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A magyar büntetés-végrehajtási intézetek 
területi eloszlása

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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Büntetés-végrehajtási intézetek

Állampusztai Országos Bv. Intézet
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Baracskai Országos Bv. Intézet
Budapesti Fegyház és Börtön
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)
Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézet

(Kecskemét)
Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézet

(Szirmabesenyõ)
Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézet (Pécs)
Kalocsai Fegyház és Börtön
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Nagyfai Országos Bv. Intézet
Pálhalmai Országos Bv. Intézet
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Sopronkõhidai Fegyház és Börtön
Szegedi Fegyház és Börtön
Váci Fegyház és Börtön

Fõvárosi Bv. Intézet
– 1. sz. objektum (Nagy Ignác utca)
– 2. sz. objektum (Gyorskocsi utca)
– 3. sz. objektum (Maglódi út)

Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Békés Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Gyõr-Moson-Sopron Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet
Hajdú-Bihar Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet

Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Komárom-Esztergom Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Somogy Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet

Vas Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet

Veszprém Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Országos és regio-
nális intézetek

15

Megyei intézetek
17

Büntetés-végrehajtási intézmények

Ipari jellegû társaságok
ÁBRÁND Ágynemû-, Fehérnemûgyártó 

és Forgalmazó Kft.
Nagyfa-Alföldi Mezõgazdasági és Vegyesipari Kft.
Budapesti Faipari Termelõ és Kereskedelmi Kft. 

(BUFA Kft.)
Duna-Mix Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 

(Duna-Mix Kft.)
Dunai Vegyesipari Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft. (Duna Papír Kft.)

Ipoly Cipõgyár Termelõ és Szolgáltató Kft.
Kalocsai Konfekcióipari Termelõ és Kereskedelmi Kft. 
NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Sopronkõhidai Szövõ- és Ruhaipari Kft.

Mezõgazdasági jellegû társaságok
Állampusztai Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft.
Annamajori Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft.
Pálhalmai Agrospeciál Mezõgazdasági Termelõ,

Értékesítõ és Szolgáltató Kft.

A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai

Bv. Központi Kórház (Tököl)
Bv. Szervezet Oktatási Központja (Budapest)
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Pilisszentkereszt)
Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs Központ (Igal)
Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet (Budapest)
Rendõrtiszti Fõiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék (Budapest)

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: 301-81-60

Csere László bv. vezérõrnagy
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

06 /1/ 301-8407

Biczó László bv. ezredes
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
általános helyettese

06 /1/ 301-8404

Kiss Ágnes Katalin
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

gazdasági helyettese

06 /1/ 301-8413

Kovács Emil bv. alezredes
Munkabiztonsági fõfelügyelõ

06 /1/ 301-8116

Danyádi Ferenc bv. alezredes
Tûzvédelmi vezetõ

06/1/301-8100

Dr. Lipták László bv. ezredes
Fõellenõr

06/1/301-8406
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: 301-81-60

Dr. Bakó Katalin bv. alezredes
Fegyelmi tiszt

06 /1/ 301-8205

Dr. Mezõ László bv. ezredes

06 /1/ 301-8320

Fási Tibor bv. alezredes
Környezetvédelmi vezetõ

06 /1/ 301-8184

Ótott Annamária bv. õrnagy
Költségvetési Ellenõrzési Fõosztály, fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8420

Czakó Kornélia bv. alezredes
Személyügyi és Szociális Fõosztály, fõsztályvezetõ

06 /1/ 301-8427

Sebestyén Gyula bv. alezredes
Jogi és Titkársági Fõosztály, fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8437
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: 301-81-60

Dr. Huszár László bv. dandártábornok
Fogvatartási Ügyek Fõosztálya, fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8428

Bereczki Zsolt László bv. ezredes
Fogvatartási Ügyek Fõosztálya, 
Programszervezési és Foglalkoztatási Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 301-8129

Dr. Müller Anikó Krisztina bv. ezredes
Fogvatartási Ügyek Fõosztálya, 

Büntetés-végrehajtási Igazgatási Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 301-8431

Dr. Németh Gyula bv. ezredes
Biztonsági Fõosztály, mb. fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8438

Fok Róbert bv. alezredes
Biztonsági Fõosztály,

Biztonság-felügyeleti Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 301-8438

Sós Gábor bv. százados
Biztonsági Fõosztály, 
Ügyeleti Csoport, ügyeleti vezetõ

06 /1/ 301-8375
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: 301-81-60

Neubauer Andrea bv. alezredes
Gazdasági Fõosztály, fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8423

Varga Tiborné bv. alezredes
Gazdasági Fõosztály, 

Pénzügyi és Számviteli Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 301-8151

Sipos Edit bv. alezredes 
Gazdasági Fõosztály, 
Költségvetési Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 431-8422

Dr. Heylmann Katalin bv. orvos ezredes
Egészségügyi Fõosztály, fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8418

Yazbekné Szabó Katalin bv. alezredes
Nemzetközi Kapcsolatok és Sajtó Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 301-8424

Szécsi István bv. ezredes
Védelmi Fõosztály, fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8417
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: 301-81-60

Buza László bv. alezredes
Gazdasági Fõosztály, 

Üzemeltetési Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 431-8350

Dr. Falcsikné Turcsányi Tünde bv. alezredes
Gazdasági Fõosztály, 
Illetményszámfejtési Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 431-6327

Gáspár Géza Béla bv. õrnagy
Beruházási és Ellátási Fõosztály, 

fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8442

Dr. Bokányi Eszter bv. százados
Beruházási és Ellátási Fõosztály, 

Ellátási és Vagyonkezelési Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 301-8156

Németh Terézia bv. alezredes
Beruházási és Ellátási Fõosztály, 
Beruházási Osztály, osztályvezetõ

06 /1/ 301-8437

Bóné József 
Beruházási és Ellátási Fõosztály, 
Informatikai Osztály, osztályvezetõ 

06 /1/ 301-8411
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: 301-81-60

Dr. Kotnyek Béla
Gazdasági Társaságok Fõosztálya, 

fõosztályvezetõ

06 /1/ 301-8447
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ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
6337 Állampuszta

Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847

Csóti András bv. dandártábornok
parancsnok

06 /78/ 407-950

Balassagyarmati Fegyház és Börtön
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
Telefon: 06 /35/ 501-170

Kertész Sándor bv. ezredes
parancsnok
06 /35/ 300-974

Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
2741 Baracska

Telefon: 06 /22/ 454-023

Földi István bv. ezredes
parancsnok

06 /22/ 454-495

Budapesti Fegyház és Börtön
1108 Budapest, Kozma u. 13.
Telefon: 06 /1/ 432-5900

Dr. Kiszely Pál bv. ezredes
parancsnok
06 /1/ 431-0283

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
2313 Tököl, Ráckevei u. 2-6.

Telefon: 06 /24/ 489-700

Illés László bv. ezredes
igazgató

06 /24/ 489-701
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Márianosztrai Fegyház és Börtön
2629 Márianosztra, Rákóczi tér 1.

Telefon: 06 /27/ 620-400

Kárpáti Tamás bv. ezredes
parancsnok

06 /27/ 370-344

Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
6750 Algyõ-Nagyfa
Telefon: 06 /62/ 620-800

Veszelka Vendel bv. dandártábornok
parancsnok
06 /62/ 267-377

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
2407 Dunaújváros-Pálhalma

Telefon: 06 /25/ 531-100

Frank Tibor bv. ezredes
parancsnok

06 /25/ 413-454

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
3981 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
Telefon: 06 /47/ 532-560

Dr. Estók József bv. dandártábornok
parancsnok
06 /47/ 321-703

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Kalocsai Fegyház és Börtön
6301 Kalocsa, István király u. 24-25.
Telefon: 06 /78/ 536-610

Mácsai Ferenc bv. ezredes
parancsnok
06 /78/ 561-140
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Szegedi Fegyház és Börtön
6724 Szeged, Mars tér 13.
Telefon: 06 /62/ 554-970

Csapó József bv. dandártábornok
parancsnok
06 /62/ 554-971

Váci Fegyház és Börtön
2600 Vác, Köztársaság u. 62-64.

Telefon: 06 /27/ 620-300

Vatai Gyula bv. ezredes
parancsnok

06 /27/ 315-724

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Sopronkõhidai Fegyház és Börtön
9407 Sopronkõhida

Telefon: 06 /99/ 511-530

Dr. Pantali Zoltán bv. ezredes
parancsnok

06 /99/ 310-315
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MEGYEI ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
7621 Pécs, Papnövelde u. 7. 
Telefon: 06 /72/ 211-233

Dékány Zsolt bv. ezredes
parancsnok
06 /72/ 210-153

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
6001 Kecskemét, Mátyási u. 2.

Telefon: 06 /76/ 483-783

Schmehl János bv. ezredes
parancsnok

06 /76/ 483-783

Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézet
6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 2.
Telefon: 06 /76/ 485-300, 485-900

Tüske János bv. ezredes
igazgató
06 /76/ 483-783

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
3501 Miskolc, Fazekas u. 4.

Telefon: 06 /46/ 502-640

Dr. Tímár István bv. ezredes
parancsnok

06 /46/ 502-641

Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézet
3711 Szirmabesenyõ, Miskolci u. 3.
Telefon: 06 /46/ 500-500

Joó László bv. ezredes
igazgató
06 /46/ 500-500
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MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
5701 Gyula, Béke sugárút 38.

Telefon: 06 /66/ 362-165

Arató Ferenc bv. ezredes
parancsnok

06 /66/ 463-064

Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
8003 Székesfehérvár, Szekfû Gy. u. 2.
Telefon: 06 /22/ 515-214

Cséri Zoltán bv. ezredes
parancsnok
06 /22/ 515-210

Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Boglyasovszky Csaba bv. ezredes

parancsnok
06 /1/ 475-5501

I. objektum
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11.

Telefon: 06 /1/ 475-5500

II. objektum
1055 Budapest, Gyorskocsi u. 25-27.

Telefon: 06 /1/ 488-5010

III. objektum
1108 Budapest, Maglódi u. 24.

Telefon: 06 /1/ 432-2601

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
9021 Gyõr, Jókai u. 18.
Telefon: 06 /96/ 312-566

Csitke Sándor bv. ezredes
parancsnok
06 /96/ 318-809
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MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
Telefon: 06 /52/ 526-210

Tikász Sándor András bv. ezredes
parancsnok
06 /52/ 526-212

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
3300 Eger, Törvényháza u. 2.

Telefon: 06 /36/ 412-722

Galambos Ferenc bv. ezredes
parancsnok

06 /36/ 412-026

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
5001 Szolnok, Dózsa Gy. u. 2.
Telefon: 06 /56/ 512-750

Dr. Sipaki Ferenc bv. ezredes
parancsnok
06 /56/ 512-751

Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
2501 Esztergom, Széchenyi tér 22.

Telefon: 06 /33/ 411-555

Dr. Hangyál István bv. ezredes
parancsnok

06 /33/ 501-131

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
7401 Kaposvár, Kossuth L. u. 19.
Telefon: 06 /82/ 412-148

Koszty László bv. ezredes
parancsnok
06 /82/ 412-148
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MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
4401 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.

Telefon: 06 /42/ 411-400

Pásztor András bv. ezredes
parancsnok

06 /42/ 411-401

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
7100 Szekszárd, Béla tér 4.
Telefon: 06 /74/ 505-831

Balázs Péter bv. ezredes
parancsnok
06 /74/ 505-831

Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
9700 Szombathely, Szily J. u. 7.

Telefon: 06 /94/ 311-380

Csépai József bv. ezredes
parancsnok

06 /94/ 312-148

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
8200 Veszprém, Külsõ Kádártai u. 12. 
Telefon: 06 /88/ 591-570

Ujszászi Zoltán bv. ezredes
parancsnok
06 /88/ 411-240

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
8901 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.

Telefon: 06 /92/ 313-433

Dr. Rózsás János bv. ezredes
parancsnok

06 /92/ 314-490
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEK

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház
2313 Tököl, Ráckevei u. 2-6.

Telefon: 06 /24/ 503-156

Dr. Kováts Imre bv. orvos ezredes
fõigazgató fõorvos

06 /24/ 489-714

Büntetés-végrehajtás Továbbképzési 
és Konferencia Központ
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
Telefon: 06 /26/ 347-655

Gosztonyi Péter bv. alezredes
igazgató
06 /26/ 347-584

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja
1108 Budapest, Újhegyi út 9-11.
Telefon: 06 /1/ 262-0394

Halmágyi Gyula bv. dandártábornok
igazgató
06 /1/ 264-5214

Büntetés-végrehajtás Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központ

7275 Igal, Gábor u. 6.
Telefon: 06 /82/ 372-149

Katona József bv. alezredes
igazgató

06 /82/ 372-316
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEK

Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
1108 Budapest, Kozma u. 13.
Telefon: 06 /1/ 264-2661

Dr. Antal Albert Ph.D
fõigazgató fõorvos
06 /1/ 260-0225

Rendõrtiszti Fõiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

Telefon: 06 /1/ 392-3526

Dr. Ruzsonyi Péter bv. alezredes
tanszékvezetõ

06 /1/ 392-3526
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGAI
Ipari jellegû gazdasági társaságok

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
Telefon: 06 /27/ 370-005

Gálfi Lajos bv. ezredes
ügyvezetõ igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Termelõ 
és Kereskedelmi Kft. 

6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
Telefon: 06 /78/ 461-149

Tollas József 
ügyvezetõ igazgató

Ipoly Cipõgyár Termelõ és Szolgáltató Kft.
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
Telefon: 06 /35/ 300-255

Garamvölgyi Béla ny. bv. ezredes
ügyvezetõ igazgató

Dunai Vegyesipari Termelõ, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (Duna Papír Kft.)

2316 Tököl, Ráckevei u. 6.
Telefon: 06 /24/ 531-845

Ragó Ferenc bv. ezredes
ügyvezetõ igazgató

Budapesti Faipari Termelõ és Kereskedelmi Kft.
(BUFA Kft.)
1108 Budapest, Kozma u. 13.
Telefon: 06 /1/ 261-3961

Nemszilaj Sándor bv. ezredes
ügyvezetõ igazgató
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGAI
Ipari jellegû gazdasági társaságok

ÁBRÁND Ágynemû-, Fehérnemûgyártó 
és Forgalmazó Kft. 

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
Telefon: 06 /47/ 322-721

Dr. Matisz János
ügyvezetõ igazgató

Sopronkõhidai Szövõ- és Ruhaipari Kft.
9407 Sopronkõhida, Pesti Barnabás u. 25.
Telefon: 06 /99/ 511-799

Farkas György
ügyvezetõ igazgató

Nagyfa-Alföld Mezõgazdasági és Vegyesipari Kft. 
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.

Telefon: 06 /62/ 426-679

Borsi János bv. ezredes
ügyvezetõ igazgató

Duna-Mix Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
(Duna-Mix Kft.)
2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.
Telefon: 06 /27/ 501-585, 501-575

Kõvári Zoltán bv. alezredes
ügyvezetõ igazgató
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGAI
Mezõgazdasági jellegû gazdasági társaságok

Állampusztai Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft.
6327 Állampuszta
Telefon: 06 /78/ 407-860

Schneider Gyula ny. bv. ezredes
ügyvezetõ igazgató

Annamajori Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft.
2471 Baracska – Annamajor

Telefon: 06 /22/ 454-172

Hirják András Péter bv. alezredes
ügyvezetõ igazgató

Pálhalmai Agrospeciál Mezõgazdasági Termelõ,
Értékesítõ és Szolgáltató Kft.
2407 Dunaújváros – Pálhalma
Telefon: 06 /25/ 286-514

Kovács Tamás bv. ezredes
ügyvezetõ igazgató
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Jelentés a Büntetés-végrehajtási Szervezet
2005. évi össztevékenységének önértékelésérõl

és javaslat a 2006. évi fõ feladatokra

Vezetés, irányítás, szervezetfejlesztés, ellenõrzés
A Büntetés-végrehajtási Szervezet vezetõi, irányítói tevékenységének feltételeit, le-

hetõségeit jelentõsen javította a 2005. év folyamán a korábbi évektõl eltérõ, nagyság-
rendben aktívabb és szélesebb körû igazságügy-minisztériumi felügyelet. Amíg koráb-
ban fõként a büntetés-végrehajtási ügyekért felelõs fõcsoportfõnöki szintû közvetlen fel-
ügyelet és a költségvetési ellenõrzés érvényesült, az elmúlt évben az elõbbieken túl az igaz-
ságügy-miniszter, a közigazgatási államtitkár, a költségvetési és gazdasági ügyekért felelõs
fõcsoportfõnök, és a miniszteri kabinetfõnök is személyesen foglalkoztak a büntetés-végre-
hajtás gondjaival, problémáival, valamint tettek intézkedéseket a büntetés-végrehajtás hely-
zetének javítása érdekében.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet vezetõi, irányítói feladatait ellátó személyek mun-
kájukat – egyéb feladataik végzésével összhangban – a következõ fõ területekre kon-
centrálták 2005 folyamán:

– az intézetek, intézmények, gazdasági társaságok biztonságos mûködtetése;
– szervezeti és mûködési racionalizálás;
– a költségvetési gazdálkodás takarékos folytatása, folyamatos ellenõrzése, a szükséges

beavatkozások végrehajtása;
– részvétel a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló új törvény tervezetének ki-

dolgozásában;
– a rendõrségi fogdákban fogvatartott elõzetes letartóztatottak rövid idõn belüli átvétele

az intézetekbe;
– a PPP módszerrel és a PHARE forrásból létesítendõ új intézetek kialakítása, idõarányos

feladatainak tervszerû és szervezett végrehajtása.
Az intézetek, intézmények, gazdasági társaságok biztonságos mûködtetése terén

2005-ben jelentõs elõrelépés történt a korábbi évekhez viszonyítva. Az 1990-tõl 2004-ig ter-
jedõ idõszakban 15 év alatt 30-ról 8-ra csökkent a fogolyszökés bûntettét elkövetett fog-
vatartottak száma. 2005-ben csak 1 fõ követte el a fogolyszökés bûntettét. 

Továbbra sem történt fogolyzendülés, terrorcselekmény a bv. intézetekben. Ugyanakkor
egy esetben történt egy halált okozó súlyos testi sértés egy fogvatartott sérelmére, melynek
elkövetõi ellen jelenleg is folyik a büntetõeljárás. Az elõzõ évekhez viszonyítva csökkent a
fogvatartotti öngyilkosságok száma is (2003:9, 2004:6, 2005:4). 

A szervezeti és mûködési racionalizálás vonatkozásában a BvOP vezetése 2005 folya-
mán két esetben (február, július) terjesztett fel írásos javaslatot az igazságügy-miniszternek.
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A javaslatok az Országos Parancsnokság, az intézetek, intézmények, gazdasági társaságok
feladat- és szervezet-korszerûsítésére vonatkoztak. Tekintettel arra, hogy a javaslatok meg-
valósításával járó irányítás-vezetési feladatok idõigénye veszélyeztette volna a BvOP veze-
tõinek a szervezet mûködtetésével járó munkavégzését, az igazságügy-miniszter 2005. au-
gusztus 15-ei hatállyal miniszteri biztosként Csere László bv. dandártábornokot, a Fõvárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát – mentesítve parancsnoki feladatai alól – nevez-
te ki az átszervezési feladatok közvetlen irányítására. A miniszteri biztos irányításával 2005.
december 31-éig megtörtént a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) át-
szervezése, valamint a Központi Ellátó Intézmény (KEI) megszüntetése.

A BvOP szervezete állománytáblázat szerint a korábbi 199 fõrõl 150-re csökkent. Tekintet-
tel arra, hogy a BvOP-n ténylegesen – a vezényeltekkel, más bv. szervezet állománytáblázata-
iban szereplõ, de a parancsnokságon dolgozókkal együtt – 224 volt a létszám, 74 fõvel csök-
kent a foglalkoztatottak száma. A vezetõk száma 42-õl 26 fõre (2 országos parancsnok helyet-
tesi, 3 fõosztályvezetõi és 14 fõosztályvezetõ-helyettesi státusszal lett kevesebb és 3 osztályve-
zetõi beosztással lett több)a belsõ szervezeti egységek (fõosztályok, osztályok) száma pedig
hattal csökkent. Az átszervezés során alaposan elõkészített személyzeti beszélgetések, egyez-
tetések sikeresek voltak, a létszámcsökkentéssel érintett 74 fõ közül a legtöbben más bv. szerv-
nél kaptak új beosztást, vagy nyugállományba vonultak. Mindössze hárman kerültek ki a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezetbõl azért, mert nem fogadták el a számukra felajánlott beosztást.

A KEI 83 fõs állományának feladatai egyrészt a Budapesti Fegyház és Börtönhöz, más-
részt a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézethez, harmadrészt az Országos Parancsnokság-
hoz kerültek átcsoportosításra. A megszûnt szervezet dolgozói döntõen a bv. intézetekben
kaptak új beosztást vagy nyugállományba vonultak, három személy távozott végkielégítéssel.

Mivel a volt KEI feladatainak egy részét a továbbiakban a BvOP látja el, valamint tekin-
tettel arra, hogy a Budapesti Fegyház és Börtöntõl a fogvatartottakkal összefüggõ országos
igazgatási feladatokat ellátó személyi állományt a BvOP vette át, az igazságügy-miniszter a
parancsnokság létszámát 2006. január 1-jei hatállyal 169 fõben határozta meg.

A BvOP átszervezése 124 027 millió Ft, a KEI megszüntetés 20 448 millió Ft költség-
igénnyel járt. 

Tekintettel arra, hogy az igazságügy-miniszter rendelkezése szerint a megüresedett státu-
sokat 2006. II. félévéig nem használják fel, az átszervezés költségei megtérülnek, sõt költ-
ségmegtakarítással járnak.

2005 folyamán jelentõs változások történtek az Országos Parancsnokság, az intézetek,
az intézmények, és a gazdasági társaságok vezetõinek személyében. A BvOP-n 2 országos pa-
rancsnok-helyettest, 16 fõosztályvezetõt, 7 osztályvezetõt, 16 intézetparancsnokot, 9 intézet-
parancsnok-helyettest, és 2 kft. ügyvezetõ igazgató-helyettest (összesen 52 fõ) neveztek ki. A
jelentõs személyi változások nem okoztak visszaesést a vezetõi, irányítói tevékenységben, sõt
a vezetõi tevékenység bizonyos színvonal-növekedése volt tapasztalható. 2005 folyamán –
összhangban az átszervezésekkel – módosították a vezetõi értekezleti rendszert is.

A költségvetési gazdálkodás takarékos folytatása, folyamatos ellenõrzése, a beavat-
kozások végrehajtása, az egész elmúlt évben a vezetõi, irányítói munka állandó szerves ré-

26

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2005. ÉVI ÖSSZTEVÉKENYSÉGÉT ÉRTÉKELÕ,
A 2006. ÉVI FÕ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

2005-004.qxd  6/30/2006  10:23 AM  Page 26



sze volt. 2005 februárjában 351,6 millió Ft-ot zároltak az éves költségvetésbõl. A 2005. évi
költségvetési törvény 595 millió Ft-ot, az államháztartási törvény 419,7 millió Ft marad-
ványképzést írtak elõ a Büntetés-végrehajtási Szervezet számára. Az említett zárolások, ma-
radványképzések még a legtakarékosabb gazdálkodás mellett is nehéz helyzetet idéztek elõ
az év második felére. Az Igazságügyi Minisztérium vezetése a fejezeti költségvetési keret-
bõl, illetve kezdeményezésére a Pénzügyminisztérium a központi költségvetés tartalékból
összesen 1 milliárd 63 ezer Ft-tal segítette a bv. költségvetését, és feloldottak 476,1 millió
Ft-ot a maradványképzési kötelezettségtõl. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Büntetés-
végrehajtási Szervezet a 2005. évet kezelhetõ tartozásállománnyal (52 millió Ft-tal) zárta. A
tartozásállomány 2006. januárjában rendezhetõ. 

A büntetések és intézkedésekrõl szóló új törvény tervezete tükrözi azt, hogy a bünte-
tés-végrehajtási vezetõk, parancsnokok észrevételeit, javaslatait – melyeket a különbözõ ál-
lománycsoportok véleménye alapján alakítottak ki – a tervezetbe beépítették. Az új törvény
elfogadása a büntetés-végrehajtási tevékenység reformjának kezdetét jelentheti.

Az elõzetes letartóztatottak áthelyezése a rendõrségi fogdákból a bv. intézetekbe
2005. elejétõl folyamatosan történik. A feladat átvétele – elsõsorban a gondos elõkészítõ
munkának, a rendõrség és a Büntetés-végrehajtási Szervezet jó együttmûködésének köszön-
hetõen – zökkenõmentes volt. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy nõtt az intézeti túlzsúfoltság,
a túlórák száma, a dologi kiadások nagysága. 

Az elhelyezési gondok enyhítése érdekében a rendõrséggel együtt megvizsgálták a felsza-
badult rendõrségi fogdák átvételi lehetõségeit.

A fõvárosban a Gyorskocsi utcai rendõrségi fogdarészt átadásra kiürítették, de költségve-
tési-finanszírozási okokból csak 2006-ban adják át a fogdarészt, továbbá alakítják át a bv. kö-
vetelményei szerint. A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság fogdája átadás-
átvételére a szükséges költségvetési fedezet és létszámigény hiánya miatt nem került sor.

Kiemelt feladatként kezelte a Büntetés-végrehajtási Szervezet irányítói, vezetõi állo-
mánya a PPP módszerrel, továbbá a PHARE forrásból létesítendõ új intézetek kialakí-
tásának idõarányos munkáit. A Tiszalökön létesítendõ új, 700 fõs fegyház és börtön beru-
házás tárgyában eredményes közbeszerzési eljárást hajtottak végre. Bár Szombathelyen a
800 fõs új intézet (700 fõs fegyház és börtön, 100 fõs elõzetes házrész) közbeszerzési eljá-
rása a pályázóknak felróhatóan eredménytelen volt, elõkészítették az új, gyorsított tárgyalá-
sos eljárás 2006. januári elindítását. Pécsett a PHARE forrásból finanszírozott fiatalkorú re-
gionális intézet építése tervszerûen folyt. 

A büntetés-végrehajtás ellenõrzési rendszerében – a korábbi jogszabályi változások
hatására – 2004 végén jelentõs módosulások történtek. A Büntetés-végrehajtási Szervezet
szakmai ellenõrzéseinek szabályairól szóló 1-1/91/2004 (IK.Bv.Mell.11.) OP intézkedés az
új ellenõrzési rend alkalmazását 2004. december 1-jétõl vezette be, így ezek a szabályok a
2005-ben már teljes körûen érvényesülhettek.

Az Országos Parancsnokság – mint középirányító szerv – irányítása alá tartozó bv. szer-
vek szakmai tevékenységének, jogszabályok és belsõ elõírások szerinti mûködésének ellen-
õrzése, vezetõi ellenõrzések (helyszíni ellenõrzések, vezetõi beszámoltatások, eseti vizsgá-
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latok, stb.), valamint a BvOP szakmai ellenõrzési szervezetei által végzett ellenõrzések (át-
fogó ellenõrzés, téma és célellenõrzés, utóellenõrzés) útján valósultak meg.

Az átfogó ellenõrzések 2005-re szóló tervezése és végrehajtása a 2004-2008-as idõszak-
ra meghatározott ütemterv szerint történt. Ennek megfelelõen az év során 10 intézetben ke-
rült sor átfogó ellenõrzésre (Eger, Pálhalma, Szekszárd, Sopronkõhida, Veszprém, Miskolc,
Szirmabesenyõ, Kecskemét és a Fiatalkorúak Regionális Intézete, Szombathely, Szeged).

Az átfogó ellenõrzések tapasztalatai összességében megfelelõ, jogszerû, szakszerû szak-
mai munkát mutattak be, több szakterületre kiterjedõ utóellenõrzést csak egy intézet eseté-
ben (Pálhalma) kellett elrendelni.

A BvOP szakmai ellenõrzési szervezetei az átfogó ellenõrzéseken túl 2005-ben, helyszí-
ni ellenõrzés keretében 143 esetben végeztek téma, 156 alkalommal pedig célellenõrzéseket,
melyek valamennyi szakterületi tevékenységet érintettek.

A szakmai ellenõrzés rendjét szabályozó új OP intézkedés kiadását követõen a bv. szer-
vek vezetõi módosították az ellenõrzések helyi rendszerét szabályozó intézkedéseiket. A he-
lyi vezetõi ellenõrzések körében az elõzõ évekhez képest növekedés mutatható ki a fog-
vatartási szakterületen és a gazdálkodással összefüggõ kérdésekben. A bv. szervek vezetõi a
célellenõrzések mellett a korábbiaknál nagyobb figyelmet szenteltek a beosztott vezetõk és
munkatársaik beszámoltatására. 

Az Országos Parancsnokság 2005. október 1-jétõl megvalósult szervezetkorszerûsítése
kapcsán bekövetkezett létszámcsökkenés, valamint az Ellenõrzési és Vizsgálati Fõosztály
megszüntetése miatt feltétlenül indokolt átgondolni, racionalizálni és hatékonyabbá tenni az
Országos Parancsnokság szakmai ellenõrzési tevékenységét és annak gyakorlatát, valamint
a bv. szerveket terhelõ jelentések és adatszolgáltatások szabályozását.

Felvetõdik egy olyan új szabályozás szükségessége, melynek alkalmazásával a büntetés-
végrehajtási szervek szakmai és gazdálkodási tevékenységének minden fontos eleme folya-
matosan figyelemmel kísérhetõ, ugyanakkor csökkenthetõek az adminisztrációs terhek és a
költségráfordítás is. 

Jogi és Titkársági Tevékenység
Az ügyiratforgalom 2005-ben a következõk szerint alakult a BvOP-n:
- beérkezõ iratok száma: 87671
- kimenõ iratok száma: 91646
- összesen: 179317 ügyirat fordult meg az ügykezelésen.
A Jogi és Titkársági Fõosztály koordinálja a BvOP munkatervében meghatározott felada-

tok végrehajtását. A szakterület ezen kívül 12 alkalommal havi vezetõi értekezlet, 5 alkalom-
mal országos értekezlet, 1 alkalommal rendkívüli állományértekezlet szervezését és elõké-
szítését végezte el. Megszervezte továbbá a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett közpon-
ti ünnepségeket, valamint a Szent Adorján napi rendezvényeket.

A jogi munka legnagyobb részét az államigazgatási egyeztetés során megküldött jogsza-
bályok véleményezése tette ki. 2005-ben 163 jogszabály-tervezetet érkezett véleményezés-
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re. Nagy munka ráfordítással, az Országos Parancsnokság részérõl, a jogi szakterület koor-
dinálta a büntetésekrõl és intézkedésekrõl szóló új törvény tervezetei, illetve a Hszt.
egyes rendelkezéseinek módosításával összefüggõ javaslatok kidolgozását. 

2005-ben 20 olyan IM, illetve más tárcával közös rendeletet adtak ki, melyek a bv. te-
vékenységét közvetlenül érintették. Ezek elõkészítésében is részt vettek. 

A legfontosabb voltak ezek közül:
– a 2/2005 (III.1.) IM rendelet a BvOP mint középirányító szerv gazdálkodási feladatai-

nak meghatározásáról;
– 4 IM rendelet a Hszt. módosításával, annak végrehajtásával kapcsolatban a hivatásos ál-

lományt érintõen;
– 2 IM rendelet a Bv. KEI megszüntetésével kapcsolatosan;
– a 26/2005. (XII.19.) IM rendelet a bv. szervezet öltözködési szabályzatáról.
Kiadták közleményként a bv. új szolgálati titokköri jegyzékét is, mely hatályon kívül

helyezte a korábbi, 1996-ban kiadottat.
A belsõ intézkedések száma valamelyest csökkent. 2003-ban 78, 2004-ben 67, 2005-ben

59 országos parancsnoki intézkedést adtak ki. Ezzel egyidejûleg 3 deregulációs tárgyú
külön intézkedésben 55 intézkedés visszavonásáról született rendelkezés.

Az elmúlt évi 29 peres ügy közül egy sajtó-helyreigazítási, egy pedig személyiségjogi
per volt.

A fizetési meghagyásos, illetve végrehajtási eljárásos ügyek száma –melyek döntõ része a
munkáltatói kölcsön visszafizetési kötelezettség elmulasztásából eredt – 2002. és 2004. között
évente 18-22 között volt. 2005-ben 21 ilyen ügy volt, tehát ezek száma évek óta közel azonos.

Az egyes intézeti SZMSZ módosítások szintén folyamatos egyeztetéseket igényeltek.
Ennek okai a gyakori jogszabályváltozások és az állományszervezési táblázatok évközi mó-
dosításai voltak. 

2005-ben 10 esetben járt el a jogi szakterület kártérítési ügyben. 
Az elmúlt évben jogászértekezletet szerveztek a bv. jogászai, jogtanácsosai részére, az

általuk preferált témakörökbõl (EU-s jogszabályok, közbeszerzési törvény, új bv. kódex ter-
vezete), továbbá 2x2 napos továbbképzést tartottak a bv. szervezet ügykezelõi állománya
számára.

A személyi állomány helyzete, oktatása, juttatásai, 
szociális és fegyelmi állapota

A Büntetés-végrehajtási Szervezezet engedélyezett létszáma 7873 fõ, ebbõl 1018 közal-
kalmazott, 83 részmunkaidõs közalkalmazott és 6772 hivatásos. A fogvatartottak kötele-
zõ foglalkoztatására létrehozott bv. gazdasági társaságok a költségvetési állományból vezé-
nyelt létszámon túl az év során átlagosan 745 szabad munkavállalót foglalkoztattak. 2005-
ben 44 fõs (11 tiszt és 33 tiszthelyettes) létszámbõvítésre került sor. A létszámfejlesztésbõl
34 fõt a Pécsett épülõ Regionális Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, 10-et pedig a
Sopronkõhidai Fegyház és Börtön kapott a biztonsági körletrészének mûködtetéséhez.
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Komoly kihívást jelentett a büntetés-végrehajtás létszám- és bérgazdálkodásában az,
hogy az állomány 2005. január 1-jei 6%-os bérfejlesztésébõl 1,5%-ot a Büntetés-végreha-
jtási Szervezetnek kellett kigazdálkodnia, melyet az intézetek és intézmények létszámzáro-
lásával teljesítettek. Összesen 151 teljes állású (117 hivatásos, 34 közalkalmazott) és 7 rész-
munkaidõs közalkalmazotti státuszt zároltak. Év közben módosítások történtek, így 2005.
december 31-ével 160 teljes állású (118 hivatásos és 42 közalkalmazott) és 2 részmunkaidõs
közalkalmazotti státusz volt zárolt.

Az igazságügy-miniszter 2005. október 1-jei hatállyal új állományszervezési táblázatot
hagyott jóvá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére. Ezzel megindult a
Büntetés-végrehajtási Szervezet korszerûsítési és racionalizálási folyamata, melynek fõ cél-
ja volt az engedélyezett létszám csökkentése mellett a vezetõi beosztások számának csök-
kentése, kisebb költségvetési fedezetet igénylõ, hatékony munkát végzõ szervezet létrehozá-
sa, az ellenõrzések számának csökkentése, a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények
jogszabályokban rögzített bv. szakmai és gazdálkodási önállóságának erõsítése. 

Az igazságügy-miniszter 2005. december 31-jei hatállyal elrendelte a Büntetés-végrehaj-
tás Központi Ellátó Intézménye felszámolását, jogutód nélküli megszûnését. A feladatokat és
a létszám egy részét átcsoportosították a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (6
tiszt), a Budapesti Fegyház és Börtönbe (1 tiszt, 13 tiszthelyettes), valamint a Fõvárosi Bün-
tetés-végrehajtási Intézetbe (5 tiszt, 16 tiszthelyettes, 4 közalkalmazott). Ezáltal a 83 fõs lét-
számból 38 státusz tartalék képzõdött.

A büntetés-végrehajtás összlétszáma a 2005. év folyamán jó feltöltöttségi szintet mutatott
és átlagosan 98-99%-os volt. Ugyanakkor jelentõsen nõtt az egészségügyi okok miatt nyug-
állományba vonulók száma, amíg 2004-ben e jogcímen 134 fõ vonult nyugállományba,
2005-ben ez a szám 247-re emelkedett. 2005-ben is magas volt (átlagosan 400-450 fõ) a fo-
lyamatosan egészségügyi szabadságon tartózkodók aránya. Ez nagymértékben növelte a túl-
szolgálatok óraszámait.

A személyi állomány 2005-ben is megkapott valamennyi kötelezõen elõírt juttatást. Így
végrehajtották 2005. január 1-jétõl a teljes személyi állomány átlagosan 6%-os, és 2005.
szeptember 1-jétõl a közalkalmazotti állomány 4%-os bérfejlesztését. Folyósították a ru-
házati utánpótlási illetményt, a 25 eFt értékû üdülési csekket, a 4 eFt értékû étkezési hoz-
zájárulást, a közlekedési költségtérítést (3 Ft-ról 9 Ft-ra nõtt a gépjármûvel történõ bejá-
rás költségtérítése kilométerenként), valamint – gyermekenként – a 15 eFt-os beiskolázá-
si támogatást.

Az intézetek a részükre biztosított jutalomkeretbõl több esetben átcsoportosításokra kény-
szerültek a takarékosság jegyében. A magasabb szintû (igazságügy-miniszteri, országos pa-
rancsnoki) elismerésekre 33 mFt állt rendelkezésre, melybõl a teljes személyi állomány
6,8%-a részesült. A korábbi évek gyakorlatától eltérõen, idén 12 fõ vehetett részt szlovákiai
jutalomüdülésben. 2005-ben „Tauffer Emil-díj”-at ketten kaptak büntetés-végrehajtási mun-
kásságuk elismeréséül. A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” különbözõ fo-
kozataiból (arany 21, ezüst 55, bronz 39) összesen 115 db-ot adtak át. Hárman részesültek
állami elismerésben, 1 fõ pedig Emberi Jogokért Emlékplakett elismerést vehetett át.
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A büntetés-végrehajtás személyi állományának üdültetése az elõzõ évek kialakult gyakor-
lata alapján történt. A korábbi lehetõségek köre nem változott, azonban az üdülésben részt
vettek száma jelentõsen csökkent. A BM üdülõiben 92 család, közel 360 fõ, a büntetés-vég-
rehajtás üdülõiben 377 fõ üdült. Rekreációs üdültetésben I. félévben 100 munkatársunk vett
részt. A II. félévben a pénzügyi források hiánya miatt a rekreációs üdültetés elmaradt. Foly-
tattuk a szlovák és a lengyel bv. szervekkel kötött szerzõdésben foglalt csereüdültetést, 154
fõ részvételével. A Bv. Dolgozók Segítõ Kezek Alapítványa 2005. évben ismételten meg-
szervezte a legrászorultabb büntetés-végrehajtási családok gyermekeinek egyhetes üdülteté-
sét – 2 turnusban – a Szelidi-tónál, 90 gyermek részére.

Családalapítási támogatásra 2005-ben 15.030 eFt állt rendelkezésre. A bv. személyi ál-
lományából 157-en terjesztettek be igényt e támogatási formára, amelybõl 151 fõ felelt meg
a jogszabályi követelményeknek. A Szociális Bizottság javaslata alapján 63-nak (62 fõ
240.000 Ft/48 hó, 1 fõ 150.000 Ft/24 hó-kérelme alapján) folyósítottak támogatást. A rendel-
kezésre álló – 5 mFt-os – segélykeretbõl 64-en részesültek egyszeri segélyben, ebbõl 36-an
szociális, 28-an pedig temetési segélyt kaptak. Az év során 106 elhunyt aktív és nyugdíjas
büntetés-végrehajtási dolgozó esetében temetési költségtérítést fizettek 9.706.780 Ft összeg-
ben, ebbõl 50%-os költségtérítésben 101, 100%-os térítésben pedig 5 fõ részesült.

A lakáscélú munkáltatói támogatásra fordítható éves 131 mFt-os keretet majdnem tel-
jes egészében felhasználták. 72 kérelembõl 52 fõ részesült munkáltatói kölcsön támogatás-
ban. Több kérelem elutasításának jogszabályi akadálya volt.

Elvégezték a Büntetés-végrehajtási Szervezethez felvételre jelentkezõk ún. „A” típusú
bûnügyi ellenõrzését. Ennek keretében közel 10.000 ellenõrzésre került sor.

Az állomány központi továbbképzését továbbra is központi oktatási tervbe foglalták. A
költségtakarékosság miatt a tervet évközben átdolgozták, ezáltal csökkent a szakterületi to-
vábbképzések száma. 

A büntetés-végrehajtási szakemberek képzése 2005-ben is három intézményben folyt. A
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában bevezetõ képzésen 580, alapfo-
kú szaktanfolyami képzésben 344 fõ vett részt a 2004/2005-ös tanévben. A 2005/2006-os
tanév elsõ félévében 145 fõt iskoláztak be alapfokú képzésre, a záróvizsgák jelenleg folynak.
Középfokú szaktanfolyami képzésben 310-en tettek sikeres vizsgát júniusban, az idei tan-
évet 204 fõvel indították. 

A Rendõrtiszti Fõiskola Büntetés-végrehajtási Szak nappali tagozatán 2005-ben 10, a
levelezõ tagozaton pedig 18 fõ tett sikeres államvizsgát, 13-an azonban nyelvvizsga bizo-
nyítvány hiányában nem kaptak oklevelet.

A 2005/2006-os tanévben ismét indult nappali tagozatos osztály a Rendõrtiszti Fõiskola
Büntetés-végrehajtási Tanszékén, 10 fõvel. 

A tisztképzés új eleme, hogy a 2005/2006-os tanévtõl a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem büntetés-végrehajtási nevelõ szakán 19 fõ kezdte meg levelezõ tagozatos tanul-
mányait. 

A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjában folyó nyelvi képzésen 2005-
ben 1 fõ vehetett részt. 
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állománya tagjainak túlnyomó többsége
2005-ben továbbra is felelõsségteljesen, a vonatkozó jogszabályoknak és a feladat ellátásá-
ra vonatkozó belsõ rendelkezéseknek megfelelõen végezte munkáját.

Ugyanakkor a 2005-ben kezdeményezett fegyelmi- és büntetõ eljárások száma kis mér-
tékben emelkedett az elõzõ évihez viszonyítva. Az elkövetett bûncselekmények között azon-
ban sokkal kevesebb volt a társadalomra kiemelten veszélyes, és a büntetés-végrehajtás tör-
vényes rendjét súlyosan sértõ cselekmény. 

Fogvatartott elhalálozásával, öngyilkosságával és szökésével összefüggõ rendkívüli
eseménnyel kapcsolatosan a személyi állomány tagjainak büntetõjogi felelõssége nem
merült fel.

2005 során egy alkalommal, külsõ munkahelyrõl történt szökéssel összefüggésben lefoly-
tatott vizsgálat tárt fel kisebb súlyú ellenõrzési kötelezettség elmulasztása fegyelemsértést 2
mûvezetõ esetében, akik megrovás fenyítésben, további 4 munkáltatási felügyelõ figyelmez-
tetés fegyelmi büntetésben részesült.

37 alkalommal elõforduló jogellenes fogvatartások közül mindössze 9 esetben volt
megállapítható a kellõ körültekintést és szakszerûséget nélkülözõ, gondatlan munkavégzés
miatt a személyi állomány tagjainak részbeni felelõssége, melyek azonban büntetõjogi kö-
vetkezményekkel nem jártak.

A szolgálati viszonyból eredõ vétkes kötelességszegések megalapozott gyanúja miatt a
Büntetés-végrehajtási Szervezet 704 tagjával szemben indult fegyelmi eljárás, ami az ál-
lomány teljes létszámának 9,6%-át jelenti. Ez nagyságrendileg azonos az elõzõ évben in-
dult fegyelmi eljárások számával. Ezen belül 176 fõ – az elõzõ évinél 22-vel több, az állo-
mány teljes létszámának 2,5%-ának – cselekménye volt olyan súlyú, hogy azok a fegyelmi
eljáráson túl, büntetõeljárás megindítására is megalapozott gyanút szolgáltattak. 

Az elõzõ években a személyi állomány által elkövetett súlyosabb bûncselekmények mi-
att – több évre is elhúzódó – eljárások közül a 2005-ben hozott 57 marasztaló ítéleten túl
további 61 fõvel szemben hoztak jogerõs marasztaló ítéletet az eljáró bíróságok. Ezek
közül 6-tal szemben végrehajtható, 2-vel szemben felfüggesztett szabadságvesztés, 40-
nel szemben pénzbüntetés, 7-tel szemben megrovás, további 6 esetben pedig próbára
bocsátás volt az ítélet.

2005-ben 176 fõvel szemben kezdeményezett büntetõeljárás eredményeként eddig 49
testületi taggal szemben nyert bizonyítást a bûncselekmény elkövetése, melynek követ-
keztében 1 fõvel szemben végrehajtható szabadságvesztést, 37-tel szemben pénzbüntetést,
szabott ki a bíróság, 4 fõvel szemben megrovás, 1 fõvel szemben pedig próbára bocsátást al-
kalmazott. Bizonyíték vagy bûncselekmény hiányában 58 fõvel szemben folytatott büntetõ-
eljárást már a nyomozati szakban megszûntettek. Jelenleg még 69 fõvel szemben van folya-
matban büntetõeljárás a 2005-ben indult ügyek közül. 

A fogvatartás törvényességét leginkább veszélyeztetõ bûncselekmények a követke-
zõk voltak 2005-ben:

– vesztegetés megalapozott gyanúja miatt ebben az évben csupán 4 eljárás indult, azon-
ban ezek mindegyikét még a nyomozati szakban megszûntették;
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– bántalmazás hivatalos eljárásban bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt 22 fõvel
szemben kezdeményezett büntetõ eljárás közül 11 fõvel szemben az eljárást megszûn-
tették, 11 fõvel szemben pedig még folyamatban van. Marasztaló ítélet e tárgyban ed-
dig nem született;

– hivatali visszaélés megalapozott gyanúja miatt 17 fõvel szemben indult büntetõeljárás-
ok közül eddig 10 fõvel szemben szüntették meg az eljárást, 6 fõvel szemben szabtak
ki marasztaló ítéletet, ami közel azonos az elõzõ évben megállapított bûnösségek szá-
mával, és csupán 1 eljárás maradt folyamatban;

– jogellenes fogvatartás miatt az utóbbi öt évben marasztaló bírói ítélet nem volt, e
tárgyban még vádemelésre sem került sor. 

A szolgálati rendet és fegyelmet sértõ katonai bûncselekmények (kötelességszegés
szolgálatban, a szolgálati feladat alóli kibúvás, alárendelt és szolgálati tekintély megsér-
tése, parancs iránti engedetlenség, valamint elöljárói hatalommal visszaélés) elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt 81 fõvel szemben kezdeményeztek eljárást az intézetek
parancsnokai. Az elsõ két bûncselekményt elkövetõk vonatkozásában 13-13 fõt ítélt el a ka-
tonai bíróság, a többi esetben 1-2 marasztaló ítélet hozatalára került eddig sor, de folyamat-
ban van az eljárás még 28, ide sorolható ügyben. 

Egyéb, szolgálattal összefüggõ, de nem katonai bûncselekmények miatt 28 fõvel
szemben indult büntetõeljárás, közülük kettõt megszüntettek, 18 fõvel szemben még folya-
matban van az eljárás. Eddig 8 fõvel szemben született marasztaló ítélet.

Szolgálati viszonnyal össze nem függõ bûncselekmények miatt 22 fõvel szemben indított
büntetõeljárások közül nyolcat még a nyomozati szakban megszüntettek, 3 fõvel szemben
marasztaló ítéletet hozott a bíróság közlekedési bûncselekmények és lopás bûntette miatt.

A szolgálattal összefüggõ bûncselekményt is megvalósító kötelességszegõ magatartás miatt
a büntetõeljárással párhuzamosan indított eljárásokkal együtt 704 fõt vontak fegyelmi felelõs-
ségre. Megszûntettek az eljárások közül 124-et fegyelemsértés vagy bizonyíték hiányában,
vagy az elkövetõ szolgálati viszonyának megszûnése miatt.

Az elmarasztalásra okot adó 579 fegyelemsértõ magatartás csekély számban – mindös-
szesen 12 esetben – sértették a fogvatartás törvényességét. 

Legjellemzõbben a szolgálati utasítások, õrutasítások, munkaköri leírásokban foglalt sza-
bályok megsértésével történt a fegyelemsértés megvalósítása az esetek több mint felében, a
kötelességszegõ magatartásoknak további egynegyede a késésekbõl eredt. Jelentési és ellen-
õrzési kötelezettség, valamint a fegyverkezelési szabályok miatt kellett felelõsségre vonni az
elkövetõk további egynegyedét 

Második éve kerül sor a költségvetési ellenõrzések során feltárt gazdálkodásra vonatkozó
szabályok megszegése miatt fegyelmi felelõsség megállapítására. A 2005-ben végzett ellenõr-
zések tapasztalatai alapján több beosztott munkatárs és vezetõ felelõsségre vonására került sor. 

Az eljárás alá vontak cselekményei tárgyi súlyára, az elkövetés körülményeire, valamint
az elkövetõ szolgálati rendhez való viszonyulására tekintettel a parancsnokok 210 fõnél ele-
gendõnek találták a figyelmeztetés alkalmazását. Az esetek túlnyomó többségében, 283 fõ-
vel szemben a legenyhébb feddés, vagy megrovás fenyítést szabták ki. Az elõzõ évben al-
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kalmazottakhoz képest lényegesen többen – 86-an – kaptak súlyosabb, a rendfokozatot, fi-
zetési fokozatot, a szolgálati viszonyt, vagy beosztást érintõ fenyítést.

Fegyelmi fenyítésként 2 fõ szolgálati viszonyát szüntették meg a fegyelmi jogkör gya-
korlói, de az eljárások során, a súlyos bûncselekményt is megvalósító kötelességszegõk már
az eljárás alatt kérték a szolgálati viszonyuk megszüntetését, így velük szemben a fegyelmi
eljárást megszûntették.

A fentieken belül szolgálati viszonnyal összefüggõ szabálysértés fegyelmi eljárás kere-
tein belül történõ elbírálása 54 esetben történt, melyek közül 34 fõt elmarasztaltak, (14 fõt
közlekedési szabálysértés miatt).

2005-ben 3 fõ katonai vétségének elbírálása történt az állomány illetékes parancsnokai-
nak hatáskörében. 

Biztonsági tevékenység
A biztonsági tevékenységet 2005-ben is az állomány szakszerû, jelentõs nagyságú túl-

szolgálattal párosuló áldozatos munkája, valamint az irányításért, ellenõrzésért felelõs veze-
tõk hatékony közremûködése jellemezte.

Az állomány szakmai feladatokra felkészítése az elõírt szervezeti keretek között folyt.
Az oktatásokra, az eligazítások tartalmi kitöltésére gondot fordítottak. Sajnálatos azonban,
hogy több intézetben csak 4-8 órát tudtak a tantermi foglalkozásra áldozni, továbbá hogy ta-
karékossági okból az oktatás néhány helyen elmaradt. Az eseményeknél intézkedésre jogo-
sult és kötelezett vezetõk, beosztottak felkészítésére a törzsfoglalkozások szolgáltak. A bv.
szervek engedélyt kaptak arra, hogy a második féléves képzéseket – szintén pénzügyi meg-
fontolásokból – összevonják. A foglalkozások hatékonyak, jól szervezettek, célszerûen meg-
választott témájúak voltak. A riasztási gyakorlatokat szintén megtartották az intézetekben.

Az akció-csoportok felkészítése, képzettségük szinten tartása folyamatos volt. Néhány inté-
zetben azonban hiányosságok voltak a rendszeresség, a tervszerûség és a vezetõi kontroll terén. 

A BvOP által az állomány egyes csoportjai számára szervezett alap-, valamint tovább-
képzések is a szakmai munka hatékonyságának emelését, a biztonsági feladatok teljesítésé-
nek eredményességét voltak hivatottak szolgálni. A biztonsági osztályvezetõk, biztonsági ve-
zetõk, a kábítószer-keresõ kutyavezetõk és kutyáik továbbképzése megtörtént. Lebonyolítot-
ták 100 fõvel a csomagvizsgáló berendezéseket kezelõk alap- és továbbképzését.

Alapos egyeztetések után hatályba lépett a körszállításokat rendezõ OP intézkedés. Elké-
szült és 2006 elején kiadják az új, elõzõnél lényegesen részletesebb alaki szabályzatot. 2005
elején hatályba lépett az elõállítások végrehajtását segítõ módszertani útmutató, melynek 2
ezer példányos nyomdai sokszorosíttatását és elosztását elvégezték.

Az intézetek saját szabályozásai az érintettek számára rendelkezésre álltak, azok formai-
lag és tartalmilag megfelelõek voltak. Egyre több helyen érhetõk el a helyi szabályok a szá-
mítógépes hálózaton is.

A pénzügyi fedezet részbeni hiánya miatt 2005-ben kiemelt jelentõséggel bírt a szolgála-
tok tervezésének, szervezésének szakszerûsége, minõsége, a biztonsági feladatok teljesíté-
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se során a kockázat vállalás mértéke. A tárgykörben lefolytatott jelentõs számú ellenõrzés a
korábban is tapasztaltakat igazolta, nevezetesen, hogy az intézetek a szervezést megfontolt
mérlegelés alapján, esetenként jelentõs kockázatokat vállalva, de színvonalasan végzik és a
takarékoskodás lehetõségei helyi szinten kimerültek.

Az objektumok, az azokhoz tartozó területek és anyagi javak õrzése zavartalanul folyt
egész évben, a bv. szervek védelmét zavaró cselekmények nem történtek. Nem fordultak elõ
fogvatartottak vagy külsõ személyek részérõl robbantással fenyegetések sem. A fogvatartottakat
szállító jármûvek mûszaki hiba miatt több esetben nem tudtak útnak indulni, vagy menet köz-
ben hibásodtak meg. A szállítmányok biztosítása vagy a fogvatartottak másik gépjármûbe átszál-
lítása körültekintõen – esetenként a rendõrség segítségével – történt. A fogvatartottakat szállító
jármûvek közlekedési balesetnek három esetben voltak részesei, az ütközésekben fogvatartottak
(7 fõ) és a kísérõ biztonsági felügyelõk (5 fõ) is megsérültek, könnyû, illetve súlyos sérüléseket
szenvedtek (Bv. Központi Kórház, Fõvárosi Bv. Intézet, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet).

A fogvatartottak õrzése, felügyelete, ellenõrzése kiemelkedõen eredményes volt. To-
vábbra sem történtek kitörésre, rombolásra, túszfogásra irányuló cselekmények, sõt a tárgyév-
ben még fogolyzendüléssel kapcsolatos szándékok, akarati elhatározások sem voltak. Közve-
szély-okozást, zárkaberendezés felgyújtását heten hajtottak végre, kábítószert 21 fõnél találtak.
Ez utóbbi adat több mint kétszerese a 2004-esnek amikor kábítószer elõtalálásában kilencen vol-
tak érintettek. Öngyilkosságot négyen követettek el, kevesebben mint 2004-ben. A személyzet
tagjai elleni támadások is csökkentek, hivatalos személy elleni erõszakot 46-an követtek el. A
mobiltelefonok intézetekbe jutása vonatkozásában az elmúlt évek tendenciái folytatódtak, azaz
növekedett a számuk és ezzel együtt a felderítés eredményessége is. A készülékek – 849 db –
döntõ többségét a zárkákban (489 db) találták meg. 148 mobiltelefon azonban már el sem jutott
a címzetthez, mert azokat a beérkezõ csomagban észrevették, és letétbe helyezték. A BvOP vizs-
gálta és elemezte azon intézetek körülményeit, gyakorlatát, amelyekben a legnagyobb számú
elõtalált készülék volt és több, valamint hatékonyabb intézkedés megtételére utasította õket.

A bv. szervezet biztonsági tevékenységének fontos értékmérõje a szökések számának ala-
kulása. E vonatkozásban évtizedekre visszatekintve is példa nélküli eredményt értek el,
mert bûntettnek minõsülõ szökés csupán egy esetben következett be. A 90-es években
nem volt ritka a 20-30 fõ között megszököttek száma, de még 2000-ben is 18 alkalommal 19
fõ szökött meg. Az utóbbi öt év összehasonlító adatait az alábbi táblázat tartalmazza
(eset/fõ):
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A fogvatartottak által intézeten belül elkövetett további, intézeti rendet, fegyelmet sértõ
cselekmények közül kiemelést érdemelnek a kényszerítések, (58 eset, 110 elkövetõvel) a sú-
lyos testi sértések, (53 eset, 68 elkövetõvel). További egy esetben zárkán belül végrehajtott
halált okozó súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt folyik büntetõeljárás. Mind az
esetek, mind az elkövetõk vonatkozásában 2004-hez viszonyítva csökkenés következett be.

A bv. szervezet legnehezebb feladatai közé tartozik a fogvatartott személyek szállításá-
nak (büntetés töltésére, másik intézetbe helyezés, tárgyalás, temetés, gyógykezelés, stb), és
elõállításának (tárgyalás, kihallgatás, konzílium, stb.) teljesítése. Mindkét területen növe-
kedtek a tennivalók. Az év során 69 564 fõ kör- és célszállítását, továbbá 42 412 fõ elõ-
állítását hajtották végre. (Az elõzõ évi adat 65 761 és 40 998 fõ volt.) A célszerû és haté-
kony szervezést, végrehajtást jelzi, hogy biztonságot fenyegetõ cselekmények nem követ-
keztek be. Egy esetben az egyik bíróságon ugyan történt egy öngyilkosság, de bekövetke-
zése a bv.-nek nem róható fel, mert a fogva tartott hivatalos átvétele a cselekménykor még
nem történt meg. Elõállítás elmaradása 33 esetben (40 fõt érintve) következett be, eb-
bõl azonban csupán 3 eset volt, mely a bv. hibája volt. A heti körszállítás újraszabályozott
rendszere jól mûködik.

A fogvatartottak munkáltatását intézeten belül felügyelettel és ellenõrzéssel, intézeten kí-
vül a fegyveres õrzéssel kiegészülve mindhárom biztosítási formát alkalmazva hajtják végre a
bv. szervek. A biztonsági feladatok teljesítése e téren is eredményes volt annak ellenére, hogy
az egyetlen szökés mezõgazdasági munkaterületrõl következett be. Az õrzéskor eredményesen
alkalmazzák a szolgálati kutyákat, melyeknek már a visszatartó hatása is nagy.

A bv. szervek védelmi jellegû, illetve jelzést, információt szolgáltató technikai rendsze-
reinek fejlesztésére pénzügyi fedezet hiánya miatt nem kerülhetett sor. Így továbbra is fél-
behagyott állapotban van a tököli tervezett fejlesztés, és Nagyfán is csupán egysoros drótke-
rítés szolgálja a védelmet. A központi beszerzésû, nagy értékû tárgyi eszközök bõvítésére,
utánpótlására 32 millió Ft állt rendelkezésükre. Ebbõl 2 csomagvizsgálót, 3 kapukeretes
fémkeresõt, továbbá mikrohullámú áthatolás jelzõket, gyorsforgó kamerákat, mobiltelefon
detektorokat szereztek be.

Dologi kiadások terén az elõzõ évinél 18 millió Ft-tal kevesebbel, összesen 62 millió Ft-
tal gazdálkodtak. Ebbõl többek között lõszereket, kamerákat, monitorokat, kézi fémkeresõ-
ket, objektíveket, személyi riasztó-jeladókat és szolgálati kutyákat vásároltak.

Az URH rádiókra továbbra is beszerzési tilalom volt érvényben, ezért a kommunikáció
terén egyre jelentõsebbek voltak a gondok.

A rendvédelmi szervekkel meglévõ kapcsolat problémamentes. A közös tevékenység
alapjait az együttmûködési megállapodások adták. Ezek közül tárgyévben a rendõrséggel
fennálló megállapodást módosították, pontosították. Továbbra is kevés számban volt velük
közös együttmûködési vagy törzsvezetési gyakorlat, illetve törzsfoglalkozás (Pécs, Kapos-
vár, Sopronkõhida, Kecskemét). Néhány intézetben a tûzoltókkal együttmûködve hajtottak
végre mentési gyakorlatokat.

Az illetékes rendõri szervektõl sok segítséget kaptak a szállítási feladataink végrehajtásá-
hoz, a mûszaki hiba miatt várakozni kényszerülõ gépjármûvekben lévõ fogvatartottak bizto-
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sításához, a kiemelt veszélyességû személyek elõállításához, az akciócsoportok tagjainak
képzéséhez.

A Vám- és Pénzügyõrség a kábítószer-keresõ kutyák és vezetõik alap- és továbbképzésé-
ben nyújtott hatékony segítséget.

Az év utolsó negyedévétõl folyamatos a kapcsolat a BM Távközlési Szolgálatával és a
MEH miniszteri biztosi irodájával az új kommunikációs rendszer, az Egységes Digitális Rá-
diórendszer (EDR) kiépítésének kialakításában.

A fogvatartási ügyek
2005-ben a büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben elhelyezett fogvatar-

tottak létszáma nem változott jelentõsen az elõzõ évhez képest. A csökkenés az éves átlag-
létszám adatait figyelembe véve 113 fõ volt.

Az elhelyezési körülmények az év során minimálisan, de kedvezõbb irányba módosultak.
Az összes fogvatartotti létszám (az év elején 16 543) kezdeti folyamatos csökkenése után az
év végére közel azonosan alakult (15 720), így a telítettség a 2004. december 31-i 144%-ról
140%-ra csökkent. Ugyanakkor jelenleg is vannak nehéz helyzetben lévõ bv. intézetek (Esz-
tergom, Pécs, Sopronkõhida, a Szeged).

A büntetés-végrehajtási intézetek az év folyamán – Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete
Kecskemét kivételével – elhelyezési nehézségekkel küzdöttek. Az elhelyezhetõ fogvatartot-
ti létszám 2005. december 31-én 11 260 (2004. december 31-én 11 400), a két egészségügyi
intézményben 608, összesen: 12 008. Az intézetek elhelyezhetõ létszáma az egy évvel ez-
elõttihez képest 140 fõvel csökkent.

A végrehajtó intézetek átlagos telítettségi mutatója 140%, míg a megyei intézeteké 139%,
a büntetés-végrehajtási intézetek átlagos telítettségi mutatója 2005-ben 140% volt.

Az elõzetesen letartóztatottak száma az év folyamán folyamatosan csökkent, 2005. de-
cember 31-én 3 981 fõ volt.

A megyei bv. intézetek közül néhány kirívóan zsúfolt volt. Legmagasabb telítettségi át-
lag a Baranya Megyei (181%), a Fõvárosi (155%), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
(174%), a Komárom-Esztergom Megyei (204%) a Hajdú-Bihar Megyei (163%) bv. inté-
zetben volt.

Az elõzetes letartóztatás tartama átlagosan (jelenleg fogvatartásban lévõket vizsgálva)
8,24 hónap volt. Ebbõl bv. intézetben átlagosan 7,68 hónapot töltöttek (2004. évben az elõ-
zetes letartóztatás átlagos tartama 7,9 hónap volt). 2005-ben 604 fõre csökkent azok száma,
akik egy évet meghaladó idõtartamot töltöttek elõzetes letartóztatásban: (2004. december
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31-én 901 fõ volt). A 3 981 fõ közül az év végén 102 fõ olyan fogvatartott volt, aki 2 évnél
régebben van elõzetes letartóztatásban (elõzõ évben 209 fõ volt).

Az elítéltek létszáma 11.469 (2004. december 31-én 12.810 volt), az elõzõ évi adathoz
képest a csökkenés 1 341 fõ.

Az adatokból megállapítható, hogy az elítéltek zöme (59%) börtön fokozatú, és az elmúlt
évekhez hasonlóan a férfiak-nõk aránya változatlan. (94%-6%). Az elítélt állományból min-
denki köztörvényes bûncselekmény elkövetése miatt tölti szabadságvesztését.

Az elõélet vonatkozásában összehasonlítva az elõzõ évi adatokkal az arányokat, az ta-
pasztalható, hogy az elítélt kategóriában az elsõ bûntényesek aránya ugyanolyan, a többszö-
rös visszaesõ elítéltek aránya kis mértékben emelkedett (tavaly 21%), a visszaesõké pedig
kis mértékben csökkent (2004-ben 33%).

Az idegen állampolgárságú fogvatartottak számában az elõz évhez viszonyítva csak mi-
nimális változás tapasztalható, négyfõs csökkenést mutat ki a statisztika.

38

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2005. ÉVI ÖSSZTEVÉKENYSÉGÉT ÉRTÉKELÕ,
A 2006. ÉVI FÕ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

2005-004.qxd  6/30/2006  10:23 AM  Page 38



A büntetés-félbeszakítási kérelmek száma
ez évben 1 482 (2004-ben 1 760). Az elõzõ
évhez képest kismértékû csökkenés tapasz-
talható. 249 fõ esetében engedélyezte a dön-
tésre jogosult a megszakítást.

A félbeszakításra bocsátottak közül ketten nem jelentkeztek az elõírt idõben az intézet-
ben, ez az engedélyezettek 0,08%-a. 

Rövid tartamú eltávozás jutalom-
ban 1 337 elítélt részesült, 2 131 eset-
ben:

Az esetek száma (2 131) növekedett
az elõzõ évhez képest: (2004. évben
1 983 eset) 2 alkalommal nem jelent-
keztek a rövid tartamú eltávozásra bo-
csátottak.

Kimaradás jutalmat 382 fõ (646
eset) kapott (ez az adat 2004-ben: 346
fõ (566 eset):

A kimaradásra bocsátottak vala-
mennyien visszatértek az intézetbe.

Súlyos beteg hozzátartozó megláto-
gatását 372 esetben engedélyezték (82
esetben felügyelettel), valamennyi elítélt
idõben visszatért.

Enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá 210-en tartoztak. Ebbõl Börtön fokozatú
volt 154, fogház fokozatú pedig 56 fõ.

Az EVSZ-es elítéltek létszáma 2005. december 31-én 110 volt. Az enyhébb végrehajtási
szabályok közé helyezett elítéltek közül 5 esetben a bv. bíró megszüntette az EVSZ. alkal-
mazását.

Az eltávozások száma 2005-ben 2 768 volt. Az eltávozottak valamennyien jelentkeztek
a szabadságvesztés továbbtöltésére.

Szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre 469 elítélt esetében készült elõterjesz-
tés a bv. bírókhoz, 40 alkalommal szigorúbb, 429 esetben enyhébb fokozatba javasolták át-
minõsíteni az elítélteket a bv. intézetek. A bv. bíró 421 esetben (36 szigorúbb, 384 esetben
enyhébb fokozatba) engedélyezte a végrehajtási fokozat megváltoztatását.

Átmeneti csoportba helyezésre 170 esetben tettek elõterjesztést az intézetek, átmeneti
csoportban 2005. december 31-én 182 fõ volt.

Pártfogó felügyelet elrendelésére 551 fõ esetében tettek elõterjesztést, míg pártfogó fel-
ügyelet alá helyezésre 2 391 esetben került sor.

Feltételes szabadságra bocsátás iránt 8 806 esetben tettek elõterjesztést, engedélyezve
8 115 esetben.
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A büntetés-végrehajtási intézetek által foganatosított elõállítások (bíróságra, ügyészségre,
szakértõhöz, közjegyzõhöz, orvosi szakrendelésre) száma ez évben is jelentõs volt: 16 390
fõ – 42 412 esetben.

Rehabilitációs, reszocializációs és képzési programok: 2005-ben, tovább csökkent a
fogvatartottak képzésére fordítható összeg. Az oktatáshoz külsõ források bevonására a jog-
szabályok változása miatt egyre kevesebb lehetõség nyílt, megtakarítást az általános és kö-
zépiskolai képzések állami normatív finanszírozása jelentett.

Szakképzések finanszírozására az intézetek jelentõs pályázati tevékenységet végeztek,
melyek egy része Európai Uniós források bevonásával valósult meg.

Az általános iskolai oktatásban a 2004/2005 tanévben 882 fogvatartott közül 727 ered-
ményesen teljesítette a tanévet, a 2005/2006 tanévben 878-an kezdte meg alapfokú iskolai
tanulmányait. A tanévek kezdetekor a kérelmet elõterjesztõk beiskolázása teljes körûen meg-
történt.

Középiskolai oktatásban a 2004/2005 tanévben tíz bv. intézetben 336 tanulóból 204-en
teljesítették eredményesen a tanévet, a 2005/2006 tanévben 457 fõ kezdte meg a tanulmá-
nyait. Azokat a fogvatartottakat, akik középiskolai tanulmányok folytatására jelentkeztek, le-
hetõség szerint olyan bv. intézetekbe szállították, ahol képzésük elkezdõdhetett. A
2005/2006 tanévben további kettõ bv. intézetben kezdõdött meg a középiskolai oktatás, így
12 bv. intézetben érhetõ el ez a képzési forma.

Magántanulói jogviszonyban a budapesti Belvárosi Tanoda és a kecskeméti Németh
László Gimnázium oktat fogvatartottakat, öszszesen 18 fõt.

Felsõfokú tanulmányokat 5-en folytattak 2005 évben. Felnõttképzés keretében meg-
valósított (iskolarendszeren kívüli) oktatásban, a 2005-ben 41 tanfolyam indult 654 fog-
vatartott beiskolázásával, mely az elõzõ évhez képest jelentõs visszalépés, ugyanis 2004 év-
ben 80 tanfolyam indult, és akkor 1 350-an kaptak lehetõséget szakképzettség megszerezé-
sére. A visszaesés oka, hogy az elítéltek szakképzésére biztosított keret csökkent, ezzel pár-
huzamosan az önrészként szolgáló pénzösszeg hiányában csökkentek a pályázati lehetõ-
ségek.
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A tanfolyamok többsége informatika tárgyú volt, de a fogvatartottak munkába állását jól se-
gítõ más tanfolyamok is megvalósultak. A 2005-ben indított tanfolyamok közül 14 fejezõdött
be, a beiskolázott 221 fõ közül 171 fejezte be sikeres vizsgával tanulmányait. A sikeresen tel-
jesítõk aránya 77%, amely eredmény a fogvatartottak elõképzettségét tekintve kielégítõ.

Az elõzetes letartóztatást végrehajtó intézetekben az elõzetes fogvatartottak (az összlét-
szám 30%-a) tartózkodásának idõtartama kiszámíthatatlan, így az oktatás nem tervezhetõ.
Ezt figyelembe véve a képzésekre a gyorsan lefolytatható, iskolarendszeren kívüli szakkép-
zések és népfõiskolai képzések jellemzõek. 2005-ben indított tanfolyamokon a megyei há-
zakban 10 tanfolyamon 127 fõ kezdte meg tanulmányait. Különlegesség, hogy a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben középiskolai képzést szerveztek. A képzéseken túl
kiemelt jelentõségû a megszerzett ismeretek szinten tartását biztosító ismeretterjesztõ, kéz-
mûves, irodalmi szakkörök szervezése.

A bûnmegelõzési kormányhatározat szerint a büntetés-végrehajtási intézetekben lévõk tár-
sadalmi integrációjának elõsegítése érdekében a szabadságvesztés tartama alatt meg kell szer-
vezni az oktatás, a szakképzõ, az OKJ-s képesítést adó, köztük informatikai szakirányú képzé-
si programokat és a kapcsolódó felnõttképzési szolgáltatásokat, álláskeresõ tréninget, az önis-
mereti csoportot, a konfliktuskezelõ tréninget mint szolgáltatást. Az önismereti és informatikai
képzéseket igény szerint teljesítette a bv. szervezet 2005-ben, de terveikkel ellentétben nem si-
került megvalósítaniuk a bv. dolgozók munkaerõpiaci-tréner képzését. Az itt szerezhetõ
ismeretek birtokában segíthették volna a fogvatartottakat képesítéseik mobilizálásához.

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságától 2001-ben együttmûködés
keretében kapott 12 informatikai szaktanterem száma 2005-re tovább bõvült, jelenleg 20 in-
tézetben van lehetõség ilyen képzésre.

2005-ben a Büntetés-végrehajtási Szervezet 61 841 000 Ft-ot fordított oktatásra, míg
2004-ben 70 089 000 Ft-ot. A 2005/06 tanévben 1781 fõt (878 általános, 457 középiskola, 5
felsõ és a tanév kezdetétõl dec. 31-éig 441 szakképzés, összes fogvatartott 11%-a) iskoláz-
tak be különbözõ oktatási, képzési programokba, míg a 2004/05 tanévben 2 173-at (13%), a
2003/04 tanévben pedig 2 531-et (15%).

Bár a 2005/06 tanévben 2006. szeptember 1-jéig lehetõség van még képzések indítására,
a beiskolázások száma várhatóan nem éri el az elõzõ évi szintet. Eredményként könyvelhe-
tõ el, hogy a szakképzés szûkülése mellett egyre szélesebb lehetõség van az általános isko-
lát befejezetteknek a középiskolai tanulmányaik folytatására.

A fogvatartottak szabadidõs tevékenységének színesítése érdekében fejkvóta szerint,
az elemi költségvetésben meghatározott keret figyelembevételével biztosították az anyagi fe-
dezetet. A számításnál a tényleges fogvatartotti létszámot vették figyelembe (min. 2500
Ft/fõ). E programokon belül a képzésben nem részesülõk fejleszthették képességeiket.

A 2005. évi finanszírozás alatta maradt az elõzõ évi anyagi keretnek: 22 868 000 Ft for-
díthattak erre a célra az intézetek, míg 2004 évben 26 493 000 Ft-ot.

Több intézet jó kapcsolatot alakított ki a területén mûködõ civil szervezetekkel, fõisko-
lákkal. Így a szûkös anyagi helyzet ellenére a pályázatok segítségével javították lehetõségei-
ket, bõvültek a képzések, programok.
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A Fogvatartási Ügyek Fõosztálya illetékességi körében az intézetekben folytatott átfo-
gó szakterületi ellenõrzések, téma- és célvizsgálatok a fogvatartotti jogok érvényesülését
állapították meg. Hasonló tapasztalatokkal zárultak a Büntetés-végrehajtási Szervezet tör-
vényességi felügyeletét ellátó ügyészi vizsgálatok is. Általánosan nem észleltek olyan
gyakorlatot vagy eseményt, ami a fogvatartottak jogait súlyosan érintette volna, egyedi
esetekben éltek ajánlással. Ekkor az intézetek haladéktalanul megtették a szükséges intéz-
kedéseket.

2005-ben 12 920 fogvatartott kapott jutalmat, összesen 44 204 alkalommal, ami az
elõzõ évhez képest 2 780 eseti növekedést jelent.

Fegyelmi fenyítések száma emelkedett 2004-hez viszonyítva, mivel 2005-ben össze-
sen 9 109 fenyítést szabtak ki. Az eseti emelkedés száma: 651.

Összességében a személyi állomány nagyobb arányban alkalmazta a nevelés e két eszkö-
zét, hiszen a fogvatartotti átlaglétszám csökkenése ellenére a fenyítések és jutalmak száma
megközelítõleg 7%-kal emelkedett.

Magyarország Európai Uniós tagállammá válásával olyan lehetõségek is megnyíltak a magyar
közigazgatás, így a magyar büntetés-végrehajtás számára, melyek a büntetés-végrehajtási szak-
emberek nemzetközi programokban való részvételét segítik elõ. A PHARE és MATRA progra-
mokból ismert testvérkapcsolati (twinning) programok keretében hosszabb-, illetve rövidebb idõ-
szakokra szakértõket küldhettek más EU tagországokba, illetve a csatlakozásra váró államokba. 

Kiemelkedõ volt 2005-ben, hogy az EQUAL program keretében két jelentõs pályá-
zatot nyertek, összesen 291 737 040 Ft összegben, melyek már mûködnek. A pályázók a
Bv. Szervezet Oktatási Központja és a Sopronkõhidai Fegyház és Börtön volt. Különös fi-
gyelmet fordítottak 2005-ben a bv. szervezet által a „Börtönkörülmények javítása fiatalkorú
fogvatartottak társadalomba történõ jobb visszailleszkedésének elõsegítésére” címmel be-
adott 2002/000-315.02.02. számú PHARE projekttel kapcsolatos feladat végrehajtása. A si-
keres pályázati munkánkat igazolja az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium, KAB-PR-05 kódszámú pályázatára beterjesztett szakmai anyagaink, illetve
azok eredményessége, továbbá ki lehet emelni még az Országos Bûnmegelõzési Bizottság
(OBmB) Titkárságának „Mikro” pályázati felhívása I. komponense bûnmegelõzési modell-
programokra készült pályázatait. Több esetben önerõ biztosítására nem volt lehetõség, ezért
kellett a pályázat beadásától elállni.

2005-ben az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosának Hivatala jelzéssel élt a fog-
vatartottaknál tatható tárgyak köre miatt. Állásfoglalásuk szerint a vonatkozó jogszabály el-
avult, célszerûbb a tartható tárgyak körét és nem konkrét formáját meghatározni a jogsza-
bályban. Az ombudsmani ajánlást továbbították az Igazságügyi Minisztériumba. A fogvatar-
totti jogok érvényesülése tekintetében súlyos hiányosságot nem tártak fel.

Egészségügyi tevékenység
A büntetés-végrehajtás egészségügyi szolgálata 2005-ben is biztosította a személyi állo-

mány és a fogvatartottak számára a progresszív betegellátás szintjeinek megfelelõ, jó szín-
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vonalú szolgáltatást, illetve teljesítette a jogszabályokban, munkatervekben, intézkedések-
ben és utasításokban elrendelt feladatait.

A kodifikációs teendõk közül továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak az új bv. kódex
egészségügyi tárgyú kérdéseinek kidolgozására, az érintett tárcák képviselõivel történõ
egyeztetésekre. Változatlanul részt vettek az egészségügyi reform-folyamatokat elõkészítõ
jogszabályok és a fejlesztés-politikai koncepciók kimunkálásában. Új feladatot és hatáskört
szabott az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V.2.) EüM ren-
delet, amely külön eljárási rendet határozott meg, nevesítetten az IMEI-re és a bv. egészség-
ügyi szolgáltatóira, országos szintre emelve az ellenõrzés gyakorlatát, valamint együttmûkö-
dési, irányítási joggal és kötelezettséggel ruházta fel az Egészségügyi Fõosztályt. 

Változatlanul sok gyakorlati munkát követelt az ÁNTSZ-szel kötött együttmûködési meg-
állapodásból fakadó közös ellenõrzések és a mûködési engedélyezési eljárások végrehajtása.
A Bv. Központi Kórházban elvégzett helyszíni szemlék tapasztalatai alapján felmerült a mû-
tõblokk üzemeltetésének felfüggesztése, amennyiben záros határidõn belül a teljes mûtõblokk
átépítésére sor nem kerül. Az IMEI helyzetét, a beutaltak elhelyezési körülményeit is külön-
bözõ szervezetek vizsgálták, kiemelve az IMEI személyi, tárgyi, de elsõsorban építészeti fel-
tételei javításának és mûködése támogatásának prioritását. Ugyanezt szorgalmazta a CPT is,
amely szervezet más bv. intézetekben is vizsgálta az egészségügyi ellátás rendjét.

Váratlanul hátrányos helyzetet teremtett a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet novem-
beri módosítása, amely megszüntette a megrendelõlapra történõ gyógyszerbeszerzés lehetõ-
ségét, de sürgõsséggel kezdeményeztük a jogszabály-változtatást.

A személyi állomány tagjai az elmúlt évben is teljes körûen részesültek a többszintû,
komplex egészségügyi szolgáltatásban, amelyhez hozzájárult a belügyi egészségügyi háló-
zat színvonalas közremûködése.

Az Egészségügyi Fõosztály keretében mûködõ II. fokú Egészségügyi Alkalmasságot
Vizsgáló Bizottság elõtt megjelentek száma érdemben nem változott, hasonlóan alakult az
alkalmasnak és alkalmatlannak bizonyultak aránya. Folytatódott az évek óta tartó emelkedõ
tendencia a FÜV eljárások tekintetében. Az elõzõ évhez viszonyítva csaknem duplázódott a
FÜV és OOSZI vizsgálatok száma, amelynek hátterében még mindig a kedvezõ nyugdíj fel-
tételek, némiképp egzisztenciális bizonytalansági tényezõk, de természetesen a bv. szolgálat
sajátos jellegébõl adódó, valós pszichés és szomatikus alapon kialakult egészség károsodá-
sok állnak. Aggasztó jelenségként értékelhetõ, hogy a tizenkét halálesetbõl három befejezett
öngyilkosság volt.

Ütemezetten végezték a fizikai erõnléti felmérések elõtt a szûrõvizsgálatokat. A korcso-
portonként kötelezõ pszichikai alkalmassági vizsgálatok minden bv. szervnél megtörténtek.
A büntetés-végrehajtás a fegyveres szervek között is egyedülálló módon gondoskodott az ál-
lomány rekreációjáról, amely ez évtõl sajnálatos módon forráshiány miatt valószínûleg el-
marad. Az orvosi rehabilitációs programok (Hévíz, Igal, Gyula) 543 dolgozó és igényjogo-
sult számára biztosították az egészség és munkaképesség megõrzését. 

A fogvatartottak magas szintû gyógyító-megelõzõ szolgáltatásban részesültek. Létszám-
arányosan alakult az alapellátás betegforgalma. Drasztikusan csökkent az önkéntesség elvén
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igényelhetõ szûrõvizsgálatok száma, különösen a HIV szûréseké. Az orvoshoz fordulás leg-
gyakoribb indokát szív-és keringésrendszeri, légzõ- és emésztõszervi megbetegedések, vala-
mint pszichés problémák képezték. Jelentõs maradt a gondozottak és diétás élelmezésben
részvevõk aránya. A külsõ szakintézmények igénybevétele az indokolt esetekre korlátozó-
dott.

A Budapesti Fegyház és Börtönben mûködõ fizikoterápiás részlegen országosan 607 re-
umatológiai szakvizsgálatot végeztek el és 270 rászorult részére nyújtottak komplex keze-
lést. Ezt a programot egészítette ki a nagyfai és balassagyarmati fizikoterápiás szolgáltatás.

Az alternatív drogkezelésben részt vevõ 130 fogvatartott közül a terápia befejezésérõl
igazolást 59-en kaptak. Az elmúlt évben 13 intézetben mûködött prevenciós részleg, 208 fé-
rõhelyen 139 önként jelentkezõ számára. A biológiai mintavételek szabályosan történtek, a
hat pozitív teszteredmény közül hármat a kontroll nem erõsített meg, további három minta
toxikológiai vizsgálata még folyamatban van.

Az elhunytak száma 46 (45 férfi és 1 nõ) volt. Közülük négyen követtek el öngyilkossá-
got. A halálesetek között a vezetõ kórismének a keringésrendszeri megbetegedések bizo-
nyultak, de emelkedett a rosszindulatú kórképek aránya is.

A bv. közegészségügyi viszonyait döntõen a zsúfoltság határozta meg, mely ellenére a
mûködési feltételek még elfogadhatóak, elsõsorban a szigorú higiénés fegyelem betartásá-
nak köszönhetõen. Noha folytatódtak egyéb kisebb beruházások mellett, a Bv. Központi
Kórházban, az IMEI-ben, a Budapesti Fegyház és Börtönben, a Sopronkõhidai, valamint a
Szegedi Fegyház és Börtönben a felújítások, valamint sor került Nagyfán az új konyha át-
adására, változatlanul idõszerû a rossz állagú konyhák, körletek, lakó- és szociális egységek
ütemezett rekonstrukciója, illetve továbbra is sürgetõ az IMEI és a Bv. Központi Kórház
helyzetének rendezése. Az elmúlt évben kezdõdött meg a bv. intézetek és gazdasági társasá-
gok munkahelyi kockázatainak részletes feltérképezése.

A járványügy területén többnyire sporadikus eseményekkel kellett számolni, fertõzõ be-
tegség halmozódása egy esetben fordult elõ, melynek során a laboratóriumi és epidemioló-
giai vizsgálatok a kontakt terjedési módot valószínûsítették. 2005-ben a Vérellátó Szolgálat
új stratégiája következtében drasztikusan csökkent a véradások száma, mellyel egyes fertõ-
zõ állapotok korai felismerésének fontos szûrõmódszerét veszítették el. 

A jelenleg még stabil közegészségügyi és járványügyi helyzet megõrzéséhez elengedhe-
tetlen az infrastruktúra és az elhelyezési körülmények további jelentõs mértékû korszerûsí-
tése, javítása.

A bv. foglalkozás-egészségügyi szolgálata a tavalyi évben is teljesítette a jogszabályban
elõírt kötelezettségeit, de a szakápolók utánpótlására, beiskolázásukra nagyobb hangsúlyt
kell fektetni.

A gyógyszerellátásra és egészségügyi fogyóanyagra 2005-ben 295,7 mFt állt rendelke-
zésre. Ebbõl közvetlen gyógyszervásárlásra 240 mFt-ot, fogászati anyagokra 14,5 mFt-ot,
diagnosztikumokra csaknem 11 mFt-ot kellett fordítani. 

A fekvõbeteg ellátó intézményekben egy betegre jutó gyógyszerköltség a Bv. Központi
Kórház kivételével nem változott, ahol mintegy ötödével nõtt (420 000 Ft-ra), míg az alap-
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ellátásban 500 Ft-tal csökkent. Utóbbit a szakmai elvek megtartása mellett gondos mérlege-
léssel, gazdálkodással, a helyettesíthetõség maximális kihasználásával sikerült elérni. Nagy
értékû orvosi készülékek beszerzéséhez mindössze 35 mFt, felújításra 5 mFt kerettel kellett
gazdálkodniuk. A mûszerpark amortizációja és a minimumfeltételek teljesítése a közeljövõ-
ben egyre nagyobb mértékû beruházást tesz szükségessé. 

Az egészségügyi személyzet tagjai közül 5 orvos és 43 szakdolgozó vett részt központi
finanszírozású képzésben. A bv. orvosok XXIII. Tudományos Értekezlete, a szakdolgozói to-
vábbképzés, a kliniko-patológiai konferencia, a számítógépes egészségügyi alrendszer mû-
ködtetésével kapcsolatos informatikai képzés, valamint a Semmelweis-napi Emlékülés is
eredményes és sikeres volt.

Védelmi tevékenység
A Büntetés-végrehajtási Szervezet honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi tevékenysége

2005-ben is alapvetõen kettõs célt szolgált. Egyrészt biztosítani kellett a folyamatos készenlétet
a váratlanul bekövetkezõ, a büntetés-végrehajtás rendeltetésszerû mûködését, a fogva tartottak
és a személyzet életét és testi épségét veszélyeztetõ helyzetek, események kezelésére, a veszé-
lyeztetõ hatások elhárítását vagy csökkentését szolgáló intézkedések bevezetésére. Másrészt
folytatni kellett az állomány felkészítését, a testület új tagjainak képzését, a felkészülés okmá-
nyainak karbantartását, teljesíteni kellett a jogi szabályozás változásaiból adódó feladatokat.

Fenti követelmények teljesülését szolgálta a védelmi igazgatási tevékenységben való or-
szágos és területi szintû részvétel, a kormányzati és társ fegyveres szervekkel megvalósított
folyamatos kapcsolattartás, fõvárosi és megyei szinteken a védelmi bizottságok munkájában
való közremûködés. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Kormányzati Koordiná-
ciós Bizottság, a Védelmi Fõosztály vezetõje és munkatársai a Bizottság Operatív Törzse
ülésein, valamint a védelmi igazgatás országos rendezvényein képviselték a büntetés-végre-
hajtást, illetve felhatalmazás alapján az igazságügyi tárcát. Területi szinten két megyei vé-
delmi bizottság tartott kihelyezett ülést büntetés-végrehajtási intézetben: a Csongrád Megyei
Védelmi Bizottság a Szegedi Fegyház és Börtönben, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vé-
delmi Bizottság a megyei büntetés-végrehajtási intézetben rendezte meg soros értekezletét.

A védelmi tevékenység jogszabályi alapjai jelentõsen változtak közvetlenül a tárgyévet
megelõzõen. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2004. évi módosítása és ezzel párhuza-
mosan az új honvédelmi törvény országgyûlés általi elfogadása új helyzetet teremtett a hon-
védelmi feladatok ellátása, a honvédelmi felkészülés területén. A legnagyobb horderejû vál-
tozás az általános hadkötelezettség békeidejû szüneteltetése, különleges helyzetekben (rend-
kívüli állapot, megelõzõ védelmi helyzet) történõ visszaállításának fenntartása mellett. A be-
számolási idõszakban történt meg a honvédelmi törvény végrehajtási kormányrendeletének
kidolgozása, melynek szakmai és államigazgatási egyeztetésében a büntetés-végrehajtás is
tevékenyen részt vett. A jogszabály megjelenését követõen a 2006-os év feladata lesz a tár-
caszintû jogszabályok és belsõ rendelkezések kidolgozása, a felkészülési okmányrendszer
szükséges mértékû módosítása. 
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A beszámolási idõszakban a rendkívüli helyzetekre vonatkozó egységes igazságügyi ri-
asztási és értesítési rendszer és a kormányzati irányítás kapcsolata tovább erõsödött: az
Országos Parancsnokságon a 2004. óta üzemelõ zártcélú belügyi „Marathon” levelezõ rend-
szer mellett kiépítették az egységes védelmi igazgatási informatikai rendszer intranetes vég-
pontját. Ezáltal biztosítottá vált, hogy bármely a védelmi igazgatás hatáskörébe tartozó ese-
mény bekövetkezése esetén az igazságügyi, illetve a büntetés-végrehajtási vezetés tájékoz-
tatása idõveszteség nélkül megtörténjen és a vezetés döntése alapján az érintett igazságügyi
szervek vezetõinek riasztása, értesítése azonnal végrehajtható legyen.

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatait szabályozó kormány-
rendelet elõírásai szerint a büntetés-végrehajtási szervek felülvizsgálták, bizonyos szem-
pontból újra tervezték védelemgazdasági alapterveiket. Ezek összegzésével állította össze az
Országos Parancsnokság a büntetés-végrehajtás módosított követelménytámasztói ágazati
összesített tervét, melyet a felelõs teljesítõ tárcák részére megküldtünk. Ezzel párhuzamosan
a területi védelmi igazgatási szervekhez (védelmi bizottságok) is eljuttattuk az illetékessé-
gükbe tartozó bv. szervek pontosított összesített adatait. Az év folyamán részt vettünk a hi-
vatkozott kormányrendelet módosításának elõkészítésében, javaslatainkat, észrevételeinket
az elõkészítõ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium többségükben figyelembe vette.

A tevékenység dokumentációs, személyi és anyagi-technikai hátterének biztosítása érde-
kében 2005-ben számos intézet átdolgozta, pontosította felkészülési okmányait, részben sa-
ját hatáskörben, részben a felügyeleti ellenõrzések megállapításainak hatására. Folytatódott
az állomány oktatása, felkészítése (új felszerelõk bevezetõ képzésein polgári védelmi alap-
kiképzés, középvezetõi továbbképzések, törzsfoglalkozások). A büntetés-végrehajtás ka-
tasztrófavédelemben résztvevõ, úgynevezett helyi védekezési szervezetei részlegvezetõi (ri-
asztó-értesítõ, mûszaki mentõ, kitelepülési, radiológiai –biológiai –vegyivédelmi, ellátó és
egészségügyi) a 2001-ben végrehajtott kiképzésüket követõen központi továbbképzésben ré-
szesültek. A tanfolyamok során elhangzott elõadások és prezentációk teljes anyaga informa-
tikai adathordozón (CD-ROM) valamennyi, a továbbképzésen résztvevõ kolléga rendelkezé-
sére bocsátottuk. Az õsz folyamán a büntetés-végrehajtási szerveknél a részlegvezetõk meg-
kezdték a védekezési szervezetekbe beosztottak felkészítését. Részben technikai, részben fi-
nanciális okok miatt nem sikerült elõrelépni a védelmi eszközök korszerûsítése (cseréje), az
esedékes karbantartások és felújítások végrehajtása terén: 2005-ben mindössze a folyadékos
mentesítõ gépkocsik éves karbantartását és az orvosi segélyhely egységek szavatossági cse-
réjét tudtuk elvégeztetni.

Nemzetközi és sajtó tevékenység
A Bv. Szervezet nemzetközi tevékenységén belül ebben az évben is jelentõs szerepet ját-

szott a szlovák és lengyel büntetés-végrehajtással kötött szerzõdésen alapuló tapasztalatcse-
rék szakmai programjainak végrehajtása. Szlovák viszonylatban három kiutazás történt a ta-
pasztalatcserére és a csereüdülésre vonatkozó szerzõdések elõkészítése céljából megvalósult
úttal együtt, összesen 8 nap 12 fõvel, két beutazás valósult meg, 7 nap összesen 7 fõvel, míg
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lengyel viszonylatban szintén három kiutazás volt a tapasztalatcserére és a csereüdülésre vo-
natkozó szerzõdések elõkészítése céljából létrejött kiutazással együtt, összesen 14 nap 12 fõ-
vel, valamint két beutazás történt 10 nap összesen 8 fõvel. A nem szerzõdésen alapuló ki-
utazások során összesen 17 alkalommal 50 fõ vett részt, összesen 87 napig 10 európai or-
szágba, illetve Mongóliába, Kínába és Izraelbe. A megállapodásokon kívüli beutazások al-
kalmával 5 ország delegációja 6 alkalommal, összesen 13 fõvel látogatott hazánkba.

Idén három alkalommal látogatott igazságügyi delegáció a bv. intézetekbe. Három or-
szágból összesen 17-en tekintették meg a Veszprém Megyei Bv. Intézetet és a Kalocsai
Fegyház és Börtönt. 

2005 legjelentõsebb nemzetközi rendezvénye a július 7-9. közötti „A börtönökben hasz-
nált kábítószerekrõl és fertõzésekrõl” címû konferencia volt, amelyen 245-en vettek
részt, 35 ország képviseletében. Tekintettel a hagyományosan jó nemzetközi kapcsolataink-
ra és együttmûködésünkre, a Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet vendégeként vett részt
a konferencián a norvég, a szlovák, a lengyel és a szlovén büntetés-végrehajtás magas szin-
tû delegációja. 

2005. szeptember 10-én a Büntetés-végrehajtási Szervezet ünnepségsorozatot szervezett
Adorján-nap alkalmából. A Somogy Megyei Bv. Intézet (Kaposvár) alapításának 100. évfor-
dulója alkalmából 2005. szeptember 9-én nemzetközi konferenciát rendezett, melyre meg-
hívást kapott több külföldi országos parancsnok és büntetés-végrehajtási szakember. 

Az Ügyészek Országos Egyesülete idén is megrendezte a Kriminálexpo – IT – SEC
2005 14. nemzetközi biztonsági, bûnmegelõzési, bûnüldözési, igazságszolgáltatási, kataszt-
rófavédelmi és informatikai konferenciát és szakkiállítást 2005. november 2-4. között. A
konferencián ez évben a Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet egynapos önálló szekció-
val vett részt, „Az informatika szerepe a Büntetés-végrehajtási Szervezet fejlesztésé-
ben” címmel.

A BvOP Szakkönyvtárba 928 olvasó iratkozott be, 80-an többen mint az elõzõ évben. A
könyvtárat 2005-ben 1 432-en látogatták, közülük 981 kölcsönzött. A ki- és bevételezett do-
kumentumok száma 3.936 darabot volti. 2005-ben tovább folytatódott a magyar és idegen
nyelvû anyagok számítógépes feldolgozása, az adatbázisban jelenleg 4.345 bibliográfiai té-
tel szerepel.

A 2005. január 1-je és 2005. november 1-je közötti idõszakban 226 kutatási, szakdolgo-
zati, és intézetlátogatási kérelem véleményezése történt meg.

2005-ben a sajtóval foglalkozó szakterület 1587 ügyirattal foglalkozott, amelybõl ki-
zárólag sajtókérelemmel kapcsolatos ügyintézés 889 db volt. Ebbõl 21 esetben kívántak in-
terjút készíteni az országos parancsnokkal, 30 alkalommal az intézetparancsnokokkal, 115
esetben kértek név szerinti interjút fogvatartottal.

71 esetben a fogvatartott nem vállalta az interjút. Személyiségi jogok miatt egy alka-
lommal történt elutasítás. Öt olyan személlyel kívántak interjút készíteni, akik nem büntetés-
végrehajtási intézetben tartózkodtak. Hét esetben nem a büntetés-végrehajtás volt az illeté-
kes. Biztonsági okokból 2 kérelmet utasítottak el. Az eljáró hatóság 3 ügy kapcsán adott
nemleges választ a kérelemre.
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2005-ben kérelmek száma a 2004-es évhez képest (702) mintegy 30%-kal növekedett.
A sajtó az elmúlt évhez hasonlóan kiemelten kezelte a börtönfejlesztési programot, ezen

belül a magántõke bevonásának lehetõségét (PPP). 
A Bv. Szervezet szakmai és tudományos folyóiratában – a Börtönügyi Szemlében – je-

lentõs számban publikáltak büntetés-végrehajtási szakemberek és a nemzetközi illetve a ha-
zai tudományos élet képviselõi.

Folyamatban van a Börtön Újság reformja. 2005-ben, a lap nyomtatásában új módszert
ún. levilágításos eljárást alkalmaztak, így a lapkészítés technikailag megbízhatóbb és gyor-
sabb, a képek és a szöveg minõsége jobb lett. Az újság szerzõgárdájából az év során többen
magas színvonalú (országos és nemzetközi) elismerésben részesültek.

A honlap önálló mûködése 2005-ben megkezdõdött. Az Interneten, www.bvop.hu címen
közzétesszük az aktuális adatokat, változásokat, a büntetés-végrehajtással kapcsolatos fon-
tosabb témákat, háttér-információkat.

Ugyanakkor tény, hogy jelentõs fejlesztést, szemléletváltást kell végrehajtani a honlapon,
az adatok kezelésében, „az elektronikus információ szabadságról” szóló 2005. évi XC. tör-
vénynek megfelelõen. 

Munkabiztonsági, tûzvédelmi, energetikai 
és környezetvédelmi tevékenység

A bv. szervek munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységük során végrehajtották a
munkatervben szereplõ feladatokat. Az ellenõrzések a munkavédelemmel kapcsolatban ja-
vuló színvonalat regisztráltunk, a feltárt hiányosságok elhárítására az ellenõrzött intézmé-
nyek és intézetek ütemtervet készítettek.

2005-ben a bv. szervek elvégezték a kockázatértékeléssel kapcsolatos éves felülvizsgá-
latokat, továbbá intézkedési tervet készítettek a veszélyforrások csökkentésére, illetve meg-
szüntetésére.

A három nap munkaképtelenséget meghaladó munkabalesetek száma 2005-ben: 239 eset
volt. A 2004-hez (217 eset) viszonyítva megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban a balese-
tek száma 10%-kal nõtt. Három nap munkaképtelenséget meghaladó munkabalesetek
és munkaképtelen napok száma:

A bv. szervek tûzvédelmi szervezeteinél az elõírt alapismereti képzésrõl gondoskodtak,
a sikeres vizsga után személyre szóló megbízólevelet adtak ki, melyben meghatározták a
szakirányú feladatokat és jogköröket.

48

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2005. ÉVI ÖSSZTEVÉKENYSÉGÉT ÉRTÉKELÕ,
A 2006. ÉVI FÕ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

2005-004.qxd  6/30/2006  10:23 AM  Page 48



A büntetés-végrehajtási szerveknél a bekövetkezett változások alapján mindenhol elké-
szítették és kiadták a tûzvédelmi szabályzatot. 

A büntetés-végrehajtási objektumokban az elektromos és villámvédelmi felülvizsgálato-
kat a meghatározott idõszakonként elvégeztették. Az errõl készült minõsítõ iratokban a meg-
állapított hiányosságokat rögzítették, valamint ezek megszüntetésére intézkedési tervet ké-
szítettek, melyben feltüntették a határidõt és a felelõsöket is. A hibák kijavítását szerelési
igazolással dokumentálták.

A hiányosságokat a büntetés-végrehajtási szervek az anyagi lehetõségeik függvényében
megszüntették.

A tûzvédelmi szemléket a tûzvédelmi szabályzatban és a munkatervekben meghatározot-
tak szerint megtartották. A szemlén tapasztaltakról jegyzõkönyv készült, a hiányosságok
megszüntetésére pedig intézkedési tervet adtak ki, amit célellenõrzésekkel kontrolláltak.

A tûzoltó berendezéseket is ennek megfelelõen helyezték készenlétbe. Az idõszakos el-
lenõrzéseket folyamatosan megtartották, melyet az ellenõrzési naplókban dokumentáltak. 

Az objektumok védelmére készenlétbe helyezett tûzoltó berendezések mindenhol alkal-
masak az ott keletkezhetõ tûz oltására. Ezek idõszakos felülvizsgálatáról, a szükséges javí-
tásokról és cserékrõl a büntetés-végrehajtási szervek gondoskodtak. A tûzoltó berendezése-
ket naprakészen nyilvántartották az elõírásoknak megfelelõen.

A bv. szervek területén 2005. évben 15 tûzeset volt, személyi sérülés nem történt.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szervezet-korszerûsítésekor az or-

szágos parancsnokhoz tartozó – önálló vezetõk által ellátott – energetikai és környezetvé-
delmi szakterület összevonásra került. A 2005. október 1-jétõl hatályos SZMSZ alapján a
szakterületi feladatokat az energetikai és környezetvédelmi vezetõ végzi.

A bv. szervek területén dolgozó energetikusok nagy része nem rendelkezik szakirányú
végzettséggel (a 45 dolgozó közül csak 12), munkájukat általában kapcsolt munkaköri fel-
adatként látják el.

A szolgáltatói szerzõdések alapján vételezett energiahordozók mérése OMH hiteles fo-
gyasztásmérõkkel történik. A belsõ (felhasználási célonkénti, költséghelyenkénti) mérés
az esetek többségében nem megoldott. Továbbra is fontos, hogy az energiagazdálkodás ja-
vítása, a bv. szerven belüli energiahordozó felhasználás pontos meghatározása érdekében,
felújítás után csak olyan részt lehessen üzemeltetni, amelynek az energiahordozó mérése
megoldott. Adott bv. szervnél gondot okozhat, hogy a közszolgáltató (áramszolgáltató,
gázszolgáltató) írásos engedélye nélkül ad tovább energiahordozót (szerzõdésszegésnek
minõsül). Szintén problematikus a továbbadott energiahordozók mérése, a beépített mérõk
hitelesítése.

Az év folyamán több alkalommal végrehajtott energiahordozó áremelések jelentõs több-
letköltséget jelentettek.

Az energiaveszteség-feltárás a szervezet energiafelhasználásának elemzését, a vesztesé-
gek meghatározását és azok kiküszöbölését lehetõvé tévõ tevékenység.

A büntetés végrehajtási-szervek vezetõi az irányításuk alá tartozó területen az energiavesz-
teség-feltáró vizsgálatok megállapításai közül a szervezési intézkedéssel és a saját erõbõl
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megvalósíthatókat azonnali intézkedéssel végrehajtják. A nagyobb költséggel járó beruházá-
sok több esetben – a szûkös pénzügyi lehetõségek miatt – csak korlátozottan vagy egyáltalán
nem valósulhatnak meg (pl. Balassagyarmati Fegyház és Börtön – irodaépület nyílászáróinak
cseréje, Sopronkõhidai Fegyház és Börtön – a 12 t/h teljesítményû kazán lecserélése kisebb
teljesítményûre, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete – irodaépület fûtéskorszerûsítés).

A villamos energia közszolgáltatási szerzõdések felülvizsgálata, majd a szerzõdés megfe-
lelõ módosítása többnyire a ráfordítás nélküli veszteségfeltáráshoz tartozik. A megtakarítá-
sok más vételezési módra való áttéréssel, valamint a lekötött teljesítmények ésszerû csök-
kentésével realizálhatók. A bv. szervek egyre nagyobb figyelemmel kísérik a villamos ener-
gia egységárak alakulását, egyre többször élnek szerzõdésmódosítási lehetõségeikkel (pl.
Szeged, Baracska). 

2005-ben tovább folytatódott az elöregedett, rossz hatásfokkal üzemelõ kazánok kiváltá-
sa korszerû, energiatakarékos melegvizes kazánokkal és egyedi gáztüzelésû berendezések-
kel. Az év folyamán helyezték üzembe a Budapesti Fegyház és Börtön teljeskörûen átalakí-
tott hõenergia ellátó-rendszerét, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet sán-
dorházai alegységében végrehajtott fûtéskorszerûsítést, a Nagyfai Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet és a Váci Fegyház és Börtön felújított, átalakított hõenergia ellátó-rendszerét. 

Az elvégzett korszerûsítéseket valamennyi esetben külsõ gazdasági társaság finanszíroz-
ta, amellyel hosszú távú üzemeltetési, szolgáltatási szerzõdést is kötöttek az intézetek. Költ-
ségvetési forrásból a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet korszerûsítette a B I-
es körlet fûtés- és melegvízellátását, illetve a Sopronkõhidai Fegyház és Börtönben telepítet-
tek kisebb teljesítményû (200 kg/h) gõzkazánokat. Forráshiány miatt továbbra sem valósult
meg több kazánház felújítása, korszerûsítése (pl. Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Heves Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet). Kazánházainak, hõenergia ellátó-rendszerének külsõ forrásból való felújítása érde-
kében több intézet folytatott tárgyalásokat beruházókkal (pl. Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet, Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet).

Gondot okoz a telepített aggregátor mûszaki állapota, kis teljesítménye, elavultsága (pl.
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet, Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet).

Valamennyi bv. szerv foglalkoztat környezetvédelmi megbízottat, akik szakmailag
közvetlenül a szerv vezetõjének alárendeltjai. A megbízottak környezetvédelmi feladataikat
általában kapcsolt munkaköri feladatként látják el. Feladatellátásukat tovább nehezíti, hogy
alapmunkakörük mellett 15 munkatárs – adott esetben más kapcsolt munkakörök mellett –
együtt látja el az energetikusi-és a környezetvédelmi megbízotti feladatokat is.

A bv. szervek közül 34-nél a szükséges hõenergiát, vagy annak egy részét saját kazánház-
ban állítják elõ, melyek közül 8-at külsõ vállalkozó üzemeltet. Folyamatos kazánházi rekonst-
rukciós folyamat eredményeként a bv. területén már nincs tüzelõ- és fûtõolaj üzemû kazánház.

Területi elhelyezkedése miatt 5 bv. szerv üzemeltet – vízjogi üzemeltetési engedély alap-
ján – 8 szennyvíztisztító telepet. A telepek közül 5 az intézetek mellett lévõ szolgálati laká-
sok szennyvízét is fogadja (közel 550 lakás).

50

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2005. ÉVI ÖSSZTEVÉKENYSÉGÉT ÉRTÉKELÕ,
A 2006. ÉVI FÕ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

2005-004.qxd  6/30/2006  10:23 AM  Page 50



2005-ben több csatornahálózatot érintõ beruházás (csere, átépítés, részleges felújítás,
stb.) valósult meg. Befejezõdött a Balassagyarmati Fegyház és Börtön egyesített rendsze-
rû hálózatának szétválasztása.

A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet annamajori, a Pálhalmai
Agrospeciál Kft. pálhalmai és a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nagyfai
szennyvíztisztító telepén keletkezõ szennyvíziszap elhelyezése megoldott. Az Állam-
pusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet állampusztai és solti, illetve a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet sándorházai, bernátkúti és mélykúti telepein ke-
letkezõ szennyvíziszap elhelyezésének megoldása folyamatban van.

A büntetés-végrehajtási szervek közül 14 rendelkezik éghetõ folyadéktároló tartályok-
kal, melyeket üzemanyag és fûtõolaj tárolásra használtak, illetve használnak. Ezek – tá-
rolási kapacitás szempontjából – elsõsorban a mezõgazdasági tevékenységet végzõ gaz-
dálkodó szervezetek területén helyezkednek el, de megtalálható közöttük a szomszédos
településtõl, várostól nagyobb távolságra, illetve városközpontban elhelyezkedõ bv. inté-
zet is.

Megkezdõdött a feleslegessé vált, illetve engedélyt nem kapott tartályok megszünteté-
se, átminõsítése, mely szintén jelentõs kiadást jelent.

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) Büntetés-végrehajtási
Alprogramjában ütemezett kármentesítési feladatok végrehajtására 7,5 millió forintot kü-
lönítettek el. Az intézeteknek történt forrásátadással az alábbi területeken tudtunk elõrébb
lépni:

– a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kijelölt területeinek (volt fáradt
olaj tároló, használaton kívüli fûtõolaj tartályok) környezeti feltárásának eredmé-
nyeképpen, a laboratóriumi vizsgálatok csak a fárad olaj tároló környezetében mu-
tattak ki felszíni szennyezettséget, mely még nem jutott el nagy mélységbe,

– a Kalocsai Fegyház és Börtön használaton kívüli fûtõolaj tartályánál végzett talaj-
vizsgálatok alapján nem szükséges kármentesítést végezni,

– a Sopronkõhidai Fegyház és Börtön tüzelõ- és fûtõolaj tartályainál végzett vizsgála-
tok elõzetes eredményei alapján szenynyezés nem történt, a fûtõolaj tartályt már el-
bontották, a tüzelõolaj tartály bontásának hatósági engedélyeztetése folyamatban van.

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok közül a Pálhalmai Agrospeciál Kft. to-
vább folytatta – az osztrák Együttes Végrehajtás (Joint Implementation) programba kap-
csolódva – a biogáz üzem létesítésével kapcsolatos munkákat. Az üzem megoldja a
szerves trágya, a vágóhídi melléktermékek (veszélyes hulladékok) kezelését, drasztikus
mûtrágya-felhasználás csökkenést eredményez, csökkenti a hõenergia elõállítási költsé-
geket, és jelentõs árbevételhez juttatja a társaságot.

Rendelkeznek a Rácalmási Nagyközség Polgármesteri Hivatala által adott építési és a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség által adott környezetvédelmi engedé-
lyekkel. A „Pálhalmai Biogáz Üzem” címmel – a Környezetvédelem és Infrastruktúra
Operatív Program, Környezetvédelem Prioritás – Energiagazdálkodás Környezetbarát
Fejlesztése – uniós forrású, vissza nem térítendõ támogatást kapnak.
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Költségvetési gazdálkodás

A Büntetés-végrehajtás 2005. évi tevékenységét a Magyar Köztársaság 2005. évi költségve-
tésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvényben meghatározott pénzügyi feltételek mellett végezte.

2005-ben elõször nem az elõzõ évi felhasználás alapján, hanem null-bázisról indulva, pá-
lyázat alapján kerültek elosztásra a fejezeti kezelésû és beruházási elõirányzatok, így az or-
szágos, társadalmi fontossági sorrend határozta meg a különbözõ igények kielégítésének
szükségességét és sorrendjét.

A büntetés-végrehajtás 2005. évi költségvetése 37.764,5 mFt volt, amelyet 35.164,2 mFt
költségvetési támogatás (93,11%) és 2.600,9 mFt (6,89%) saját bevételi elõírás finanszírozott.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok a 2005. évi költségvetésben az alábbiak voltak:
Központi beruházás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342,2 mFt
Fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása . . . 332,6 mFt
Börtönkörülmények javítása PHARE bevételbõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319,0 mFt
A fejezeti kezelésû elõirányzatok nélkül a büntetés-végrehajtás 2005. évi kiadási eredeti

elõirányzata a 2004. évi eredeti elõirányzathoz képest 4,32%-kal (1 564,9 mFt) emelkedett,
amelyet teljes egészében a költségvetési támogatás fedezett.

A büntetés-végrehajtás 2005. évi költségvetése sem tudta feloldani azokat a feszült-
ségpontokat, melyek a korábbi években alakultak ki.

A személyi juttatások elõirányzata 5.80%-kal (1 064,8 mFt), a munkaadókat terhelõ járu-
lékok elõirányzata 5,89%-kal (331,1 mFt) emelkedett. A dologi kiadási elõirányzat, az egyéb
mûködési célú támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai elõirányzat a 2004. évi szinten
maradt. 

Az intézményi felhalmozási kiadások elõirányzatán belül a 2004. évi elõirányzathoz ké-
pest az intézményi beruházás 33,59%-kal (234 mFt) növekedett, míg a felújítás 2,72%-kal
(–10 mFt) csökkent.

A kölcsönök elõirányzata nem változott, míg a lakástámogatás 57,89%-kal (–55 mFt)
csökkent. 

A központi beruházások elõirányzata a 2004. évi elõirányzat 32,84%-ára esett vissza, a
fogvatartottak foglalkoztatását biztosító gazdasági társaságok normatív támogatása a 2004.
évi 511,7 mFt-ról 332,6 mFt-ra csökkent.

A Kormány által végrehajtott 2005. februári zárolás az alábbiak szerint érintette a
büntetés-végrehajtás költségvetését:

– egyéb mûködési célú támogatások, kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –20,0 mFt;
– intézményi beruházás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±251,0 mFt;
– munkaadókat terhelõ járulékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –80,6 mFt.
A helyzetet tovább rontotta, hogy egyrészt a költségvetési törvény 595 mFt, másrészt

az államháztartási törvény 419,7 mFt kötelezõ maradvány képzését írta elõ a büntetés-
végrehajtás számára. A kötelezõ maradványképzés érintette a fejezeti kezelésû elõirányzato-
kat is, a központi beruházásokon 174,3 mFt, a PHARE programon 156,4 mFt és a fogvatar-
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tottakat foglalkoztató gazdálkodó szervek támogatásán 24,4 mFt maradványt kellet képezni.
A 2261/2005. (XI.25.) Kormány határozat 474,1 mFt-tal csökkentette a Büntetés-végreha-
jtási Szervezet által kötelezõen képzendõ maradvány összegét, majd az IM által december-
ben átadott pénzeszközökbõl 130 mFt maradványképzési kötelezettséggel érkezett, így az
elõírt maradványképzésre az alábbiak szerint került sor:

– Személyi juttatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,452 mFt
– Munkaadókat terhelõ járulékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,631 mFt
– Dologi kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,497 mFt
– Intézményi beruházás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,020 mFt
– Felújítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,000 mFt
A büntetés-végrehajtás költségvetési támogatása 2005. év során 1 016 mFt-tal meg-

emelkedett, ami 2,9%-os növekményt jelentett.
A támogatás kormányzati és fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint változott:
– februárban –351,6 mFt (251 mFt intézményi beruházás, 20 mFt egyéb mûködési célú

kiadás, 80,6 munkaadókat terhelõ járulékok) zárolás;
– augusztusban 300 mFt többlettámogatás (100 mFt személyi juttatás, 32 mFt munkaadó-

kat terhelõ járulékok, 168 mFt dologi kiadás) a 2167/2005. Kormányhatározat alapján
a központi költségvetés általános tartaléka terhére;

– decemberben 7,2 mFt (5,4 mFt személyi juttatás, 1,8 mFt munkaadókat terhelõ járulé-
kok) a 10765/6/2005. PM átirat alapján a központi tisztikar illetménykülönbözetének
biztosítása;

– decemberben 4 mFt-ot (dologi kiadás) biztosított a Miniszterelnöki Hivatal az intéze-
tek karácsonyi ünnepségeinek megrendezésére;

– decemberben az Igazságügyi Minisztérium 284,5 mFt támogatásemelést (215,5 mFt
személyi juttatás, 69 mFt munkaadókat terhelõ járulékok) biztosított a túlszolgálatok ki-
fizetése érdekében, valamint többletbevételébõl 261 mFt-ot adott át személyi juttatá-
sokra (197,7 mFt) és a munkaadókat terhelõ járulékokra (63,3 mFt) a fogvatartottakkal
közvetlenül, folyamatosan foglalkozó állomány jutalmazására;

– december 27-én az Igazságügyi Minisztérium többletbevételébõl újabb 207,2 mFt-ot
(47,7 mFt személyi juttatás, 0,2 mFt munkaadókat terhelõ járulékok, 159,3 mFt dologi
kiadás) adott át jutalmakra, a BvOP és a BvKEI átszervezéséhez kapcsolódó személyi
jellegû kifizetésekre és az intézeti számlatartozások csökkentésére.

A személyi juttatások kiemelt elõirányzata az eredeti elõirányzathoz képest 2005. vé-
gére 3%-kal (676 mFt) növekedett. Az emelkedés a kormány által biztosított 100 mFt-ból,
az IM által átadott 460,9 mFt-ból, az intézetek 2004. évi maradványaiból és a 2005-ben el-
ért többletbevételekbõl származott. Decemberig a szûkösen rendelkezésre álló források szi-
gorító intézkedések bevezetését tették szükségessé, így jutalmazásra csak 10 eFt/fõ norma-
értéket tudtunk biztosítani, ami a rendszeres személyi juttatások mindössze 0,6%-a. Az állo-
mány, üdülési csekk formájában személyenként 25 eFt-os hozzájárulást kapott. Beiskolázá-
si támogatásként gyermekenként csak 15 eFt-ot tudtak fizetni, étkezi hozzájárulásra is csak
személyenként 4 eFt biztosítására volt lehetõség. Októberben a rendelkezésre álló források
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szûkössége miatt fel kellett függeszteni a túlszolgálatok pénzbeli térítését. A felügyeleti
szerv által decemberben biztosított pénzeszközöknek köszönhetõen sor került a jogszerûen
teljesített túlszolgálatok pénzbeli térítésére, a leszerelõk járandóságainak folyósítására, vala-
mint a fogvatartottakkal közvetlenül, folyamatosan foglalkozó állomány részére 50 eFt/fõ
mértékû jutalom kifizetésére.

Összességében az elõirányzat az elõzõ évekhez képest lényegesen kedvezõtlenebbül ala-
kult. Azonban a decemberben a felügyeleti szervtõl kapott többletek eredményeként az évet
hiány nélkül tudták zárni.

A munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzata a személyi juttatások elõirányzatával együtt
változott és 2005 során szintén 3%-kal növekedett. Problémát a kötelezõen képzendõ maradvány
jelent (221,631 mFt), melynek következtében a büntetés-végrehajtás a decemberben esedékes
munkaadói járulékok egy részét csak a január 3-i kincstári nyitást követõen tudta utalni.

A dologi kiadások kiemelt elõirányzata az eredeti elõirányzathoz képest 9%-kal
(834 mFt) növekedett. A változás fõbb okai az alábbiak voltak:

– intézeti 2003. évi maradványok: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,4 mFt
– átcsoportosítás intézményi beruházásról (május): . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,1 mFt
– átcsoportosítás kölcsönökrõl (július):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,0 mFt
– 2167/2005. Korm. hat. alapján (augusztus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,0 mFt
– átcsoportosítás intézményi beruházásról (szeptember): . . . . . . . . . . . . . 60,0 mFt
– átcsoportosítás munkaadókat terhelõ járulékokról(december): . . . . . . 120,0 mFt
– MEH átvett pénzeszköz karácsonyi ünnepségre (december): . . . . . . . . . 4,0 mFt
– IM-tõl átvett pénzeszköz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,3 mFt
A többi növekedés az intézetek átvett pénzeszközeibõl és elért többletbevételeibõl adódott. 
Az év során a gazdálkodás stabilizálása érdekében több esetben az intézményi beruházá-

sok, illetve a kölcsönök elõirányzata is csökkentésre került a dologi kiadások javára. Azonban
ezek az intézkedések kevésnek bizonyultak. A helyzetet tovább rontotta a kötelezõen elõírt
maradványképzés, mely a dologi kiadásokat 306,9 mFt-tal érintette. Az intézeteknél, intézmé-
nyeknél a likviditási problémák egyre súlyosbodtak, novemberre már önerõbõl kezelhetetlen-
né váltak. Decemberben a 2261/2005. Kormányhatározat 474,1 mFt-os maradványképzési
kötelezettség alól mentesítette a büntetés-végrehajtást, melynek köszönhetõen a dologi kiadá-
si elõirányzatok felszabadultak. Ez az intézetek likviditási helyzetét lényegesen javította. To-
vábbi javulást eredményezett az IM által december végén biztosított többlet, melynek ered-
ményeként a 2006-os évet minimális, még kezelhetõ tartozásállománnyal tudjuk indítani.

Összességében megállapítható, hogy a dologi elõirányzat a büntetés-végrehajtás kiadásait a ta-
karékossági intézkedések, a fogvatartotti létszám stagnálása, a belsõ tartalékok átcsoportosítása el-
lenére, még minimális szinten sem fedezte. A kormányzat és a felügyeleti szerv segítsége nélkül a
büntetés-végrehajtás a 2006. évet egy önerõbõl kezelhetetlenné vált adósságspirállal indítaná.

A felhalmozási kiadások közül a felújítási elõirányzat az eredeti elõirányzathoz képest
a BvOP-n 2004-ben képzõdött 220,1 mFt maradvánnyal, valamint az intézetek, intézmények
2004. évi maradványaival és 2005. évi átcsoportosításai miatt növekedett. Az intézményi
beruházás elõirányzata az átcsoportosítások miatt 5%-kal (–50 mFt) csökkent.
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A 2005-ben a büntetés-végrehajtás mûködtetése és fejlesztése a Beruházási és Ellátási Fõ-
osztály irányítása alá tartozott. E feladatot két önálló osztály: a Beruházási Osztály és az El-
látási és Vagyongazdálkodási Osztály látta el. 

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. §
(1) bekezdés alapján, az államháztartási egyensúlyt biztosító tartalékot kellet képezni, mely
a központi beruházásnál 34 220 eFt-ot jelentett.

2005-ben pénzügyi fedezet hiányában beruházás nem indult, csak az elõzõ évekbõl
áthúzódó beruházások folytatódtak.

– Sopronkõhidai Fegyház és Börtön – „H” épület rekonstrukció V. ütem
Kivitelezési munkák a mûszaki ütemtervnek megfelelõen folynak. Beépítették az összes

zárkaajtót, ablakot. Elkészült a tetõ felújítása. A szennyvíz lefolyórendszert kiépítették. A
körlet felújítási munkáinak állása a különbözõ szakágak készültségét figyelembe véve 80%-
ra tehetõ. A munkák várható befejezése 2006. január 30-ára várható;

– Szegedi Fegyház és Börtön – kialakításra került egy 20 fõs speciális körletrész, a hos-
szú idõtartamú szabadságvesztésre ítéltek számára (HSR körlet), 56 mFt ráfordítással;

– Nagyfai Országos Bv. Intézet
Az intézeti konyha felújítása a HACCP rendszernek megfelelõen elkészült, mûszaki át-

adás átvétel megtörtént. A munka elvégzése OP bonyolításban történt, a 2004. évi marad-
vány igénybevételével;

– Fõvárosi Bv. Intézet
Az intézet részére a III. objektum fogvatartotti épületek födém áttörések helyreállítása, és

az I. objektum személyi állomány öltözõ vizesblokkjának felújítására új pályázati kiírás van
folyamatban. Az OP bonyolításban végzett fürdõ felújítási munkák 2005-ben megkezdõdtek,
várhatóan 2006. január hónapban adják át;

– Baranya Megyei Büntetés végrehajtási Intézet
Folytatódtak Pécsett a PHARE támogatásból megvalósuló, 50 fõ fiatalkorú befogadására

alkalmas regionális börtön beruházási munkái.
A tiszalöki és szombathelyi PPP beruházások bonyolítására egy 3 fõs PPP csoportot hoz-

tunk létre a BvOP-án. A csoport kidolgozta a pályázati kiírásokat, a BvOP és az érintett in-
tézeti szakemberek bevonásával értékelte a pályázatokat, kidolgozta a szombathelyi engedé-
lyezési tervet. Tiszalök vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a KÉSZ
Kft.-vel szerzõdéskötés történt.

A szombathelyi börtön létesítésére – az ajánlattevõk álláspontjára is tekintettel –a mûsza-
ki követelményeket a tárgyalások során módosítottuk.

A tárgyalási szakasz lezárásaként az ajánlattevõk a rendelkezésére álló, kormányhatáro-
zatban elõírt fedezetnél magasabb összegre tettek ajánlatot, így a tárgyalási szakasz tovább
folytatódott, majd eredménytelenül zárult. A BvOP új, gyorsított tárgyalású eljárást írt ki.

A büntetés-végrehajtási alaptevékenység törvényes mûködésének támogatására ki-
alakított informatikai rendszerek a folyamatos és hibamentes mûködés biztosításával az
elvárások szerint üzemeltek, biztosították a bv. szervezet információ áramlási igényeit.
A szakterület munkatársai az év folyamán a feladatokat a fejlesztési stratégia keretében, a
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költségvetési források keretein belül a munkatervi feladatok végrehajtásával, az elvárható
gondossággal és felkészültséggel tették.

A Miniszterelnöki Hivatallal együttmûködve elõkészítettük a Bv Szervezet kapcsolódását
az Egységes Kormányzati Gerinchálózathoz. A kormányzati együttmûködés keretében az
OITH-val Videó távmeghallgatás mûszaki feltételeit készítettük elõ. 

2005-ben befejeztük a személyi állomány újonnan rendszeresített egyenruházati termé-
kekkel történõ ellátását. Jelentõs problémát okoz azonban, hogy az utánpótlási, illetve soron
kívüli igényeket megfelelõ központi készlet hiányában nem tudtuk kielégíteni.

A téli öltözékek fejlesztése elindult és várhatóan a próbaviselésre is hamarosan sor kerülhet.
A Büntetés-végrehajtási Szervezetnél jelenleg 393 darab gépkocsi üzemel. A gépkocsik

átlag életkora 7és 16 év között van.
A 2005. évben 214,3 mFt elõirányzat állt rendelkezésre szolgálati gépjármûvek beszerzé-

sére, átalakítására, forgalomba helyezésére. A fenti összegbõl 114,3 mFt-ot zároltak. 
2005. év végén 16 darab Ford Transit típusú kisáruszállító gépkocsi, illetve 2 darab mik-

robusz megrendelésére került sor. Az áruszállító gépkocsik kisbefogadó képességû fogvatar-
tott-szállítóvá történõ átalakítását 2006. II. negyedévében tervezik.

Az intézeteknél a magas költségek miatt általános problémát jelent az elöregedett, a le-
adásig elõírt futásteljesítményt jelentõsen túlfutott, rossz mûszaki állapotban lévõ gépjármû-
vek üzemeltetése, javítása, fenntartása. Sok intézet jelentett be igényt az amortizálódott gép-
jármûveinek cseréjére vonatkozóan.

A fogvatartotti élelmezési normák emelésére utoljára 2003. február 1-jén került sor.
Az alapnorma és a különféle pótlékokat akkor egységesen 9,2%-kal emelték meg, így a net-
tó alapnorma 293 Ft-ról 320 Ft-ra növekedett.

A 32 intézet közül 26 üzemeltett saját konyhát. A normaemelés elmaradásának kompenzálá-
sa, az élelmezés mennyiségi mutatóinak megõrzése, valamint a gazdálkodás engedélyezett ke-
retek között tartása érdekében a bv. intézetek a korábbiaknál kevesebb savanyúságot, süteményt,
gyümölcsöt, illetve egyszerûbb, olcsóbban elõállítható ételeket szerepeltettek az étlapon. 

A bv. intézetek konyháinak kialakítása és állaga többségükben nem felel meg a követel-
ményeknek. Valamennyi bv. intézet 2002. év végére elkészítette és mûködteti az intézeti sa-
játosságokat figyelembe vevõ élelmiszerbiztonsági rendszerét.

A HACCP bevezetése óta néhány intézetnél látványos javulást eredményezett a konyhák
központilag finanszírozott felújítása, átépítése (Nagyfai Országos Bv. Intézet, Komárom-
Esztergom Megyei Bv. Intézet). A büntetés-végrehajtás erõsen korlátozott anyagi lehetõsé-
gei nem tették lehetõvé több konyha egyidejûleg történõ felújítását. 

Költségvetési ellenõrzési tevékenység
A Büntetés-végrehajtási Szervezet költségvetési ellenõrzését 2005. év során a Büntetés-

végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok
átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendeletben (a továbbiakban: Bej.) meghatározot-
tak alapján a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány-
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rendeletben elõírt eljárási rendnek megfelelõen a büntetés-végrehajtás országos parancsno-
kának közvetlen alárendeltségében a Költségvetési Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban:
Fõosztály) hajtotta végre.

Az ellenõrzések végrehajtására hátrányosan hatott az a tényezõ, hogy a Fõosztály belsõ
ellenõri létszáma a tárgyév elejéhez viszonyítva jelentõsen lecsökkent. 2005. május 1-jén 1
belsõ ellenõrrel, majd a harmadik negyedévben végrehajtott szervezetkorszerûsítés követ-
keztében 3 belsõ ellenõrrel csökkent a Fõosztály személyi állománya. Elõzõek következmé-
nyeként október 1-jétõl 5 ellenõrrel – az év elején rendelkezésre álló 9 fõvel szemben – lát-
ják el a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP), valamint a
Bej.-ben meghatározottak alapján a BvOP irányítása alá tartozó büntetés-végrehajtási szer-
vek tekintetében a költségvetési terület ellenõrzését.

Az éves belsõ ellenõrzési terv módosítására – a végrehajtott szervezeti átalakítás során
bekövetkezett létszámcsökkenés, valamint a nagy számban elrendelt soron kívüli ellenõrzé-
sek miatt – két alkalommal volt szükség.

A Fõosztály 2005. évben a gazdálkodás területén – több témában – összesesen 22 ellen-
õrzést hajtott végre. Ebbõl a BvOP-n öszszességében 7 vizsgálatot végzett, melybõl 6 az or-
szágos parancsnok által soron kívül elrendelt ellenõrzés volt. A BvOP irányítása alá tartozó
büntetés-végrehajtási szervek tekintetében 12 intézetnél és 2 intézménynél együttvéve 6 té-
mában, – ebbõl egy megbízhatósági ellenõrzés volt – összesen 15 vizsgálatot hajtott végre,
melybõl 1 vizsgálatot soron kívüli elrendelés alapján, 14 ellenõrzést az éves belsõ ellenõrzé-
si tervünkben elõírtak szerint kezdett meg, illetve zárt le.

A vizsgálatok során a feltárt szabálytalanságok következtében 3 büntetés-végrehajtási
szervnél 8 esetben került sor ellenõrzési jegyzõkönyv felvételére személyi felelõsség megál-
lapítása céljából. Egyik intézetben sem kerültek olyan súlyos hiányosságok, szabálysértések
felszínre, melyek alapján büntetõeljárás megindítása indokolt lett volna.

Az ellenõrzések megalapozott és szakszerû végrehajtása érdekében – mivel egyes vizsgá-
latok során olyan szakterületek is ellenõrizésre kerültek (pl.: biztonsági, mûszaki, stb.) mely-
hez nem állt rendelkezésre a Fõosztályon megfelelõ végzettségû személy – három vizsgálat-
ban négy alkalommal került sor szakértõ igénybevételére. A szakértõket minden esetben – a
vizsgált szervtõl független – a Büntetés-végrehajtási Szervezet állományából választottuk ki,
akik térítésmentesen végezték el feladataikat. 

A büntetés-végrehajtási intézetek/intézmények az ellenõrzési jelentésekben megfogalma-
zott megállapítások és javaslatok alapján minden esetben elkészítették az intézkedési terve-
ket, melyek végrehajtásáról – a határidõk lejártát követõen – írásban tájékoztatást adtak a Fõ-
osztály vezetõjének.

Kiemelt feladatunknak tekintettük 2005-ben a büntetés-végrehajtási szervek függetlení-
tett belsõ ellenõrei tevékenységének folyamatos fejlesztését, szakmai fejlõdésük elõsegíté-
sét. Ennek érdekében az Igazságügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztályának közremûkö-
désével szakmai továbbképzéseket szerveztünk. Biztosítottuk a személyes konzultáció lehe-
tõségét. Az intézetekben, intézményekben végrehajtott – a belsõ ellenõrzés megszervezésé-
re és mûködtetésére irányuló – ellenõrzések során tett megállapításainkkal és javaslatainkkal
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igyekeztek a Büntetés-végrehajtási Szervezet egészében hozzájárulni a belsõ ellenõrzési te-
vékenység magasabb szintre emeléséhez. Szakmai iránymutatásunk, valamint az ellenõrzé-
si jelentéseikben megfogalmazottak – az ellenõrzött részérõl történõ – megfelelõ hasznosí-
tása eredményeként értékelhetik, hogy a büntetés-végrehajtási szervek belsõ ellenõrei által
összeállított 2006. évi ellenõrzési tervek tartalmában, illetve a jogszabályi elõírások alkalma-
zása területén az elõzõ évi tervekhez viszonyítva jelentõs minõségi javulás tapasztalható.

A Bej.-ben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeinknek az Igazságügyi Minisztérium
Ellenõrzési Fõosztálya felé maradéktalanul eleget tettek. Elkészítettük az összefoglaló éves
ellenõrzési tervet, illetve az éves összefoglaló ellenõrzési jelentést, és azokat határidõre meg-
küldik a felügyeleti szerv részére.

Megállapítható, hogy 2005-ben a büntetés-végrehajtási intézeteknél/intézményeknél a
függetlenített belsõ ellenõrzési tevékenység eljárásrendjére vonatkozó jogszabályi elõírások
alkalmazásában javulás tapasztalható. 2006. folyamán célul tûzték ki a belsõ ellenõrök szak-
mai tevékenységének további fejlesztését, ezzel elõsegítve a Büntetés-végrehajtási Szervezet
szabályos költségvetési gazdálkodásának megteremtését.

A gazdasági társaságok mûködése
Munkáltatás
A nominálisan jelentõsen (egyharmadával) csökkenõ állami költségtérítés, valamint a te-

vékenységi körök költségviselõ képességének negatív változása következtében a társaságok-
nál 2004-hez viszonyítva 8,8%-kal csökkent a foglalkoztatás. A büntetés-végrehajtás gazda-
sági társaságainál 2005. évben foglalkoztatott fogvatartottak várható átlagos állományi lét-
száma 4.323. Pozitívumként kell megállapítani, hogy a dolgozói létszám kisebb mértékben
(6,5%) csökkent, ami a munkaerõ hatékonyabb felhasználását jelzi.

Gazdálkodás
A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok összességükben pozitív eredménnyel, vár-

hatóan 80.223 ezer forint összegû nyereséggel zárják a gazdálkodási évet. Ez az eredmény a
tervezett szintet meghaladja, annak mintegy 4,9-szerese. A kimutatott eredmény azonban
nem tisztán a gazdálkodás eredményességét tükrözi. Annak kialakulását több egyszeri ese-
mény, egyedi döntés befolyásolta. A piaci lehetõségek változására utal, hogy évközben hat
társaság módosította üzleti tervét, ebbõl öt veszteséget tervezett. 2005. végére nyilvánvaló-
vá vált, hogy négy társaság, (a Kalocsai Konfekcióipari Kft., a Sopronkõhidai Kft., a
NOSTRA Kft., valamint az Ipoly Cipõgyár Kft.) lett veszteséges.

Az eredmény a bevételek 17%-os és a ráfordítások 15%-os csökkenése mellett alakult ki.
A költségvetési támogatások a tervezettnél összességében 10,7%-kal alacsonyabb szinten

realizálódtak. 
A társaságok eredményének reális megítéléséhez számba kell venni azokat a tényezõket,

amelyek tõlük független okokból befolyásolták teljesítményüket. Ezek között kell megem-
líteni:
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– A minimálbér törvényileg elõírt emelését.
Ennek hatása csak közvetve volt meghatározó a társaságok eredményességében, tekintet-

tel arra, hogy a foglalkoztatott fogvatartottak vonatkozásában a 2004. év minimálbér emel-
kedésének hatása 2005-ben 6%-os munkadíjemelést jelentett.

– Az állami támogatás alakulását.
Az állami támogatás így a sajátos többletköltségek ellentételezését szolgáló, fejezeti szin-

tû elõirányzatként jelent meg ebben az évben is. Ennek összegét a bázis év szintje alatt, 160
millió forinttal kisebb összegben (300 millió Ft) hagyták jóvá, mint 2004-ben.

A fejezeten kívüli költségvetési támogatás, a mezõgazdasági tevékenységhez kapcsolódó
támogatásokból származik. Az ipari társaságok számára az Európai Uniós és nemzeti támo-
gatások nem voltak elérhetõek. 

– A törvényi változások hatását.
Az ÁFA tv. módosítása, mely szerint az állami költségtérítés, mint állami támogatás mér-

tékéig a társaságok nem igényelhetik vissza az elszámolt ÁFA összegét, hátrányosan érintet-
te a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokat. Ennek megfelelõen a költségvetési elõi-
rányzat mintegy 1/6-ának megfelelõ, vagyis több mint 80 millió forint összegû adó vissza-
igényléstõl estek el a társaságok, tovább csökkentve a többletköltségekre adott támogatás ös-
szegét.

– A könnyûipari társaságokat érintõ WTO megállapodás életbe lépése, mely megszüntet-
te az import kvótákat a ruházati-, textil-, és cipõipar területén az Európai Unióban.

A gazdasági társaságoknál fejlesztõ beruházás kevés helyen valósult meg. Ezek közül a
legkiemelkedõbb a tököli Duna Papír Kft. által egy új egészségügyi papírszeletelõ gépsor
üzembe helyezése, az Állampusztai Kft-nél egy keverõüzem átalakítása, az Annamajori Kft.
gépeinek korszerûsítése és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. biogáz üzemének indító beruházá-
sa volt. 

A külsõ források növekvõ jelentõségét támasztja alá a mérleg szerinti és az üzemi ered-
mény arányának változása. Amíg a mérleg szerinti eredmény 2001-ben 97,9%-a volt az üze-
mi eredménynek, addig 2003-ban csak 69,7%-a. A csökkenés az ipari és a mezõgazdasági
társaságok ellentétes irányú mozgásából származik. Az ipari társaságoknál a mérleg szerinti
eredmény magasabb az üzemi eredménynél. A különbség összegszerûsége is és aránya is nö-
vekedést mutat. Ennek magyarázata, hogy a mûködésbõl elérhetõ eredmény csökkent. A me-
zõgazdasági társaságoknál nagy különbség látható (a mérleg szerinti eredmény 30,4%-kal
alacsonyabb az üzemi eredménynél). Ez a magas pénzügyi forrásokat igénylõ alaptevékeny-
séggel és a szezonalitással indokolható, mely ez évben is nagy összegû hitelek igénybevétel-
ét tette szükségessé. Ugyanakkor a mezõgazdasági terményeknél elért fedezet, a ráfordítá-
sok és az árbevétel különbözete csökkentA társaságok helyzetét az alapító képviselõje 2005-
been is fokozott figyelemmel kísérte. A folyamatos mûködõképesség fenntartása, az eredmé-
nyes gazdálkodás, a dolgozók szociális helyzetének segítése érdekében számos intézkedést
tettek. Ezek közül a leglényegesebbek:

– A társaságok korszerûsítésére kiírt közbeszerzési pályázat megvalósulása után a felsza-
baduló pénzeszköz lehetõséget adott az alapítónak arra, hogy több büntetés-végrehajtá-
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si gazdasági társaság mûködését érintõ intézkedést hozzon. Ennek értelmében a meg-
maradó pénzeszközöket (22,975 millió forintot) a társaságok évközben kialakult forrás-
hiányának csökkentésére fordította.

– A társaságok közötti átcsoportosítással forrást biztosított mûködési célú pénzeszközök
átadására. 

– Az Annamajori Kft. az alapító képviselõjének jóváhagyásával és a felügyelõ bizottság
egyetértésével megkezdte a sertéságazat megszüntetését, a kertészeti ágazat kialakítását.

Lehetõségeik reális szintjén valósították meg a fogvatartottak foglalkoztatását jelentõ ál-
lami feladatot, és ennek végrehajtása során nyereséget „termeltek”. 2005-ben is megoldatlan
problémaként jelentkezett a társaságok túlnyomó többségének fokozódó forráshiánya. A for-
ráshiány a fizetõképesség további gyengülését eredményezheti. Biztos következménye a fej-
lesztések elmaradása, az ebbõl adódó folyamatos lecsúszás, az üzleti kapcsolatok kiépítésé-
nek ellehetetlenülése az alaptevékenységekben. Ennek eredményeként nem várható a társa-
ságok felzárkózása a versenytársakhoz. 

Mindezek alapján elodázhatatlan feladatként jelentkezik a bv. gazdasági társaságok fel-
adat és szervezet-korszerûsítése. Megoldást a veszteséges, nem piacképes termékeket gyár-
tó gazdasági társaságok termelési struktúrájának a büntetés-végrehajtás ellátási rendszerébe
történõ bekapcsolása jelenthet.
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11. sz. táblázat  
Fogvatartottak által elkövetett súlyosabb események  

(2005. január 1. – 2005. December 31.) (eset/fõ) 
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Állampuszta   1/1 2/2    13 

Nagyfa    1/1    57 

Baracska   1/1   1/1  10 

Pálhalma 1/1       203 

BFB   2/2 3/3  1/1  17 

Fk. Tököl    1/1  1/2  41 

Márianosztra       10/10  115 

Sátoraljaújhely    1/1 3/3    2 

Sopronkõhida    5/5 1/1  1/1 88 

Szeged   1/1 3/3    46 

Kalocsa         

Vác    1/1 1/1   83 

Fõvárosi Bv. I.   1/1  12/12  1/1  68 

Debrecen    3/3    3 

Esztergom        1 

Gyõr        5 

Gyula    1/1  1/1  1 

Miskolc    1/1   2/2 24 

Fk. Szirmabesenyõ     4/5 2/5    

Pécs      1/1  7 

Szolnok    1/1    2 

Kaposvár        4 

Szekszárd        14 

Székesfehérvár       1/1  3 

Veszprém    3/2    6 

Zalaegerszeg      1/1  1 

Kecskemét      1/1  10 

Balassagyarmat     1/1  1/1  18 

Eger         

Szombathely        1 

Nyíregyháza        1 

Bv. KK        5 

IMEI    1/1   1/1  

Összesen: 1/1 1/1 6/6 46/46 4/7 20/21 4/4 849 
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MELLÉKLETEK

12. sz. táblázat 
Fogvatartottak iskolai végzettség szerinti megoszlása (2005. aug. 24.) 

 
 Férfi % Nõ % Összesen % 
Analfabéta 142 0,92 46 4,66 188 1,14 
Ált. iskola 1. osztály 40 0,26 10 1,01 50 0,30 
Ált. iskola 2. osztály 102 0,66 14 1,42 116 0,71 
Ált. iskola 3. osztály 106 0,69 23 2,33 129 0,79 
Ált. iskola 4. osztály 252 1,63 33 3,34 285 1,74 
Ált. iskola 5. osztály 262 1,70 38 3,85 300 1,83 
Ált. iskola 6. osztály 644 4,17 60 6,08 704 4,29 
Ált. iskola 7. osztály 649 4,20 49 4,96 698 4,25 
Általános iskola 9 0,06 0 0,00 9 0,05 
Ált. iskola 8. osztály 7 370 47,74 449 45,49 7 819 47,60 
Gyógypedagógiai intézet 26 0,17 0 0,00 26 0,16 
9. évfolyam 76 0,49 2 0,20 78 0,47 
10. évfolyam 81 0,52 4 0,41 85 0,52 
11. évfolyam 16 0,10 1 0,10 17 0,10 
Ipari tanuló iskola 2 031 13,15 46 4,66 2 077 12,64 
Szakmunkásképzõ iskola 1 736 11,24 54 5,47 1 790 10,90 
Szakközépiskola 569 3,69 55 5,57 624 3,80 
Technikum 213 1,38 8 0,81 221 1,35 
12. évfolyam 18 0,12 0 0,00 18 0,11 
Középiskola 347 2,25 22 2,23 369 2,25 
Gimnázium 428 2,77 35 3,55 463 2,82 
Középiskola + szakmunkásk. 7 0,05 0 0,00 7 0,04 
Fõiskola 210 1,36 29 2,94 239 1,46 
Egyetem 105 0,68 9 0,91 114 0,69 
Összesen: 15 439 100,00 987 100,00 16 426 100,00 
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Javaslat a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
2006. évi fõ feladataira

1. a Büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények biztonságos mûködtetése, a bv.
szerveket veszélyeztetõ vagy sértõ rendkívüli események megelõzése, bekövetkezé-
sük esetén azok jogszerû, szakszerû és eredményes kezelése.

2.A Büntetés-végrehajtási Szervezet intézményrendszerének és mûködési rendjének
további korszerûsítése 

3.A 2006. évi országgyûlési és önkormányzati választásokkal összefüggõ feladatok
elvégzése.

4.Az Európai Tanács kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánás-
módok megelõzésére létrejött bizottság (CPT), az Állami Számvevõszék 2005. évi
ellenõrzõ látogatásának tapasztalatai alapján készült intézkedési tervekben foglaltak
végrehajtása.

5.A PPP módszerrel létesítendõ tiszalöki és szombathelyi új büntetés-végrehajtási in-
tézetek és intézmények kialakításával kapcsolatos feladatok idõarányos teljesítése.

6.A PHARE forrásból létesítendõ pécsi regionális fiatalkorúak intézetének üzembe
helyezése.

7. Takarékos és folyamatosan ellenõrzött – szükség szerint pénzügyi átcsoportosítá-
sokkal korrigált – költségvetési gazdálkodás folytatása annak érdekében, hogy a
Büntetés-végrehajtási Szervezet a 2006. évet tartozásállomány nélkül zárja.
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Dr. Bökönyi István bv. altábornagy 
szóbeli kiegészítõ jelentése

Tisztelt miniszter úr, igazságügy minisztériumi elöljáróink, vendégeink, büntetés-
végrehajtási szervezeti kollégák!

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent rendezvényünkön, a Büntetés-végreha-
jtási Szervezet 2005. évi össztevékenységét értékelõ, a 2006. évi fõ tevékenységi irányokat,
fõ feladatokat meghatározó értekezleten!

Tisztelettel köszöntöm az értekezletünkön megjelent büntetés-végrehajtási szervezeti
vezetõket; helyetteseimet; a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának fõosztályve-
zetõit; a büntetés-végrehajtási intézetek parancsnokait; az intézmények fõigazgatóit; fõigaz-
gató fõorvosait; igazgatóit; a 12 büntetés-végrehajtási gazdasági társaság ügyvezetõ igazga-
tóit; valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége elnö-
két.

Külön tisztelettel köszöntöm kedves Vendégeinket:
– Dr. Donáth László urat, az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizott-

ság alelnökét;
– Dr. Kisfaludy Zoltán urat, az igazságügy-miniszteri kabinet fõnökét;
– Mikita János altábornagy urat, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar vezérka-

ri fõnök helyettesét;
– Dr. Vókó György urat, a Legfõbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Fel-

ügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztály vezetõjét;
– Dr. Szabó Tamás dandártábornok úr katolikus tábori püspököt, a katolikus börtönlelké-

szek felügyelõjét;
– Dr. Kovács Árpád dandártábornok urat, a Katonai Fõügyészség Katonai Ügyek Fõosz-

tálya vezetõjét;
– Dr. Tóth László dandártábornok urat, a határõrség országos parancsnoka gazdasági he-

lyettesét;
– Dr. Lázár János dandártábornok urat, ORFK bûnügyi fõigazgató-helyettesét;
– Bói Imre ezredes urat, a Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatóját; 
– Dr. Pintér Ferencné úrhölgyet, az IM fõcsoportfõnökét;
– Németh Gyula urat, az IM fõosztályvezetõjét,
– Dr. Szabó Lajos urat, az Igazságügyi Hivatal fõigazgató helyettesét.
Külön köszöntöm a rendezvényünk elnökségében helyet foglaló személyeket:
– Dr. Kondorosi Ferenc urat, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát,
– Katonáné Dr. Borka Katalin dandártábornok úrhölgyet, a Büntetés-végrehajtási

Szervezetet közvetlenül felügyelõ fõcsoportfõnökét.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm:
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter urat, értekezletünk elöljáróját.
Tisztelt Miniszter Úr, Hölgyeim és Uraim!
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Jelentem, hogy az elmúlt év utolsó napjaiban a 2005. év értékelésével kapcsolatosan ki-
adott országos parancsnoki intézkedés szerint a BvOP belsõ szervezeti egységei, az intéze-
tek, intézmények, és gazdasági társaságok elsõ számú vezetõi elektronikus úton, majd írás-
ban is felterjesztették összefoglaló jelentésüket a 2005. évrõl. E jelentések öszszegzésébõl
dolgozták ki a „Jelentés a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2005. évi össztevékenységének
önértékelésérõl és javaslatok a 2006. évi fõ feladatokra” c. dokumentumot, melyet 2006. ja-
nuár 18-án felterjesztettem az igazságügy-miniszter úr számára.

A dokumentum 35 oldalon, mellékletében 20 táblázattal 12 büntetés-végrehajtási ágazati
és funkcionális szakterületen összegzi 2005. évi munkánkat, eredményeinket, sikereinket,
gondjainkat, problémáinkat, hibáinkat. A dokumentum utolsó részében tettünk javaslatot a
2006. évi fõ feladatokra.

Az említett dokumentumban foglaltakhoz teszem meg most szóbeli kiegészítõ jelentésemet.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter úr az elmúlt évben, 2005. január 25-én, a 2004.

évet értékelõ, a 2005. év feladatait meghatározó értekezleten beszédében iránymutatást
adott, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet éves értékeléseit nem a korábbi ciklushoz kell
viszonyítani, hanem az elmúlt év értékelését a jelenlegi kormányzati ciklus évenkénti adata-
ihoz, tényeihez, tapasztalataihoz viszonyítva kell áttekinteni. Szóbeli kiegészítõ jelentésem
módszertani alapját ez képezi. Tartalmi fõ részeit azok a témák alkotják, melyek a 2005. évi
fõ tevékenységi irányaink és feladataink végrehajtását mutatják.

Az igazságügy-miniszter úr a 2005. január 25-ei értékelõ-feladatmeghatározó beszédében
a következõ fõ tevékenységi irányokat határozta meg:

l. Költségkímélõbb, megtakarítást eredményezõ szervezetváltoztatások, lehetõségek ki-
dolgozása, melyek racionalizálással járnak és a gazdálkodást észszerûvé tehetik;

2. Meg kell vizsgálni a fogvatartottak sajátos foglalkoztatási rendszerét, és bátran kell
gondolkodni a gazdálkodási lehetõségeken egyrészt szervezeti értelemben, másrészt
megkeresni azokat a piaci lehetõségeket, melyek még nem kerültek elõtérbe;

3. Fokozottan élni kell a hazai, és fõként az európai uniós pályázati lehetõségekkel, fõ-
ként a források bevonása érdekében;

4. Hatékonyabban kell fellépni az intézetekben a fogvatartotti kábítószer-fogyasztás el-
len;

5. További intézkedéseket kell tenni a mobiltelefonok intézetekbe történõ bekerülése el-
len, a mobiltelefonok felkutatása érdekében;

6. Fokozott figyelmet kell fordítani a személyzetre, az oktatásra, a szolgálat közbeni pa-
rancsnoki nevelõmunkára;

7. Megoldás kidolgozása és rendszerbe állítása különösen hosszú ideig tartó szabadság-
vesztés-büntetés alkalmazása terén.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2005. évi fõ feladatai a következõk voltak:
1. A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, gazdasági társaságok biztonságos mû-

ködtetése.
2. Részvétel az új büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló törvénytervezet vég-

leges formájának kialakításában.
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3. A fogvatartottak megismerése, osztályozása, csoportba sorolása új rendszerének, a
büntetés-végrehajtási fokozatokon belüli differenciálás módozatának, a jogok, jogo-
sultságok, kedvezmények biztosítási rendszerének kidolgozása.

4. Felkészülés az Európai Tanács Kínzás, Embertelen, Megalázó eljárás vagy Büntetés
Elleni Bizottság (CPT) ellenõrzõ látogatására.

5. A rendõrségi fogdákban fogvatartott, elõzetes letartóztatottak átvétele.
6. A fogvatartottak foglalkoztatási (munkáltatási, oktatási, kulturális-sportszabadidõs) le-

hetõségeinek bõvítése.
7. A büntetés-végrehajtási speciális biztonsági – kutató, beavatkozó – feladatokat oktató

és végrehajtó osztály létrehozása lehetõségeinek vizsgálata.
8. Takarékos, folyamatosan ellenõrzött, és a rendelkezésre álló idõarányos kereteken be-

lül korrigált költségvetési gazdálkodás folytatása.
9. A PPP módszerrel létesítendõ büntetés-végrehajtási intéztek kialakítása idõarányos fel-

adatainak tervszerû és szervezett végrehajtása.
10. A PHARE forrásból létesítendõ pécsi regionális fiatalkorúak intézetének kialakítása.
11. A rendelkezésre álló források hatékonyabb kihasználása érdekében annak megvizsgá-

lása, hogy mely intézeti, intézményi funkciók vonhatók össze. 
12. A bv. gazdasági társasági tevékenységének korszerûsítési kivizsgálása.
13. A pályázati tevékenység fokozása.
14. A legújabb EU-s ajánlások ismertté tétele az állomány számára. 
15. Az intézetek feladat- és szervezet racionalizálása.
Az intézetek biztonságos mûködtetése magas szinten valósult meg. A szökések száma

csökkent. Amíg 2002-ben 9, 2003-ban 12, 2004-ben 8, 2005-ben 1 fõ szökött meg mezõgaz-
dasági munkahelyrõl, és néhány nap múlva elfogadták.

A szökések számának alakulása:
Év Szökési esetek száma Szökött személyek száma
2002 7 9
2003 9 12
2004 7 8
2005 1 1
Ebben a kormányzati ciklusban nem történt az intézetekben fogolyzendülés, terrorcselek-

mény, túszejtés, kitörés, rombolás.
Az elsõ évekhez viszonyítva csökkent a fogvatartotti öngyilkosságok száma is. 2005-ben

4 fogvatartottunk lett öngyilkos. A bv. szakmai, rendõrségi, ügyészségi vizsgálatai azt álla-
pították meg, hogy a személyi állományunkat nem terhelte fegyelmi, büntetõjogi felelõsség
az öngyilkosságokkal kapcsolatosan.

2005 folyamán 7 zárkagyújtogatás történt, melyek sérülést, halált, nagyobb anyagi káro-
kat nem eredményeztek. Valamennyi így keletkezett tüzet a személyzetünk oltotta el.

Fokoztuk felderítõ tevékenységünket a rádiótelefonok és a kábítószer intézetekbe történõ
bejutásának megakadályozása érdekében. Kollégáink 148 mobiltelefont találtak a beküldött
csomagokban. A bekerülés miatt mindenféleképpen hiányosságot jelent, még ha a személy-
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zet késõbb fel is fedezte és elkobozta a rádiótelefonokat, hogy további 701 rádiótelefont fe-
deztünk fel az intézetek, a gazdasági társaságok területén. Sajnos, azt is meg kell állapíta-
nunk, hogy a 2004. évi eseteknél is magasabb számban találtunk az intézetekben kábítószert.
2004-ben kilenc, 2005-ben 21 esetben fedeztünk fel kábítószert az intézetekben.

Örvendetes, hogy csökkent a fogvatartottak egymás sérelmére, intézeteken belül elköve-
tett bûncselekményeinek száma, de még így is magasnak találjuk a kényszerítések (58 eset,
110 elkövetõ), és a súlyos testi sértések (53 eset, 68 elkövetõ) számát. 2005-ben ugyanúgy
mint 2004-ben egy fogvatartott halála következett be zárkatársak által elkövetett súlyos tes-
ti sértésbõl eredõen.

Óriási munkát végeztek kollégáink a fogvatartottak cél- és körszállításaival, elõállításával.
2005-ben 69 564 fogvatartott személy cél- és körszállítását, 42 412 fõ elõállítását hajtot-

tuk végre.
Kiemelkedõen fontos feladatunk volt 2005 folyamán az új büntetésekrõl és intézkedések-

rõl szóló törvény tervezetének kidolgozásában való részvétel. Köszönjük, hogy az Igazság-
ügyi Minisztérium vezetése, a tervezet kidolgozói figyelembe vették javaslatainkat, melye-
ket a legjobb világ- és európai büntetés-végrehajtási gyakorlat, az európai uniós börtönügyi
ajánlások, és saját körülményeink, tapasztalataink, igényeink alapján alakítottuk ki. 

Bár az új törvényt elsõsorban a pénzügyi feltételek hiánya miatt nem terjesztettük eddig
elõ, számunkra nagy jelentõsséggel bír. Egy olyan minõségi változás lehetõségét jelenti,
melyre a költségvetési fedezet megteremtéséig kellõen felkészülhetünk.

2005-ben két területen történt meg a szervezet-korszerûsítés. Az Országos Parancsnokság
tényleges létszáma 224-rõl 150 fõre csökkent, és megszüntettük a Bv. Központi Ellátó Intéz-
ményét, amely 83 fõvel mûködött. Az átszervezés során az alaposan elõkészített személyze-
ti beszélgetések, egyeztetések sikeresek voltak, legtöbben más bv. szervnél kaptak új beosz-
tást, vagy nyugállományba vonultak. Tekintettel arra, hogy az igazságügy-miniszter úr ren-
delkezése szerint a megüresedett státusokat 2006. II. félévéig nem használjuk fel, az átszer-
vezés költségei megtérülnek, sõt költségmegtakarítással járnak.

2005 folyamán jelentõs változások történtek az Országos Parancsnokság, az intézetek, in-
tézmények, gazdasági társaságok vezetõinek személyében. 2 országos parancsnok helyettest,
16 fõosztályvezetõt, 7 osztályvezetõt, 16 intézetparancsnokot, 9 intézetparancsnok-helyet-
test, és 2 kft. ügyvezetõ igazgatót neveztünk ki. Megállapítható, hogy a jelentõs változások
nem okoztak visszaesést a vezetõ-irányító tevékenységben, sõt bizonyos színvonal-emelke-
dés volt tapasztalható.

2005-ben is nagy figyelmet fordítottunk a fogvatartottak oktatására. Az elmúlt évben 727
fogvatartott fejezett be általános iskolai tanévet, és 878 fõ kezdett új tanévet. Középiskolai ta-
nulmányokat folytatottak 457-en, 12 bv. intézetben 5-en folytattak felsõfokú tanulmányokat.

Az iskolarendszeren kívüli oktatásban 41 tanfolyam keretében 654 fogvatartott szerzett
szakképzettséget. 14 informatikai tanfolyamot szerveztünk, amelyeken 171 fõ végzett.

2005-ben nagy gondot fordítottunk a pályázati tevékenységre is. A Miniszterelnöki Hiva-
taltól további 8 informatikai szaktanterem létesítésére kaptunk tárgyi eszközöket. Így 12-rõl
20-ra nõtt az intézeti informatikai szaktantermek száma.
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Az európa uniós EQUAL program pályázaton 2005-ben összesen 291,7 millió Ft összeg-
ben nyertünk támogatást.

A költségvetési gazdálkodás takarékos folytatása, folyamatos ellenõrzése, a beavat-
kozások végrehatása az egész elmúlt évben a vezetõi, irányítói munka állandó szerves ré-
sze volt. 2005. februárjában 351,6 millió Forintot zároltak az éves költségvetésbõl. A 2005.
évi költségvetési törvény 595 millió Forint, az államháztartási törvény 419,7 millió Forint
maradványképzést írt elõ a Büntetés-végrehajtási Szervezet számára. 

Az említett zárolások, maradványképzések még a legtakarékosabb gazdálkodás mellett is
nehéz helyzetet idéztek elõ az év második felére. Az Igazságügyi Minisztérium vezetése a
fejezeti költségvetési keretbõl, illetve kezdeményezésére a Pénzügyminisztérium a közpon-
ti költségvetés tartalékból összesen 1 milliárd 063 ezer Forinttal segítette a bv. költségvetés-
ét, és feloldottak 476,1 millió Forint maradványképzési kötelezettséget. Ez nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2005-öt kezelhetõ tartozásállománnyal
(52 millió Forint) zárta. A tartozásállomány 2006 januárjában rendezhetõ.

Az elõzetes letartóztatottak áthelyezése a rendõrségi fogdákból a bv. intézetekbe a
2005. év elejétõl folyamatosan történik. A feladat átvétele elsõsorban a gondos elõkészítõ
munkának, a rendõrség és a Büntetés-végrehajtási Szervezet jó együttmûködésének köszön-
hetõen – zökkenõmentes volt. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az átvétel következtében nõtt
az intézeti túlzsúfoltság, a túlórák száma, a dologi kiadások nagysága.

Az elhelyezési gondok enyhítése érdekében a rendõrséggel együtt megvizsgáltuk a fel-
szabadult rendõrségi fogdák átvételi lehetõségeit.

A fõvárosban a Gyorskocsi utcai rendõrségi fogdarészt kiürítették, de költségvetési-finan-
szírozási okokból csak 2006-ban adják és átalakítják át a fogdarészt a bv. követelményei sze-
rint. A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság fogdája átadására-átvételére a
szükséges költségvetési fedezet és létszámigény hiánya miatt nem került sor.

Kiemelt feladatként kezelte a Büntetés-végrehajtási Szervezet irányítói, vezetõi állo-
mánya a PPP módszerrel, és a PHARE forrásból létesítendõ új intézetek kialakításai-
nak idõarányos munkáit.

A Tiszalökön létesítendõ új 700 fõs fegyház és börtön beruházás tárgyában eredményes
közbeszerzési eljárást hajtottunk végre. Bár Szombathelyen a 800 fõs új intézet (700 fõs
fegyház és börtön, 100 fõs elõzetes házrész) közbeszerzési eljárása a pályázóknak felróható-
an eredménytelen volt, elõkészítettük az új, gyorsított tárgyalásos eljárás 2006. januári elin-
dítását, és már meg is indítottuk azt. Pécsett a PHARE forrásból finanszírozott fiatalkorú re-
gionális intézet építése tervszerûen folyik.

Tisztelt Miniszter Úr, Hölgyeim és Uraim!
Eredményeink, sikereink mellett fontosnak tartom annak számbavételét is, hogy milyen

területen, milyen tevékenységek vonatkozásában voltak gondjaink, hibáink, sikertelensége-
ink. Meg kell említenem, hogy hiányosságokat tapasztalhatam az ellenõrzési tevékenysé-
günkben, az Országos Parancsnokságon, és az intézeteknél egyaránt.

Különösen a beruházások bonyolítását, azok ellenõrzését, dokumentálását a költségveté-
si belsõ ellenõrzések színvonalát kell fejlesztenünk. Nem lehetünk elégedettek egyes gazda-
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sági társaságaink mûködésével, veszteségességével. Jelentõs változtatás szükséges a BvOP
gazdasági társaságokat irányító tevékenységében is. A BvOP mûködésével összefüggésben
igen figyelemre méltó tény, hogy az igazságügy-miniszter úr által tartott parancsnoki kollé-
giumi fórumon felvetett 78 észrevétel, javaslat közül 72 a BvOP irányítási tevékenységére
vonatkozott.

A személyi állomány által elkövetett fegyelemsértések, bûncselekmények megelõzése te-
rén sem tettünk eleget az elmúlt évben. Még mindig nem volt kellõen aktív és kielégítõ szín-
vonalú a vezetõk szolgálat közbeni nevelõ-oktató tevékenysége, esetenként és helyenként
parancsnokok, vezetõk nem találták még meg a viszonylag fiatal, kevés élet- és szolgálati ta-
pasztalattal rendelkezõ fiatal állomány szolgálaton kívüli életmódjának figyelemmel kíséré-
sét, a helytelen életvitel megelõzésének eredményes módszereit.

Összefoglalva a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2005. évi össztevékenységét, önérté-
kelésünk szerint megállapítható, hogy a szervezet állománya összességében a jogszabály-
oknak, belsõ rendelkezéseknek megfelelõen törvényesen és eredményesen mûködött.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokaként ezúton is megköszönöm a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet parancsnoki, vezetõi és beosztotti állományának 2005. évi
munkáját.

Megköszönöm továbbá az együttmûködõ szerveknek, hogy segítették, támogatták mun-
kánkat. Óriási segítséget kaptunk az együttmûködõ szervektõl, de közülük is külön említést
érdemelnek a Magyar Honvédség és a Határõrség, amelyek több százmillió forint nagyság-
rendû dologi eszközt adtak át térítésmentesen a Büntetés-végrehajtási Szervezet számára.

Tisztelt Miniszter Úr, Hölgyeim és Uraim!
Az igazságügy-miniszter úr iránymutatásai szerint írásban fogom meghatározni a Bün-

tetés-végrehajtási Szervezet 2006. évi fõ feladatait. Az erre vonatkozó átiratomat 2006. ja-
nuár végéig megküldöm a BvOP vezetõinek, az intézetek, intézmények, gazdasági társasá-
gok elsõ számú vezetõinek.

Az éves értékelõ feladat-meghatározó értekezlet tapasztalatai, a miniszteri iránymutatás-
ok alapján módosíttatni fogom a BvOP 2006. I. félévi munkatervét. Február 1. és 16. között
rendezik meg az intézetek, intézmények, gazdasági társaságok helyi értékelõ-feladatmegha-
tározó értekezleteket. Ezeken helyetteseim, illetve lehetõség szerint magam is megjelenünk.
Ott fogjuk értékelni úgy a szerveztek, mint a parancsnokok és helyetteseik teljesítményét.
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Csere László bv. dandártábornok jelentése
Miniszter Úr, Államtitkár Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A 2005. évi büntetés-végrehajtási össztevékenységének értékelését az önértékelõ jelentés,

országos parancsnok úr kiegészítése reprezentálja.
Egyik meghatározó része volt az elmúlt évi mûködésnek a Büntetés-végrehajtási

Szervezet racioanalizálása. 
Ennek alapjairól szólt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának átalakítása

október 1-jétõl, valamint a Központi Ellátó Intézmény megszüntetése december 31-ével.
A BVOP új szervezetének kialakítása a következõ vezérelvek szerint történt:
– a korábbinál kevesebb vezetõi és beosztotti létszámmal, kisebb költségvetési fedezetet

igénylõ, hatékony munkát végzõ középirányító szakmai szervezet létrehozása,
– az ellenõrzések számának, átfedéseinek csökkentése,
– a döntési és végrehajtási jogosítványok jelentõs részének leadása a bv. intézetek, intéz-

mények önállóságának erõsítése érdekében.
Jelentõs számban csökkent a vezetõk száma, ésszerûségi elvek alapján csökkent a szerve-

zeti egységek száma. Megszûntek az intézetek, az intézményekbõl végrehajtott személyi ve-
zénylések is.

A Bv. Központi Ellátó Intézmény tevékenységének átalakítása már a korábbi években
megkezdõdött. Ennek során számos központi ellátású termék, eszköz beszerzése és számos
egyéb feladat került intézeti hatáskörbe.

A tevékenység csökkenésével bár kevesebb lett az állományi létszám, de a megmaradó
feladatokhoz viszonyítva aránytalanul magas személyzeti létszámmal mûködött az intéz-
mény.

Az észszerû decentralizáció folytatásaként miniszteri döntés alapján december 31-ei ha-
tállyal megszüntették a Központi Ellátó Intézményt.

A szakmai feladatok közül a központi ellátási körben maradókat a BVOP új Szervezeté-
nek mûködési körébe csoportosították át.

Kiemelten fontos szempont volt az átszervezés végrehajtása során a törvényi, jogszabályi
elõírások maximális betartása.

Sajnos egy ilyen jellegû munka személyes érdekek sérelme nélkül nem végezhetõ el. Az
intézkedések végrehajtása közel 300, állományban lévõ személyt érintett.

Az intézmény-korszerûsítési feladatok folytatása szükségszerû a büntetés-végrehajtási in-
tézményi struktúra vonatkozásában is.

Ennek fõ iránya a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények funkcionális mûködésé-
nek a fejlesztése, új gazdálkodási rendszer bevezetése.

A korábbi évtizedekben minden bv. intézet szervezeti felépítésében és gazdálkodási rend-
szerében ún. önellátásra rendezkedett be. Így joggal feltételezhetõ, hogy az intézmény-rend-
szer célszerû integrálásával a humán- és anyagi erõforrások gazdaságosabb hasznosítására
nyílik lehetõség.
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A jelenlegi struktúra racionális átalakítása lényeges és pozitív eredményeket hozhat:
– az erõforrások hatékonyabb felhasználása esetén, ennek következtében relatív megtaka-

rítás elérésével,
– az intézetek között meglévõ költségvetési különbségek megszüntetése területén (nor-

másítás).
Le kell szögezni, hogy a megkezdett átalakítási folyamat csak akkor hozza a várt eredmé-

nyeket, ha az átmeneti nehézségek ellenére, az eseti többletkiadások felvállalásával a teljes
racionalizálás végig vihetõ.

A Kínzás, az Embertelen, vagy Megalázó Bánásmód, vagy Büntetések Megelõzésére lét-
rehozott Európai Bizottság (CPT) 2005. március 30. és április 8. között tett látogatása során
több büntetés-végrehajtási intézetet és az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intéze-
tet is felkereste.

A CPT jelentés megállapította:
A küldöttség által mind a nemzeti hatóságok részérõl, mind pedig a meglátogatott intéz-

mények többségének személyi állománya részérõl kapott együttmûködés igen magas szintû
volt.

A Bizottság üdvözölte azt a konstruktív szellemet, mellyel a magyar hatóságok tudomá-
sul vették a küldöttség észrevételeit és reagáltak azokra.

A CPT ajánlásokat tett – a teljesség igénye nélkül – az alábbi témakörökben:
– az õrszemélyzet és a fogvatartottak közötti kontaktusok formáira,
– a fogvatartottak biztonsági besorolásával kapcsolatos tájékoztatására,
– a speciális biztonsági rezsim és a kényszerítõ eszközök alkalmazására,
– a zsúfoltság mérséklésére,
– a tényleges életfogytiglanra ítéltek kezelésére,
– a változatos tevékenységi rezsimek biztosítására,
– a fogvatartottak szabadtéri testmozgás és sportolási lehetõség bõvítésére,
– a személyi állomány létszámának javítására,
– a személyi állomány képzésére,
– az IMEI-ben elhelyezett személyekkel kapcsolatban, különösen elhelyezésükkel össze-

függésben.
A jelentésben foglaltakat részleteiben elemeztük, felmértük a saját hatáskörben megtehe-

tõ intézkedéseket és elkészítettük a büntetés-végrehajtás által javasolt válaszokat az észrevé-
telekre és ajánlásokra.

A 2006. évi feladatok végrehajtása komoly erõpróba lesz a Büntetés-végrehajtási
Szervezetnek.

Rendkívül leszûkített költségvetési keretek között kell gazdálkodni, mûködni és megõriz-
ni az eddigi eredményeket, megfelelni az Európai Uniós ajánlásoknak.

Ez csak úgy lehetséges, hogy a személyi állomány tudása, szakértelme, ereje megfeszíté-
sével kreatívan látja el feladatát.
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Kiss Ágnes Katalin jelentése
Tisztelt Miniszter Úr, Államtitkár Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A büntetés-végrehajtás 2005. évi költségvetése 37 764,5 millió forint volt, amit 35 164,2 mil-

lió forint költségvetési támogatás és 2 600,9 millió forint saját bevételi elõírás finanszírozott. 
A teljes költségvetésben – fejezeti kezelésû elõirányzatként – 342,2 millió forint központi be-

ruházás, 332,6 millió forint a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatás,
319,0 millió forint a börtönkörülmények javítására szolgáló PHARE forrás szerepelt. 

Megállapítható, hogy az intézmények mûködtetésére felhasználható források döntõ részt,
97,4%-ot képviseltek az év során rendelkezésre álló forrásokból. A fõ kiadási jogcímek közül
a személyi jellegû juttatások elõirányzata az elõzõ évhez képest 5,8%-kal emelkedtek, míg a
dologi kiadások elõirányzata és az egyéb mûködési célú támogatások a 2004. évi szinten ma-
radtak. 

Mindannyiunk elõtt ismeretes, hogy a gazdálkodást az év során az elõírt zárolás és marad-
vány-képzési kötelezettség teljesítése kedvezõtlenül, majd késõbb a maradvány-képzési kötele-
zettség feloldása és a fejezet részérõl átadott pénzeszközök felhasználása kedvezõen érintette. 

Az elmúlt évben eredményként értékelhetjük, hogy az állomány részére üdülési csekk formá-
jában 25 ezer forint/fõ hozzájárulást teljesítettünk, beiskolázási támogatásként gyermekenként
15 ezer forintot biztosítottunk, az étkezési hozzájárulást és a közlekedés támogatását, valamint
ruházati költségtérítést is fizettünk. 

Az év utolsó negyedévében a rendelkezésre álló források szûkössége miatt takarékossági in-
tézkedéseket kellett bevezetnünk, azonban – a fejezet támogatásával – a teljesített túlszolgála-
tokat kifizették, a fogvatartottakkal közvetlenül, folyamatosan foglalkozó állomány 50 ezer fo-
rint/fõ értékû jutalomban részesült, valamint a leszerelõk járandóságait is folyósítottuk. 

Az év során a dologi kiadások teljesítése, a gazdálkodás stabilizálása érdekében több esetben
az intézményi beruházások, illetve a kölcsönök elõirányzata is csökkentésre került. 

Ezek az intézkedések önerõbõl kevésnek bizonyultak. A maradványképzési kötelezettség aló-
li felmentéssel, valamint a minisztérium által biztosított források felhasználásával, kezelhetõ
tartozásállománnyal zártuk az elmúlt évet. 

A mûködõképesség fenntartása mellett közel 1 milliárd forintot fordított a büntetés-végrehaj-
tás vagyongyarapítási és munkáltatási feladatok támogatására.

Központi beruházásként a 2005-ben pénzügyi fedezet hiányában új beruházás nem indult, az
elõzõ évrõl áthúzódó beruházások folytatódtak. 

Két nagyberuházás zajlott, a Sopronkõhidai Fegyház és Börtön – H épület rekonstrukciójának
V. üteme, amely a napokban fejezõdött be, és a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet-
ben, PHARE beruházás keretében 50 fõs, fiatalkorúak befogadására alkalmas regionális börtön
épül, várható befejezés: 2006. március 30. 

Ezen kívül megvalósult a Nagyfai Országos Bv. Intézetben az intézeti konyha felújítása,
ahol a mûszaki átadás-átvétel megtörtént, a munkálatok a HACCP elõírásainak megfelelõen

85

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2005. ÉVI ÖSSZTEVÉKENYSÉGÉT ÉRTÉKELÕ,
A 2006. ÉVI FÕ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

2005-004.qxd  6/30/2006  10:23 AM  Page 85



készültek, a Szegedi Fegyház és Börtön HSR körlete, a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Inté-
zetben a fürdõ felújítása. 

Az elmúlt év tavaszától kezdõdtek meg a PPP konstrukcióban megvalósuló Tiszalöki és
Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetek tárgyalásai. 

A Tiszalöki beruházásra vonatkozóan október közepén a közbeszerzési eljárást követõen
kiválasztották a nyertes pályázót, október közepén a szerzõdést megkötöttük. Az engedélye-
zési tervek elkészültek, a terület átadása 2006 februárjában történik. 

A Szombathelyi beruházásra kiírt pályázatot a kiíró eredménytelennek minõsítette, mert
a benyújtott pályázatok értéke meghaladta a rendelkezésre álló költségvetési keretet. Új el-
járást indítottunk, melyen újabb pályázók megjelenésére számítunk. 

Az év során megkezdõdött a munka a két új intézmény személyi állományának kialakítá-
sára is, mely elsõként a képzéssel indul. 

Az alapfeladat ellátásához – a munkáltatáson keresztül – szorosan kapcsolódnak a bünte-
tés-végrehajtás gazdasági társaságai. A 2005. évi várható árbevétel 7,4 milliárd forint,
amelybõl 80,2 millió forint nyereség keletkezett. Ez az eredmény a tervezett szintet megha-
ladja, annak mintegy 4,9-szerese. 

Ebben a teljesítményben több tényezõ játszott kedvezõ és kedvezõtlen szerepet. A gazdál-
kodási körülmények kedvezõtlen irányú változása ellenére a társaságok összteljesítménye fi-
gyelemre méltó, mivel a foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 4 323 volt. 

A 12 gazdasági társaságon belül 4 volt kénytelen veszteséget elszámolni, azonban a 2006.
évi üzleti tervek ismeretében elmondható, hogy az eredményes gazdálkodás irányába törté-
nõ elmozdulás konkrét számításokon, illetve megkötött szerzõdéseken alapul. 

A társaságok beruházásai közül kiemelendõ a tököli Duna Papír Kft. új egészségügyi papírsze-
letelõ gépsor üzembe állítása, az Állampusztai Kft. keverõüzem átalakítása, az Annamajori Kft. gé-
peinek korszerûsítése, és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. biogáz üzemének indító beruházásai. 

A társaságok helyzetét mind az alapító, mind az alapító képviselõje 2005-ben is fokozott
figyelemmel kísérte. A folyamatos mûködõképesség fenntartása, az eredményes gazdálko-
dás érdekében számos intézkedést tettek. Leglényegesebbek: 

– A társaságok közötti átcsoportosítással forrást biztosított mûködési célú pénzeszköz át-
adására, ami néhány esetben a veszteség kialakulását elõzte meg. 

– A társaságok korszerûsítésére kiírt pályázati forrás megmaradó részét az évközben ki-
alakult forráshiány csökkentésére fordította az alapító. 

– Az Annamajori Kft. az alapító képviselõjének jóváhagyásával és a felügyelõ bizottság
egyetértésével megkezdte a sertéságazat megszüntetését, ezzel egyidejûleg a kertészeti
ágazat kialakítását. 

A 2005. év gazdálkodásával kapcsolatosan összefoglalt tények magukban hordozzák a 2006.
évi feladatok tartalmát. A gazdasági körülmények kedvezõtlen változása a büntetés-végrehajtás
feladat ellátását is érintik, mely a korábbiaktól eltérõ megoldásokat kíván. 

Ezt támasztja alá az Állami Számvevõszék 2005-ben, az Igazságügyi Minisztérium fejezet
mûködésének ellenõrzésérõl készített jelentése is, mely a büntetés-végrehajtás mûködésére vo-
natkozóan is elõírt feladatokat. Két terület emelhetõ ki, melyek egymástól elválaszthatatlanok. 
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Az egyik a szabályozottság szintjének emelése, illetve teljes körûvé tétele, a másik a gazdál-
kodás racionalizálásának növelése. 

A szabályozottság kiterjesztése az egységes, algoritmizált mûködés irányába hat. Ennek esz-
köze az egyes intézetekben, intézményekben kidolgozott FEUVE rendszer, ami a folyamatok kö-
vethetõségét, ellenõrzését rögzíti. 

Ez adja meg a lehetõséget arra, hogy azonos tartalmú, elemzésre alkalmas szerkezetû adatbá-
zist állítsanak fel a büntetés-végrehajtás egészére vonatkozóan. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy
a gazdálkodás során az elõirányzat és a teljesítés között megjelenõ eltérések kimutathatóak (ami
az eddigiekben is így volt), de ez most kiegészül a szakmai teljesítésre, vagy az egyéb okokra vo-
natkozó információval, amely az eltérés okaira ad magyarázatot.

Az eltérések tartalmának ismerete mutatja meg, hogy egyedi eset, vagy tendencia érvényesül.
Kedvezõtlen tendencia esetén az ellenõrzés részére tehetõ javaslat, hogy részletes elemzéssel a
nem kívánatos mûködést megváltoztassuk. 

A felállított adatbázis lehetõséget teremt az intézetek, intézmények teljesítmény mutatók alap-
ján történõ értékelésére. 

Hasonló módon tekintették át a gazdasági társaságokat is, melyek esetében az üzleti tervtõl va-
ló eltérés adja meg a további informálódás alapját. A jövõben a Gazdasági Társaságok Fõosztály
tevékenysége is megváltozik, munkáját a továbbiakban is a társaságokkal együttmûködve végzi,
de döntõen menedzser típusú feladatok ellátása valósul meg. 

A beruházások területén is változó munkamódszerek bevezetését tervezzük. A konkrét beru-
házási tevékenységet az intézetek, intézmények hatáskörébe utaljuk, azonban a lebonyolítás so-
rán konzultációs jelleggel a Beruházási Osztály rendelkezésre áll. 

Kidolgoztuk a szakmai protokollt, eljárásrendeket, melyek az intézeti beruházói tevékenysé-
get segíti, szabályozza, a némely esetben hiányzó ismereteket pótolja. 

A fenti feladatok ellátásához informatikai fejlesztést is tervezünk. 2006 folyamán új számvi-
teli programra való áttérést kívánunk megvalósítani, mely az intézetekkel, intézményekkel törté-
nõ együttmûködést zavartalanabbá teszi. 

Ennek alapja az Egységes Kormányzati Gerinchálózathoz való csatlakozás, a tárgyalásokat
december folyamán megkezdtük, a közeljövõben kapunk árajánlatot a beruházási költségre vo-
natkozóan. 

A 2006. év gazdálkodását – a terveink ismeretében – egyfelõl a források ésszerû, takarékos
felhasználása, másfelõl az elérhetõ fejlesztések, illetve a hatékonyabb munkamódszerek beveze-
tése jellemzi, melyekhez erõt, egészséget kívánok mindannyiunknak!
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Dr. Heylmann Katalin bv. o. ezredes jelentése
Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Fõcsoportfõnök Úrhölgy! Altábornagy Úr!

Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy egy személyes megjegyzéssel kezdjem hozzászólásomat. 30 éve ál-

lok a büntetés-végrehajtás szolgálatában, ebbõl 23 éve az Országos Parancsnokság állomá-
nyában és 15 éve vezetõi beosztásban irányítom az egészségügyi szakterület tevékenységét.
Mégis ez az elsõ alkalom, hogy éves értékelõ értekezleten szót kérek. Eddig úgy ítéltem meg,
hogy az írott jelentésben foglaltak, melyek többnyire elismeréssel méltatták az egészségügyi
szolgálat munkáját és felhívták a figyelmet az objektív feltételekben tapasztalható elmaradá-
sokra, elégségesnek bizonyulnak. Most úgy gondolom, és felelõsségtudatom is azt diktálja,
hogy a bv. egészségügyi intézményeit érintõ problémák kiemelt hangsúlyt kapjanak. 

A büntetés-végrehajtás egészségügyi hálózatában mûködõ fekvõbeteg intézmények, kü-
lönös tekintettel az épület komplexumok korára, állagára, mûszaki állapotára, a vonatkozó
jogszabályokban elõírt építészeti minimum feltételeknek nem felelnek meg, és a mûködési
teljesítõképesség határán állnak. 

Már az 1970-es években is szóba került a Bv. Központi Kórház sorsának rendezése, hi-
szen a huszárlaktanyába ideiglenes jelleggel betelepített Kórház már akkor sem felelt meg a
követelményeknek. Az eltelt 35 év alatt folyamatosan végzett felújítások és kisebb korsze-
rûsítési munkálatok ellenére sem teljesíthetõk a különbözõ normákban, szabványokban meg-
határozott elõírások, különösen az orvosi és orvostechnikai tudományok fejlõdésére figye-
lemmel meghatározott – elsõsorban építészeti – minimum feltételek. 

A Kórház, más Magyarországon azonos helyzetben lévõ szakellátó intézményhez hasonló-
an, nyilvánvaló ellátási érdek miatt kapott az ÁNTSZ illetékes intézetétõl ideiglenes mûködé-
si engedélyt. A határidõk azonban végesek. Az egészségügyi hatóság által elmúlt évben lefoly-
tatott helyszíni szemlék során megállapították, hogy súlyos, a betegellátás közegészségügyi-
járványügyi biztonságát veszélyeztetõ kockázati tényezõk mellett zajlik a mûtõ üzemeltetése.
A higiénés fegyelem és a szakemberek gondossága, odafigyelése, a helyben végrehajtható mû-
tétek körének szûkítése sem teszi már elodázhatóvá a régóta szorgalmazott beruházást. 

A területi ÁNTSZ – a megfelelõ intézkedések hiányában – a mûtõ mûködéséhez a továb-
biakban nem járul hozzá. Ennek következményeivel, pedig számolnunk kell. Sem az önkor-
mányzatok, illetve más fenntartásban lévõ egészségügyi intézmények, sem a bv. intézetek
nincsenek felkészülve arra, hogy a mûtéti beavatkozást igénylõ fogvatartottak fogadásáról,
ellátásáról, õrzésérõl, a biztonsági feltételek megteremtésérõl gondoskodjanak. Ehhez a bün-
tetés-végrehajtás keretében is hiányzik a kellõ létszámú személyzet, szállítójármû és a fel-
adat végrehajtásának fedezetét adó anyagi forrás. 

A Kórház aktuális helyzetét illetõen súlyosbító tényezõ még a vízellátás zavara, amely
ugyancsak alapvetõ közegészségügyi kifogásként jelenik meg. 

A Kórházban az új mûtõ blokk kiépítése és a vízellátás zavarának megszüntetése halaszt-
hatatlan. 
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A fent említettek figyelembe vételével a büntetés-végrehajtás fejlesztési programjáról szó-
ló 2147/2002. (V. 10.) Kormány határozat is elrendeli a Bv. Központi Kórház, valamint annak
utókezelõ részlege bõvítését, korszerûsítését, 2005-2006-ra meghatározott határidõvel.

Az említett kormányhatározat rendelkezik arról, hogy meg kell teremteni a több mint 100
éves épületekben mûködõ Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet korszerû elhelye-
zésének feltételeit is, igaz, hogy ez esetben 2007-2008-ra állapítja meg a teljesítés határidejét.

Mivel az IMEI feladatai végképp nem telepíthetõk más egészségügyi szolgáltatóhoz,
helyzete ugyancsak aggasztó. Az elavult épületkomplexum állaga, a víz- és elektromos há-
lózat állapota, a betegek elhelyezése és az ápolószemélyzet munkakörülményei súlyosan ki-
fogásolhatók, mely kritika rendszeresen megfogalmazódik a szakmai és civil szervezetek ré-
szérõl. Valamennyien megemlítik a korszerûtlen elhelyezést, a kórtermek zsúfoltságát, a si-
várnak tûnõ környezetet. Nehezményezik, hogy olyan kórtermek is vannak, ahol 17 beteg
fekszik egymástól kb. 30-40 cm-re levõ ágyakon, ahová egy közti éjjeliszekrény sem fér el,
mindez balesetveszélyt, fertõzésveszélyt jelent és antihumánus.

A pszichiátriai orvos-szakmai felügyeleti ellenõrzések minden alkalommal megállapítják,
hogy sajnálatos módon a kiváló szakmai színvonalat – a vezetés által megtett maximális erõ-
feszítések ellenére – jelentõsen lerontja az elöregedett épület és a börtönnel való szoros ös-
szefüggés káros hatása, melyet javítgatásokkal, korszerûsítgetésekkel kiküszöbölni nem le-
het. Több fórumon elhangzott, hogy „megoldást csak egy önálló telephelyen kialakított in-
tézet jelentene.”

Fenti kifogásokat hangsúlyozzák többek között a CPT, a Helsinki Bizottság, az MDAC
szakemberei és nem utolsó sorban az állampolgári jogok országgyûlési biztosa is.

A Központi Kórházhoz hasonlóan az IMEI is csak ideiglenes mûködési engedélyt kapott,
melynek ellátási érdekbõl történõ meghosszabbítása 2007. december 31-én jár le. 

A finanszírozás okán a Kórház égisze alá rendelt Nagyfai Krónikus Utókezelõ Részlegen
a pótágyakkal is legfeljebb 80 fõ elhelyezésére van lehetõség, ez azonban a tényleges igé-
nyek felét sem elégíti ki. Létesítésekor az épület a munkaterápiás alkoholelvonás céljaira ké-
szült. Azóta azonban korszerûtlenné vált és a karbantartások hiánya miatt az épület állaga le-
romlott, a kórházfunkcióhoz szükséges fejlesztések, pedig elmaradtak. 

Idõközben regionálisan olyan ellátásokat is meg kellett szervezni, melyek a meglévõ bv.
egészségügyi intézmények kapacitását végleg meghaladták. A büntetés-végrehajtás több bv.
intézetbe telepítve oldja meg a mozgásszervi betegségben szenvedõ fogvatartottak rehabili-
tációját, fizikoterápiás kezelését, mely programok szintén fekvõbeteg hátteret kívánnának.

Ugyancsak kórházi kapacitásbõvítést indokol a kábítószer fogyasztók, -függõk akut ellá-
tása, toxikus állapotuk, elvonási tüneteik kezelése.

Összegezve megállapítható, hogy a büntetés-végrehajtás fekvõbeteg intézményei, mûsza-
ki állapotuk, a kényszerûségbõl összezsúfolt funkciók, a többségében elavult épületek miatt,
az újonnan megfogalmazott mennyiségi, minõségi és szerkezeti követelményeknek nem fe-
lelnek meg.

A vázolt probléma rendezése érdekében több intézkedésre is sor került. Vezetõi instruk-
ciók szerint számos elõterjesztést, alternatív javaslatot dolgoztunk ki, pályázati dokumentu-
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mot állítottunk össze, egyeztettünk az eljáró hatóságokkal, illetve kértük a közremûködõ
szervezetek támogatását, megértését. 

Miniszter Úr és az Igazságügyi Minisztérium illetékes vezetõi szintén jól ismerik a hely-
zetet. Segítséget kaptunk a lehetséges források felkutatásában, prioritásként kezelték a Nem-
zeti Fejlesztési Terv keretében benyújtott pályázatot. Elsõbbséget élvez az ingatlanok eladá-
sából származó bevétel e célra történõ felhasználása is. A lehetséges fedezetet jelentõ, a
rendkívüli tartalék elõirányzat kérelem benyújtásának ötlete és támogatása is a tárca szakér-
tõinek jó szándékát dicséri. 

Tisztelt Elöljárók! Tisztelt Állományértekezlet! A Büntetés-végrehajtás egészségügyi
szolgálatának tradicionálisan elismert szakmai tevékenysége mellett, egyre sürgetõbb feladat
a mûködéshez szükséges objektív háttér biztosítása, hogy az egészségügyben tervezett re-
formfolyamatokhoz a szakma szabályainak megfelelõen tudjunk igazodni, csatlakozni. Eh-
hez kérem vezetõink további támogatását és mielõbbi intézkedését. 

Miniszter Úr, jelentem befejeztem.

90

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2005. ÉVI ÖSSZTEVÉKENYSÉGÉT ÉRTÉKELÕ,
A 2006. ÉVI FÕ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

2005-004.qxd  6/30/2006  10:23 AM  Page 90



Yazbekné Szabó Katalin bv. alezredes jelentése
Tisztelt Miniszter Úr, Hölgyeim és Uraim!
Az általam vezetett szakterület jellegében jelentõs változás történt az elmúlt évben. A

2005. október 1-jén hatályba lépett szervezeti átalakítás eredményeként két szakterü-
let részbeni öszszevonásával létrejött a jelenlegi osztály. 

I. Nemzetközi szakterület

A Bv. szervezet nemzetközi tevékenységében jelentõs szerepet játszott a szlovák és
lengyel büntetés-végrehajtással kötött szerzõdésen alapuló szakmai program végrehajtá-
sa. A hangsúly részben a szerzõdések elõkészítésén, a tapasztalatcseréken, és az üdülte-
tésen volt.

Munkatársainkat 17 alkalommal delegáltuk 10 európai országba, illetve Mongóliába,
Kínába és Izraelbe. A megállapodásokon kívüli beutazások alkalmával 5 ország delegáci-
ója 6 alkalommal látogatott hazánkba. Idén háromszor igazságügyi delegáció (Svájcból, a
bajor tartományból és a Kínai Népköztársaságból) tekintette meg a Veszprém Megyei Bv. In-
tézetet és a Kalocsai Fegyház és Börtönt. 

II. Konferenciák – Rendezvények

Komoly, komplex szakmai elõkészületeket kívánnak a nemzetközi konferenciák és a
Büntetés-végrehajtási Szervezet rendezvényei.

Szeretném kiemelni 2005. július 7-9. között megrendezett, a Cranstoun Drug Services-
zel közös szervezésû „A börtönökben használt kábítószerekrõl és fertõzésekrõl” címû
nemzetközi konferenciát 35 ország képviseletében mintegy 245 fõ részvételével.

Az Ügyészek Országos Egyesülete idén is megrendezte a Kriminálexpo – IT – SEC
2005 14. nemzetközi biztonsági, bûnmegelõzési, bûnüldözési, igazságszolgáltatási, kataszt-
rófavédelmi és informatikai konferenciát és szakkiállítást, melynek idõpontja 2005. novem-
ber 2-4. volt. A Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet 2005. november 2-án egynapos
önálló szekcióval vett részt, melynek címe: „Az informatika szerepe a Büntetés-végrehaj-
tási Szervezet fejlesztésében”. A standon ez évben is fogvatartottak által készített alkotáso-
kat valamint a bent lévõk életét bemutató fotókat állítottunk ki.

III. 2006. év kiemelt nemzetközi feladatai

Szeretnénk fenntartani a meglévõ jó együttmûködésünket a szlovák, illetve lengyel
Büntetés-végrehajtási Szervezetettel. A lengyel féllel korábban kötött Együttmûködési
Megállapodást szeretnénk megújítani, ennek aláírására várhatóan 2006. év elsõ felében
kerülhet sor. 
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A Horvát Büntetés-végrehajtással kapcsolatunk 2005-ben aktívabbá vált (Cranstoun
Drug Services nemzetközi konferencián). Érdemes megfontolni az együttmûködés szerzõ-
dési létrehozását a jövõben. 

Folyamatosan jó együttmûködésünket az izraeli, osztrák, német és holland Büntetés-
végrehajtási Szervezetekkel a jövõben szorosabbra kívánjuk fûzni.

Az elmúlt idõszak tapasztalata alapján érdemes és hasznos távolabbi szervezetekkel kapcso-
latot tartani, elsõsorban a kínai illetve mongol szakmai együttmûködés erõsítése lehet a cél.
A jelentõs különbségek számos új színt, tapasztalatot hozhatnak a büntetés-végrehajtásba. 

2006. február 17-19. között a Nemzetközi Büntetõjogi és Börtönügyi Alapítvány szer-
vezésében Budapesten „A kriminálpolitika, a biztonság és az új magyar büntetés-végrehaj-
tási törvénytervezet” címmel nemzetközi kollokviumra kerül sor. A rendezvény helyszíne a
Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. Objektumának színházterme. 

2006. novemberében ismételten jelen kívánunk lenni önálló büntetés-végrehajtási szek-
cióval a Kriminálexpo rendezvényen.

A Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet 2006. év elsõ felében tervezi a kapcsolatfel-
vételt a bolgár társszervezettel. Ennek aktualitását Bulgária küszöbön álló Európai Uniós
csatlakozása adja, továbbá a tény, hogy a szervezettõl eddig is mutatkozott érdeklõdés a
magyar büntetés-végrehajtással tervezett szakmai együttmûködésre és tapasztalatcserére.

Meghívások 2006. évi nemzetközi konferenciákra
Meghívás érkezett 2006. március 2-3 között egy nemzetközi börtön-egészségügyi kon-

ferenciára Londonba. 
Az Izraeli Büntetés-végrehajtási Szervezet 2006. márciusában nemzetközi konferenci-

át szervez a büntetés-végrehajtási speciális beavatkozó egységek parancsnokainak. 
Szervezetünk meghívást kapott továbbá a 2006. március 30. és április 1. között Barce-

lonában megrendezésre kerülõ a Nemzetközi Börtönügyi Konferenciára (International
Penitentiary Congress). 

2006. május 8-12. között kerül sor a németországi Pilsenben a Német Parancsnokok
Szövetségi Egyesületének (Bundesvereinigung der Anstaltleiter im Strafvollzug) éves talál-
kozójára. 

IV. BvOP Szakkönyvtár

A Szakkönyvtár a BvOP egészének szakirodalmi igényeit kielégítette (sajtótermékek,
szakkönyvek beszerzése stb.); közvetett módon – kölcsönzések révén – a teljes bv. szerve-
zetet kiszolgálta; továbbá külsõ olvasókat is fogadott.

Sajnálatos, hogy az elmúlt évben a könyvtári állomány mindössze 40 könyvvel bõvült.
(Korábban 150-200 könyv beszerzésére volt mód.) 

Miután a Szakkönyvtár 2005. október 1-jétõl heti egy alkalommal tart nyitva, csak az
olvasók kiszolgálására van mód, s csupán a legszükségesebb könyvtári adminisztráció el-
végzése lehet cél
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V. Sajtótevékenység összefoglalása

Visszatekintve a 2005-ös esztendõre elmondható, hogy a büntetés-végrehajtás igen magas
szakmai követelményeket támasztott a sajtó-, és kommunikációs területen dolgozók számára. 

Rendszeres kapcsolatban állunk az országos napi- és hetilapok képviselõivel, a televízi-
ós- és rádiócsatornák hírmûsoraival, bûnügyi magazinjaival és a hírügynökségekkel. Jól és
összehangoltan tudunk együttmûködni, a sajtófigyelem már nem kizárólag valamilyen rend-
kívüli esemény bekövetkeztekor irányul ránk. Egyre több média érdeklõdik a fogvatartottak
elhelyezésérõl, iskoláztatásáról, munkáltatásáról, mindennapi életükrõl, a büntetés-végrehaj-
tási intézetek fejlesztésérõl.

Két évvel ezelõtt bekapcsolódtunk a Kaposvári Egyetem fotóriporteri képzésébe. A hall-
gatók ”A médiumok és az igazságszolgáltatás kapcsolata” egy napos blokkban a terepen (So-
mogy Megyei Bv. Intézet) ismerkednek a büntetés-végrehajtás mûködésével, majd részletes
tájékoztatást kapnak a kapcsolatfelvétel módjáról, valamint a sajtóval történõ kapcsolattatás
jogszabályi hátterérõl.

A Legfõbb ügyészség kezdeményezésére az Országos Kriminológiai Intézet kutatást
folytat a média és az igazságszolgáltatás kapcsolata kérdéskörben. Három év (2002-2003)
teljes sajtóanyagát átvizsgálják, elemzik a kiemelkedõ bûnügyeket, az igazságszolgálta-
tást érintõ eseteket. Vizsgálják, miként mutatják be a büntetõügyeket, valamint azok kom-
munikációs, jogszabályi hátterét. A sajtóval történõ kapcsolattartásról kérdezték a büntetés-
végrehajtást is. A kutatáshoz folyamatosan háttéranyagokat szolgáltatunk.

Tudomásul kell venni, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet egészének megítélésében
döntõ jelentõsége van annak, hogy egy-egy intézet miként jelenik meg a nyilvánosság elõtt,
menynyire kezdeményezõ, rendelkezik-e kommunikációs (külsõ-belsõ) stratégiával.

A bv. intézetek vezetõi többnyire megértik ennek jelentõségét. Arra törekednek, hogy
a nyilvánosság részletes, pontos, hiteles képet kapjon a szakmai munkáról. Elõrelépés, ha a
nyilvánosság nem kizárólag az ún. válság- kommunikáció, válságkezelés (szökés, öngyil-
kosság, gazdasági, elhelyezési, ellátási problémák) alkalmával találkozik a büntetés-végre-
hajtási intézettel.

Ezért célszerû kezdeményezõen fellépni a térségben, élni kell a sajtó rendszeres meghí-
vásával, közlemények kiadásával egy-egy a személyi, illetve a fogvatartotti állományt érin-
tõ pozitív esemény bemutatásával (oktatás, szakképzés, munkáltatás, pályázatok, sportese-
mények, ünnepek stb.). Így lehet megelõzni azt, hogy a közvélemény csupán a szervezet
szempontjából negatív eseményekrõl értesüljön, továbbá, hogy korrekt, kiegyensúlyozott tá-
jékoztatást kapjanak a szakmai munkáról.

Néhány sikeres kezdeményezés: Sopronkõhida – EQUAL program, Szeged – ünnepi
programok, kiállítások, élménybeszámolók, évforduló, Sátoraljaújhely-évforduló, oktatás,
Veszprém – fogvatartottak által készített tárgyak kiállítása, Budapesti Fegyház és Börtön –
élménybeszámolók, koncertek.
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A tudatos stratégiának fontos eleme, hogy milyen személyi, technikai feltételeket bizto-
sítanak. Számos helyen például az ügyintézéssel megbízott személy nem rendelkezik köz-
vetlen e-mail, Internet hozzáféréssel. Élni kell ezzel a lehetõséggel. A hírversenyben a
gyorsaságon múlik minden. 

A sajtókérelmek intézése során érvényesül a Magyar Köztársaság Alkotmányában
deklarált sajtó- és véleménynyilvánítás szabadsága.

A fogvatartottak véleménynyilvánítási jogát kizárólag a jogszabályokban meghatározott
esetekben korlátozza a büntetés-végrehajtás. Az a cél, hogy a lehetõ legrövidebb határidõn
belül történjen az ügyintézés, ez a legtöbb esetben 3 munkanapot jelentett.

Körültekintõen kell elõkészíteni a fogvatartotti kérelmeket, különös tekintettel az elõ-
zetes letartóztatásban lévõkre, valamint azokra, akik ellen újabb büntetõeljárás van folya-
matban. Már az intézetben a nevelõnek fel kell hívni a fogvatartott figyelmét az engedélye-
zési eljárás módjára, figyelemmel a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 43.§ (3)
bekezdés b. pontjára. Álláspontunk szerint, akkor kell továbbítani a kérelmet a BvOP-
ra, ha már az eljáró hatóság engedélyezte a kapcsolatfelvételt.

2005-ben az összes beérkezett kérelmek száma az elõzõ évhez képest mintegy 30 %-al
növekedett.

889 sajtókérelem volt. 115 esetben kértek név szerinti interjút fogvatartottal.
71 fogvatartott nem vállalta az interjút. Személyiségi jogok miatt 1 alkalommal, biz-

tonsági okból két esetben utasítottuk el a megkeresést. Az eljáró hatóság három ügyben adott
nemleges választ.

A stratégia meghatározó eleme -mindkét fél részérõl- a pontos, korrekt, gyors tájékoz-
tatás. Ennek ellenére elõfordult, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezetrõl országos napi-
lapokban, illetve az Interneten valótlan vagy téves adatokat tartalmazó írás jelent meg.
Pert nyert a BVOP a Blikk címû napilap ellen, mely valótlan állításokat közölt.

Jelentõs energiát igényelt a filmforgatások elõkészítése, szervezése, lebonyolítása, pél-
dául a Discovery Chanell forgatása (Ambrus Attila), TIT demonstrációs anyag a drogpre-
vencióhoz. A londoni Magyar Nagykövet közbenjárására a Ten Alps angol televíziós társa-
ságnak nyújtottunk segítséget.

A korrekt együttmûködésnek köszönhetõ, hogy a rendezõk, filmforgalmazók megbízható
partnerként kezelik a büntetés-végrehajtást, a felmerült költségeket – külön megállapodás
szerint – megtérítik. Ennek eredményeként a vetítésre térítésmentesen felajánlott filmek-
kel bõvíteni, színesíteni tudtuk a fogvatartottak szabadidõs programját. (Nyócker; Csuda-
film; Getno; Le a fejjel!; Az igazi Mikulás; BoniésKlájd) 

Sajtókérelmek száma egyes intézetekre lebontva: (Összesen: 562 db)
A megkeresések többsége fõként a nagy létszámú intézetekhez érkezett. Ezek közül is ki-

emelkednek, jellegüknél fogva, a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (106) és a Budapes-
ti Fegyház és Börtön (57), a nagyobb vidéki büntetés-végrehajtási intézetek: Szegedi Fegy-
ház és Börtön (95), Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (32), Váci Fegyház és Börtön (29),
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet (28), Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet (27).
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Néhány kiemelkedõ esemény: a Büntetés-végrehajtási Szervezet („Foglár”) bálja; szak-
mai Adorján-napi rendezvénysorozat; a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön centenáriumi ün-
nepsége; a Szegedi Fegyház és Börtönben a hosszú idõtartamú szabadságvesztésre ítéltek
speciális rezsimû új körletrészének átadása; megyezászló adományozása a Váci Fegyház és
Börtönnek; miniszteri Központi Karácsonyi Ünnepség Szirmabesenyõn; fogvatartottak csat-
lakozása a „Mikulás Gyár” ajándékozási akcióhoz; református és katolikus Központi Kará-
csonyi Istentisztelet Debrecenben és a Fõvárosi Bv. Intézetben; nemzetközi (lengyel) újság-
írók látogatása.

A kiadványainkról:
A Magyar Tudományos Akadémia mértékadó, tudományos folyóiratnak ismerte el a Bv.

Szervezet szakmai és tudományos folyóiratát – a Börtönügyi Szemlét.
Folyamatban van a Börtön Újság reformja. A szerzõgárdából az év során többen magas

színvonalú (országos és nemzetközi) elismerésben részesültek.
A honlap önálló mûködése több-kevesebb zökkenõ után rendezõdött. Az Interneten,

www.bvop.hu címen folyamatosan közzétesszük az aktuális változásokat, a büntetés-végre-
hajtással kapcsolatos fontosabb témákat, háttér-információkat. 

Ugyanakkor tény, hogy jelentõs fejlesztést, szemléletváltást kell végrehajtani a honla-
pon, az adatok kezelésében, figyelemmel „Az elektronikus információ szabadságról” szó-
ló 2005. évi XC. törvényre.

Az intézetek és a Nemzetközi Kapcsolatok és Sajtó Osztály, valamint a média együtt-
mûködésének eredményeként az elmúlt évben a büntetés-végrehajtás általános megíté-
lése és tárgyszerû megismerése kedvezõen alakult.

Kérem Tisztelt Miniszter Urat, kiegészítõ jelentésemet elfogadni szíveskedjék.
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Petrétei József igazságügyminiszter beszéde
Tisztelt Tábornok Urak! Tisztelt Meghívottak! Hölgyeim és Uraim!
Az Országos Parancsnok Úr által felterjesztett önértékelés, melyet már Önök is kézhez

vehettek, valamint az elhangzott hozzászólások részletesen ismertetik a tényeket és az ered-
ményeket, megfelelõ önkritikával tárják fel az esetleges kudarcokat, hiányosságokat.

A beszámolóban foglaltakat megismertem, a leírtakkal és a szóbeli kiegészítésekkel
egyetértek.

A minisztérium vezetése és a büntetés-végrehajtás felügyeletében közremûködõ munka-
társaim tanulmányozták a jelentést, és azt tényszerûnek, reálisnak tartják. Fontosak a jelen-
tés azon megállapításai, melyekben a minisztérium felügyeleti tevékenységérõl esik szó.

„A 2005. év folyamán a korábbi évektõl eltérõ, nagyságrendben aktívabb és szélesebb kö-
rû volt az igazságügyi-minisztériumi felügyelet. Amíg korábban fõként a büntetés-végrehaj-
tási ügyekért felelõs fõcsoportfõnöki szintû közvetlen felügyelet és a költségvetési ellenõr-
zés érvényesült, az elmúlt évben az elõbbieken túl az igazságügy-miniszter, a közigazgatási
államtitkár, a költségvetési és gazdasági ügyekért felelõs fõcsoportfõnök, és a miniszteri ka-
binetfõnök is személyesen foglalkoztak a büntetés-végrehajtás gondjaival, problémáival, va-
lamint tettek intézkedéseket a büntetés-végrehajtás helyzetének javítása érdekében.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt évben nem következett be olyan jogszabályi, gazdasági, társadalmi változás,

vagy egyéb külsõ hatás, katasztrófa, mely – a büntetés-végrehajtást érintõen – kormányzati,
illetve igazságügy-miniszteri rendkívüli felügyeleti intézkedést igényelt volna. Hogy ez
mégis megtörtént, annak az volt az oka, hogy a büntetés-végrehajtás apparátusa nehezen vet-
te tudomásul, hogy már több mint másfél évtizede megváltozott a társadalmi, politikai, gaz-
dasági környezet.

Eltûntek azok a „védõburkok”, melyek a fegyveres testületeket, államigazgatási, állami
szerveket körülvették.

A történelem kerekét nem lehet visszaforgatni, a mûködési környezetet nem lehet az igé-
nyeink szerint formálni. A túlélés, az eredményes ténykedés legfontosabb feltétele a körül-
ményekhez történõ rugalmas alkalmazkodás. A büntetés-végrehajtás szervezete viszont év-
tizedek óta szinte változatlan intézményrendszerrel, mûködési renddel, egyre növekvõ for-
rásigénnyel és elõirányzat felhasználásával teljesíti a feladatát.

A beszámolóban szerepeltetett eredmények alapján el kell ismerni, hogy a szervezet a
szakmai feladatait megfelelõ színvonalon teljesítette. Különösen jónak minõsíthetõ az egyik
legfontosabb eredményességi mutató, a büntetés-végrehajtás rendjét és biztonságát sértõ
események mennyiségének alakulása. Ezen a területen az elmúlt 15 évben vitathatatlanul ko-
moly eredményeket értek el.

Abban az esetben, ha csak ez lenne egy év értékelésének a szempontja, elégedettek lehet-
nénk, viszont vannak olyan mutatók, tényezõk – például a hatékonyság, takarékosság, célsze-
rûség –, amelyek vonatkozásában nem történt lényeges elõrelépés. Az elért sikerekért a költ-
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ségvetési lehetõségein felüli árat fizetett a büntetés-végrehajtás. Nem vagyok meggyõzõdve
arról, hogy ezt az eredményt csak a központi támogatás által biztosított humán- és anyagi erõ-
források egyre növekvõ felhasználásával lehetett volna elérni. Ezt nemcsak a biztonsági tevé-
kenység, hanem a büntetés-végrehajtási többi területén is helytálló, mint például az elítéltek
foglalkoztatása, oktatása, munkáltatása és az egyéb fogvatartási ügyek intézése.

Visszatérve a minisztériummal kapcsolatban tett megállapításhoz: hogy az általuk tett fel-
ügyeleti intézkedések mennyisége és azok tartalma nem a népszerûség növelését, vagy a ha-
talom éreztetését szolgálta, hanem egy olyan központi kormányzati elvárást közvetített,
amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet a kor követelményeinek megfelelõen, moder-
nül, hatékonyan, az uniós elvárások figyelembe vételével és törvényesen mûködjön.

Az egyik ilyen lényeges felügyeleti intézkedés – melyet a beszámoló is említ – a bünte-
tés-végrehajtás intézményrendszerének és mûködési rendjének felülvizsgálata, az ehhez
kapcsolódó döntések meghozatala, végrehajtásának elrendelése és idõarányos teljesítése
volt. Ennek egyik állomása volt a szervezet központi irányító szervének, a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnokságának átstrukturálása, létszámának csökkentése és a hozzá
kapcsolódó Központi Ellátó Intézmény megszüntetése.

A feladat teljesítése – a szervezeti kereteket érintõen – sikeresen befejezõdött, azonban
olyan mûködési problémák merültek fel, melyek ugyancsak a régmúltból megmaradt gon-
dolkodási módra és gyakorlatra vezethetõk vissza.

Sajnos a szervezeti felépítés módosítása csak részben járt együtt a gondolkodás, a szem-
léletmód megváltozásával.

A minisztérium vezetése úgy értékeli, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-
sága a megváltozott mûködési körülmények között is a még mindig fellelhetõ korábbi veze-
tési metodikával, és változatlan összetételû tevékenységi körrel látja el az irányítási felada-
tait. Ez a büntetés-végrehajtásban esetenként kisebb-nagyobb mûködési zavarokat eredmé-
nyez. A mûködõképesség színvonalának megtartása érdekében elengedhetetlen volt az átme-
neti zavarok kiküszöbölése. Mint például a felügyeleti hatáskörben elrendelt személyzeti,
szervezeti intézkedések, a tartozásállomány kezeléséhez nyújtott minisztériumi segítség,
vagy a személyi állományt megilletõ járandóság biztosítása érdekében tett erõfeszítések.

A büntetés-végrehajtás mûködési biztonságának fenntartása, az ehhez rendelkezésre álló
feltételek felhasználási módjának meghatározása és hatékony alkalmazása elsõsorban a bün-
tetés-végrehajtási szervek vezetõinek a felelõssége. Az intézetek és intézmények az illeté-
kességi körükbe tartozó döntések meghozatalában sok esetben bizonytalanok, nem elég kre-
atívak. A mûködéssel kapcsolatos lényeges döntések felelõsségét is gyakran hárítják át a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára. 

A központi irányító szerv az illetékességét, létszámát, személyi összetételét, szakmai
kompetenciáját, anyagi-technikai lehetõségeit tekintve nincs abban a helyzetben, hogy az
egyes bv. szerveket érintõ ügyekben érdemi döntést hozzon, a végrehajtásához segítséget
nyújtson. Ez a gyakorlat azért sem szerencsés, mert ebben az irányítási és mûködési rend-
szerben az intézetektõl érkezett kezdeményezések, ötletek, hatékonyságot elõsegítõ javasla-
tok nem érvényesülhetnek megfelelõen.
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Az elmúlt év õszén, hasonló körben már sor került a Büntetés-végrehajtási Szervezet te-
vékenységének és a racionalizálás folyamatának idõarányos értékelésére, a további felada-
tok meghatározására. A minisztérium vezetése azt tapasztalta, hogy az ott elhangzottakat
mindenki megértette, kiértékelte, és levonta azokat a következtetéseket, melyek a továbblé-
péshez elengedhetetlenül szükségesek. 

Így a feladat-meghatározást követõ fórumon a bv. szervek vezetõi részérõl számos olyan
ötlet, javaslat és gyakorlati tanács hangzott el, melyek elõsegíthetik és hatékonyabbá tehetik
a feladatok ellátását. Bízom benne, hogy az Önök értékes szakmai ismereteire, tapasztalata-
ira alapozva a büntetés-végrehajtás különösebb kormányzati és felügyeleti intézkedések nél-
kül is alkalmassá válik az átmeneti nehézségek kiküszöbölésére, az intézményrendszer kor-
szerûsítésére, az irányítási, büntetés-végrehajtási és gazdálkodási feladatok további raciona-
lizálására.

A feladatok célirányos, költséghatékony teljesítési módjának kidolgozása és megfelelõ
helyre történõ delegálása, a tevékenységek normásítása elengedhetetlen feltétele a fõ felada-
tok között is meghatározott – az intézményrendszer, a mûködési rend korszerûsítésére vonat-
kozó – követelmények teljesítésének.

Az elmúlt évben a fejezet tevékenységét vizsgáló Állami Számvevõszék a szervezet mû-
ködésével összefüggésben az elõzõekben ismertetett következtetésre jutott, és a büntetés-
végrehajtást érintõ javaslataiban meg is fogalmazta az ezzel kapcsolatos elvárásait.

Tisztelt Hölgyeim, és Uraim!
Önök is érzékelték, hogy az eddig elhangzottak árnyaltabbá tették a Büntetés-végrehajtás

Országos Parancsnoksága által összeállított önértékelõ jelentést. Ennek oka, hogy az ered-
mények megtartása, a feladatok törvényes teljesítése, a mûködés biztonságának fenntartása
a korábbi idõszakokban nem tapasztalt és megkülönböztetett felügyeleti erõfeszítéseket igé-
nyelt, még azokban a személyzeti, szervezeti, anyagi és technikai kérdésekben is, melyek-
nek megoldását a büntetés-végrehajtási szervezeti keretei és lehetõségei között kellett volna
lenniük.

Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a minisztérium vezetõinek,
fõcsoportfõnökségeinek, ellenõrzési- és felügyeleti munkaszervezeteinek, akik legjobb tudá-
suk szerint részt vettek a felügyeleti hatáskörbe tartozó döntések elõkészítésében, közremû-
ködtek a mûködési nehézségek leküzdésében.

Õszinte köszönet illeti a büntetés-végrehajtás teljes személyi állományát is.
Önök és beosztottaik áldozatos munkája nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az el-

múlt év szûkös mûködési feltételei, valamint a bekövetkezett személyzeti, szervezeti válto-
zások mellett is sikerült megtartani azokat a szakmai eredményeket, melyek hozzájárulnak a
magyar büntetés-végrehajtás hazai és nemzetközi elismeréséhez.

Az ellenõrzési tevékenységünk során szerzett tapasztalatok és más felügyeleti, hatósági
jogkört ellátó szervek megállapításai is azt támasztják alá, hogy a Büntetés-végrehajtási
Szervezet 2005-ben törvényesen mûködött, az intézetekben, intézményekben, gazdasági tár-
saságoknál biztonságos és rendezett körülmények között, alapvetõen tisztességes és fegyel-
mezett munkavégzés folyt.
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Tudom, hogy a köszönet szavaiért, az erkölcsi elismerésért a piacon nem lehet vásárolni,
azzal is tisztában vagyok, hogy az állomány helyzete, munka- és életkörülményei érezhetõ-
en nem javultak. 

Eredményként könyvelhetjük el azonban, hogy a következõ idõszakban a büntetés-vég-
rehajtás személyi állománya is részesül azokból a járandóságokból, melyeket a minisztérium
közbenjárásával, és a vonatkozó jogszabály módosításával sikerült érvényesíteni. Ebben ki-
emelt szerepe volt a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szövetsége képviselõinek,
akik bátran és következetesen kiálltak az Önök jogos érdekei mellett.

Magam, a minisztérium és a büntetés-végrehajtás vezetése nevében köszönetemet fejez-
zem ki azoknak a társadalmi, gazdasági, rendvédelmi, igazságügyi, érdekképviseleti és más
szakmai szervezeteknek, intézményeknek, egyházaknak, magánszemélyeknek, akik valami-
lyen formában hozzájárultak a célok megvalósulásához. Kérem a jelenlévõ szervezetek, in-
tézmények és egyházak képviselõit, hogy köszönetemet a munkatársaik felé tolmácsolják!

A következõkben azokról a feladatokról szólok, melyek végrehajtása elsõsorban az Igaz-
ságügyi Minisztérium tevékenységi körébe tartozott, de teljesítéséhez elengedhetetlen volt a
Büntetés-végrehajtási Szervezet közremûködése.

Az elmúlt évben is figyelemmel kísértük a büntetés-végrehajtásnál tervezett kormányza-
ti szintû és egyéb kiemelt beruházási, felújítási munkák megvalósulását. Beszámolhatok ar-
ról, hogy Tiszalökön a KÉSZ Kft.-vel kötött szerzõdés aláírásával már a megvalósítás stádi-
umába érkezett a beruházás, sajnos Szombathely esetében eredménytelenség miatt új pályá-
zatot kell kiírni.

Sikeres volt a közremûködés a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-nél a 2006-ban létesítendõ 1,5
milliárd Ft-os biogáz üzem megvalósulásának elõkészítõ munkálataiban.

A büntetés-végrehajtás szakembereinek bevonásával számos, a szervezettel kapcsolatos
jogszabály-tervezetet véleményeztünk. Folyamatos szakmai hátteret biztosítottunk a bünte-
tések és az intézkedések végrehajtásáról szóló új törvény tervezetének megalkotásához. Saj-
nos, tõlünk kívülálló okok miatt a jogszabály kodifikációs folyamata bizonytalan idõre meg-
szakadt.

Talán az egyik legnagyobb és leginkább érzékelhetõ feladat volt a Büntetés-végrehajtási
Szervezet fejlesztésével, racionalizálásával kapcsolatos elõkészítõ munka, és a minisztériu-
mi döntést követõen annak idõarányos végrehajtása.

A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai a fogvatartottak foglalkoztatását, mint alap-
vetõ állami feladatukat többé-kevésbé teljesítették, de akadtak olyan kft-k, melyeknek gaz-
dálkodásában problémák mutatkoztak.

Külsõ szakértõk bevonásával megtörtént a társaságok helyzetének és tevékenységének át-
világítása, értékelése, de ettõl függetlenül is sor került olyan felügyeleti lépések végrehajtá-
sára, melyek a gazdálkodás és a munkáltatás fokozottabb figyelemmel kísérésére, az állami
feladat ellátásának, a vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelésére irányultak.

Az év során végrehajtott szakértõi vizsgálatok megállapításai alapján a vagyonkezelõi jo-
gok gyakorlója intézkedési tervet készít, és elfogadása esetén még az idén elkezdõdhet a gaz-
dasági társaságok mûködésének racionalizálása is.
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Összességében a Büntetés-végrehajtási Szervezet a 2005. évet sikeresen zárta.
Úgy gondolom, hogy az Igazságügyi Minisztérium és a Büntetés-végrehajtási Szervezet

között meglévõ jó munkakapcsolat garancia arra, hogy a következõ idõszakban még jelen-
tõsebb eredményekrõl számolhassak be.

Az elmúlt év értékelését követõen rátérek az elõttünk álló idõszak fontosabb feladataira.
Az önértékelést tartalmazó jelentés mellett írásos formában is megtalálhatják azo-

kat a kormányzati, minisztériumi elvárásokat, melyeket a 2006-os tevékenységük során
fokozottan figyelembe kell venniük. 

Ezek a következõk:
– a büntetés-végrehajtási szervek mûködési biztonságának megtartása és lehetõség sze-

rinti fejlesztése;
– a büntetés-végrehajtás intézményrendszerének, és mûködési rendjének korszerûsítése,

az intézeteknek, az intézményeknek, és a gazdasági társaságoknak hatékonyabban mû-
ködõ, a forrásokat takarékosabban felhasználó, jól gazdálkodó szervezetté alakítása;

– a különbözõ nemzetközi és hazai felügyeleti, ellenõrzési tevékenységre jogosult szer-
vek (CPT, ÁSZ) megállapításaira, ajánlásaira, javaslataira készült intézkedési tervekben
foglaltak végrehajtása;

– a PPP keretében és a PHARE forrásból épülõ új büntetés-végrehajtási intézetek kiala-
kításával kapcsolatos feladatok idõarányos teljesítése;

– olyan gazdálkodás folytatása, hogy valamennyi büntetés-végrehajtási szerv az évet tar-
tozásállomány nélkül zárja.

A leírt feladatok között nem szerepel, de én fontosnak tartom, hogy ebben az évben se
feledkezzünk meg a személyi állomány helyzetének és a fogvatartási körülményeknek
javításáról sem.

Önöknek és Önökön keresztül a büntetés-végrehajtás teljes személyi állományának
a további munkához kívánok erõt, egészséget, szakmai sikereket, magánéletükben bol-
dogulást!

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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2005. JANUÁR 3.
A Magyar Honvédség „Savaria” kiképzõ központjának szombathelyi objektumát to-

vábbi üzemeltetésére – hivatalos eljárás során – a Büntetés-végrehajtási Szervezet
megbízott képviselõi átvették. A létesítmény PPP beruházásban történõ átalakítása után
a büntetés-végrehajtás új 700 fõs intézeteként fog üzemelni.

2005. JANUÁR 10.
A Szegedi Fegyház és Börtönben

az intézet fennállásának 120. évfor-
dulója alkalmából ünnepi megem-
lékezést tartottak. A rendezvényso-
rozat keretében Dr. Petrétei József,
a Magyar Köztársaság igazságügy-
minisztere, Dr. Bökönyi István bv.
vezérõrnagy, a büntetés-végrehaj-
tás országos parancsnoka, valamint
az intézet vezetõi az intézet hõsi
halottainak emléktábláinál koszorút
helyeztek el.

2005. JANUÁR 21.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter és Dr. Veres János országgyûlési képviselõ

Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy országos parancsnok kíséretében látogatást tett a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben. Pásztor András bv. ezredes, intézetpa-
rancsnok jelentést tett az intézetben folyó büntetés-végrehajtási tevékenységrõl, ezt kö-
vetõen a vendégek megtekintették az intézetet.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben a Magyar Helsinki Bizottság két
tagja a börtön-megfigyelési program keretében a fogvatartottak elhelyezési körülmé-
nyeinek tanulmányozása céljából tett látogatást.

2005. JANUÁR 22.
A svájci székhelyû „Nõk a Nõkért Mozgalom” aktivistáinak 7 fõs delegációja tett lá-

togatást a Kalocsai Fegyház és Börtönben az Igazságügyi Minisztérium meghívására. A
látogatás célja a fogvatartottak elhelyezési körülményeinek megismerése volt.

2005. JANUÁR 25.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2004. évi tevékenységét értékelõ és a 2005. évi

feladatait meghatározó országos értekezletét a Fõvárosi Bv. Intézet III. objektumában
tartották. Az értekezlet elöljárója Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter volt. Részt
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vettek Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazság-
ügyi Minisztérium közigazgatási állam-
titkára, Katonáné Dr. Borka Katalin fõ-
csoportfõnök asszony, Dr. Vastagh Pál
az Országgyûlés Alkotmány- és Igazság-
ügyi Bizottság elnöke, Donáth László,
az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbsé-
gi és Vallásügyi Bizottságának alelnöke,
továbbá az együttmûködõ szervek veze-
tõi és képviselõi.

2005. FEBRUÁR 3.
A Heves Megyei Bv. Intézetben látogatást tett Dr. Petrétei József igazságügy-minisz-

ter és Török Zsolt országgyûlési képvise-
lõ, valamint Dr. Illéssy István, az IM ka-
binetfõnök-helyettese. Az igazságügy-
miniszternek Dr. Bökönyi István bv. ve-
zérõrnagy országos parancsnok és Ga-
lambos Ferenc bv. ezredes az intézet pa-
rancsnoka tett jelentést. Ezt követõen a
vendégek megtekintették az intézetet.

A Magyar Helsinki Bizottság 6 mun-
katársa a börtön-megfigyelési program

keretében a Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottak elhelyezése körülményeinek
tanulmányozása céljából tett látogatást.

2005. FEBRUÁR 4.
A „Jogállamiság alapintézményeinek elmúlt 15 éve” címmel jogásznapot tartottak

Kecskeméten a Tudomány és Technika Házában. A rendezvényen a Büntetés-végrehaj-
tási Szervezet képviseletében 50 fõ vett részt.

2005. FEBRUÁR 10.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a 2004. évi munkát értékelõ és a 2005. évi felada-

tokat meghatározó értekezleten részt vett Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter, Pál
Béla, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, Dr. Illéssy István az IM kabinet-
fõnök-helyettese, valamint Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy országos parancsnok.

A Holland Igazságügyi Minisztérium munkatársaiból és a jogi segítségnyújtásban
résztvevõ ügyvédekbõl álló 6 fõs delegáció, a Magyar Helsinki Bizottság 4 fõs, továb-
bá a Hivatásos Pártfogói és Jogi Segítségnyújtási Szolgálat Országos Hivatalának 2 fõs
bizottsága tekintette meg a Fõvárosi Bv. Intézet II. objektumát a MATRA-program ke-
retében.
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2005. FEBRUÁR 15.
A Komárom-Esztergom Megyei Bv.

Intézetben a 2004. évi munkát értékelõ
és a 2005. évi feladatokat meghatározó
értekezleten részt vett Dr. Bökönyi Ist-
ván bv. vezérõrnagy. Az intézetnek
Láposi Elza, a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés alelnöke megyezász-
lót adott át, melynek ünnepségén megje-
lent Dr. Petrétei József igazságügy-mi-
niszter, Dr. Kisfaludy Zoltán kabinetfõ-
nök, Katonáné Dr. Borka Katalin fõcsoportfõnök, Dr. Illéssy István kabinetfõnök-he-
lyettes, Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy országos parancsnok, valamint az együtt-
mûködõ szervek meghívott vezetõi. A megyezászlót az ünnepségen felszentelték és
megáldották az egyházi felekezetek képviselõi. A szlovák büntetés-végrehajtási szerve-
zet képviseletében a zselici intézet parancsnoka adományozott kitüntetést Dr. Hangyál
István bv. ezredesnek, a Komárom-Esztergom Megyei Bv. Intézet parancsnokának a két
intézet közötti kapcsolatok terén kifejtett eredményes együttmûködés elismeréséül. Ezt
követõen a vendégek megtekintették az intézetet.

2005. FEBRUÁR 18.
A Magyar Helsinki Bizottság 2 munkatársa a fogvatartotti börtön-megfigyelõ prog-

ram keretében az elõzetesen letartóztatottak elhelyezési körülményeinek tanulmányo-
zása céljából látogatást tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben.

2005. FEBRUÁR 25.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter

látogatást tett a Bács-Kiskun Megyei Bv. In-
tézetben, melyen részt vett Dr. Illéssy István
IM kabinetfõnök-helyettes és Dr. Bökönyi
István bv. vezérõrnagy, országos parancsnok.

2005. MÁRCIUS 8. 
A Kalocsai Fegyház és Börtönben a

Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Ala-
pítvány, valamint a Magyarországi Nemzeti-etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete
szervezésében, az esélyegyenlõségi program keretében fellépett Ayala, a Roma és a Fiesta
együttes. A mûsor a „Van visszaút” címet viselte. 

2005. MÁRCIUS 9. 
A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben Komárom-Esztergom Megyei

Bv. Intézet vendégeként Magyarországon tartózkodó kétfõs szlovák bv. küldöttség tett láto-
gatást. A vendégek megtekintették az intézetet. 
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A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet rendõrségi kihallgató helyiségében
üzembe helyezték a Veszprém Megyei RFK és az ORFK által telepített „Robot Zsaru” elne-
vezésû informatikai rendszert. 

2005. MÁRCIUS 10. 
AFejér Megyei Bv. Intézetben látogatást tett Dr. Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisz-

térium politikai államtitkára, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere, valamint az
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálat Fejér Megyei Hivatalának igazgatója. 

Gergely Gellért Ottó, a Szent Benedek Rendhez tartozó Magyar Bencés Kongregáció ti-
hanyi perjelségének szerzetese tartott elõadást a „Tihanyi Apátság és a bencések” címmel a
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjainak. 

2005. MÁRCIUS 11. 
A Magyar Köztársaság Elnöke a nemzeti ünnep alkalmából eredményes szakmai munká-

juk elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Dr. Hu-
szár László bv. dandártábornoknak, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka stratégiai és
szervezetfejlesztési helyettesének, valamint
Kertész Sándor bv. ezredesnek, a Balassagyar-
mati Fegyház és Börtön parancsnokának. 

A Magyar Köztársaság igazságügy-miniszte-
re a nemzeti ünnep alakalmából kimagasló szak-
mai munkája elismeréséül Deák Ferenc-díjat
adományozott Katonáné dr. Borka Katalin ny. bv.
ezredesnek, az Igazságügyi Minisztérium bünte-
tés-végrehajtási ügyekért felelõs fõcsoportfõnökének. 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 157. évfordulója alkalmából a Büntetés-
végrehajtás Országos parancsnokságán központi ünnepséget tartottak, melynek elöljárója Katonáné
dr. Borka Katalin fõcsoportfõnök asszony volt. Az ünnepségen Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy
országos parancsnok kiemelkedõ szakmai munkájáért 58 munkatársat részesített elismerésben. 

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben látogatást tett Dr. Petrétei József
igazságügy-miniszter és Halmai Gáborné országgyûlési képviselõ. A látogatáson jelen
volt Dr. Harangozó Tamás miniszteri tanácsadó, Dr. Illéssy István az Igazságügyi Mi-
nisztérium kabinetfõnök-helyettese, Frankné Dr. Kovács Szilvia a megyei közgyûlés
elnöke, és Mohai András a megyei közgyûlés kabinetfõnöke. 

2005. MÁRCIUS 15.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke, a megye érdekében évtizedeken

át végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként az 1848-49-es magyar forra-
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dalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyûlés Emlékplakettje kitüntetõ elismerésben részesítette Pásztor András bv. ezredest, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát. 

2005. MÁRCIUS 17. 
Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a Váci Fegyház és Börtön

színjátszó körének 32 fõs csoportja által elõadott zenés mûsoron 120 fogvatartott vett részt. 

A büntetés-végrehajtás 2005. évi országos asztalitenisz-bajnokság döntõit Büntetés-vég-
rehajtási Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg, melyen a régiók gyõztes csapatai
vettek részt. Az elsõ helyezést a Balassagyarmati Büntetés-végrehajtási Intézet szerezte meg. 

2005. MÁRCIUS 18. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a BVOP és a Magyar

Helsinki Bizottság közötti megállapodás alapján folytatott börtön-megfigyelési program ke-
retében a fogvatartottak elhelyezési körülményeinek tanulmányozása céljából látogatást tett
a bizottság két tagja. A tapasztalataikról tájékoztatták az intézet parancsnokát. 

2005. MÁRCIUS 22. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben látogatást tett Dr.

Gazda László, a térség országgyûlési képviselõje, a megyei közgyûlés elnöke, valamint
Domokos János h. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság titkára. 

2005. MÁRCIUS 23. 
Dr. Beate Merk bajor igazságügy-minisz-

ter asszony, Dr. Helmut Palder és Dr. Frank
Arloth miniszteri tanácsadók tettek látogatást
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézetben. A delegációt kísérte Dr. Kisfaludy
Zoltán kabinetfõnök, Somogyi Magdolna az
Igazságügyi Minisztérium Külügyi és Proto-
koll Titkárság vezetõje, valamint Patat Zsófia
külügyi referens. A vendégek Dr. Bökönyi
István bv. vezérõrnagy, országos parancsnok
tájékoztatója után megtekintették az intézetet. 

Mága Zoltán elõadómûvész hegedû koncertjén 167 fogvatartott vett részt a Baracs-
kai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Budapesti Fegyház és Börtönben pe-
dig a Karthágó együttes adott könnyûzenei koncertet 273 fogvatartott örömére. 

2005. MÁRCIUS 24. 
A Soltvadkerti Baptista Gyülekezet énekkara zenés istentiszteletet tartott, amelyen

85 fogvatartott vett részt a Kalocsai Fegyház és Börtönben. 
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A Celldömölki Evangélikus Ifjúsági Kör 23 fõs csoportjának Passió címû elõadását
43 fogvatartott tekintette meg a Fejér Megyei Bv. Intézetben. 

2005. MÁRCIUS 25. 
A büntetés-végrehajtási intézetekben a húsvéti megemlékezés jegyében a fogvatar-

tottak részvételével ünnepi szentmiséket celebráltak. 

2005. MÁRCIUS 31.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter és Dr. Harangozó Tamás miniszteri tanács-

adó látogatott a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe. 

A Romantic együttes tartott könnyûzenei koncertet a Baracskai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben, melyen az intézetbõl 250 fogvatartott vett részt, a Fejér Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetbõl pedig 16 fogvatartott tekintette meg. 

2005. ÁPRILIS 3. 
Az elhunyt II. János Pál pápa emlékére a

börtönlelkészek a fogvatartottak részvételével
megemlékezéseket tartottak országszerte a
büntetés-végrehajtási intézetekben. 

2005. ÁPRILIS 4.
A Szegedi Fegyház és Börtönben a Kínzás

és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy
büntetések megelõzésérõl szóló európai egyez-
mény alapján mûködõ Európai Bizottság (CPT) tartott ellenõrzést 8 fõ részvételével. 

2005. ÁPRILIS 7. 
A büntetés-végrehajtás 2005. évi sakkbajnoksá-

gának döntõjét a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központjában rendezték meg, melyen a ré-
giók gyõztes csapatai közül ez elsõ helyezést a Ba-
racskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet sze-
rezte meg. 

2005. ÁPRILIS 8. 
A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Konfe-

rencia Központjában az intézmény létesítésének 30.
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tar-
tottak, amelynek elöljárója Dr. Kondorosi Ferenc IM
közigazgatási államtitkár volt. A rendezvényen részt

vett Dr. Kisfaludy Zoltán kabinetfõnök, Dr. Oros Paulina, az IM közigazgatási államtit-
kár hivatalvezetõje, Katonáné dr. Borka Katalin, büntetés-végrehajtási ügyekért felelõs
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fõcsoportfõnök, valamint Dr. Bökönyi Ist-
ván bv. vezérõrnagy országos parancsnok,
és Csóti András bv. dandártábornok, általá-
nos helyettese. Az ünnepségen az államtit-
kár az intézmény igazgatójának átadta Dr.
Petrétei József igazságügy-miniszter által
az évforduló alkalmából adományozott
díszoklevelet. 

2005. ÁPRILIS 14. 
A Szegedi Fegyház és Börtönben a Városi Bíróság szervezésében négy francia bíró vett

részt intézetlátogatáson. 

A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet fogvatartotti színjátszó csoportja tartott elõadást 170 fogvatartott számára. 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Észak-Magyarországi Régiójába tartozó bv. intézetek parancsnokai a Vám- és Pénzügyõrség
Észak-Magyarországi Regionális parancsnokságágnak vezetõjével közös szakmai értekezle-
ten értékelték a szervek közötti együttmûködési megállapodásban foglaltak teljesítését. 

2005. ÁPRILIS 14–17.
A Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa Alföld Kft. 28 fõs delegációja Csapó

József bv. dandártábornok intézetparancsnok vezetésével a szlovákiai Rózsahegy és a len-
gyelországi Krakkó büntetés-végrehajtási intézeteiben szakmai célú látogatáson vett részt. 

2005. ÁPRILIS 15. 
A Nagyfai Országos Bv. Intézetben a BVOP és a Magyar Helsinki Bizottság közötti

együttmûködési megállapodás alapján folytatott börtön megfigyelési program keretében a
fogvatartottak elhelyezési körülményeinek megismerése céljából látogatást tett a bizottság
hat tagja. 

2005. ÁPRILIS 18. 
A Zalaegerszegi Televízió 474 könyvet adományozott a Zala Megyei Büntetés-végrehaj-

tási Intézet fogvatartotti könyvtára részére. Az átadást a televízió közvetítette. 

2005. ÁPRILIS 19.
A Wuppertali Német Evangélikus Börtönmisszió kórusának mûsorát a Baracskai Országos

Büntetés-végrehajtási Intézetben 175, a Fõvárosi Bv. Intézetben 17 fogvatartott tekintette meg. 

A Váci Fegyház és Börtönben a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartotti kul-
túrkörének mûsorát mutatták be József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 60
fogvatartott részvételével. 
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2005. ÁPRILIS 21. 
A Wuppertali Német Evangélikus Börtönmisszió az Állampusztai Országos Büntetés-

végrehajtási Intézetben 120 fogvatartott, a Kalocsai Fegyház és Börtönben 95 fogvatartott
részére egyházi kulturális mûsort tartott. 

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Magyarországi Református Egyház Zsinati
Tanácsa közötti megállapodás alapján a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézet postahelyiségé-
be telepített eMagyarország pont internetes hozzáférési helyet adták át. A létesítményt Kovács
Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, valamint Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkésze adta át. A rendezvényen részt vett
Katonáné dr. Borka Katalin büntetés-végrehajtási ügyekért felelõs fõcsoportfõnök asszony is. 

2005. ÁPRILIS 22. 
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter

tett látogatást a Fejér Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézetben. Kíséretében a progra-
mon részt vett Orgovány István, a Fejér Me-
gyei Közgyûlés alelnöke, Dr. Harangozó Ta-
más és Dr. Tílk Péter miniszteri tanácsadók,
valamint Juhász Ferenc, az IM Pártfogó Fel-
ügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Fej-
ér Megyei Hivatalának igazgatója. A delegá-

ciónak Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy országos parancsnok adott tájékoztatást. 

A Wuppertali Német Evangélikus Börtönmisszió kórusának mûsorát a Fõvárosi Büntetés-
végrehajtási Intézetben 53, a Váci Fegyház és Börtönben 43, valamint a Komárom-Eszter-
gom Megyei Bv. Intézetben 26 fogvatartott tekintette meg. 

2005. MÁJUS 4. 
A Kalocsai Fegyház és Börtönben a helyi Miasszonyunk Katolikus Általános Iskola és

Gimnázium tanulói adtak anyák napi ünnepi mûsort a fogvatartottaknak. Hasonló rendezvény-
re került sor a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben is, a fogvatartottak szereplésével. 

2005. MÁJUS 4–6.
A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteinek igazgatói, a Baranya Megyei Bv. Inté-

zetparancsnoka, a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet parancsnokának vezetésével a szlovák
büntetés-végrehajtási szervezet vendégeként szakmai látogatást tettek a martini és rózsahe-
gyi bv. intézetekben. Az intézetlátogatás célja a fiatalkorú fogvatartottak büntetés-végrehaj-
tásával kapcsolatos tapasztalatcsere volt. 

2005. MÁJUS 6. 
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter, Dr. Harangozó Tamás miniszteri tanácsadó, Dr.

Illéssy István kabinetfõnök, valamint Kormos Dénes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Közgyûlés alelnöke látogattak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézetbe. 

2005. MÁJUS 11.
A Helsinki Bizottság hat fõs delegációja tett látogatást a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Bör-

tönben, valamint az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézetben a fogvatartottak
nemzetközi dokumentumokban biztosított emberi jogai érvényesülésének megismerése cél-
jából. 

2005. MÁJUS 12.
A Váci Fegyház és Börtönben az Állampusztai Or-

szágos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottak-
ból alakult színjátszó körének zenés mûsorát 65 fog-
vatartott tekintette meg. 

A budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémia tíz-
éves mûködése tiszteletére az ILEA és a Belügymi-
nisztérium vezetése kétnapos ünnepséget szervezett,
amelyen Robert S. Mueller, az FBI igazgatója is részt
vett. A rendezvényen a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zetet Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy, országos
parancsnok és Dr. Huszár László bv. dandártábornok,

az országos parancsnok stratégiai, jogi és igazgatási helyettese képviselte.

Dr. Kondorosi Ferenc IM közigazgatási államtitkár tett látogatást a Fõvárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet III. Objektumában, melyen Katonáné dr. Borka Katalin büntetés-végre-
hajtási ügyekért felelõs fõcsoportfõnök is részt vett. 

A Helsinki Bizottság öt fõs delegációja tett látogatást a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási In-
tézet III. Objektumában, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében, valamint a Bün-
tetés-végrehajtás Központi kórházában a fogvatartottak nemzetközi dokumentumokban biz-
tosított emberi jogai érvényesülésének megismerése céljából. 

2005. MÁJUS 13.
A Sátoraljaújhelyi Fegyházban, 1944-ben történt fogolylázadás és kitörés évfordulója al-

kalmából rendezett városi ünnepségen az Igazságügyi Minisztérium és a büntetés-végrehaj-
tási szervezet képviseletében Endrõdi István, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
mb. gazdasági helyettese a mártírok emlékét õrzõ emlékparkban koszorút helyezett el. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Észak-Magyarországi Régiójába tartozó bv. intéze-
tek parancsnokai és az érintett bv. gazdálkodó szervek ügyvezetõ igazgatói a régió pa-
rancsnokának, Dr. Estók József bv. dandártábornok vezetésével a lengyel büntetés-végre-
hajtás szervezet vendégeiként szakmai látogatást tettek a rzeszowi büntetés-végrehajtási
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intézetben. A látogatás célja az Európai Uniós pályázatok közös benyújtási lehetõségeinek
egyeztetése volt. 

2005. MÁJUS 17–18.
A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön, a

Sopronkõhidai Szövõ- és Ruhaipari Kft, a
soproni Vas- és Villamosipari Szakképzõ Is-
kola és Gimnázium, valamint a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Munkaügyi Központ a „Ha-
társzél” Fejlesztési Partnerség jegyében kiírt
Equal pályázaton 121 millió forint támoga-
tást nyert. A pályázat részét lépezõ nemzetkö-
zi partnerkapcsolat megalakítását megerõsítõ

okmányt - a Sopronban és Sopronkõhidán rendezett kétnapos nemzetközi konferencia alkal-
mából - a holland, német, angol és magyar partnerek a soproni Polgármesteri Hivatal dísz-
termében írták alá. A külföldi vendégek látogatást tettek a Sopronkõhidai Fegyház és Bör-
tönben, valamint a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben.

2005. MÁJUS 19. 
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter tett látogatást a Sopronkõhidai Fegyház és Bör-

tönben, melyen részt vett Dr. Illéssy István kabinetfõnök-helyettes is, valamint Oravecz Éva
sajtófõnök. 

A büntetés-végrehajtási szervezet 2005.
évi Járõr Bajnokságát a Márianosztrai Fegy-
ház és Börtön lõterén rendezték meg, ame-
lyen 35 büntetés-végrehajtási szerv 3-3 fõs
csoportja vett részt. A nõi csapatok közül az
elsõ helyezést a Fõvárosi Büntetés-végrehaj-
tási Intézet, a férfi csapatok közül a Nagyfai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csa-
pata szerezte meg. 

2005. MÁJUS 20.
A Rendészeti Biztonsági Szolgálat és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága veze-

tõinek részvételével az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben rendeztek máso-
dik alakalommal öt számból álló sportági és ügyességi vetélkedõt, melyen húsz versenyzõ indult. 

A Magyar Testvéri Börtöntársaság, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió, az Élõ Re-
ménység Alapítvány, illetve a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete „15 éve a börtön
falain belül és kívül” címmel jubileumi konferenciáját rendezett Budapesten, amelyen – töb-
bek között – elõadást tartott Csóti András bv. dandártábornok, az országos parancsnok álta-
lános helyettese.
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A Magyar Börtönügyi Társaság 2005. évi közgyûlését és tudományos ülését tartotta az
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar épületében. A közgyûlés témái a társaság Alapszabályá-
nak módosítása és a bv. etikai kódex-tervezetek bemutatása voltak. A tudományos ülésen a
bv. kódex legújabb tervezetérõl Dr. Soós László, az Igazságügyi Minisztérium fõosztályve-
zetõje tartott elõadást, korreferensként Dr. Kabódi Csaba, az ELTE ÁJK tanszékvezetõ egye-
temi docense és Csere László bv. dandártábornok, a Fõvárosi Bv. Intézet parancsnoka mû-
ködtek közre.

2005. MÁJUS 22.
Az Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézet római katolikus templomában a templom

fennállásának 110. évfordulója alkalmából az intézet dolgozói, a helyben lakók családtagjai
és 41 fogvatartott részvételével az intézet börtönlelkésze ünnepi szentmisét celebrált. 

2005. MÁJUS 25.
A Szegedi Fegyház és Börtönben megnyitották a II. Dankó Pista Nyári Fesztivált. A meg-

nyitó ünnepség keretében átadták a Csillag körlet földszintjén épített díszkutat. Ezt követõ-
en az intézet fogvatartotti zenekara és Túri Lajos táncdalénekes adott koncertet a fogvatar-
tottak részére. 

A Magyar Testvéri Börtöntársaság 30 fõs missziós csoportja az “Egy Biblia egy zárka”
program keretében 477 Bibliát adott át a fogvatartottaknak a Budapesti Fegyház és Börtön-
ben. 

2005. MÁJUS 26.
Ganxta Zolee és a Kartel, valamint a Machine Mouse együttes jótékonysági koncertjét

250 fogvatartott hallgatta meg a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Észak-Dunántúli Régiójába tartozó büntetés-végrehaj-
tási intézetek kispályás labdarúgó bajnokságát Zalaegerszegen rendezték meg hét csapat
részvételével. A bajnokságot a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csapat nyerte meg. 

2005. MÁJUS 27. 
A Kínai Népköztársaság hat fõs igazság-

ügyi delegációja Fan Fangping kínai igazság-
ügy-miniszter helyettes vezetésével szakmai
célú intézetlátogatást tett a Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

A Gyermeknap alkalmából a Baracskai
Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozóinak és
azok gyermekeinek 96 fõs csoportja megte-
kintette a Fõvárosi Nagycirkusz „Jégszínház” címû mûsorát. A gyermekek részvételének
költségét az intézetben mûködõ Baracskai Foglárokért Alapítvány biztosította. 
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Az RTL Klub televízió Sztárbox címû mûsorának szereplõi: Növényi Norbert, Nagy Zsolt
és Fazekas Róbert 157 fogvatartott részére tartott élménybeszámolót a Budapesti Fegyház és
Börtönben. 

2005. MÁJUS 28.
A Fejér Megyei Bv. Intézetben börtöntörténeti kiállítás nyílt. Az emléktárgyakból és re-

likviákból összeállított idõszaki kiállítás megnyitóról, amelyen, megjelentek a Székesfehér-
váron mûködõ bíróság, ügyészség, pártfogó felügyelet vezetõi, a Fehér Megyei Televízió és
a Fejér Megyei Hírlap is készített tudósítást.

2005. JÚNIUS 1.
Dr. Gönczöl Katalin, az IM minisz-

teri biztosa nyitotta meg az „Adj még
egy esélyt!” címû kiállítást a veszpré-
mi Helyõrségi Otthonban, amelyet a
Veszprém Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézetben készült dísztárgyakból
rendeztek. Az intézet 2004-ben jelen-
tõs összeget nyert az Országos Bûn-
megelõzési Bizottság pályázatán,
amelybõl különféle képzéseket és
szakköröket szerveztek a fogvatartot-
tak részére. Az eseményen részt vett Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka, továbbá az intézet személyi állományának nagyobb csoportja. 

2005. JÚNIUS 3. 
A pedagógusnap alkalmából ünnepséget tartottak a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-

rancsnokságán. A miniszteri, illetve országos parancsnoki elismeréseket Katonáné Dr.
Borka Katalin IM fõcsoportfõnök és Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy adta át az érin-
tetteknek.

2005. JÚNIUS 4. 
Koszorúzási ünnepséget tartottak a Kalocsai Fegyház és Börtönben a Politikai Elítéltek

Közössége által elhelyezett emléktáblánál. A rendezvényen Mádl Dalma asszony emlékezett
meg a törvénytelenségek áldozatairól.

A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben családi rendezvényt szerveztek. A ju-
niális programjában gyermeknapi ünnepség és járõrversennyel egyaránt szerepelt.

2005. JÚNIUS 7.
Holland bírák tettek látogatást a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A

külföldi delegációt elkísérte vendéglátójuk, Dr. Czene Klára, a Csongrád Megyei Bíróság el-
nöke, illetve a Szegedi Városi Bíróság és a Szegedi Ítélõtábla bírái is.
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2005. JÚNIUS 15.
Lengyel Péter pedagógus-festõmûvész grafikából nyílt kiállítás a Balassagyarmati Fegy-

ház és Börtön könyvtártermében.

2005. JÚNIUS 16.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésé-

ben rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zet 2005. évi kispályás labdarugó bajnokságát az
ORFK Vágóhíd utcai sporttelepén. A bajnokságot a
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
csapata nyerte meg. 

2005. JÚNIUS 21.
A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében „Társadalmi összefogás a fogvatar-

tottak visszailleszkedése érdekében” címmel egynapos szakmai konferenciát tartottak Pécsett, a megyei
önkormányzat képviselõtestületének dísztermében. Atanácskozáson, amelyen részt vettek Baranya Me-
gye és Pécs Megyei Jogú Város társadalmi szervezetinek képviselõi is, a büntetés-végrehajtási szervezet
küldöttségét Dr. Huszár László, az országos parancsnok stratégiai, jogi, igazgatási helyettese vezette. 

A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartotti kultúrköre „Nyárköszöntõ” címû mûso-
rát június 21-én az intézet II. objektumában, június 23-án az I. objektumban, június 24-én pedig
a III. objektumban adta elõ. A június 23-i elõadáson részt vett Donát László lelkész, az Ország-
gyûlés Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának alelnöke, fellépett Delhusa Djon elõadómûvész. 

2005. JÚNIUS 23.
A Magyar Köztársaság miniszterelnöke – 2005. június 1-jei hatállyal – „központi tiszt” címet

adományozott Csóti András bv. dandártábornok fõtanácsosnak, az országos parancsnok általános
helyettesének és Dr. Müller Anikó Krisztina bv. ezredesnek, a BVOP Jogi Fõosztálya vezetõjének.

A „Segítõ Kezek” Bv. Dolgozók Alapítványa szervezésében a Szelidi-tónál üdülõ gyerekek és kí-
sérõik felkeresték az ópusztaszeri Nemzeti Emlékhelyet, továbbá – a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet jóvoltából – látogatást tettek a kecskeméti Szentgyörgyi Dezsõ Repülõgépbázison.

2005. JÚNIUS 24.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter és Dr. Illésy István kabinetfõnök-helyettes láto-

gatást tett a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. Miniszter úr ünnepélye-
sen átadta a „Baracskai Foglárokért Alapítvány” támogatásával létrehozott klubhelyiséget,
szaunát és szoláriumot. Ugyanezen a napon Dr. Petrétei József és kísérete meglátogatta a
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet bernátkúti és mélykúti alegységeit is.

2005. JÚNIUS 28.
AFõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartotti kultúrköre „Nyárköszöntõ” címû mûsorát júni-

us 28-án a Váci Fegyház és Börtönben, június 30-án pedig a Budapesti Fegyház és Börtönben adta elõ.
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2005. JÚNIUS 30.
A Semmelweis-nap alkalmából – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tartott

ünnepség keretében – Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy, országos parancsnok elismeréseket
adott át. 

A Bv. Szervezet Oktatási Központja konferenciát szervezett az EQUAL pályázat programja
témakörében a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában. A megbeszélésen részt
vettek az IM, a BVOP, valamint a pályázati együttmûködésben érintett büntetés-végrehajtási in-
tézet vezetõi és munkatársai.

2005. JÚLIUS 1.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter, valamint Dr. Harangozó Tamás miniszteri tanács-

adó és Dr. Bácsi Zoltán, az Országgyûlés Hivatalának tanácsosa a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogatott.

2005. JÚLIUS 7.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a Börtönbeli Droghasználat és Fertõzések

Megelõzésének Európai Hálózatával (ENDIPP) közösen a „Nyitottság a falakon belül – a bör-
tönök biztonságossá tétele mindenki számára” címmel nemzetközi kábítószerügyi konferenciát
rendezett június 7-9. között Budapesten. A rendezvény külföldi vendégei látogatást tettek a Bu-
dapesti Fegyház és Börtönben, a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában, va-
lamint a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. A konferencia, amelyen 250 külföldi és
magyar szakember vett részt, július 7-én délután Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter nyitó
beszédével vette kezdetét.

2005. JÚLIUS 8.
A Magyar Helsinki Bizottság konferenciát szervezett a készülõ büntetés-végrehajtási kódex

tervezetének megvitatására a Hotel Astoriában, amelyen – többek között – elõadást tartott Dr.
Bökönyi István bv. vezérõrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka.

A lengyel büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának – csereüdültetés keretében
Magyarországon tartózkodó – tagjai a Veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogattak.

2005. JÚLIUS 13.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Dél-Dunántúli Ré-

giójába tartozó intézetek szakmai értekezletet tartottak a
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

2005. JÚLIUS 14.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter, valamint Dr.

Harangozó Tamás miniszteri tanácsadó látogatást tett a
tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében, a
Bv. Központi Kórházában és a Duna Papír Kft-nél.

114

2005-004-esemeny-ok.qxd  6/30/2006  10:22 AM  Page 114



2005. JÚLIUS 21.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter,

valamint Dr. Harangozó Tamás miniszteri ta-
nácsadó látogatást tett a Balassagyarmati
Fegyház és Börtönben, a Márianosztrai
Fegyház és Börtönben, a Váci Fegyház és
Börtönben, az Ipoly Cipõgyár Kft-nél, a Nos-
tra Kft-nél, valamint a Duna-Mix Kft-nél. 

Büntetés-végrehajtási szakemberekbõl,
bírákból, továbbá a Burgenlandi Szabadultakat Támogató Egyesület munkatársaiból álló
osztrák delegáció tekintette meg a Sopronkõhidai Fegyház és Börtönt.

Románia magyarországi fõkonzulja és alkonzulja a Nagyfai Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézetbe látogatott, ahol – a román állampolgárságú fogvatartottak részére – meghall-
gatást tartottak.

2005. JÚLIUS 28.
Stefan Nozdroviczky, a szlovák BVOP gazdasági fõigazgató-helyettese vezette szlovák

delegáció tett látogatást a Baracskai Fegyház és Börtönben.

Az Alföldi Bútorgyárban 1988. július 28-án keletkezett tûzesetben hõsi halált halt Kovács He-
gedûs Gábor bv. õrnagy és Szalay Árpád bv. alhadnagy tiszteletére koszorúzást tartottak a Szege-
di Fegyház és Börtön oszlopcsarnokában elhelyezett emléktáblánál, valamint nevezettek sírjainál.

2005. AUGUSZTUS 15.
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter a 2005. augusztus 15-tõl december 31-ig terjedõ

idõszakra – beosztásának meghagyása mellett, mentesítve intézetparancsnoki feladatainak
ellátása alól – megbízta miniszteri biztosnak Csere László Bv. dandártábornokot, a Fõváro-
si Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát. 

A Politikai Foglyok Országos Szövetsége koszorúzást tartott a Márianosztrai Fegyház és
Börtön falán elhelyezett emléktáblánál a politikai üldözöttek emlékére. 

2005. AUGUSZTUS 17.
A Magyar Köztársaság elnöke – büntetés-végrehajtási szervezet érdekében kifejtett tevé-

kenysége elismeréséül – augusztus 20-i hatállyal kinevezte büntetés-végrehajtási dandártá-
bornokká Halmágyi Gyula Bv. ezredest, a BVOP Titkársága vezetõjét.

2005. AUGUSZTUS 18.
Államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából augusztus 18-án, 19-én és 20-án

ünnepi mûsorokat, kulturális és egyházi rendezvényeket tartottak a büntetés-végrehajtási in-
tézetekben a fogvatartottak részére.
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2005. AUGUSZTUS 22.
A Magyar Köztársaság elnöke az állami ünnep alkalmából a „Magyar Köztársasági Ér-

demrend Lovagkeresztje” kitüntetést adományozta Dr. Kiss Katalin bv. ezredesnek, az IM
Bv. Felügyeleti Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesének és Dr. Németh Gyula bv. ezredes-
nek, a BVOP Biztonsági Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének. A Magyar Köztársaság
igazságügy-minisztere fõtanácsossá nevezte ki Dr. Estók József bv. dandártábornokot, a Sá-
toraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokát és Dr. Mezõ László bv. ezredest, a BVOP
Személyügyi és Szociális Fõosztálya vezetõjének.

2005. AUGUSZTUS 26.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre-

hajtási Intézet anya-gyermek körletén elhe-
lyezett édesanyák gyermekei részére – Kecs-
kemét Megyei Jogú Város anyakönyvvezetõ-
je, illetve az intézet lelkésze közremûködésé-
vel – névadó ünnepséget rendeztek.

A Bács-Kiskun Megyei jogi, igazságügyi,
közigazgatási szervezetek, illetve a megyei
TIT közös szervezésében megtartották a X.
Nyári Jogakadémiát Kecskeméten, amelyen Dr. Petrétei István igazságügy-miniszter a jogalko-
tás aktuális kérdéseirõl tartott elõadást. A rendezvényen vészt vett Dr. Bökönyi István bv. vezér-
õrnagy, országos parancsnok, továbbá a régióba tartozó intézetek, illetve a BVOP munkatársai.

Keresztúti ájtatosságot tartottak a Szegedi Fegyház és Börtönben. A vallási rendezvény
részeként Csóti András bv. dandártábornok, az országos parancsnok általános helyettese az
igazságügy-miniszter által adományozott „Büntetés-végrehajtás Szolgálatáért Emlékplakett”
arany fokozatát adta át Gyulai Endre római katolikus megyéspüspöknek.

2005. SZEPTEMBER 2.
A Váci Fegyház és Börtön fennállásának 150. évfordulója alkalmából a Pest Megyei Ön-

kormányzat Közgyûlése csapatzászlót adományozott az intézetnek. Az ünnepségen részt vett
Dr. Kondorosi Ferenc, az IM közigazgatási államtitkára, Katonáné Dr. Borka Katalin, az IM
fõcsoportfõnöke, Dr. Oros Paulina, Az IM közigazgatási államtitkári hivatalának vezetõje,
továbbá a kaisheimi, a dubnicai és az illavai büntetés-végrehajtási intézetek küldöttségei. A
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát Dr. Huszár László bv. dandártábornok, az
országos parancsnok stratégiai, jogi, igazgatási helyettese képviselte a rendezvényen.

A szlovák katonai fõügyészség delegációja látogatott a Pálhalmai Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézetbe, a magyar katonai fõügyészség munkatársainak kíséretében. A vendége-
ket Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy, országos parancsnok tájékoztatta a magyar bünte-
tés-végrehajtás helyzetérõl, majd az intézet parancsnoka és az Agrospeciál Kft. ügyvezetõ
igazgatója adott tájékoztatást az intézet, illetve a gazdaság aktuális feladatairól.
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2005. SZEPTEMBER 3.
Emléktáblát avattak a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, az intézet Mártírok úti épü-

letének falán az ott 1952-ben és 1953-ban fogvatartott politikai elítélt nõk emlékére. A ren-
dezvényen beszédet mondott – többek között - Dr. Bökönyi István bv. vezérõrnagy, országos
parancsnok.

2005. SZEPTEMBER 6.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-

mányzat közgyûlése csapatzászlót adomá-
nyozott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetnek a Büntetés-
végrehajtási Szervezet napja alkalmából. A
zászlót ünnepélyes állománygyûlésen Tokár
István, a Megyei Közgyûlés elnöke adta át,
szalaggal ékesítette – többek között – Csóti
András bv. dandártábornok, az országos pa-
rancsnok általános helyettese.

2005. SZEPTEMBER 7.
A BVOP-n tartott, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja alkalmából rendezett ünnep-

ségen a büntetés-végrehajtás országon parancsnoka negyvenöt fõt részesített különbözõ
szintû elismerésben. Ugyanezen alkalomból a büntetés-végrehajtási intézetek és gazdálkodó
szervek vezetõi – helyi ünnepségek keretében – kiváló munkát végzett beosztottjaik számá-
ra elismeréseket és jutalmakat adtak át.

A Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere – a Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja
alkalmából – fõtanácsossá nevezte ki Pásztor András bv. ezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát és Szécsi István bv. ezredest, a BVOP
Védelmi Fõosztálya vezetõjét.

A börtönlelkészi szolgálat megalakulásának 5. évfordulója alkalmából a büntetés-végre-
hajtási intézetekben tevékenykedõ református lelkészek tartottak értekezletet a Baracskai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A szakmai találkozón részt vett Dr. Bogárfi Sza-
bó István, a Dunamelléki Református Egyházközség püspöke is.

2005. SZEPTEMBER 8.
A szlovák büntetés-végrehajtás parancsnoki kollégiumának Oto Lobodaš tábornok ve-

zette delegációja látogatást tett a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumá-
ban, a szlovák vendégek elõzõ nap a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe
látogattak.

Az izraeli büntetés-végrehajtás Yaakov Ganot altábornagy vezette delegációja megláto-
gatta a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet.
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2005. SZEPTEMBER 9.
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyûlése csapatzászlót adományozott a Somogy

Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek az intézet alapkõletételének 100. évfordulója alkal-
mából. A zászlót Dr. Gyenesei István, a Közgyûlés elnöke adta át, szalaggal ékesítette – töb-
bek között – Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogi Város polgármestere, megáldották a törté-
nelmi egyházak képviselõi. Az átadási ünnepségen megjelent Dr. Kondorosi Ferenc, az IM
közigazgatási államtitkára. A meghívott vendégek között volt az Oto Lobodaš tábornok ve-
zette szlovák, illetve a Yaakov Ganot altábornagy vezette izraeli büntetés-végrehajtási dele-
gáció. 

2005. SZEPTEMBER 10.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 10. Szent Adorján-napi központi ünnepségét az Ügy-

védi Kamara székházának dísztermében
tartották meg. A rendezvényen ismertették
az igazság-ügyminiszter ünnepi parancsát,
ezt követõen Dr. Petrétei József igazság-
ügyminiszter és Dr. Bökönyi István bv. ve-
zérõrnagy, országos parancsnok elismeré-
seket és jutalmakat adott át.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet sze-
mélyi állománya és családtagjaik az
ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Köz-
pontja Vágóhíd utcai objektumában ünne-
pelték meg a 10. Szent Adorján-napot. A
nagy sikerû központi sport- és kulturális
rendezvényen közel háromezren vettek részt.

2005. SZEPTEMBER 15. 
Országos lõbajnokságot rendeztek a Márianosztrai Fegyház és Börtön lõterén a büntetés-

végrehajtási intézetek és gazdálkodó szervezetek által nevezett csapatok részvételével. Csa-
patversenyben az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csapata szerezte meg
az elsõ helyet.  

A Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottakból alakult „Biblia-kör” a váci ferences ren-
di templomban zenés mûsort adott, melyen Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök is részt vett. 

2005. SZEPTEMBER 15-16.
A lengyelországi Rzeszowi Büntetés-végrehajtási Intézet három fõs delegációja vett részt

szakmai célú intézetlátogatáson a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, a két intézet kö-
zötti együttmûködési megállapodás keretében, továbbá egyeztetéseket folytattak az európai
uniós pályázatokban rejlõ lehetõségekrõl és a pályázatok figyelemmel kísérésének lehetsé-
ges módjairól. 
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2005. SZEPTEMBER 27-29.
A lengyel büntetés-végrehaj-

tással kötött tapasztalatcsere
egyezmény keretében négy fõs
delegáció tanulmányozta a ma-
gyar Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet sajtó- és pr-tevékenységét.
A látogatás keretében megtekin-
tették a Szegedi Fegyház és Bör-
tönt, valamint a Nagyfa Alföld
Kft.-t. Azt követõen pedig a Váci
Fegyház és Börtönben, majd a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben tettek szakmai látogatást. A vendégek a Duna-Mix Kft.-nél tájéko-
zódtak a Börtön Újság készítésének nyomdai munkálatairól. 

2005. SZEPTEMBER 29.
A Budapesti Fegyház és Börtönben, valamint az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyí-

tó Intézetben tett látogatást Markus Jaeger, Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosi Hivatalá-
nak igazgató-helyettese és Julien Attuil, a Hivatal munkatársa. A látogatáson részt vett Hor-
váth Béla, a Külügyminisztérium képviseletében, Dr. Weller Mónika az igazságügyi Minisz-
térium Emberi Jogi és Külügyi Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettese, valamint Dr. Hu-
szár László bv. dandártábornok.

2005. SZEPTEMBER 30. 
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet falán elhelyezett emléktáblá-

nál Dr. Szobolya Zoltán ügyvéd, ’56-os forradalmár kivégzésének 47. évfordulója al-
kalmából a mártír hozzátartozói és további meghívott vendégek részvételével megem-
lékezést és koszorúzást tartottak. Az ünnepségen az Igazságügyi Minisztérium, vala-
mint a Büntetés-végrehajtási Szervezet képviseletében Varga Géza, az IM Büntetés-
végrehajtási Felügyeleti Fõosztály fõosztályvezetõje, illetve Tüske János bv. ezredes,
intézetparancsnok helyezett el koszorút. Ünnepi beszédet mondott M. Kiss Sándor tör-
ténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudomá-
nyi Intézetének vezetõje. 

2005. OKTÓBER 18. 
A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat elõadója az 1956. október 23-i eseményekrõl

diavetítéssel egybekötött elõadást tartott a fogvatartottaknak a szirmabesenyõi Fiatalkorúak
Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében. 

2005. OKTÓBER 19. 
Ana Polanski dandártábornok asszony, az Izraeli Büntetés-végrehajtási Szervezet Beru-

házási Fõosztályának fõosztályvezetõje a Budapesti Fegyház és Börtönben tett látogatást.
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Danielisz Béla bizottsági elnök vezetésével tartották meg a Fõvárosi Önkormányzat Vá-
rosrendészeti Bizottságának ülését a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben. A bizottsági
ülésen Dr. Sebe László dandártábornok, a Fõvárosi Önkormányzat védelmi Titkárságának
vezetõje és Dr. Bende Péter tü. vezérõrnagy, a Tûzoltóság Fõvárosi Parancsnokságának pa-
rancsnoka is jelen voltak. 

Dr. Varga Béla hb. ezredes, a Fõvárosi Bíróság Katonai Tanácsa elnöke tartott elõadást a
Balassagyarmati Fegyház és Börtönben „A katonai bíróság munkája, ítélkezési gyakorlata, a
Büntetés-végrehajtási Szervezeten belül az utóbbi idõben történt katonai bûncselekmények,
valamint a korrupciós ügyek az ítélkezési gyakorlatban” címmel. A hallgatóság a személyi
állomány tagjai körébõl került ki.

Az MTK Hungária FC sportegyesület öreg-
fiúk csapata, valamint a Baracskai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetében szabadság-
vesztés büntetésüket töltõ fogvatartottak csa-
pata barátságos futballmérkõzést játszott. Az
eseményrõl egy kereskedelmi televízió is hírt
adott. 

2005. OKTÓBER 23. 
A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar

Köztársaság elnöke elõléptette büntetés-végre-
hajtási altábornaggyá Dr. Bökönyi István bv.
vezérõrnagyot, a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet országos parancsnokát, továbbá kinevez-
te büntetés-végrehajtási dandártábornokká Dr.
Kiszely Pál bv. ezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokát. 

Ugyancsak a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere
elõléptette büntetés-végrehajtási ezredessé Dr. Tímár Iván Szilárd bv. alezredest, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 49., illetve a Magyar Köztársaság kikiáltásának
16. évfordulója alkalmából rendezett büntetés-végrehajtási központi ünnepségen Katonáné
dr. Borka Katalin, az Igazságügyi Minisztérium büntetés-végrehajtási ügyekért felelõs fõcso-
portfõnöke jelenlétében a bv. szervezet állományi tagjai közül három fõ miniszteri, 15 fõ pe-
dig országos parancsnoki elismerésben részesült. 

2005. OKTÓBER 25. 
A Zalaegerszegi Városi Televízió és a Népfõiskolai Egyesület szervezésében sakkver-

senyt rendeztek a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak részvé-
telével. 

120

2005-004-esemeny-ok.qxd  6/30/2006  10:22 AM  Page 120



2005. OKTÓBER 28. 
Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi Mi-

nisztérium közigazgatási államtitkára ünne-
pélyes keretek között átadta a Szegedi Fegy-
ház és Börtön 12 fogvatartott elhelyezésére
alkalmas, új hosszú idõs speciális rezsim (ún.
HSR) körletét. A rendezvényen megjelent
Katonáné dr. Borka Katalin, az Igazságügyi
Minisztérium büntetés-végrehajtási ügyekért
felelõs fõcsoportfõnöke, valamint Dr. Bökö-
nyi István bv. altábornagy úr is. Államtitkár úr sajtótájékoztatót tartott, majd azt követõen a
meghívott vendégek megtekintették az intézetet. 

2005. OKTÓBER 31. 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2005. október 1-jétõl 2009. december 19-ig ter-

jedõ idõtartamra az Európa Tanács Kínzás és Embertelen Bánásmód Elleni Bizottsága (CPT)
tagjává választotta Fliegauf Gergely bv. õrnagyot, a Rendõrtiszti Fõiskola Büntetés-végre-
hajtási Tanszékének oktatóját. 

Lezárult a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Békés Megyei Munkaügyi Köz-
pont és az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
összefogásával szervezett „Új Esély” modellprojekt. A projekt célja a bûnismétlés megelõ-
zése és a szabaduló fogvatartottak munkaerõ-piaci elhelyezkedésének segítése volt. A prog-
ramon 100 fogvatartott vett részt, közülük a szabadulásukat követõen 25 sikeresen visszatért
a munka világába. 

2005. NOVEMBER 2.
A KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 ren-

dezvény keretében a büntetés-végrehajtás
„Az informatika szerepe a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet fejlesztésében” címmel
önálló szekcióülést rendezett. A rendezvény
fõvédnöke Dr. Petrétei József igazság-ügy-
miniszter, védnöke Dr. Bökönyi István bv. al-
tábornagy, országos parancsnok volt; a szek-
cióülés levezetõ elnöki tisztét Dr. Vókó
György, a Legfõbb Ügyészség osztályvezetõ

ügyésze látta el. A 2005. november 4-ig tartó informatikai szakkiállításon az érdeklõdõk a
Büntetés-végrehajtási Szervezet standját is megtekinthették.

2005. NOVEMBER 4. 
A Budapesti Fegyház és Börtön Kisfogház Emlékhelyén a Szabadságharcosokért Közala-

pítvány tartott megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordu-
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lója alkalmából. Koszorút helyezett el Dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke, Bo-
ros Péter volt miniszterelnök, Dr. Dávid Ibolya, az MDF elnöke, Mécs Imre országgyûlési
képviselõ, Fónay Jenõ, a POFOSZ alapító elnöke, illetve Dr. Bökönyi István bv. altábornagy,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet országos parancsnoka és Dr. Kiszely Pál bv. dandártábor-
nok, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka. 

Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára tett láto-
gatást a Szegedi Fegyház és Börtönben, megtekintette az intézet II. objektumát és tájékozó-
dott az átalakítási munkálatok aktuális helyzetérõl. 

2005. NOVEMBER 17.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fennállásának 100. évfordulója alkalmából rende-

zett ünnepségsorozat keretében Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter úr nyitotta meg a
börtöntörténeti kiállítást. A megnyitón bemutatták az intézet történetét összefoglaló centená-
riumi évkönyvet is. Az ezt követõ ünnepélyes
állománygyûlés elöljárója miniszter úr, leve-
zetõ elnöke Dr. Bökönyi István bv. altábor-
nagy, országos parancsnok volt. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés elnöke a
megyei önkormányzat nevében zászlót ado-
mányozott az intézetnek, melyet a megye
elöljárói szalaggal ékesítetek, majd a külön-
bözõ vallási felekezetek képviselõi megszen-
teltek és megáldottak. Az ünnepélyes alka-
lomból 23 személyt részesítettek elismerés-
ben. Dr. Estók József bv. dandártábornok, az intézet parancsnoka, valamint Kerékgyártó Jó-
zsef ny. bv. alezredes, az intézet volt parancsnok-helyettese a Szlovák Büntetés-végrehajtá-
si Szervezet fõigazgatójától a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Érdem I. fokozata kitünte-
tést vehette át. Ezen felül a Lengyel Büntetés-végrehajtás Rzeszowi Régiójának parancsno-
ka és a Rzeszowi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka díszoklevelet adományozott az
intézet személyi állományának. A rendezvény keretében Katonáné dr. Borka Katalin, bünte-
tés-végrehajtási ügyekért felelõs fõcsoportfõnök az intézet fennállásnak centenáriumát meg-
örökítõ márványtáblát leplezett le az intézet aulájában. 

A Kalocsa-kecskeméti Egyházmegye Kalocsai Katolikus Espereskerület papjai megtekin-
tették a Kalocsai Fegyház és Börtönt, ott szakmai értekezletet tartottak a fogvatartottak val-
lásgyakorlásának kérdéseirõl, azt követõen pedig szentmisét celebráltak. 

2005. NOVEMBER 22-23. 
A finn büntetés-végrehajtási szervezet három fõs delegációja tett látogatást szervezetünk-

nél. A küldöttség vezetõje Esa Vesterbacka, finn országos parancsnok volt. A delegáció a Bu-
dapesti Fegyház és Börtönt és a Bufa Kft.-t tekintette meg, valamint a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságán szakmai tárgyalást folytatott Dr. Bökönyi István bv. altábornag-
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gyal a finn és a magyar büntetés-végrehajtás kapcsolatáról és az együttmûködés jövõbeli le-
hetõségeirõl. 

2005. NOVEMBER 24. 
Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok tartott élménybeszámolót a Budapesti Fegyház és

Börtönben a fogvatartottak részére. Az eseményen a média képviselõi is jelen voltak. 

2005. NOVEMBER 25-26.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottsága és az Igazságügyi

Minisztériuma által „Bûnelkövetés és Büntetés a mai társadalomban” címmel megrendezett
kétnapos nemzetközi konferencián – többek között – elõadást tartott Dr. Kondorosi Ferenc
közigazgatási államtitkár és Dr. Hatvani Erzsébet, az IM Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segít-
ségnyújtó Szolgálat fõigazgatója. A ren-
dezvény záró mozzanataként a résztve-
võk megtekintették a Márianosztrai
Fegyház és Börtönt. Az intézetlátogatá-
son részt vett a közigazgatási államtitkár
és Dr. Bökönyi István bv. altábornagy,
országos parancsnok, valamint Szabó
Tamás katolikus tábori püspök is. 

2005. NOVEMBER 27. 
Erõss Zsolt hegymászó, a Himalája

meghódítója tartott filmvetítéssel egybe-
kötött élménybeszámolót a fogvatartottak számára a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézetben. 

2005. NOVEMBER 28. 
A Mikka Média Kft. riportfilmet készített a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a Párt-

fogó Felügyeleti és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat munkájáról, továbbá a büntetés-végrehajtás
azon szakmai tevékenységrõl, amellyel a szabadultak társadalmi beilleszkedését segíti. 

2005. DECEMBER 1. 
Az AIDS-világnap alkalmából a Jedlik Ányos Tudományos és Ismeretterjesztõ Társulat

tartott elõadást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatar-
tottak számára. 

A Francia Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma, valamint Budapesti Nagykövetsége mun-
katársai tettek szakmai célú látogatást a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

2005. DECEMBER 8. 
A I. Pálhalmai Vallási és Felekezetközi Találkozóra került sor a Pálhalmai Országos

Büntetés-végrehajtási Intézetben, melyen öt vallás 16 képviselõje vett részt. 
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2005. DECEMBER 9. 
Dr. Shen Young Xiang, a kínai igazságügyi minisztérium helyettes államtitkára, em-

beri jogi különmegbízott vezetésével ötfõs delegáció látogatott Fõvárosi Büntetés-vég-
rehajtási Intézetbe. 

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe Dr. Bölcskei Gusztáv, a Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke tett látogatást a Börtönlel-
készi Szolgálat fennállásának 5. évfordulója alkalmából. A rendezvényen részt vett Dr.
Bökönyi István bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is.

2005. DECEMBER 10. 
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter az Emberi Jogok Napja alkalmából emlék-

plakettet adományozott Dr. Heylmann Katalin bv. o. ezredesnek, a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Fõosztálya vezetõjének. 

Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter látogatott a Fiatalkorúak Regionális Bünte-
tés-végrehajtási Intézetébe, Szirmabesenyõre, ahol nyolc, digitális középiskolában ta-
nuló fiatalkorú fogvatartott részesült jutalomban. A fogvatartottakat miniszter úr egy
nyelvvizsgával záruló angol nyelvû alapfokú tanfolyamra iskolázta be. 

2005. DECEMBER 13. 
A Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere nyugállományba vonulása alkalmából

kimagasló büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül „Tauffer Emil-díjat” adomá-
nyozott Karkecz Lászlóné bv. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet Fogvatartási Ügyek Osztálya vezetõjének. 

A büntetés-végrehajtás és a pártfogás együttmûködését célzó „Börtönbõl szabadul-
tak utógondozási és visszailleszkedését segítõ rendszere” címû holland-magyar projekt
keretében négy holland és nyolc magyar szakember látogatott a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol konzultáción vettek részt. 

2005. DECEMBER 14. 
Dr. Göncz Kinga, ifjúsági, családügyi, szociális és egészségügyi miniszter a Büntetés-

végrehajtási Szervezet részére „A megújuló emberért 2005.” díjat adományozta, melyet Dr.
Bökönyi István bv. altábornagy vehetett át. 

2005. DECEMBER 16. 
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter ünne-

pélyes keretek között átadta a Budapesti Fegyház
és Börtönben az intézet felújított fûtési rendszerét.
Arendezvényen jelen volt Dr. Katonáné dr. Borka
Katalin fõcsoportfõnök, valamint Dr. Bökönyi Ist-
ván bv. altábornagy, országos parancsnok. 
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2005. DECEMBER 17. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet in-

tézeteiben a fogvatartottak csatlakoztak a
„MikulásGyár – összefogás a rászorulta-
kért” jótékonysági kezdeményezéshez,
így Dr. Bökönyi István bv. altábornagy, a
Márianosztrai, Szegedi, valamint a Kalo-
csai Fegyház és Börtön fogvatartottai által
készített ajándéktárgyakat nyújthatott át a
Magyar Vöröskereszt képviselõinek. 

2005. DECEMBER 24.
A Mécses Szeretetszolgálat szervezésében Alsószenttamáson, a szabadult fogvatartottak

rehabilitációs központjában karácsonyi istentiszteletet tartottak, melyen részt vett Katonáné
dr. Borka Katalin fõcsoportfõnök, valamint Dr. Bökönyi István bv. altábornagy, országos pa-
rancsok. A rendezvényen lezárásaként Katonáné dr. Borka Katalin fõcsoportfõnök ajándék-
csomagokat ás adományokat nyújtott át a rehabilitációs központ lakóinak. 

2005. DECEMBER 25. 
A hagyományoknak megfelelõen Dr. Erdõ Péter

bíboros, prímás, Esztergom-budapesti Érsek celebrált
ünnepi istentiszteletet 60 fogvatartott részvételével a
Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben, melyen
részt vett Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási állam-
titkár, Katonáné dr. Borka Katalin fõcsoportfõnök, Dr.
Bökönyi István bv. altábornagy, országos parancsnok,
Csóti András bv. dandártábornok, az országos paran-

csok általános helyettese, valamint Csere László bv. dandártábornok miniszteri biztos is. 

2005. DECEMBER 30. 
A Magyar Köztársaság Elnöke szolgálati nyugállományba helyezte Kucsera Pál bv. dan-

dártábornokot, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát. Az in-
tézet parancsnokává – 2006. január 1-jétõl - Csóti András bv. dandártábornokot nevezték ki.

Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter nyugállományba vonulása alkalmából a Bünte-
tés-végráhajtási szervezetben több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes szolgálatáért,
munkája elismeréséül Miniszteri Elismerõ oklevélben részesítette, továbbá elõléptette had-
naggyá Hegyes András bv. fõtörzszászlóst, a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos
Szakszervezeti Szövetsége elnökét. 

A Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere nyugállományba vonulása alkalmából, kima-
gasló büntetés-végrehajtási unkássága elismeréséül „Tauffer Emil Díjat” adományozott Mar-
tonné Farkas Rozália bv. fõtörzszászlósnak, a Nagyfa Alföld Kft. Gazdasági igazgatójának. 
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