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A testü let szem pontjából 
történelm i jelentőségű  

korm ányülésről
Az Országos Parancsnokság szakmai bizottsága a büntetés-végrehajtás reális 

viszonyait bemutató és elemző helyzetértékelést készített, amelyet a miniszteri 
értekezlet alaposan megtárgyalt. A szokásos államigazgatási egyeztetések után 
Dr. Balsai István igazságügy-miniszter a kormány 1992. február 13-dikai ülése 
elé tárta a büntetés-végrehajtás helyzetéről szóló előterjesztést. Ezt az önmagában 
is jelentős eseményt az teszi különösen fontossá, hogy az ország demokratikus 
átalakításának folyamatában a büntetés-végrehajtás fejlesztése is szerepel a 
kormány programjában.

Az előterjesztés nem szűk szakmai értékelés volt, hanem szakmánk lega
lapvetőbb feladatainak, azok megoldásának bemutatása, vázolva azt a törek
vésünket, amely az európai normák és felfogás alkalmazására irányul, különösen 
1979 óta.

A környezet (elsősorban a piaci viszonyok) változásának hatásaként az utóbbi 
két évben a hangsúly elsősorban a gazdasági problémákra terelődött, amelyeknek 
megoldásában az államnak nagyobb szerepet kell vállalnia. Ez nem jelenti azt, 
hogy 40 év elmaradt fejlesztését, azonnali pótlását igényeljük. Azt akartuk, hogy 
a kormány pontosan tudja: a büntetés-végrehajtás, az ott dolgozók milyen 
nehéz körülmények között o ldják meg feladataikat; ismerjék meg, hogy az 
elítéltek milyen körülmények között tö ltik  büntetésüket.

Világossá tettük, hogy siralmas műszaki állapotú épületekben, már-már az 
élelmezést megbénító konyhákkal, ezzel párhuzamosan a büntetés-végrehajtási 
dolgozók nem elégséges létszáma miatt túlterhelt állománnyal kell eredményes 
munkát végeznünk. Azt is jeleztük, a bűnözés elleni küzdelem nem lehet sikeres 
pusztán a rendőrség fejlesztésével.

Mindezek ismeretében várható csak nagyobb állami támogatás.
Aktuális problémáink között bemutattuk, miért igényeljük az intézeti és vállalati 

dolgozók azonos megítélését és jövedelmük azonos szinten tartását. Ugyancsak 
részletesen vázoltuk, hogy az elítéltek foglalkoztatása miért nem kezelhető 
egyszerűen gazdasági kérdésként.

Érdemes kiemelni a vitában elhangzott legfőbb ügyészi véleményt, amely 
szerint valósághű, komoly szakmai anyag van a kormány előtt. Arról, hogy a 
bemutatott helyzet ilyen drámai, nem az előterjesztő tehet.

A kormány az előterjesztést elfogadta. Engedélyezte, hogy 100 fős létszám- 
fejlesztést hajtsunk végre, amely a legfontosabb területet, elsősorban az intézetek 
biztonságát erősíti. A foglalkoztatás fenntartása érdekében tárcaközi bizottságnak 
kell kidolgoznia, milyen „kincstári” megrendelésekkel javítható a helyzet. Ezzel
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egyidőben a Pénzügyminisztériumnak és az Igazságügyi Minisztériumnak áprilisig 
javaslatot kell tennie a vállalatok adósságállományának kezelésére.

1992-ben kell kidolgozni a büntetés-végrehajtási vállalatok szervezeti, mű
ködési és irányítási rendszerét, a működőképesség biztosítása érdekében. Elfo
gadta a kormány, hogy ki kell dolgozni és döntésre kell előterjeszteni a bünte
tés-végrehajtás feladatainak európai színvonalú ellátásához szükséges fokozatos 
létszámfejlesztési javaslatot.

Ugyancsak elfogadta a kormány, hogy előterjesztést kell készíteni a fiatal
korúak szabadságvesztés-büntetése végrehajtásának fejlesztésére, elhelyezésük, 
oktatásuk és képzésük, foglalkoztatásuk optimális feltételeinek megteremtésére.

Dr. Tari Ferenc
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Előterjesztés 
a KORMÁNY RÉSZÉRE 
a büntetés-végrehajtás 

helyzetéről
1991. év végén a kormány gazdasági kabinetje két ízben megtárgyalta a 

büntetés-végrehajtás helyzetéről szóló előterjesztést. Az első ülésen a kabinet 
a jelentésben foglalt témakörre vonatkozóan — különös tekintettel a büntetés
végrehajtási vállalatok nehéz helyzetére, a büntetés-végrehajtás költségvetésé
nek és létszámhelyzetének szűkösségére — úgy foglalt állást, hogy a szükséges 
intézkedéseket azonnali beavatkozást igénylő, valamint hosszabb távon végre
hajtandó feladatokra bontva kell meghatározni.

A második ülésen a kabinet a rövid távra vonatkozó kiegészítést tárgyalta 
meg és úgy döntött, hogy a büntetés-végrehajtás helyzetéről szóló jelentésnek 
a kormány elé terjesztését támogatja. A pénzügyminiszter úr álláspontja szerint 
megoldást kell találni a büntetés-végrehajtás legsúlyosabb gondjainak enyhítésére 
és rendezni szükséges a fizetésképtelen büntetés-végrehajtási vállalatok pénzügyi 
problémáit.

A kormány az elmúlt 40 évben nem foglalkozott átfogóan a büntetés
végrehajtás helyzetével. 1990. évben terveztük ennek napirendre tűzését, a 
megtárgyalásra azonban nem került sor. Úgy véljük a büntetés-végrehajtás hely
zete indokolja, hogy a kormányt megfelelően tájékoztassuk és a legszükségesebb 
intézkedésekre javaslatot tegyünk.


