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Megállapodások
A büntetés-végrehajtás társadalmi kapcsolatainak bővülését mutatják azok a közelmúlt

ban kötött együttműködési megállapodások, amelyek egyike javítani hivatott a közvélemény
ben a szervezetről élő vélekedést, a másik pedig bővíti a szakmai képzés lehetőségeit. A bün
tetés-végrehajtás országos parancsnoksága és a Hekus Rendőrségi Magazin között létrejött 
megállapodás kitér arra, hogy „a felek a közjó javításáért érzettfelelősségüktől vezérelve ...a 
következőkben állapodnak meg: a Hekus vállalja, hogy a bv. által megküldött és a lap profil
jába illő anyagokat megjelenteti. A bv. és az alárendeltségébe tartozó szervek image-ét növe
lő cikkeket jelentet meg, beszámol a sikerekről és eredményekről és minden közérdeklődésre 
számot tartó eseményről. A Hekus munkatársai -  értesítés alapján -  megjelennek az ajánlott 
eseményeken, helyszíneken és sajtótájékoztatókon, azokról a bv. munkáját elősegítő anyago
kat közölnek. A bv. ajánlása alapján a lap bizonyos megjelölt témákkal kiemelten, sorozatban 
foglalkozik.... Bemutatja a bv. állományába tartozók munkáját.

A bv. vállalja, hogy a sajtótörvénnyel összhangban a Hekus tevékenységét az országos pa
rancsnok irányításával messzemenően segíti, megfelelő úton eljuttatja számukra a napi infor
mációkat. A szerkesztőség munkatársainak tájékozódásához biztosítja a feltételeket. Meghív
ja  őket és megteremti számukra a tudományos, szakmai, sport- és szabadidős rendezvényeken, 
valamint a klubhelyiségekben való rendszeres részvétel lehetőségét.”

o
A másik együttműködési megállapodás aláírására a Budapesti Fegyház és Börtönben ke

rült sor, amelyet a Bolyai János Katonai és Műszaki Főiskola és az intézet kötött. Az előzmé
nyek korábbra nyúlnak vissza. Tavaly az intézet személyi állománya lőgyakorlata igénybe 
vehette a főiskolai pisztolylőteret, a vezetői törzs tagjai pedig a főiskola vendégeként részt vet
tek a Bolyai Napok rendezvényein. Az együttműködési megállapodásban afolyamatosság biz
tosítására a felek kapcsolattartókat jelöltek ki. Az együttműködés területei a következők: ki
képzés, oktatás, módszertan, tapasztalatcsere, személyügyi, szociális és egyéb területek. A ki
képzés és oktatás témakörében a főiskola már eddig is biztosított az intézet számára lehetősé
get a főiskolai pisztolylőtér használatára, ezennel a megállapodás alapján az igénybevétel a 
helyőrségi kiképzőbázisra és a főiskolai pisztolylőtérre egyaránt kiteljed. Az intézet vállalta a 
megállapodásban, hogy figyelemmmel kíséri és segíti afőiskolán bv. ösztöndíjjal tanulmányo
kat folytató hallgatók szakmai fejlődését. A módszertan területén a felek azt határozták el, hogy 
kölcsönösen átadják, illetve átveszik az általuk alkalmazott pedagógiai módszereket, különös 
tekintettel a nehezen kezelhető személyekre.

A felek megállapodtak abban is, hogy kicserélik szolgálati és kiképzési tapasztalataikat, va
lamint a fegyverzeti anyagokkal, a járművekkel és a híradóeszközök alkalmazásával összefüg
gő ismereteiket, továbbá azon jogszabályok alkalmazásának tapasztalatait, amelyek mindkét 
szervre vonatkoznak, kölcsönös információcserét határoztak el a létszámgazdálkodást érin tő kér
désekben is. Meghívták egymást a Bolyai-napok, illetve az Adoiján-nap rendezvényeire.


