérzékelő technikai berendezés felszerelése is indokolt 
lehet, miközben biztosítani kell a falrész megfelelő külső megvilágítását.

A zártláncú tv-kamerák a körletrészen sem nélkülözhetők, mert a körleten szolgálatot 
teljesítő személyi állomány biztonsága, a fogvatartottak tevékenységének figyelemmel 
kísérése indokolttá teszi azok alkalmazását, a monitorállásokat úgyszintén az őrségü
gyeleten célszerű elhelyezni.
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A körletrészen kívül ki kell alakítani a megfelelő hírrendszert (telefon. OV) és 
jelzési lehetőségeket (nyomógombos riasztásjelző), a személyi állomány tagjait el kell 
látni vezeték nélküli személyi riasztóval is.

Mi legyen  a zárkában?
Az elektromos berendezések dugaszoló aljzatai és az antennacsatlakozások elhe

lyezhetők a zárkán belül, de a működtető kapcsolókat zárkán kívül kell üzemeltetni.
Kettős világítási rendszert célszerű kiépíteni, ahol van egy biztonsági szabványnak 

megfelelő állandó világítótest és egy nyomógombos ellenőrző vüágítás. Ezek kapcsolói 
szintén a zárkán kívül találhatók.

A vezetékes rádiókészüléket célszerű a falba süllyesztve elhelyezni, hogy abban a 
fogvatartott ne tudjon kárt okozni. A rádiót alkalmassá kell tenni arra, hogy szükség 
esetén élőbeszédet is közvetíthessen. A zárkában elhelyezhető egy nyomógombos 
zárkakijelző is, amelynek ellenőrző lámpája a zárkaajtó felett és az elektromos zárkezelő 
fülkében egyaránt információt ad.

A fokozott biztonságú körleteken megfelelő szempontok szerint kiválasztott, állandó 
felügyelői állományra van szükség. A kiválasztásnál különös gonddal kell eljárni. A 
megfelelő fizikai erő mellett a testületi tagoknak jól kell viselniük a folyamatosan 
jelentkező veszélyeztetettségérzést, a fokozott pszichikai megterhelést. Mindezek mellett 
szükség esetén alkalmazniuk kell az önvédelmi fogásokat, kényszerítő eszközöket és 
technikai berendezéseket. Ismerniük kell a különböző karhatalmi harceljárások gyors, 
szakszerű és eredményes végrehajtását.

A fokozott biztonságú körleteken szolgálatot teljesítőket elsősorban ott kell alkal
mazni, ahol a testületi tag és a fogvatartott közvetlen kapcsolatban áll egymással. így 
különösen a körleten megszervezett folyamatos felügyeleti tevékenységnél, zárkán belüli 
intézkedésnél, előállításoknál és szállításoknál, külkórházi őrzésnél, esetleges szakorvosi 
előállításnál, elkülönítések végrehajtásánál, egyenkénti kísérésnél, más testületi tag vagy 
más személyek (pl. egyházi emberek) tevékenységének biztosítására, kényszerítő eszközök 
(főleg bilincselés) alkalmazásánál.

Fontos, hogy a súlyos rendkívüli események megszüntetéséhez az intézet rendelkezzen 
kellő hatást biztosító fegyverzettel és más, tömegoszlató eszközzel. Ezek használatára 
nemcsak állandó felügyelői kört, hanem az intézet állományából megfelelő számú 
csoportot is ki kell képezni. Ez az állomány képezheti a meghatározott célból és 
feladatra megalakuló akciócsoport magját. Napi feladataik mellett — ahol erre lehetőség 
van — készenléti szolgálatot is alkothatnak.

M ire v igyázzu n k  még?
Olyan zárkaösszetételt célszerű kialakítani, ahol egy helyiségben legfeljebb 2-3 fő 

tartózkodik. Ennek előnye, hogy a fogvatartottak tevékenysége állandóan figyelemmel 
kísérhető, az esetlegesen bekövetkező rendkívüli esemény megszüntetése így kevésbé 
bonyolult feladat.

További biztonsági intézkedésként elrendelhető a fogvatartott egyszemélyes elhe
lyezése. Erre indokul szolgálhat az ott elhelyezett személy különlegesen veszélyes 
jellege vagy az elítélt életének, testi épségének megóvása.
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Ez utóbbi esetben a külső ajtót állandóan nyitva kell tartani, a folyamatos ellenőrzés 
a zárt rácsajtón keresztül valósul meg. Ajánlható az ellenőrző lámpatest folyamatos 
használata is.

A zárkába történő belépéskor fő szabály, hogy ezekbe a zárkákba testületi tag 
egyedül vagy kellő biztosítás hiányában nem léphet be. Ha a külső ajtó zárva van, 
kinyitása utam a belső rácsajtó csak akkor nyitható, ha a belépés biztonsági feltételei 
adottak. Ha ezeket az elveket elfogadjuk, akkor minimálisra csökkenthető a személyi 
állomány megtámadásának lehetősége, vagy az ennél is súlyosabb rendkívüli esemény 
— például terrorcselekmény — elkövetése.

A fokozott biztonságú körleten a fogvatartott kíséret nélkül nem közlekedhet. A 
kísérést csak az a testületi tag végezze, akit kellően kiképeztünk az önvédelmi fogásokra 
és a kényszerítő eszközök használatára. A megfelelő távolságot be kell tartani, de 
úgy, hogy újabb intézkedést ne akadályozzon. Szükség esetén egy fogvatartottat két 
testületi tag is kísérhet.

Csoportos mozgatáskor a közlekedést úgy kell megszervezni, hogy valamennyi 
fogvatartott magatartását érzékeljük, de azért egymástól túl nagy távolságot ne en
gedjünk. Csoportos mozgatásnál is el kell érni a szükséges erőfölényt. Ha indokolt, a 
menet útvonalát külön is biztosítani kell, vagy a külső őrzést megerősíteni (fegyveres 
őrrel és/vagy kutyás járőrrel). Kíséréskor a fogvatartottakat indokolt esetben meg lehet 
bilincselni.

E lőá llítá s és szá llítá s, k ü lk órh ázi őrzés
Nem zárható ki, hogy a különleges biztonságú körleteken elhelyezett fogvatartottakat 

bíróságra, ügyészségre, orvoshoz elő kell állítani, netán szállítani szükséges. Dyenkor 
az őrség létszáma kettőnél kevesebb nem lehet, jogos a bilincselés és a vezetőbilincs 
használata. A fogvatartott megmotozásától (távozáskor és érkezéskor) nem szabad 
eltekinteni, sőt alkalmazni kell a technikai eszközöket. Elrendelhető a tételes motozás, 
a ruházat teljes átvizsgálása. A testüregek ellenőrzését azonban csak orvos végezheti. 
Szóba jöhet még az előállító őrség kutyás járőrrel történő megerősítése, de adott 
esetben igétíybe vehető a területileg illetékes rendőri szervek segítsége is.

A fogvatartott esetleges külkórházi őrzésének megszervezése sem kis feladat, hiszen 
az érintett esetleg azt hiszi, hogy a szigorúan őrzött intézetből kikerülve könnyebben 
megszökhet, netán külső személyek segíthetik terveit. Külkórházi őrzésnél ráadásul az 
a veszély is fennáll, hogy idegen személyek a fogvatartottak sérelmére követnek el 
agresszív, végső esetben élet elleni cselekményt. A büntetés-végrehajtásnak mindezt 
meg kell akadályoznia, de legalábbis számolnia kell a bekövetkező veszélyhelyzettel.

A kórtermet idegen személyek lehetőleg csak nehezen közelíthessék meg, de persze 
eközben nélkülözhetetlen az egészségügyi személyzettel való szoros együttműködés. Jó, 
ha a fogvatartottat állandó orvosi és ápolói személyzet kezeli, így csökkenthető az 
ismeretlen személyek kapcsolatfelvételi lehetősége.

Ha a gyógykezelést a bilincselés nem akadályozza, akkor a beteg kísérése a 
vezetőbilincs alkalmazásával történik. Veszélyforrás még a látogató megjelenése. Ha a 
biztonsági érdekeket nem sérti a látogató fogadása, akkor megnyugtató, ha az a 
hozzátartozó jön, akit az intézet legális kapcsolattartóként nyilvántart. A látogatás
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természetesen csak akkor jöhet szóba, ha a kórházi kezelés tartós és a fogvatartott 
egyébként is fogadhat látogatót.

A m unkáltatás b izton sági k érd ései
A fokozott biztonságú körleteken vagy zárkákban elhelyezett személyek életrendje 

meglehetősen monoton, ami hátrányosan hat a fogvatartott idegrendszerére, személyi
ségére. E feszültség oldásának egyik eszköze a munkáltatás. Persze csak olyan munka 
jöhet szóba, amely egyszerű folyamatokból áll, nem eszközigényes, nem szalagrend
szerben folyik és a lakózárkákban is elvégezhető.

Ez a forma nem igényel külön munkáltatói kapacitást, nem jár csoportos mozgatással, 
a magatartás munka közben is folyamatosan ellenőrizhető, nem kerülhetnek be a 
zárkába biztonságra veszélyes tárgyak, viszont megfelelően érvényesülhet a „terápiás” 
jelleg. A munkahely kialakítása sem jár különösebb nehézséggel.

Az efféle munkáltatásnak nem elsődleges célja termelési érték előállítása, ezért a 
munkavégzés ne legyen kötelező. Csupán célszerű felkínálni, de nem érdemes erőltetni. 
Persze az is előfordulhat, hogy a fogvatartott — biztonsági szempontok miatt — nem 
dolgozhat. Ilyenkor a munkát végző társaitól el kell különíteni.

Azokban az intézetekben, ahol különlegesen veszélyes fogvatartottakat helyeznek 
el, néhány speciális rendfenntartói-karhatalmi tevékenységre is ki kell képezni az 
állomány néhány tagját. így például a szolgálati kutyák meghatározott célból történő 
alkalmazására, mesterlövészi feladatokra, a közelharc fogásainak mesteri alkalmazására, 
a helyiségekbe történő gyors behatolás végrehajtására és az ott történő szakszerű és 
eredményes ténykedésre. Ez nem más, mint a már ismert különböző módszertani 
útmutatók (terrorcselekmény megelőzése és felszámolása, az objektumvédelem meg
szervezése, a tömeges ellenszegülés megszüntetése) tartalmának és javasolt módszereinek 
alkotó jellegű alkalmazása.

Hiába van jól elkülönítve a fokozott biztonságú körlet (zárka) az épület egyéb 
területeitől, működésének ténye óhatatlanul kihat az intézet életrendjére, az ott élők 
tevékenységére. A szükséges biztonság érdekében tehát némileg át kell szervezni a 
ház addigi jól megszokott életrendjét és stílusát.

Mindez kezdődhet azzal, hogy a belső rendelkezések közül érdemes áttekinteni 
azokat, amelyek a biztonsági tevékenységgel összefüggenek. így különösen az őrzési 
rendszer leírását, a differenciált őrzés megszervezését, az intézet riadóokmányait és 
egyéb ide tartozó terveit, az intézetbe történő, illetve az onnan való küépés szabályait, 
a mozgás előírásait, a motozás szabályait, a birtokban tartható tárgyak meghatározott 
körét, a látogatófogadás rendjét, a külkórházi őrzés szabályait, a biztonságra veszélyes 
tárgyak és anyagok kezelésének előírásait, végül a biztonsági ellenőrzések és szemlék 
megtartásának rendjét.

Nem árt megvizsgálni az intézet napirendjét, felmérve a szükséges változtatnivalókat. 
így például az étkezések idejét, a szabad levegőn tartózkodás rendjét, a szabadidős 
helyiségek igénybevételének idejét. Ha önálló körlet kialakítására kerül sor, akkor ide 
külön napirendet szükséges készíteni, összhangban a többi körlet napirendjével. De ha 
csak 1—2 zárkában történik a különösen veszélyes fogvatartottak elhelyezése, akkor 
is külön napirend rögzítse a legfontosabb kérdéseket.
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E módszertani útmutatóban döntően azon intézetek számára rögzítettünk néhány 
elvi és gyakorlati szempontot, amelyekben rövidebb-hosszabb ideig különlegesen veszélyes 
fogvatartottak élnek. Természetesen az itt ajánlottakat — kellő differenciálással és a 
helyi sajátosságok figyelembevételével — a többi intézet is hasznosíthatja.
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