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Nemzetközi
kapcsolatok

1992. május 4—7. között Strasbourgban került sor az Európa Tanács rendezésében 
a börtönlelkészek nemzetközi konferenciájára. Magyar részről dr. Bartha Tibor és dr. 
Majzik Mátyás lelkész vett részt a tanácskozáson.

Június 18—21. között Velencében tartottak — szintén az Európa Tanács koordi
nálásában — nemzetközi konferenciát a „Börtönökben előforduló fertőző betegségek 
és az AIDS kezeléséről”. A magyar büntetés-végrehajtást dr. Németh Mihály alezredes 
és dr. Zathureczky György, a Pálhalmai Börtön és Fogház főorvosa képviselte.

Július 19-től 23-ig dr. Tari Ferenc országos parancsnok vezetett delegációt 
Bajorországba. Tagjai voltak: Csáti András alezredes, a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnoka, Schneider Gyula őrnagy, az Állampusztai Börtön és Fogház főagronómusa 
és Oltyán István százados, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nevelője. (Az út 
tanulságait közreadó dolgozat e számunkban olvasható.)

Július 31 és augusztus 8 között dr. Estók József ezredes és Ruzsonyi Péter 
főhadnagy vett részt az Amerikai Börtönügyi Társaság kongresszusán. Dr. Estók József 
előadást tartott a magyar fiatalkorú elítéltek fogvatartásának problémáiról. (A korrekciós 
kongresszuson szerzett benyomásokról szintén e lapszámban olvashatnak.)

Új jogszabályok 
és belső rendelkezések

T örvények
Az 1992. évi XV. törvény módosította a foglalkoztatás elősegítéséről és a munka- 

nélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt. E szerint a munkaviszony megszűnését 
követően a munkanélküli járadék csak annyi hónap elteltével folyósítható, ahány havi 
átlagkeresetnek megfelelő végkielégítésben részesült a munkanélküli.

A büntetés-végrehajtás valamennyi polgári dolgozójára kiterjed a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tön’ény hatálya. A törvény egyes szakaszaiban 
lehetőséget biztosít az ágazati miniszter által történő szabály ozásra is. Az erre vonatkozó 
IM rendelet elkészítése folyamatban van.

A korm ány ren d eletéi
V.

A kormány 106/1992 (\J. 26.) számú rendeletében módosította a társadalombiz
tosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990 (V. 1.) MT 
rendeletet és a társadalombiztosítás egészségügyi s/olgaltatásanak igénybevételére jo
gosító igazolványról szóló 54/1992 (III. 21.) Korín, rendeletét.
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A 107/1992 (VI. 26.) számú kormányrendelet szabályozza a térítési díj ellenében 
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat és térítésük módját. A rendelet felsorolja 
a biztosított által részleges térítési díj ellenében igénybe vehető, és a biztosított által 
is csak teljes térítéssel igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat.

A lakást vásárolni szándékozókat érdekelheti, hogy a 76/1992 (IV. 30.) Korm. 
rendelet módosította a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988 (XII. 26.) MT rendeletet.

M inisztérium i ren d eletek
A lakásra gyűjtők körében jelentős változást jelent a lakáscélú megtakarításokról 

szóló 90/1987 (XII. 29.) PM rendelet módosítását tartalmazó 16/1992 (V. 29.) PM 
rendelet hatályba lépése.

A belügyminiszter 9/1992. (VI. 5.) BM rendelete a belügyi egészségügyi szolgálat 
igénybevételéről szól. A rendelet hatálya kiterjed a bv. dolgozókra, bv. nyugdíjasokra 
és azoknak velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozóira is. Az új szabályozás 
a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevétele miatt nem zárja ki a háziorvosválasztás 
jogát.

A jogosítványt megszerezni kívánók, de a már azzal rendelkezők számára is fontos 
új jogszabály a 20/1992 (III. 21.) KHVM rendelet a közúti járművezetők képzéséről, 
vizsgáztatásáról és szakképesítéséről. Ehhez kapcsolódik a 13/1992 (VI. 26.) NM  
rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról. A rendelet 
8. §-ának c. pontja kimondja, hogy az egészségi alkalmassági vizsgálatot 1. fokon a 
bv-nél szolgálatot teljesítők, vagy munkaviszonyban állók részére a bv. intézet, vagy 
a BM által kijelölt orvos végzi.

Az igazságügy-miniszter 13/1992 ( Vili. 7.) IM rendeletével határozott a szi
gorított javító-nevelő munkára ítéltek büntetésének félbeszakításáról. Végrehajtásáról 
a 0267/1992/IK Bv. Mell. 8./Op. intézkedés rendelkezett, így a bf-re bocsátottak 1992. 
augusztus 15-én elhagyták a martonvásári intézetet.

Az igazságügy-miniszter a 11/1992 (VII. 21.) IM rendeletében a Büntetés-vég
rehajtási Szolgálatért Emlékplakett alapításáról rendelkezik. A plakett ezüst és bronz 
fokozatát a bv. országos parancsnoka is adományozhatja.

U tasítások  és In tézkedések
Az igazságügy-miniszter 4/1992/IK Bv. Mell. 4./IM utasításában az IM Bv. 

Országos Parancsnokság szervezeti és működési szabályzatának közzétételéről rendel
kezik. A teljes szöveg az IK Bv. Mell. Különszámában található meg. Az SZMSZ I. 
részében a parancsnokság jogállását és feladatait határozza meg. A II. rész foglalkozik 
a parancsnokság szervezeti felépítésével és felügyeleti rendjével, szervezeti egységeivel 
és ügybeosztásával, a tájékoztatási és információs rendszerrel, a különböző bizottsá
gokkal.

A bv. vállalatok jövedelemszabályozásáról és a bv. anyagi ösztönzési rendszeréről 
a 7/1992/IK Bv. Mell. 6./IM utasítás, végrehajtásáról pedig a 0263/1992/IK. Bv. 
Mell. 6../OP intézkedés gondoskodik. Hatályba lépésükkel egyidejűleg (1992. július 
15.) a 4/1991/IK Bv. Mell 3./IM utasítás és a 0150/1991/IK Bv. Mell. 370P intézkedés 
hatályát vesztette.
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A bv. országos parancsnoka 0146/1992/IK Bv. Mell. 4./OP intézkedésében a 
szolgálati lovak alkalmazását és a lovasjárőr-kiképzés rendjét határozza meg. Az 
intézkedés alapján lovasjárőr szolgálatot Állampusztán, Baracskán, Pálhalmán és Nagy
fán lehet szervezni. A kiképzés és a továbbképzés a Baracskai Börtön és Fogházban 
történik.

1992. június 1-jétől lépett hatályba a fogvatartottak részére érkező csomagok 
átvételéről, a csomagok házhoz kézbesítési díjának megfizetéséről szóló 0150/1992/IK 
Bv. Mell. 4./OP intézkedés. Kiadását az indokolta, hogy a fogvatartottak, illetve az 
előzetesen letartóztatottak részére érkező csomagok bv. intézetekbe történő szállításáért 
fizetendő kézbesítési díj megelőlegezése komoly anyagi és adminisztrációs terhet 
jelentett a bv-nek. A Magyar Posta Vállalat ezért kérésünkre felhívta a postahivatalok 
figyelmét arra, hogy a fogvatartottak címére szóló csomagok feladóit tájékoztassák a 
kézbesítési díj megfizetésének szükségességéről. A bv. intézetekben szintén rendszeresen 
tájékoztatni kell a fogvatartottakat, hívják fel hozzátartozóik figyelmét e változásra. 
Az intézetek a kézbesítési díj megfizetése nélkül feladott csomagokat ugyanis nem 
veszik át, hanem visszaküldik a feladónak.

Az országos parancsnok 0256/1992UK Bv. Mell. Különszám/OP intézkedésében 
a Bv. Sajtóirodájának megalapításáról rendelkezik. A sajtóiroda a bv. országos pa
rancsnoka általános helyettesének felügyelete alatt működik. Feladatait, szervezetét 
külön szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A sajtóiroda részben önálló 
bv. szerv. Az Országos Parancsnokságtól elkülönült szervezettel rendelkezik, gazdasági 
feladatait a KEI látja el.

A 0257/1992/IK Bv. Mell. 6./OP intézkedés az adótanácsadói szolgálatot 
szervezi meg a bv-nél. Az intézkedés alapján a Gazdasági Főosztály adótanácsadói 
oklevéllel rendelkező erre kijelölt dolgozóját előzetes időpont egyeztetése után felke
reshetik a bv. intézetek, intézmények dolgozói és a bv. nyugdíjasai, személyükre 
vonatkozó adóügyi kérdésekkel. Az adótanácsadás nem terjed ki a vállalkozási tevé
kenységből származó jövedelem elszámolására.

A bv. országos parancsnok általános helyettese a 0151 / 1992/1K Bv. Mell 
6../OPáh intézkedésével Módszertani Útmutatót adott ki a szolgálati kutyák tartásáról, 
kiképzéséről és alkalmazásáról.

Feltehetően nagy segítséget jelent majd a mindennapi munkában az IK Bv. Mell. 
idei 2. Különszáma. Ez a bv. munkáját szabályozó hatályos miniszteri rendeleteket, 
utasításokat, belső rendelkezéseket tartalmazza. A felsorolást tárgymutató egészíti ki.

A z A lkotm ánybíróság határozata
Az Alkotmánybíróság 22/1992 (IV. 10.) AB határozatával 1992. szeptember 30-i 

hatállyal megsemmisítette az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névvi
selésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15. § (3) bekezdését. E rendelkezés szerint ugyanis 
a fegyveres erők és testületek hivatásos állományába tartozó házasuló a házasságkötést 
megelőző eljárásban az anyakönyvvezető előtt igazolni volt köteles, hogy az illetékes 
parancsnok a házasságkötéshez engedélyt adott és az abban megszabott határidő még 
nem telt el. A határozat teljes terjedelmében az 1K Bv. Mell. 4. számában megtalálható.


