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Időszerű feladatok
1. Az intézet- és intézményrendszer kor

szerűsítését tovább kell folytatni. Vala
mennyi intézet és intézmény írj szervezetet 
alakított ki, különös tekintettel arra, hogy 
2000. január 1 -jével bevezettük a decentrali
zált létszám- és bérgazdálkodást. Ennek ke
retében az intézetek, intézmények parancs
nokai, vezetői a szervezetek alakításánál, 
működtetésénél a jelenleginél jobban hasz
nálhatják fel létszámkeretüket, a rendszeres 
és nem rendszeres személyi juttatások pénz
ügyi fedezeteit. A korszerűsítés keretében 
létrehozzuk -  54 év után ismét -  a Magyar 
Börtönlelkészséget.

2. 2000-től kezdődően fejlesztési fő
irány, hogy minden törvényes módon és for
mában növekedjen a bv. személyi állomá
nyának jövedelme, javuljanak élet- és szol
gálati körülményei. E főirány megvalósítá
sához megemeltük az állomány illetményét 
a kormány által meghatározott 8,25 százalé
kos mértékben. Ugyanakkor jelentősen 
előbbre kell lépni a nem rendszeres szemé
lyi juttatások (ruházati utánpótlási illet
mény, étkezési hozzájárulás, utazási költ
ségtérítés stb.) terén. Meg kell valósítani azt, 
hogy az állomány -  főként az újoncok közül 
- , lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönben 
részesülhessen.

3. A költségvetési lehetőségek függvé
nyében végre kell hajtani a 2072/1998. szá
mú, a bv. intézményrendszer fejlesztéséről 
szóló kormányhatározatot. Ennek értelmé
ben 2000-ben be kell fejezni a fővárosi Ve
nyige utcai, mintegy 1000 fogvatartottat be
fogadó „előzetesház” építését, és az intéze
tet be kell indítani. Folytatni kell a Sopron
kőhidai Fegyház és Börtön rekonstrukció
ját, valamint a nyíregyházi és szolnoki inté
zetek férőhelybővítését. Új és kiemelt (2,2

milliárd Ft nagyságrendű) beruházásként 
meg kell kezdeni a Veszprémi Bv. Intézet 
kialakítását.

A bv. intézetekben olyan felújításokat 
kell megvalósítani, amelyek hozzájárulnak a 
fogvatartotti férőhelyek növeléséhez, a bv. 
állomány szolgálati körülményei javításá
hoz.

4. A 2000. év II. félévében kérnünk kell az 
Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisz
térium vezetését, a bv. tevékenységét figye
lemmel kísérő országgyűlési képviselőket, a 
bizottságokat, az Országgyűlést, hogy a bv. 
2000. évi költségvetési előirányzataként ter
vezettfedezetet a rendszeres személyi juttatá
sok vonatkozásában legkevesebb 536 millió 
Ft-tal, a nem rendszeres személyi juttatások 
előirányzatát 555,4 millió Ft-tal növeljék 
meg.

5. A fiatalkorúak elhelyezésére új (regi
onális) intézeteket kell létesíteni, a differen
ciált nevelési lehetőségek bővítése, a csalá
di kapcsolattartás erősítése érdekében, Bu
dapesten, Miskolcon és Pécsett.

6. A kábítószer bv. intézetekben történő 
terjedésének megakadályozására külön fi
gyelmet kell fordítani.

7. Bár még ez idáig csak egy ilyen ítélet 
született, a tényleges életfogytig tartó sza
badságvesztés végrehajtási feltételeit meg 
kell teremteni.

8.2000-ben ki kell dolgozni a bv. fejlesz
tési koncepcióját. A koncepcióban meg kell 
határozni a bv. rövid távú (2 éves), középtá
vú (8 éves) és hosszú távú (12 éves) fejlesz
tésének irányait, feladatait. A fejlesztési 
koncepció a bv. tevékenységi formái közül 
19 területet ölel fel.

A fejlesztési koncepció magába foglalja 
majd a közelmúltban tett, és jelenleg folya-
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maiban lévő intézkedéseink egy részét is. így 
például a fogva tartotti férőhely növelése ér
dekében tett és teendő munkát, az új egyenru
ha rendszeresítését, a katonai fegyverek el
adását és rendvédelmi fegyverekre történő 
cseréjét.

9. A magyar bv. egyik legfontosabb feladata, 
hogy az európai uniós jogharmonizációval pár
huzamosan vagy azt követően belső szabályozá
sát, szakmai módszertanát, gyakorlatát az Euró
pai Unió normáihoz és gyakorlatához igazítsa.

Bökönyi István


