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Úi Jogszabályok 
és in tézkedések

Az 1992. évi IX. törvény módosította és kiegészítette a társadalombiztosításról 
szóló 1975. évi II. törvényt, amely így alapvetően megváltoztatta a társadalombiztosítás 
eddigi rendszerét. Fontos új szabályokat tartalmaz minden magyar állampolgárra, tehát 
a büntetés-végrehajtási dolgozókra és a fogvatartottakra, szigorított javító-nevelő munkát 
végző személyekre vonatkozóan is. A törvény jelentős eleme, hogy meghatározza a 
biztosított fogalmát.

Rendelkezéseinek végrehajtásáról a 48/1992/III. 13. Kormányrendelet gondoskodik.
Az 54/1992. (III. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás egészségügyi szol

gáltatásának igénybevételére jogosító igazolványról rendelkezik. A betegbiztosítási iga
zolvány érvényesítését az intézetek és a Bv. Országos Parancsnokság Személyügyi és 
Szociális Főosztálya végzi.

Az 1992. évi XIII. törvény a büntető jogszabályokat módosította. E szerint új 
bűncselekmény a számviteli fegyelem megsértése és a csődbűntett.

A honvédelmi miniszter és az igazságügy-miniszter 3/1992 (II. 21.) HM-IM 
együttes rendeletében a katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatásának és 
pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM-IM együttes 
rendeletet módosította. Az IM katonai főosztályának megszűnése miatt a szabad
ságvesztés félbeszakítását (10 naptól 3 hónapig) az IM Bv. Ügyek Önálló Osztályának 
vezetője engedélyezheti. Ugyancsak ehhez az osztályhoz fordulhatnak — többek között 
— a büntetés végrehajtásával kapcsolatos kérelemmel, panasszal, közérdekű bejelentéssel.

* * *
A bv. országos parancsnoka a testület hivatásos állományú tagjainak kondicionáló 

és regeneráló vezényléséről rendelkezett a 0104/1992. (IK Bv. Mell. 2.) OP intéz
kedésében. A hivatásos állományban szolgálatot teljesítő 45 éven felüli és legalább 10 
éves bv. szolgálattal rendelkező testületi tagokat fizikai teljesítőképességük fenntartása 
és fokozása érdekében 2 évenként kondicionálásra kell vezényelni. Az egyes intézetek 
által a vezénylésre igénybevehető turnusokat 1993 novemberéig az intézkedés melléklete 
tartalmazza. Az intézkedés 1992. február 15-től hatályos, s ezzel egyidejűleg a korábban 
ugyanebben a témában kiadott 0138/1989. (IK Bv. Mell. 8.) OP intézkedés hatályát 
veszítette.

A 0125/1992. (IK Bv. Mell. 3.) OP intézkedés szól a bv. vállalatok gyártási 
kapacitásának kedvezőbb kihasználásáról. Ennek lényege az, hogy a bv. intézetek és 
vállalatok beszerzéseinél 1992. április 1-jétől a bv. vállalatok termékeit előnyben kell 
részesíteni.

A BvOP vállalatfelügyeleti főosztályának meg kell küldeni a gazdálkodó egységek 
számára az érvényes vállalati árjegyzéket. Ha a termékek ara és minősége megegyezik 
a külső forrásból származó ajánlattal, akkor a bv. vállalattól kell beszerezni az árut. 
Ha pedig a külső ajánlat kedvezőbb, akkor a bv. vállalattal áralkut kell kezdeményezni.
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A bv. országos parancsnokának általános helyettese a 0153/1992. (IK Bv. Mell. 
2.) OPáh intézkedésében a sajtóösszekötők kijelöléséről, valamint a Börtönügyi Szemle 
és a Börtönújság terjesztéséről rendelkezik. Az intézkedés meghatározza a sajtóösz- 
szekötők feladatait. Az előfizetés rendjét és az elszámolást az intézkedés melléklete 
szabályozza.

A 0154/1992. (IK Bv. Mell. 3.) OPáh intézkedés mellékleteként Módszertani 
Útmutató jelent meg a bűnügyi nyilvántartók feladatkörébe tartozó egyes igazgatási 
rendelkezések egységes végrehajtására. Az intézkedés 1992. áprüis 1-jétől hatályos, a 
0155/1984. (IK Bv. Mell. 6.) OPáh intézkedés egyidejűleg hatályát vesztette.

* * *
A bv. országos parancsnokhelyettesének 0203/1992. (IK Bv. Mell. 2.) OPh 

intézkedése a személyi állományra vonatkozó élelmezési normákat módosítja. Az 
áremelkedések kompenzálása miatt 1992. március 1-jétől határozza meg az IM Oktatási 
Központban, a Váci Tiszthelyettesképző Iskolán, az ügyeleti és készenléti szolgálat 
ellátásán, az elemi csapások elhárításában résztvevők, a közétkeztetésben résztvevők 
élelmezési normáját, valamint az „M” konzervnormát.

A 0204/1992. (IK Bv. Mell. 2.) OPh intézkedés a fogvatartottak élelmezési 
normáit módosította a már kialakult felosztásban (dolgozó, nem dolgozó, fiatalkorú, 
könnyű testi munkát végző stb.). Az intézkedés 1992. március 1-jétől hatályos.

A 0206/1992. (IK Bv. Mell. 3.) OPh intézkedés az IM Oktatási Központ 
(Pilisszentkereszt), illetve a Továbbképzési és Oktatási Központ (Igái) igénybevételének 
térítési díját állapítja meg 1992. április 1-jei hatállyal. Az intézkedés kiterjed a 
szervezett továbbképzésekre, a szabad férőhelyek értékesítésére, büfészolgáltatásra, a 
kondicionálásra és regenerálásra vezényeltekre, a szakipari munkát végző külső szervek 
dolgozóira, valamint a különféle rendezvényekre.

Nemzetközi kapcsolataink
1992. április 30-án a Bv. Országos Parancsnokság főosztályvezetői értekezlete 

megtárgyalta a büntetés-végrehajtás nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről és a kap
csolatok bővítésének fő irányairól szóló előterjesztést. Nemzetközi tevékenységünket 
az ott elfogadott értékelés és állásfoglalás szellemében folytatjuk.

Március 17—24. között a magyar büntetés-végrehajtás vendége volt Gábriel Amír 
vezérezredes, az izraeli büntetés-végrehajtás főigazgatója és Mordechai Jerushalmi 
ezredes, a büntetés-végrehajtási főosztály vezetője. A látogatásnak külön érdekességet 
adott az a tény, hogy először járt Magyarországon magas szintű izraeli büntetés-vég
rehajtási delegáció. Amír úr elégedett volt a tartalmas szakmai és szabadidős prog
ramokkal és annak a reményének adott hangot, hogy a két ország közötti együttműködés 
a jövőben folytatódni fog.

Március 30. és április 1. között Magyarországon járt dr. Harald Stifel szlovák 
igazságügyminiszter-helyettes, dr. Anion Fábry, a szlovák bv. országos parancsnoka 
és dr. Anton Reis, a bv. országos parancsnok általános helyettes. A látogatás célja a 
régóta meglévő magyar és szlovák büntetés-végrehajtási együttműködés további elmé
lyítése volt.


