
TÁJÉKOZTATÓ

Építési, beruházási és fejlesztési 
elgondolások

A bv-testület építési tevékenységének alapvető célja a büntetésvégrehajtás 
műszaki-tárgyi feltételeinek megfelelő színvonalú biztosítása.' E körbe tartozik 
a büntetésvégrehajtás alaptevékenysége és lakásberuházása, karbantartása, javí
tása, valamint az ehhez kapcsolódó — építésszerelési és technológiai — munka, 
a beruházás és fenntartás tervezése, a megvalósítás szervezése és lebonyolítása.

Az alaptevékenységi beruházások olyan intézetfejlesztési feladatok megva
lósítására szolgálnak, melyek elősegítik a fogvatartottak kulturáltabb elhelyezé
sét, az intézetek zavartalan működését, és garantálják a nevelés célkitűzéseinek 
biztosítását.

A büntetésvégrehajtás beruházási-felújítási alaptevékenységénél — a közel
múltban az elítéltek megnövekedett létszáma miatt -  a legnagyobb feszültség 
az elhelyezésnél, illetve az épületek állagának megóvása, korszerűsítése kapcsán 
jelentkezett. E gondok megoldása érdekében a Honvédelmi Bizottság jóváhagy
ta az új budapesti szállás felépítését, és az ehhez szükséges pénzügyi eszközök 
biztosítását — bevonva a finanszírozásba a bv-vállalatoknál képződő forrásokat 
te. így kezdődött meg gyorsított ütemben a Maglódi úti 1200 fős szállásépület 
beruházásának előkészítése. A kivitelezés befejeződött, az épületet 1989 máso
dik félévében használatba vettük.

A büntetésvégrehajtás raktározási körülményei évek óta nem felelnek meg 
a követelményeknek, a központi készletek elhelyezése csak raktárépületek bér
bevételével oldható meg. Ezért határoztuk el, hogy kialakítunk egy korszerű, 
megfelelő alapterületű központi raktárbázist. A Maglódi úti beruházás is meg
valósult, és jelentősen javultak a raktározás körülményei.

Változatlanul komoly nehézséget okoz az intézeti konyhák egy részének 
leromlott műszaki állapota. Az alaptevékenységi beruházásra költhető pénzből 
három intézetnél került sor (Állampusztán és Miskolc.on 1500 adagos, Szombat
helyen 500 adagos) új konyha létesítésére, illetve átépítésére e tervidőszakban.

Folytatjuk a hatodik ötéves tervben megkezdett energiaracionalizálási 
programot, ennek keretében három intézetnél (Miskolcon, Pécsett és Tökölön) 
áttértünk, illetve át kívánunk térni gázenergia-hordozó felhasználására. A mű
szaki infrastruktúra megteremtése érdekében a tököli és a márianosztrai intéze
teknél a területi regionális vízműrendszerhez kapcsolódtunk, hogy jó minőségű 
ivóvizet tudjuk adni a fogvatartottaknak. A keletkezett szennyvizek elvezetését 
a területi csatomaműrendszerhez csatlakoztatva kívánjuk megoldani.

A szigorított javító-nevelő munkára ítéltek elhelyezésére a Martonvásári 
Bv. Intézetben egy 300 főt befogadó szállásépületet hoztunk létre. Ugyanak
kor Miskolcon is lehetőséget teremtettünk 300 fő elhelyezésére. A szigorított
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Lumumba utcai szolgálati lakások

javító-nevelő munkát végrehajtó intézetnél gondot okoz, hogy új műszaki infra
struktúrát (elektromos háttérhálózatot, a vízbázis növelését, a szennyvízelhelye
zés bővítését), kell kiépíteni. Ez ugyanis jelenős pénzügyi eszközök lekötésével 
járt együtt.

A lakásberuházásra rendeltetett pénzeszközök a személyi állomány lakás- 
helyzetének megoldását és javítását szolgálják. Kiemelt feladatunk a budapesti 
lakások építése. Á Fővárosi Tanáccsal közösen növeltük a lakások számát, illet
ve saját beruházásként átadtunk 40 lakást a Lumumba utcában. S még e tervidő
szakban 22 lakás kivitelezése van folyamatban. Ezen kívül természetesen az or
szág különböző városaiban is folyt lakásépítés, illetve lakásvásárlás. Eddig sajnos 
csak a jogos igények egy részét tudtuk kielégíteni.

A büntetésvégrehajtási intézetek jelentős része a századforduló idősza
kában épült. Ezért zömük korszerűtlen, a kiszolgáló létesítmények (pl. kony
hák, mosodák) hiányosak. A külső és a belső közművek (víz-, csatorna-, elektro
mos és fűtési rendszerek) elhasználódott állapotban vannak, működésük se a 
követelményeknek, se a különböző szabványoknak ném felel meg.

A büntetésvégrehajtási testület épületállományának elhasználódása, a fog
vatartó ttak korszerűbb elhelyezésének igénye, a fenntartási ráfordítás növelé
sét, sőt az intézeteknél átfogó rekonstrukciót követel. Már a hetedik ötéves terv 
előkészítése során számoltunk azzal, több vizsgálat alapján, hogy a leginkább el
hanyagolt intézeteknél hozzá kell fogni a teljes újjáépítéshez. A felmérések sze-
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A Maglódi úti, 1200 elítéltet befogadó szálláskörlet

rint az e célra tervezhető források messze alatta maradnak a szükségleteknek. 
Ezért ebben a tervidőszakban csak arra vállalkozhattunk, hogy néhány intézet
ben (például az Állampusztai Börtönben, a Baracskai Börtön és Fogház robozi 
körletén, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a Váci Bv. Intézet terüle
tén) megkezdjük a már halaszthatatlanná váló rekonstrukciós munkákat. 
A többi bv-intézetnél csak a működést veszélyeztető feladatok megoldását in
dítottuk be.

A rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeken belül mind nagyobb erőfeszí
téseket teszünk az épületek állagának megóvására. Jelentős összegeket fordítot
tunk, illetve fordítunk az intézeteink hőtermelőinek korszerűsítésére, fűtési 
rendszereinek rekonstrukciójára. Az épületek felújítását és fenntartását az álta
lánostól lényegesen eltérő módon — a büntetésvégrehajtási sajátosságokat figye
lemé véve — kell végrehajtani. Legdöntőbb eltérés, hogy a szükséges átalakítási 
és felújítási munkákat funkcionálisan működő építményeken kell végezni, biz
tosítva a szakaszos üzemeltetés műszaki-biztonsági követelményeit.

A berendezési tárgyakat és szerelvényeket úgy kell kiválasztanunk, hogy 
azokat az elítéltek általában gondatlanul, kíméletlenül használják majd. Épü
leteink és berendezéseink állagának megőrzésében jelentős szerepet kell kapnia 
a tervszerű megelőző karbantartásnak.

Az előttünk álló építési, beruházási feladatok sem ígérkeznek könnyűnek. 
A Maglódi úti szállásépület befejezését követően — a pénzügyi lehetőségek függ
vényében — az a büntetésvégrehajtás szándéka, hogy Budapesten új központi 
mosodát és vegytisztítót hoz létre, amellyel a megnövekedett igények gazdasá
gosabb kielégítését óhajtja elérni. Hozzá kell kezdeni több olyan beruházáshoz, 
ami a folyamatban levő nagy beruházások miatt elmaradt. Gondolok itt a kör-
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nyezetvédelmi szempontból fontos szennyvíztisztító-berendezésekre, illetve a 
Fővárosi Bv. Intézet korszerűsítésére. Ez utóbbira vonatkozó tanulmánytervek 
már elkészültek.

A büntetésvégrehajtás építési tevékenységében eddig jelentős részt kép
viselt a saját vállalkozásban végzett munka. Ma már az építési tevékenység meg
valósítási gyakorlata nem felel meg a követelményeknek, de a bv-testület által 
támasztott elvárásoknak sem. A rendelkezésre álló szűkös anyagi eszközök meg
kívánják azok mind ésszerűbb felhasználását, tehát azt, hogy a lehetőségek ha
táráig minimalizáljuk az építési költségeket és a büntetésvégrehajtási sajátossá
goknak jobban megfelelő kivitelezési gyakorlatot valósítsunk meg. Ezért dön
tött úgy a bv.vezetése, hogy létrehozza a Tervező és Epítésszervezési Irodát, 
valamint hosszabb távon a büntetésvégrehajtás saját vállalkozású munkáinak 
végzésére az építési-kivitelező szervezetet.

Tovább növeli gondjainkat, hogy az új szabályozás megszünteti az anyag
áras saját kivitelezés fogalmát és bevezeti a teljesítményértékben való elszámo
lást. Az alapanyagárak megemelése, a forgalmi adó fizetésének kötelezettsége 
és az új elszámolási rendszer bevezetése együtt nagymértékben csökkenti pénz
ügyi forrásaink reálértékét, és várhatóan tovább lassítja egyre sürgetőbb beru
házási-felújítási célkitűzéseink megvalósítását.

E cikk keretében nem vállalkozhattam a büntetésvégrehajtás építési, be
ruházási és fejlesztési tevékenységének átfogó bemutatására, csak érzékeltetni 
szerettem volna e munka sokrétűségét. Az említett munkálatok pénzügyi, mű
szaki vonatkozásainak feltérképezése csak több ember szellemi vállalkozása 
lehet.

Simon László 
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Az uj 4500 m -es alapterületű Központi Anyagraktár


