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Naprakészen (?)
Be fogadás számítógéppel

A jelenlegi befogadási eljárás túlzott adminisztrációval jár. Az előadónak nyilvántartó 
lapot, mutatókartont, egészségügyi törzslapot, személyi lapot, munkáltatási könyvet és 
foglalkoztatási engedélyt kell kiállítania. A felsorolt nyomtatványokon az adatok egy 
része megegyezik, így azokat többször is le kell írnia. Ebből adódóan ugyanazokat a 
adatokat párhuzamosan több helyen is nyilvántartjuk.

A párhuzamos nyilvántartást és fölösleges adminisztrációt úgy lehetne elkerülni, 
ha a fogvatartott valamennyi adatát — befogadástól a szabadításig — központi helyen 
tartanánk nyüván. Ez akkor valósítható meg, ha valamennyi intézetben van legalább 
egy, viszonylag nagy teljesítményű számítógép, amely az adott intézetben lévő fogva- 
tartottak valamennyi adatát képes tárolni.

Ebben az esetben szükség lenne minden osztályon ugyancsak legalább egy, a 
büntetés-végrehajtási osztályon legalább három kisebb teljesítményű számítógépre, 
amelyek terminálként üzemelnének. így a törzsadatok csak egyszer lennének rögzítve 
és a különböző osztályok a már rögzített törzsadatokhoz rendelnék a saját adataikat. 
Természetesen figyelembe kell venni az adatvédelmet és szigorúan meghatározandó, 
ki, milyen adatot rögzíthet vagy módosíthat, illetve tudakolhat.

*  *  *

A befogadási eljárásra akkor kerülhet sor, ha a fogvatartást megalapozó bírói 
értesítő vagy az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat rendelkezésre áll. 
Az adatok egyeztetése után a fogvatartottat nyilvántartásba kell venni.

Ez két részből áll: van egy manuális nyilvántartásba vétel, amely a fogvatartott 
nevének, nyilvántartási számának, születési idejének és a befogadás időpontjának a 
forgalmi naplóba történő beírását jelenti. A másik része a számítógépen történő 
adatrögzítés.

A befogadást végző előadó kitölti a számítógépen a nyüvántartó lap első oldalát 
és az iratokat továbbítja a foganatba vevőnek, aki elvégzi a foganatba vételt és ezt 
rögzíti. A fogvatartott ezután a szociális ügyintézőhöz kerül, aki kikérdezi és kioktatja, 
majd elvégzik a kötelező orvosi vizsgálatot. Valamennyi fázisban rögzíteni kell a 
szükséges adatokat. Ebben a folyamatban kell elvégezni a fogvatartott fényképezését 
is. A továbbiakban pedig bármilyen változást folyamatosan rögzítenek, egészen a 
szabadon bocsátásig.

Az adatrögzítés valamennyi szakaszában szükség van az adatok helyességének 
ellenőrzésére, melyet az osztályvezető, vagy az általa megbízott személy végez. A 
programot úgy kell megírni, hogy a gépben ellenőrizhető legyen, az adatokat ki 
rögzítette és ellenőrizte. Erre azért van szükség, mert az adatrögzítő és az ellenőrző 
személy teljes felelősséggel tartozik az adatok helyességéért. Ha az adatokon valame
lyikük javítást végez, meg lehet állapítani, ki módosította azokat.
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A fenti megoldás csak úgy valósítható meg, ha a jelenlegi nyilvántartó lap rovatai 
kiegészülnek a veszélyességi fokra, az elhelyezési körletre és a bűntársak megjelölésére, 
a nevelési, egészségügyi és pénzügyi adatok tárolására szolgáló résszel is.

A letétet viszont nem célszerű számítógépen nyilvántartani, mert a letétszelvény 
kiállítása úgysem mellőzhető.

A számítógépes nyüvántartás ideálisan akkor valósítható meg, ha valamennyi 
büntetés-végrehajtási intézetben létrehozunk egy úgynevezett befogadó blokkot, amely 
magába foglalja a befogadó helyiséget, a szociális előadó irodáját, a fürdőt, az orvosi 
rendelőt, valamint a felszerelési és letéti raktárt, továbbá a fényképfelvétel elkészítésére 
alkalmas helyiséget. Ebben az esetben a terminálként működő gépek viszonylag közel 
lennének egymáshoz, a befogadás is futószalagszerűen működhetne.

Természetesen a legoptimálisabb megoldás az lenne, ha az intézeti gépek közvetlen 
összeköttetésben lennének a központi nyüvántartó gépével, az pedig a BM bűnügyi 
nyilvántartóval, a bíróságokkal és az ügyészségekkel. Ebben az esetben az informá
cióáramlás élő, folyamatos és naprakész lenne mindkét irányban, az adatok nagy 
részének felvezetése elkerülhetővé válna, mert azokat egyszer már valamelyik szervnél 
rögzítették.
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