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Az együttműködés keretében osztályunknak legszélesebb körben a büntetésvégrehajtási 
intézményekkel van kapcsolata. 

Munkaerő biztosításával rendkívül sok segítséget nyújtanak nekünk az üdülők üzemeltetésé
ben, a tavaszi-őszi munkálatoknál, valamint az üdülők felújítási munkálataiban. Az elmúlt években 
átlagosan 12 OOO munkanap volt meghatározva éves viszonylatban. 

Másik fontos feladat a szolgáltatások biztosítása, elsősorban a mosatásra gondolok. Szélese
dett az elmúlt évben ez a kapcsolat is a varratásokkal. 

Az együttműködési szerződésünkben sokszor felvetődött az a gondolat, hogy büntetésvégre
hajtási intézményeinkben termelt zöldségek, gyümölcsök és húsféleségek esetleg az üdültetésben 
is kapjanak szerepet. Ez az együttműködés nagyon nehezen halad, bár az utóbbi időben segítséget 
kaptunk a gyümölcsellátásban és a hús kérdésben is előre tudtunk lépni. 

Várhatunk előrelépést abban a vonatkozásban, hogy a büntetésvégrehajtásban folyó termelési 
munkát esetleg egyeztetnénk, és az ellátást ehhez lehetne igazítani. 

A BM a büntetésvégrehajtás részére közös megállapodás alapján üdültetéssel nyújtott viszont
szolgáltatást. 

Ennek növelése csak szűkösen lehetséges, mert a két intézmény eléggé leterhelt. 
Szélesedett kapcsolatunk az elmúlt évben azzal, hogy elhelyezést biztosítottunk a továbbkép

zések megtartására. 
A szabad férőhelyek jobb kihasználása érdekében a büntetésvégrehajtásra is gondoltunk, de 

ebben a kérdésben nem tudtunk előre jutni. Remélem, hogy az értekezletet követő konkrét meg
beszélések majd lehetővé teszik a továbblépést. 

A HM-mel kapcsolatunk elsősorban Budapestre korlátozódott. Az elmúlt időszakban a gyer
mekintézmények közös hasznosítására törekedtünk. Szolgáltatásokban is kaptunk a HM-től segít
séget, elsősorban mosatás terén, Kenese és Marcali térségében. 

Közös együttműködésünk van Boglárlelle területén a kikötő- és az üdülőparancsnokok 
megeggyezése alapján a sportterületek használatára. 

Az üdülő beutalók cseréje a lehetőségek, illetve az üdülőhelyek szélesítését vonná maga után, 
természetesen csak kölcsönösségi alapon, a darabszámok egyeztetésével. 

Az üdültetés szempontjából is javasolom együttműködés kidolgozását, szűkösebb lehetősé
gek között együttes fellépést eredményezhetne a Duna-kanyar és a Budapest körzetében megépülő 
üdültetési lehetőségek fejlesztésénél. 

A Munkásőrséggel elég szűkösek kapcsolataink. Az elmúlt három évben turnusonként mint
egy öt család csereüdültetése valósult meg Badacsonytomajon és Siófokon. 

Lehetőséget látunk az együttműködésre a jövőben is Budapesten a nyári főszezonban szaba
don maradó oktatási központjuknak a felhasználásában, esetleg egy budapesti üdülő létrehozásá
ban. 

A Vám- és Pénzügyőrséggel ez ideig sajnos semmilyen közvetlen kapcsolatunk nincs, ennek 
lehetőségét nem is mértük fel. Azt hiszem, hogy erre külön megbeszélés alapján kerülhet sor. 
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A Fővárosi Tanáccsal közös beruházásban megvalósított célcsoportos szolgálati és a Fővárosi 
Tanács által biztosított önerős OTP társasházi lakásokkal kapcsolatban kialakult helyzetről kívá
nok tájékoztatást adni, kapcsolódva Szentpéteri Gyula et. előadásában már röviden vázolt problé
mához. 
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