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Vezetési, irányítási tevékenység

Erôs oldal:

• A vonatkozó és érvényben lévô jogszabályok, valamint az elöljárói intézkedések, utasítások 

betartása, azok helyes alkalmazása

• A Büntetés-végrehajtási Szervezet mûködôképességének, biztonságának és általános 

rendjének folyamatos fenntartása

Gyenge oldal:

• Az alárendelt vezetôi szintek közötti hatékony információáramlás és a kommunikáció 

esetenkénti hiánya

ÉRTÉKELÉS: „SZILÁRD” 

Ellenôrzési tevékenység

Erôs oldal:

• A vezetôi- és a munkafolyamatba épített elôzetes és utólagos vezetôi ellenôrzés 

rendszerének (FEUVE) hatékony mûködtetése

• Az ellenôrzési tevékenység szabályozottsága

Gyenge oldal:

• A végrehajtott ellenôrzések dokumentálásának esetenkénti hiányos végrehajtása

ÉRTÉKELÉS: „MEGFELELÔ” 

A személyi állomány fegyelmi helyzete

Fôbb mutatók:

• A személyi állomány tagjai ellen 180 esetben büntetô, 583 esetben fegyelmi eljárás 

* A büntetés-végrehajtás ünnepélyes évértékelô állományértekezletén – 2007. január 30-án – bemutatott prezentáció anyaga.
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kezdeményezésére került sor. 

• Büntetôeljárás során 41 esetben elmarasztaló ítélet, 4 esetben ügyészi megrovás került 

kiszabásra, 68 esetben az eljárás bûncselekmény vagy bizonyíték hiányában 

megszüntetésre került, 64 eljárás folyamatban van

• Fegyelmi eljárás során 478 eset fenyítés kiszabásával, 105 eset megszüntetô határozat 

kiszabásával zárult

• Valamennyi vétkes kötelességszegés szolgálati rendet sértô cselekmény volt

ÉRTÉKELÉS: „VÁLTOZÓ”

Jogi és titkársági tevékenység

Fôbb megállapítások:

• A miniszteri rendeletek, utasítások kiadásának elôkészítésében való szakszerû, hatékony részvétel

• A Büntetés-végrehajtási Szervezet korszerûsítésével, a megszüntetésekkel, 

az összevonásokkal, valamint az újonnan megalakított bv. szervekkel kapcsolatos 

jogszabályok megalkotásában való részvétel

• Összevonás révén megszüntetett intézetek, intézmények:

– Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Igal) 

– Büntetés-végrehajtás Konferencia Központja (Pilisszentkereszt)

– Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

– Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

• Új intézetek, intézmények:

– Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 

(Igal–Pilisszentkereszt)

– Közép–Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

– Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

– Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

ÉRTÉKELÉS: „JÓ”
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Biztonsági tevékenység

Erôs oldal:

• A biztonsági tevékenység teljes körû központi szabályozottsága, a fogvatartottak ôrzésének, 

felügyeletének és ellenôrzésének szakszerû végrehajtása

• Az elôállítások, szállítások végrehajtásának szabályossága 

• A biztonsági ellenôrzések, szemlék szakszerû elôkészítése és végrehajtása

Gyenge oldal:

• Az állomány alaki megjelenésének, öltözködési fegyelmének idônkénti alacsony szintje

ÉRTÉKELÉS: „MEGFELELÔ”

Védelmi tevékenység

Erôs oldal:

• A védelmi fôreferens, a mozgósítási megbízottak, a biztonsági tisztek és a biztonsági 

fôfelügyelôk ezirányú magas fokú felkészültsége

• A rendvédelmi társszervekkel történô folyamatos együttmûködés

Gyenge oldal:

• A minôsített iratok folyamatos pontosításának elmulasztása

• A személyi állomány és a fogvatartottak életvédelmét biztosító eszközök karbantartásának, 

állagmegóvásának esetenkénti késedelmes végrehajtása

ÉRTÉKELÉS: „MEGFELELÔ” 
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Büntetés-végrehajtási tevékenység

Erôs oldal:

• A befogadási és szabadítási eljárások szabályossága

• A bûnügyi nyilvántartási munka megbízható végzése

• A bírói, ügyészi szervekkel és más hivatalokkal történô hatékony együttmûködés

Gyenge oldal:

• A nevelôk, a körlet-fôfelügyelôk és a körletfelügyelôk közötti, a következetes, egységes 

követelménytámasztás hiányában kialakult együttmûködés alacsony foka

• A fogvatartotti foglalkoztatás alacsony szintje

ÉRTÉKELÉS: „MEGFELELÔ”

Egészségügyi tevékenység

Fôbb megállapítások:

• Az Eü. Fôosztály és az Eü. Osztályok állományának szakmai felkészültsége, anyagi- és

technikai ellátottsága, valamint az orvosi rendelôk felszereltsége biztosította a személyi 

állomány és a fogvatartottak zavartalan egészségügyi ellátását

• A jogszabályokban, intézkedésekben és utasításokban elrendelt feladatok maradéktalan 

végrehajtása az egészségügy egészét érintô változások érdekében

• A pszichológusok tevékenységének, szakigazgatási felügyeletének megszervezése és 

a kábítószerügyi stratégiai irányelvek aktualizálása megtörtént

• A Büntetés-végrehajtási Szervezet közegészségügyi viszonyai megfelelnek 

a követelményeknek

ÉRTÉKELÉS: „JÓ” 
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Munkavédelmi tevékenység

Fôbb megállapítások:

• A bv. szerveknél a munkavédelmi feladatkör személyhez kötött

• A személyi állomány egésze, a munkáltatási felügyelôk, a raktárosok, a körlet-fôfelügyelôk, 

valamint a dolgozó fogvatartottak részére a vonatkozó munkavédelmi oktatás, annak 

dokumentálása megtörtént

• Az idôszakos felülvizsgálatokat úgy végezték el, hogy a korábban feltárt hiányosságokat 

megszüntették

• A személyi állomány és a fogvatartottak a kiadott egyéni védôeszközöket szakszerûen 

alkalmazták

ÉRTÉKELÉS: „JÓ” 

Tûzvédelmi tevékenység

Fôbb megállapítások:

• A bv. szerveknél a tûzvédelmi munkakör személyhez kötött

• A Bv. Szervezet tûzvédelmi tevékenysége szabályozott

• A tûzvédelmi megbízottak, a kazánkezelôk és a munkáltatási felügyelôk érvényes 

tûzvédelmi vizsgával rendelkeznek

• A dolgozó fogvatartottak oktatása folyamatos

• Az elôírt szabványossági felülvizsgálatok végrehajtásra kerültek, dokumentálásuk megtörtént

ÉRTÉKELÉS: „JÓ”

Energetikai tevékenység

Fôbb megállapítások:

• Az energetikai feladatkör személyhez kötött, hét bv. szervnél – megállapodás alapján – külsô 
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személy látja el azt

• A bv. szervek gáz- és villamos rendszereinek állapota megbízható, biztonságos

• Támogatási pályázat benyújtására tizenegy bv. szervnél került sor

• A szolgáltatókkal az együttmûködés hatékony

• A szakterületet érintô mulasztás nem történt

ÉRTÉKELÉS: „JÓ”

Környezetvédelem

Fôbb megállapítások:

• A bv. szerveknél a környezetvédelmi feladatkör személyhez kötött

• A tevékenység szabályozott 

• Támogatási pályázat benyújtására kilenc esetben került sor

• A Környezetvédelmi Fôfelügyelôség és az ÁNTSZ intézményeivel az együttmûködés hatékony

• A szakterületen a szakhatóság mulasztást nem tárt fel

ÉRTÉKELÉS: „JÓ”

Informatikai tevékenység

Fôbb megállapítások: 

• A felhasználói munkafolyamatok jogosultságának erôs védelme

• A felhasználók részérôl az adott informatikai alrendszerek szilárd ismerete és helyes 

alkalmazása

• Az informatikai hálózat biztonságos és folyamatos üzemeltetése az elöljárói szintek, 

valamint a Bv. Szervezet vonatkozásában

ÉRTÉKELÉS: „JÓ” 
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Gazdálkodási tevékenység

Erôs oldal:

• A Büntetés-végrehajtási Szervezet mûködését jellemzô szigorú takarékosságra való törekvés

• Az év végi fizetésképtelenség elkerülése

• A személyi állomány és a fogvatartottak járandóságainak idôarányos biztosítása

Gyenge oldal:

• A külsô személyek, szervezetek által elvégzett szolgáltatások (pl. élelmezési ellátás, 

gépjármûvek javíttatása) elvégzésének nem kellô hatékonysággal történô ellenôrzése

• A szolgálati jegyek többlépcsôs útja a megrendeléstôl a végrehajtásig

ÉRTÉKELÉS: „JÓ”

Gazdasági társaságok tevékenysége

Fôbb megállapítások:

• A gazdasági társaságok a velük szemben támasztott követelményeknek megfeleltek, 

a fogvatartottak foglalkoztatásának eleget tettek

• Tevékenységüket társadalmilag negatív visszhangot kiváltó rendkívüli esemény nem terhelte

• Az üzleti kapcsolatok kiszélesítése, az esetleges profilváltás a szervezeti struktúra 

modernizálásával, valamint többletforrások biztosításával valósítható meg

• A társaságok tulajdonosi irányítása a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatáskörébe került

ÉRTÉKELÉS: „JÓ”

Dömény Sándor bv. dandártábornok




