
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-
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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.
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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-

44

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 44



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.
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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).
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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

55

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 55



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) 

Intézet 
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M
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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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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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