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M
ár-már közhelyszerű, ha 
azt mondom, hogy 1996- 
ban is rendkívül ellent
mondásos körülmények 

között végeztük munkánkat. Válto
zatlanul küzdöttünk az évek óta visz- 
sza-visszatérő jelenségekkel, mint pl.: 
a működés nem megfelelő finan
szírozása, a személyi feltételek biz
tosítása, dolgozóink anyagi helyzete, 
vagy intézményrendszerünk korsze
rűtlenségéből adódó problémáink.

Ugyanakkor számos területen ked
vező folyamatok értek jelentős állo
másokhoz, melyekről később szólok.

Nehézségeink, gondjaink ellenére 
1996-ban súlyos rendkívüli esemé
nyektől mentes, több tekintetben 
kifejezetten sikeres évet zártunk, 
amit elsősorban a tisztességes, áldo
zatot is vállaló, a szakmai feladatok 
elvégzésére koncentráló személyzet
nek köszönhetünk. Ez nem jelenti 
azonban azt, hogy nem észleltünk 
nemkívánatos jelenségeket, nem kel
lett sokszor határozottan, akár bünte
tőjogi felelősségrevonást is kezde
ményezve fellépni néhány dolgo
zónkkal szemben. És azt sem jelenti, 
hogy évközben sok kisebb-nagyobb 
- nem a feltételek hiányából, hanem 
figyelmetlen, pontatlan munkavég
zésből adódó - hibát nem kellett kor
rigálnunk. Ezt tapasztaltuk az Orszá
gos Parancsnokság felügyeleti, ellen
őrzési tevékenységében ugyanúgy,

mint az intézetek végrehajtó munká
jában. Mindezek ellenére az össze
gezés pozitív.

1996-ban is - a működés zavartalan 
biztosítása mellett - az európai mér
tékkel mért, korszerű büntetés-vég
rehajtás kialakítását tekintettük leg
fontosabb célkitűzésünknek.

E fő cél szem előtt tartásával a már 
több éve megkezdett folyamat része
ként, sok-sok, egymással is össze
függő részfeladaton dolgoztunk, me
lyekből külön említést érdemel az 
intézetek biztonsági rendszerének 
továbbfejlesztése, a biztonsággal 
összefüggő tevékenység erősítése, 
intézmény-rendszerünk fejlesztése, a 
személyzet képzési feltételeinek ma
gasabb szintre emelése és nem utolsó 
sorban a jogalkotó, szabályozó mun
kánk tovább folytatása.

Közismert, hogy 1996-ra teljessé 
vált a törvényi szintű szabályozás. 
Szándékosan nem a lezárult kife
jezést használom, hiszen a büntető
jogi reform részeként a büntető eljá
rási törvény újragondolása után 
nyilván a büntetések és intézkedések 
végrehajtásáról is önálló törvény 
születik majd. Csak emlékeztetőül: 
az 1993. évi XXXII. törvény a bünte
tések és intézkedésekről, az 1995. 
évi CVII. törvény a jogállásról és 
utolsóként a régen várt 1996. évi 
XLIII. törvény a fegyveres szervek
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hivatásos állományú tagjainak szol
gálati viszonyáról.

Ez utóbbiból talán a legfontosabbnak 
az tekinthető, hogy a büntetés-vég
rehajtási dolgozókat megillető jo 
gokkal, járandóságokkal és köte
lezettségekkel összefüggő szabályok 
és az ezekkel kapcsolatos garanciák 
törvényi szintre emelkedtek. Nagyon 
fontos az is, hogy a törvény a fegy
veres és rendvédelmi szerveknél dol
gozók alapvető jogosultságában nem 
tesz különbséget, ezeket egységesen 
kezeli. Nagy jelentősége van annak, 
hogy az illetmény-, a pótlék- és az 
előmeneteli rendszer bevezetésével 
egy olyan problémakör rendeződik, 
mely gyakran okozott gondot hu
mánpolitikai tevékenységünk eddigi 
végzése során. Tudom persze, hogy 
az igazi az lenne, ha nem kellene '99- 
ig várni az új illetmény-rendszerrel.

A szolgálati törvény említése során 
külön is szólni kell a büntetés-végre
hajtás szakmai napjáról. A szakmai 
nap törvényben rögzítését a bün
tetés-végrehajtás társadalmi presz
tízse elismerésének, növekedésének 
tekinthetjük. Biztos vagyok abban, 
hogy az elmúlt évben egy olyan tra
díció vette kezdetét, mely a szakma 
bemutatására, a büntetés-végrehajtási 
dolgozók összetartás-érzetének erő
södésére, és nyugodtan mondjuk ki: 
az itt dolgozók méltó ünneplésére 
lesz alkalmas. Ehhez mintát ad az

első szakmai nap, melynek sikere 
alapvetően a széleskörű program- 
ajánlatnak, a jó színvonalú szerve
zésnek és dolgozóink lelkesedésének 
köszönhető.

Ha majd évek múlva valaki elemzi 
a '90-es éveket, bizonyára az újra
szabályozás éveinek is tekinti azo
kat. A törvényeket követően számos 
rendelet, utasítás, OP intézkedés je 
lent meg - és tegyük hozzá - vár 
megjelenésre. így 1996-ot a belső 
szabályozás évének is tekinthetnénk. 
Nemcsak azért, mert most jelent 
meg a 6/1996. IM. rendelet a szabad
ságvesztés végrehajtásának szabálya
iról, vagy a fogvatartottak fegyelmi 
felelősségéről (a bv. szabályzatok), 
hanem elkészültek és február végé
ig megjelennek a HSzt-hez kapcso
lódó miniszteri utasítások, a szolgá
lati és alaki szabályzat, valamint az 
Országos Parancsnokság új Szerve
zeti és Működési Szabályzata.
Ezek mellett 48 különböző témájú 
belső rendelkezést adtunk ki. De a 
szabályozás ezzel nem ért véget, hi
szen az intézeteink belső utasításait 
is át kellett, át kell dolgozni. Ezek 
számát felsorolni is sok lenne, így 
csak példálózva említem az enyhébb 
végrehajtási szabályok alkalmazásá
nak, a beszélők rendjének, az intéze
tek be- és kilépési rendjének, a fegy
verhasználat stb. újraszabályozását. 
Miért emelem ki a szabályozás té
nyét amellett, hogy jelentős tartalmi
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vonatkozásai vannak? Azért, mert 
mindezt a napi munka mellett kellett 
elvégeznünk úgy, hogy erre - külö
nösen az intézeteinkben - nincs kü
lön szakapparátus, de az Országos 
Parancsnokság munkatársainak mun
kaidejét is nagymértékben igénybe 
vette e tevékenység.

1996. kiemelkedő eseménye, hogy a 
tiszthelyettes és a zászlósképzést je 
lentőségéhez méltó körülmények kö
zé került Hosszú évek dédelgetett 
álma vált valóra az Újhegyi úti iskola 
megvásárlásával, a korszerű képzés 
feltételeinek megteremtésével. Bízom 
benne, hogy az itt tanulók tudásában 
is érezteti majd a hatását.

Annak ellenére, hogy az intézmény- 
rendszerünk hosszú távú fejlesztésé
vel kapcsolatos koncepciót a Kor
mány még nem tárgyalta, az ebben 
foglaltaknak megfelelő, jelentős fej
lesztésekre került sor. A Venyige 
utcai volt munkásszálló megvásárlá
sával komoly lépést tettünk a fővá
ros előzetesen fogvatartottaival kap
csolatos gondjaink megoldására. Az 
sem közömbös, hogy itt nyílik lehe
tőség a már említett iskolai tanulók 
"kollégiumi" elhelyezésére is. Foly
tatódott és idén befejeződik az 1993. 
évi XXXII. törvénynek mindenben 
megfelelő új épület-együttes (EVSZ- 
Fk.) megépítése Kecskeméten.

A büntetés-végrehajtás az elmúlt év 
során is jelentős társadalmi érdek
lődés közepette működött 
Nyitottságunkra, tevékenységünk re
ális bemutatására 1996-ban is nagy 
hangsúlyt helyeztünk. Talán ennek 
is köszönhető, hogy a sajtóban csök
kent a szenzációra koncentráló cik
kek száma.
A nyitottság, az érdeklődés nemcsak 
a sajtó részéről, hanem a jogász, a 
pedagógus társadalom és a külön
böző szervezetek részéről is élénk 
volt. Példa erre, hogy csak az OP. 
vezető munkatársai több mint 40 elő
adást tartottak különböző helyeken.

A büntetés-végrehajtás tevékeny
ségét 1996-ban már hagyományos
nak nevezhető módon segítették tár
sadalmi, egyházi és karitatív szerve
zetek.
Az elmúlt évben ezen a területen 
is jelentős előrelépés történt.
Mintegy száz olyan szervezet van, 
amely közreműködik a büntetés
végrehajtás munkájában. Részükre 
az Igazságügyi Minisztérium két al
kalommal szervezett közös megbe
szélést és folyamatban van egy ko
ordinációs bizottság alakítása is.
Az 1995. évi CVII. törvény és a 
6/1996. IM rendelet alapján az ed
digi spontán együttműködést a múlt 
évben egy rendezett, formalizált 
rendszer váltotta fel, amelyet a bün
tetés-végrehajtás és a szervezetek 
közötti együttműködési megállapo
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dások biztosítanak. Országos pa
rancsnoksági szinten hat együttmű
ködési megállapodást kötöttünk és 
kettő folyamatban van. Ezeket a 
büntetés-végrehajtási intézetek által 
megkötött további 27 helyi megálla
podás egészíti ki.

Az "ombudsman" szerepének el
múlt évi "erősödéséről" is szólnom 
kell.
Míg az állampolgári jogok ország
gyűlési biztosa 1995-ben kettő, 
1996-ban 18 büntetés-végrehajtást 
érintő üg}’ben folytatott eljárást tes
tületünknél Az eljárások döntő 
többsége a korábbi "különösen ve
szélyessé" minősítéssel, a levelek 
továbbításával, a jogorvoslati jog ér
vényesülésével és az egészségügyi 
ellátással kapcsolatos fogvatartotti 
panaszok vizsgálataira terjedtek ki. 
Ezen túlmenően két téma részletes 
vizsgálatára is sor került. Az egyik 
az idegenrendészeti őrizettel, míg a 
másik a kirendelt védővel rendelkező 
fogvatartott személyek védelemhez 
való jogának érvényesülésével volt 
kapcsolatos. Az általunk már ismert
té vált vizsgálatok nyolc alkalommal 
ajánlással és ugyancsak nyolc eset
ben jogsértés megállapítása nélkül 
záródtak. A nyolc ajánlás közül há
rom az ekkor még hiányzó jogszabá
lyok miatti jogértelmezési problé
mákból eredt, egy ajánlással kapcso
latban az eljárás még folyamatban 
van, négy azonban tevékenységünk

hiányosságaiból fakadt. Ez utóbbiak 
precízebb munkavégzéssel, nagyobb 
odafigyeléssel, jobb dokumentált
sággal elkerülhetőek lehettek volna.

Nagy jelentőséget tulajdonítok an
nak, hogy amíg - természetes folya
matként - az állam jónéhány terület
ről kivonul, addig a tárca eredmé
nyes fellépése után a büntetés
végrehajtás területén az állami sze
repvállalás erősödött, sőt hangsú
lyossá vált Lásd a beruházásokról 
mondottakat, de talán még fon
tosabb, hogy e támogatás nélkül az 
elítélt foglalkoztatás megoldatlan len
ne (normatív és bértámogatás). 
Ugyanakkor a helyzet felemás, mert 
a működéssel (üzemeltetéssel) ko
moly gondjaink vannak.

Pénzügyi lehetőségeink - bár talá
lóbb kifejezés lenne a pénzügyi kor
látáink - szinte megoldhatatlan 
helyzet elé állították a büntetés
végrehajtást Noha a dologi kiadá
sokra az 1995. évi eredeti elő- 
írányzithoz képest 250 millió Ft-tal 
többet fordíthattunk és az eddigi igen 
szigorú takarékosságunkon semmit 
sem enyhítettünk, az 1996-os évet 
így is 154 millió forint kifizetetlen 
adóssággal zártuk. Ebből mintegy 
100 millió forint a határidőn túli tar
tozás. Ebben szerepet játszik az is, 
hogy az év során 113 millió Ft-tal 
csökkent eredeti, amúgy' is szűkre 
szabott előirányzatunk. Az év végi
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tartozás nagysága jól érzékelteti f i 
nanszírozási helyzetünk tarthatat
lanságát. A témát a szakterületi feje
zetben részletesebben is kifejtem.

Az elmúlt évben nem következett be 
súlyos, jelentős visszhanggal járó 
rendkívüli esemény. A biztonsági 
munka technikai eszközökkel való 
erősítése megfelelő ütemben folyt, a 
fogvatartottak őrzésének színvonala 
javult. E kérdésről is bővebben fogok 
szólni, de itt is hangsúlyozom: biz
tonsági helyzetünkkel soha nem le
hetünk elégedettek.

A részletesebb elemzés előtt szól
nom kell a nemzetközi felzárkózás 
elősegítése érdekében tett elmúlt évi 
munkánkról is. Ehhez a jogszabályi 
változások mellett azok a tartalmi 
változások szolgáltak alapot, melye
ket az év elején megfogalmaztunk, 
intézkedési tervbe rögzítettünk és az 
év végére szinte teljes körűen megva
lósítottunk. Ezek közül - fontossága 
miatt - a CPT 1994. évi látogatása 
kapcsán tett ajánlások realizálása 
bővebb taglalást érdemel.
Az 1995. év végén megkapott jelen
tés alapján 11 feladatot fogalmaztunk 
meg önmagunk számára az 1996-tól 
1998-ig terjedő időszakra. Ezek a 
feladatok összhangban voltak a ha
tályos jogszabályokkal, hosszabb 
távra szóló célkitűzéseinkkel és kü
lönösebb feltétel-rendszer bővítést 
nem igényeltek. A megvalósítást

kiemelt hangsúllyal kezeltük. Ennek 
eredménye, hogy az elmúlt év végére 
egy feladat kivételével teljesítettük 
az intézkedésbe foglalt terveinket A 
munka során olyan jelentős elvárá
soknak sikerült eleget tennünk, mint 
például a kábítószer elleni stratégia 
kidolgozása, az önmagukra és tár
saikra veszélyes fogvatartottak elhe
lyezésének hatékonyabb és humá
nusabb megoldása és az előzetes 
fogvatartottak jogosultságának tel
jes körű biztosítottsága.
Megindult az öngyilkosság elleni 
stratégia kidolgozásával kapcsolatos 
kutatás is. Előre léptünk a fiatalko
rúak szakirányú képzése tekintetében 
is, munkáltatási rendszerünk felül
vizsgálata és átalakítása azonban 
még megvalósításra váró feladatot 
jelent.

E témához illeszkedően említést kell 
tennem a Magyar Helsinki Bizottság 
elmúlt évi vizsgálatáról is. Erre az év 
második felében került sor a bizott
ság fogdamegfigyelő programjának 
keretében. Bár a jelentés még nincs a 
kezünkben, a vizsgálat az előzetes 
információk alapján jelentős hiányos
ságok feltérképezése nélkül zárult. A 
jelentést - megküldését követően - a 
CPT vizsgálathoz hasonlóan feldol
gozzuk, és amennyiben szükséges, 
intézkedési tervbe foglaljuk az eset
leges hiányosságok megszüntetésé
nek ütemezését.

ÁLTALÁNOS ERTEKELES
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Az általános értékelés kapcsán még 
a következőkről kell említést tenni:

A büntetés-végrehajtás az 
utóbbi 3-4 évben a technikai rend
szereink "forradalmi" változását 
éli meg (informatika, biztonságtech
nika, járműpark). E folyamat során 
1996-ban kerültünk szembe igazán 
azzal, hogy ezeknek a rendszerek
nek az üzemeltetése, karbantartása 
mennyire költséges. Ugyanakkor azt 
is tudjuk, hogy ezek nélkül ma már 
nemcsak színvonalas, de még rossz 
munka sem végezltetó'.

- A másik jelentős többletmunkát 
okozó tény, hogy sok tárcának még 
egyáltalán nem természetes, hogy 
létezik büntetés-végrehajtás is. 
Egyeztetési hibákra is visszavezethe
tően így a megjelenő jogszabályok
ban utólag kellett az elítéltek keres
ményéből levonandó személyi jö 
vedelem adóval, az egészségügyi 
ellátásukkal (TB finanszírozás) fog
lalkozni. De ilyen példa lehet az au
tópálya úthasználati díj is, amit utó
lag kell rendezni.

- Végül itt is megemlítem, hogy a 
büntetés-végrehajtás a nemzetközi 
szervezetekben vállalt szereplésével, 
a nemzetközi kapcsolatok révén 
hozzájárult Magyarország kedvező' 
megítéléséhez, még az európai in
tegrációhoz is. Erről számos jelzés
sel rendelkezünk.

Mielőtt az egyes szakerületek részle
tesebb értékelésével foglalkoznék 
jelzem, hogy az Országos Parancs
nokság és a felügyeleti szerv 
együtműködését a kölcsönös biza
lom, a gondok megoldásáért érzett 
közös felelősség jellemezte. Önálló
ságunk az elmúlt év során is biztosí
tott volt, javaslatainkat a minisztéri
um vezetése felkarolta, problémáink 
megoldását kiemelten támogatta. 
Hogy sikeres évet zárhattunk, abban 
annak is jelentős szerepe volt, hogy a 
büntetés-végrehajtás továbbra is 
mentes volt a politikai csatározások
tól, így tevékenységünk kizárólag a 
szakmai feladatok ellátására kon
centrálódott

M
agyarországon a nyomo
zó hatóságok 1996-ban 
508.531 eljárást fejeztek 
be. Ezekben az eljárások

ban 466.050 bűncselekmény vált is
mertté, ami 7 %-kal kevesebb, mint 
egy évvel korábban.

Az ismertté vált bűncselekmények 
78 %-a vagyon elleni, 10 %-a köz
rend elleni, közel 4 %-a közlekedé
si, 3 %-a pedig személy elleni bűn- 
cselekmény volt. A súlyosabb megí
télésű bűntettek száma (218.770) 14 
%-kal csökkent az előző évhez ké
pest, a vétségek száma viszont válto
zatlan maradt (247.280). Az elmúlt
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évben 4 %-kal kevesebb (24.674) 
erőszakos és garázda jellegű, és 10 
%-kal több (166.541) közterületen 
elkövetett bűncselekmény történt. A 
vagyon elleni bűncselekményekkel 
okozott kár 85 milliárd forint volt, 
36 %-kal több, mint az előző évben.

A bűncselekmények számában tör
tént csökkenés ellenére 1 %-kal több 
bűnelkövető vált ismertté (122.226). 
A bűnelkövetők között az elmúlt év 
során is jelentős számú volt a társa
dalomra kiemelkedő veszélyt jelen
tő  gátlástalan bűnöző. Úgy gondo
lom, nem kell külön hangsúlyoznom 
ennek munkánkra gyakorolt hatását.

*

A
fogvatartottak összlétszáma 
1996. december 31-én 
12.763 f ő  volt, 308 fővel 

több / 2 %-os növekedés /, mint az 
előző év végén. A befogadottak szá
ma az év elején kis ideig növekedett, 
majd ezt követően folyamatosan 
csökkent.
Az átlagos fogvatartotti létszám 
12.914 volt, 38 fővel kevesebb, mint 
1995-ben.
Az 1996. december 31-én fogva- 
tartott létszámból:
Előzetesen letartóztatott: 3455fő,
Elitéit: 8986fő,
Kény szergyógy kezelt: 147 fő,
Elzárásra beutalt: 174 fő,
Őrizetes: 1 f ő
volt.

Az előzetesen letartóztatottak száma 
az év folyamán - kis mértékben u- 
gyan, de - folyamatosan növekedett 
és az év végére 272 fővel meghaladta 
az egy évvel ezelőtt regisztráltakat. 
A növekedés eredményeként több 
megyei intézetünk egész évben zsú
folt volt /Veszprém, Jász-Nagykun- 
Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté
zet/.

Az elítéltek összlétszáma közel azo
nos volt az egy évvel ezelőtt rögzítet
tekkel. Az elmúlt év végén fegyház- 
ban 3127, börtönben 5104, míg fog
házban 755 fő töltötte büntetését. 
Közülük 8711 felnőtt és 275 fiatalko
rú bűnelkövető volt.

A fogvatartottak döntő többsége 151 
%/ börtön fokozatban töltötte sza
badságvesztését.

A befogadottak 39 %-a elsőbűnté
ny es, 61 %-a visszaeső volt

A külföldi állampolgárok száma 593 
fő volt, 51 fővel több, mint az előző 
évben. Az idegenrendészeti őrizete
sek létszáma / 29 fő / változatlan 
maradt.
A büntetés-végrehajtási bírók az év 
során 659 elitéltet minősítettek át 
enyhébb és 17 fő t súlyosabb végre
hajtási fokozatba. Az enyhébb vég-

BUNOZESI STATISZTIKA - FOGVATARTOTTAK ADATAI
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rehajtási szabályok közé helyezet
tek száma 984fogvatartott volt

Büntetésfélbeszakításban 1.262 fő 
részesült, rövid tartamú eltávozást 
17.964 esetben engedélyeztünk. Ki
maradást 1.680 esetben 867 elítélt 
kapott. A visszatérést elmulasztók 
száma 451 f ő  volt, ez az összeltá- 
vozottak 2,4 %-a.

Az elmúlt évben 21 jogellenes fogva- 
tartás történt. Az eddiginél jóval 
nagyobb figyelemre ösztönöz ben
nünket, hogy a korábbi, illetőleg a 
későbbi szabadítások közül 8 munka
társaink figyelmetlenségéből, felüle
tes munkavégzéséből fakadt.

*

A
rezsimtevékenység feltételei 
nem minden tekintetben ala
kultak igényeink szerint. A 

neveléshez és a belső őrzéshez szük
séges személyi, valamint tárgyi felté
telek továbbra sem voltak optimáli
sak.
Az 1993-ban életbe lépett törvény 
kedvező hatása azonban az elmúlt év 
során is érezhető volt, a "pozitív 
menedzselés" jó  alapokat szolgálta
tott a munkához-

A szabadságvesztés és az előzetes le
tartóztatás végrehajtásának szabálya
iról szóló 6/1996. IM rendelet, va
lamint a büntetés-végrehajtási intéze

tekben fogvatartottak fegyelmi fele
lősségére vonatkozó 11/1996. EM 
rendelet elkészítésével és kiadásával 
olyan hiányokat sikerült az év során 
pótolnunk, amelyek - az ideiglenes 
szabályok ellenére is - gyakran jelen
tettek problémákat a fogvatartot- 
takkal kapcsolatos tevékenység vég
zése során. A munka egységesítésé
nek irányába is ható rendeletek an
nak az európai szemmel is korsze
rűnek tekintett szemléletnek a jog
szabályi megjelenései, amelyeket a 
fogvatartottak jogainak érvényesü
lése, nevelése,- kezelése,- őrzése,- és 
ellátása tekintetében a büntetés-vég
rehajtás már több éve képvisel

A munka módszertani alapjainak 
bővítése érdekében több fontos kuta
tást végeztünk. Olyan témákkal fog
lalkoztunk, mint például a roma 
fogvatartottak szociális helyzete, a 
hajléktalan elítéltek problémái. 
PHAlRE forrásból 600 fős mintával 
országos szubkultúra-konformitás 
vizsgálatot végeztünk és a Közgaz
daságtudományi Egyetem munkatár
saival közösen kábítószer epidemio
lógiai kutatást kezdeményeztünk. 
Ezen túlmenően részkutatásokkal is 
elősegítettük a CPT látogatásából fa
kadó feladataink megoldását.

A fogvatartottak jogainak kiemelt 
figyelemmel történő biztosítását, 
kötelezettségeik következetes érvé
nyesítését továbbra is a legfonto

FOGV AT ÁRTOTTÁK ADATAI - REZSIM TEVEKENYSEG
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sabb céljaink között szerepellettük. 
Ezekben a kérdésekben az elmúlt 
évhez képest - a különböző saját és 
külső ellenőrzések, valamint az 
ügyészi vizsgálatok megállapításai 
alapján - előre lépés mutatható ki. 
Erre utal az is, hogy az év során hoz
zánk, illetőleg a különböző hatósá
gokhoz benyújtott panaszok és beje
lentések csak csekély töredéke bi
zonyult alaposnak. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a helyzettel elége
dettek lehetünk: a jogszabályokban 
előírt kötelezettségeink maradékta
lan teljesítése érdekében még van
nak tennivalóink.

A fogvatartottak elhelyezési feltéte
lei az elmúlt évben nem voltak job
bak az ezt megelőző' évekénél így az 
egyszemélyi és a lakóhelyhez közeli 
elhelyezést továbbra is csak távlati 
célként tudtuk kezelni, annak ellené
re, hogy a 3.580 közelebbi intézetbe 
történő' szállítási kérelemből az év 
során 1.267-et teljesíteni tudtunk. 
Külön problémát jelent a Be. terve
zett módosításából az az előírás, ami 
a rendőrségi fogdákon tölthető időt 
szabályozza. Csak remélni merem, 
hogy a Be. módosításának lesz olyan 
hatása is, hogy csökken az előzete
sek száma, mert ha nem, úgy a 
büntetés-végrehajtást megoldhatat
lan probléma elé állítják.

A fogvatartottak oktatására, képzé
sére, művelődésére az elmúlt évben

is kiemelt figyelmet fordítottunk. 
Általános iskolai oktatás 6 intézet
ben, 878 fő részvételével folyt. A ta
nuláshoz való pozitív viszonyulást 
havonta 600 Ft. ösztöndíjjal segí
tettük elő. Erre a célra közel 3 millió 
Ft-ot fordítottunk, melynek fele a Fő
városi Önkormányzat által kiírt pá
lyázat elnyeréséből származik. 
Középiskolai képzést 3 intézetben 
szerveztünk. A résztvevők száma 
106 fő volt, sikeres vizsgát azonban 
csak 45 fogvatartott tett.
A szakképzések során előnyben ré
szesítettük azokat az oktatási formá
kat, amelyek viszonylag rövid idő 
alatt intenzív szakmai ismeretek el
sajátítását teszik lehetővé. A 802 főt 
érintő képzést a Munkaügyi Minisz
térium 30 millió Ft-tal támogatta.
A regionális képzőközpontok mun
kaerőpiaci képzéseiben további 1157 
fő szerzett szakképzettséget.
A büntetés-végrehajtás 1996-ban 
10,5 millió Ft-tal finanszírozta az 
újszerűén jelentkező tanműhely fej
lesztő programját /hegesztő bázis
helyek, fazekas műhelyek/. A pénz
ügyi keretet, a fiatalkorú elítéltek 
vonatkozásában, a PHARE program 
további 10 millió Ft-tal egészítette ki. 
A szabad életben hasznosítható prak
tikus ismeretek megszerzését isme
retterjesztő előadások rendszeres 
szervezésével és széles tartalmi kört 
felölelő szakkörök működtetésével is 
elősegítettük.

REZSIM TEVEKENYSEG
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A szabadidő hasznos eltöltésének 
körülményein - a pénzügyi korlátok 
miatt - jelentősen nem tudtunk javí
tani. A könyvállomány fejlesztésére 
rendelkezésre álló 989 ezer Ft. a 
szintentartáshoz is kevésnek bizo
nyult. A Tv. készülékek számát 
azonban sikerült 230 darabbal növel
ni.

A fogvatartottak hangulata a megelő
ző évhez képest lényegesen nem 
változott. Az elítéltek elszegényedé
se tovább folytatódott, a polarizáció 
fokozódott. Az előzetesen fogvatar
tottak hangulatát - mint arra az 
"ombudsman" vizsgálat is rámutatott 
- továbbra is a büntetőügyeik elhú
zódása formálta a legjelentősebben. 
1996-ban egy évet meghaladóan 
370, míg két éven túl 50 előzetesen 
letartóztatottat őriztünk. A pénzte
lenség és az objektív körülmények
ből fakadó zsúfoltság további feszült
ség forrása volt.
Az elmúlt évben közel 100 egyházi 
és karitatív szervezet foglalkozott a 
fogvatartottakkal. Rajtuk kívül - 
helyi együttműködési megállapodá
sok alapján - jelentős számú egye
temi, főiskolai hallgató (jogász, szo
ciális munkás, pedagógus) is részt 
vett a munkában. Általánosítható ta
pasztalat, hogy a külső közremű
ködők jó  hatással vannak a fogva
tartottak hangulatára, elősegítik a 
feszültségek tompítását és színesítik 
a belső életet A civil szervezetekkel

való együttműködés szintén kedvező 
képet mutat, azonban további tisz
tázást igényel a büntetés-végrehajtás 
működését figyelemmel kisérő külső 
szervezetek kompetenciája.

A fegyelmi helyzet alakulásában a 
különböző kedvezmények és adható 
jutalmak pozitív hatása az elmúlt év
ben is számottevő szerepet játszott. 
A fogvatartottak döntő többsége 
igyekezett kedvezményeit megőrizni 
és a követelményeknek eleget tenni. 
Az elkövetett fegyelmi vétségek 
száma az 1995-ben regisztráltakkal 
közel azonos volt. Nem történt vál
tozás az egyes vétségek eddigi ará
nyaiban sem: az elkövetett cselek
mények döntő többsége az utasítás 
megtagadására, a zárka,- körletrend 
megsértésére irányultak. Erőfeszíté
seink ellenére nem csökkentek a 
fogvatartottak közötti, egymás sé
relmére elkövetett fegyelmi vétségek 
számai.

Az idegenrendészeti őrizet végre
hajtása továbbra is jelentős gondot 
okozott, annak ellenére, hogy az el
múlt évre a rezsimszabályok stabi
lizálódása volt a jellemző. A prob
lémák változatlanok voltak: az ide
genrendészeti eljárások elhúzódtak 
és a személyes gondokkal kibővülve 
feszült hangulatot, rendkívüli esemé
nyeket eredményeztek. A helyzet 
rendezése érdekében az őrizet végre
hajtásának tapasztalatait rendszere

REZSEM TEVEKENYSEG
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sen értékeltük, és javaslatokat, intéz
kedéseket tettünk a jelentősebb prob
lémák megoldására. Többek között 
telefonálási lehetőséget biztosítot
tunk az őrizetesek részére, jogsza
bály módosítást kezdeményeztünk a 
devizakezelés szabályainak megvál
toztatására és javaslatot tettünk az 
őrizetesek foglalkoztatási lehetősé
gének bevezetésére.
Továbbra is valljuk azonban, hogy az 
idegenrendészeti őrizet "testidegen " 
a büntetésvég-rehajtástóL

B
iztonsági helyzetünk javítá
sát az elmúlt évben kiemel
ten kezeltük. Tevékenysé
günk a biztonsági szabályzat kidol

gozását, a tárgyi és technikai esz
köz-rendszerek fejlesztését, a sze
mélyzet biztonsággal összefüggő 
szakmai ismereteinek javítását és a 
feladatok végrehajtásához szükséges 
figyelem magasabb szintre emelését 
egyaránt átfogta. 1996-ban több fó
rumon tárgyaltuk és határoztunk meg 
intézeteink biztonságával kapcsola
tos feladatokat.
Az elért eredmények alapján elmond
ható, hogy erőfeszítéseink összessé
gében sikerrel zárultak, intézeteink 
biztonságosabbá váltak.

Az elmúlt évben összesen 95 rend
kívüli esemény következett be, a 
résztvevő fogvatartottak száma 123

fő volt. Jelentősen csökkentek a sú
lyosabb megítélésű események is. 
Ezen belül közel 50 %-al kevesebb 
volt a fogolyszökés és az erre irá
nyuló kísérlet Csökkenés tapasztal
ható a szökési előkészületek eseté
ben is, ugyanez azonban nem mond
ható el a hivatalos személy elleni 
erőszak alakulásáról.

Jelzés értékű, hogy míg 1995-ben 1. 
addig 1996-ban 5 kábítószerrel való 
visszaélés történt

Az előállítások és szállítások nagy
ságrendje a megelőző évivel köze! 
azonos volt. Az év folyamán 37.392 
esetben 37.365 főt állítottunk elő bí
róságra, ügyészségre, szakértőhöz, 
illetőleg intézeten kívüli szakrende
lésre. Ezen kívül 46.012 főt szállítot
tunk különböző okok miatt. Ez ösz- 
szességében közel 85.000 fogvatar
tóit intézeten kívüli mozgatását je 
lenti. A jelentős idegi megterhelés
sel is járó feladatnak súlyosabb 
problémák nélkül tettünk eleget

Az elmúlt évben tovább folytattuk 
intézeteink őrzésbiztonsági rendsze
reinek korszerűsítését Ennek kere
tében 4 intézetben építettünk ki 
komplett hír- és biztonságtechnikai 
rendszert. Ezen túlmenően a Buda
pesti Fegyház és Börtönben próba
üzembe állítottunk egy új "három- 
dimenziós védelmi rendszert", mely 
a fogvatartotti körlet homlokzatát vé-
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di az épületből történő szökés esetén. 
A beléptetés biztonságának fokozása 
érdekében a kapukeretes fémkereső 
készülékek számát bővítettük, ezzel 
párhuzamosan több fogvatartotti kör
letet láttunk el gyengeáramú jelző
ráccsal. Az ütemtervnek megfelelően 
folytattuk a biztonsági látogató helyi
ségek kialakítását, a régi típusú rá
diók nagy részét korszerű készülé
kekkel váltottuk ki. A szállítások és 
előállítások biztonságán rögzíthető 
állású bilincsek rendszerbe állításá
val javítottunk.

A felsoroltakon kívül áttekintettük a 
csomagvizsgáló röntgen-készülékek 
rendszeresítésének lehetőségét és 
tárgyalásokat folytattunk egy korsze
rű kábítószer- és robbanóanyag fel
ismerő berendezés próba üzemelteté
séről.
Figyelemmel a bűnözés szerkezeté
ben beállt változásra, a szállítottak és 
az őket kisérő személyzet védelmé
nek fokozása érdekében, rendszerbe 
állítottunk egy különleges szállító 
járművet is.
A fogvatartottak munkáltatásával és 
belső őrzésével kapcsolatos bizton
sági munka színvonala javult ugyan, 
de egyes intézetekben továbbra is 
elmarad a követelményektől Ebben 
a személyi feltételek hiánya, a szak
területre jellemző magas fluktuáció 
és az egy felügyelőre jutó jelentős 
fogvatartotti létszám egyaránt közre
játszik. Mindezek azonban nem ad

hatnak felmentést a rend és a fe 
gyelem folyamatos fenntartása és a 
fogvatartottak kötelezettségeinek 
maradéktalan és következetes meg
követelése alól

1996-ban 234 fővel szemben alkal
maztunk kényszerítő eszközt Ez a 
fogvatartottak 1,8 %-át érintette. A 
kényszerítő eszközök döntő többsége 
/ 96 %-a / testi kényszer és bilincs 
alkalmazásában merült ki. Szolgálati 
kutya és fegyver kényszerítő eszköz
ként történő felhasználására 1996- 
ban nem került sor.
Az alkalmazást kiváltó okok megosz
lása hasonló az 1995. évihez. Leg
gyakrabban dühöngő fogvatartott 
megfékezésére, illetve utasítás vég
rehajtásának megtagadása esetén 
kellett ezekhez az eszközökhöz fo 
lyamodnunk. Sérülés 13 esetben 15,5 
%/ történt.
A kényszerítő eszközök alkalmazá
sával kapcsolatos vizsgálatok 233 
esetben jogszerű alkalmazást állapí
tottak meg. A fennmaradó egy eset 
azonban figyelmeztetésül szolgál

*

Z elítéltek foglalkoztatása
1996-ban is fontos felada
tunk volt. Az elmúlt év során 

7.243 fogvatartottat foglalkoztat
tunk. Ez a jogerős szabadságveszté
süket töltők számához viszonyítva 80

BIZTONSÁGI HELYZET
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%,-ot meghaladó foglalkoztatási 
arányányt jelent Erre az eredmény
re - a nyugati országok helyzetére 
tekintettel - büszkék lehetünk.

1996-ban a gazdasági társaságoknál 
3.963, míg a költségvetési területe
ken 3.280 fogvatartott dolgozott. Ez 
utóbbin belül 305 fő ár- és díjbevételt 
eredményező tevékenységet folyta
tott.

A költségvetési rendszerben foglal
koztatottak munkadíjának emelésére 
az elmúlt évben sem nyílt lehetőség, 
a gazdasági társaságoknál dolgozó 
elítéltek azonban átlagosan 9 %-os 
fejlesztésben részesülhettek. Mivel 
költségvetési területen 1997-ben 
ugyanez a helyzet, nyugodtan mond
hatom, ez nem tartható tovább és 
igen komoly hangulati feszültség 
forrása.

A 6/1996. IM rendelet a munka
díjak vonatkozásában is jelentős 
változásokat eredményezett. A ren
deletben foglaltak végrehajtásához 
éves szinten megközelítőleg 15 millió 
Ft-tal több pénzre lenne szükségünk, 
ennek kigazdálkodására a büntetés
végrehajtás azonban képtelen.

*

M
int azt már a bevezetőben 
említettem, az elmúlt év 
egyik, számunkra fontos

eredménye az új szolgálati törvény 
megjelenése volt. Tekintettel azoban 
arra, hogy a törvény csak nemrégi
ben lépett hatályba, a személyzet 
helyzetében érezhető hatásokat az 
elmúlt év során még nem eredmé
nyezhetett.

A büntetés-végrehajtás személyi ál
lományának összlétszáma 1996-ban 
150 fővel bővült. A létszámbővítést 
döntően az idegenrendészeti őrizet 
személyi feltételeinek javítására, a 
kormányzati beruházásban megvaló
suló kecskeméti objektum működte
tésére és a biztonsági szakterület 
megerősítésére használtuk fel. Mini
mális számban pszichológusi, belső 
ellenőri és jogtanácsosi beosztásokat 
is sikerült létesítenünk.

Létszámkeretünket 1996-ban az erő
feszítések ellenére nem tudtuk tel
jes egészében feltölteni, az évet 243 
jó s  hiánnyal zártuk. A betöltetlen 
státuszok száma 1996-ban, csekély 
arányban ugyan, de tovább nőtt a 
tavalyi évhez képest.

Az év során 1120 főt - 65 %-kal töb
bet, mint 1995-ben - vettünk fel és 
940 fő távozott testületünktől. A tá
vozási intenzitási viszonyszám egy 
év alatt 12,3 %-ról 14,1 %-ra növe
kedett. A szervezetet elhagyni kívá
nók több, mint kétharmada saját 
kérésére távozott Figyelmet érdemlő 
az egészségi okok miatt nyugállo-
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mányba vonulók száma is, amely a 
felső korhatár elérésével távozók 
több, mint hatszorosa.

A személyzet átlag életkora 36,7 év
re, az eltöltött átlagos szolgálati idő 
7,3 évre módosult. Ez az előző évhez 
képest nem jelentős változás. Figye
lemfelhívó ellenben, hogy a nyugál
lományba vonulók átlagéletkora 
nem érte el az 50. életévet (49,1 év).

A személyi állomány kereseti viszo
nyai az elmúlt évben sem álltak 
összhangban a munka fontosságá
val, a tevékenységből fakadó idegi 
megterheléssel Míg a hivatásos állo
mány átlagosan mintegy 19,5 %-os, 
az egészségügyi szakterületen dol
gozók 27 %-os béremelésben része
sültek, addig a közalkalmazottak 
nagy része - a bértábla változása kö
vetkeztében - béremelést nem ka
pott Az állománycsoportba tartozók 
azonban az év során három alka
lommal kereset kiegészítésben ré
szesültek, így a jövedelem-növe
kedés esetükben is elérte a 19 %-ot

A központi, illetőleg a saját intézke
déseink ellenére a személyzet elmúlt 
évi jövedelme nem jelentett ver
senyképességet a munkaerő piacon 
és az emelések számottevően nem 
kompenzálták a reálbér romlást. Eb
ből fakadóan dolgozóink további el
szegényedését nem tudtuk mega
kadályozni így az elmúlt évben is

tovább súlyosbodtak a megélhetési 
problémák, és nőtt azoknak a szá
ma, akik egyre kilátástalanabbnak 
érzik helyzetüket A feszültségek 
kedvezőtlen hatásai az állomány ké
sőbbiek során bemutatásra kerülő 
egészségi állapotában is tükröződ
nek.

Fontosnak tartom azonban kihang
súlyozni, hogy ez nem büntetés-vég
rehajtási sajátosság, az átalakítás ne
hézségei nemcsak az itt dolgozókat 
érintik. Úgy gondolom, amit a bün
tetés-végrehajtás ennek ellensú
lyozására saját erejéből tehetett, azt 
megtette. Ez - többek között - szoci
álpolitikai munkánkban is megnyil
vánul: az elmúlt évben lakásberuhá
zásra 50 millió Ft-ot, lakásvásárlásra 
ugyancsak 50 milliót, munkáltatói 
kölcsön támogatásra 79 millió Ft-ot 
fordítottunk. Ezen túlmenően segély
ként 8 millió Ft-ot fizettünk ki.

A személyzet üdülési lehetőségei 
változatlanok, ugyanakkor rendkívül 
költségesek. Ez érezhető a rendel
kezésre álló keretek kihasználása 
során is, dolgozóink egyre fogyat
kozó számban tudják a szükséges 
pénzt e célra előteremteni

Az igali pihentetés továbbra is meg
felelően szolgálta dolgozóink regene
rálódását. E tekintetben előre lépés, 
hogy az év folyamán 60 fővel növelni 
tudtuk az eddigi keretet.

HUMÁNPOLITIKA
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Az új iskola átadása, valamint a sze
mélyzet szakmai képzésében elért 
eredményeink ellenére az alapfokú 
képzésünk elmaradását nem tudtuk 
teljes egészében felszámolni. Ennek 
a magas fluktuáció volt az oka, így 
1996-ban sem mondhattunk le a ki
helyezett tiszthelyettes képzésekről. 
A központi iskolán folyó képzés 
színvonala azonban jelentősen javult, 
az önvédelmi képzés módosítása, a 
kábítószerrel kapcsolatos oktatás be
vezetése kiemelt fontosságú lépés
ként minősíthető.

Felsőfokú szakmai képzésünk to
vábbra is megfelelő színvonalon 
folyt, az év közepén 25 új tisztet 
avattunk fel, a jelenleg tanulók szá
ma 97 fő. 1996-ban próbaszolgála
tos, illetőleg büntetés-végrehajtási 
szakvizsgát 131 dolgozónk tett.

Az 1996. szeptember 1-jén életbe lé
pett új szolgálati törvény a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagja
inak fegyelmi felelőssége tárgyában 
is új, egységes anyagi és eljárási 
szabályokat írt elő. A büntetés-vég
rehajtási szervezet számára a leglé
nyegesebb változás az volt, hogy a 
törvény a Btk. rendelkezésének mó
dosításával a büntetés-végrehajtás 
hivatásos állományú tagjait újra a 
katonai bűncselekmény alanyainak 
körébe vonta. Részben ennek a jog
szabályi változásnak a következmé
nye, hogy a korábbi évekhez képest

megnőtt a szolgálati viszonnyal ösz- 
szefüggésben elkövetett bűncselek
mények száma.

1996-ban szolgálati helyen, illetőleg 
szolgálattal összefüggésben 47 f ő  
követett el bűncselekményt, illetőleg 
vétséget Ebből 22 katonai bűncse
lekmény volt.
Szolgálati viszonnyal nem összefüg
gő  bűncselekmény alapos gyanúja 
miatt 16 fővel szemben indult bün
tetőeljárás.

A bv. intézetek parancsnokainak 
szabálysértés és fegyelmi vétség mi
att 452 fővel szemben kellett eljár
niuk. A legtöbben a szolgálati köte
lezettségeiket szegték meg, de igen 
magas volt azoknak a száma is, akik 
jelentkezési kötelezettségüknek, ille
tőleg az ellenőrzési és jelentési köte
lezettségüknek nem tettek eleget.

Az ügyek összámát tekintve a fe 
gyelmi helyzet nem volt rosszabb az 
előző évinél A bűncselekményeket, 
vétségeket és szabályszegéseket el
követők létszáma csak az állomány 7 
%-át érintette, így kijelenthető, hogy 
munkatársaink döntő többsége a 
törvényeknek és az egyéb elvárá
soknak megfelelő, tisztességes mun
kát végzett az elmúlt év során is.

Kedvezőtlen azonban, hogy a bűn- 
cselekmények, fegyelemsértések o- 
kai között továbbra is jelen volt az
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italozó életmód, az együttélési szabá
lyok, normák szolgálati idő alatti és 
túli megszegése.

Új jelenség, hogy az elmúlt évben 
nőtt a büntetés-végrehajtási szerve
zet és a gazdasági társaságok sérel
mére ismeretlen tettesek által elkö
vetett lopások, illetőleg rongálások 
száma. 1996-ban 7 ilyen eset for
dult elő. A jelenség, többek között 
azért is figyelmet érdemel, mert nagy 
részük zárt és őrzött területen követ
kezett be.

*

A
 személyi állomány és a fog- 
vatartottak gyógyító-mege
lőző ellátása a törvényes 

keretek között, a progresszív betegel
látás minden szintjében az elmúlt év 
során is biztosított volt. A büntetés
végrehajtás közegészségügyi,- jár
ványügyi helyzete is összességében 
kedvezően alakult, a rendelkezésre 
álló költségvetési forrásokból sikerült 
a legsúlyosabb hiányosságokat fel
számolni. A felújítások mellett több 
intézetben létesítettünk új egészség- 
ügyi blokkot, furdöegységet, kony
hát.

1996-ban 87 millió forint értékben 
vásároltunk orvosi készülékeket, be
rendezéseket, bútorokat Gyógysze
rekre, kötszerekre és segédanyagok
ra 130 millió Ft-ot költöttünk. A

keret - az e területre is jellemző nagy 
fokú takarékosság mellett is - csak a 
legszükségesebb beszerzéseket fe
dezte.

Hatályba lépett az 1996. évi LXIII. 
törvény, amely a büntetés-végrehaj
tás kórházait 688 ágyszám mel
lett, teljes kapacitáslekötéssel fogad
ta el. Ezt jelentős eredménynek te
kintjük.
A törvényhez kapcsolódó 113/1996. 
(VII.23.) Kormány-rendelet által az 
egészségügyi szolgáltatók részére 
előírt - az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) 
hatáskörébe utalt - működési engedé
lyek kiadásának előkészítésében je 
lentős szerepet vállaltunk, ezzel is 
segítve a végső dokumentumok ki
adását.
Az 1996. évi XLIII. törvényben ka
pott felhatalmazás szerint közremű
ködtünk a személyi állomány egész
ségügyi ellátására vonatkozó közös 
BM-IM-TNM rendelet-tervezet ki
dolgozásában, és a 6/1996. (VII. 12.) 
IM rendelet figyelembevételével is
mételten átdolgoztuk a fogvatartot- 
tak egészségügyi ellátásáról szóló IM 
rendeletet, illetve az eljárási szabá
lyokat tartalmazó OP intézkedés ter
vezetét.

A felsoroltakon kívül több fontos 
belső intézkedést is átdolgoztunk. 
Többek között elkészítettük az Igali 
Továbbképzési és Oktatási Központ
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bán folyó regenerációs és rehabilitá
ciós programokhoz szükséges fej
lesztés koncepcióját. A takarékossági 
szempontok érvényesítése érdekében 
intézkedést adtunk ki a fogvatartot- 
tak diétás étkeztetésének biztosítá
sáról. A mielőbbi jogszabályi rende
zés és a törvényes működés biztosí
tása érdekében megkezdtük a foglal
kozás-egészségügyi ellátással kap
csolatos felméréseket, a kodifikációs 
munkát.

A személyi állomány egészségügyi 
ellátása 1996-ban is magas szín
vonalon, a lépcsőzetes betegellátás 
rendjébe illeszkedően történt Dol
gozóink az alapellátást egyaránt 
igénybe vehették a háziorvosuknál, a 
bv. intézet orvosánál, a megyei rend
őr-kapitányságok egészségügyi osz
tályainál, valamint a BM Rendelő- 
intézet kijelölt körzeteinél is. Az el
múlt évben lehetőséget teremtettünk 
a Magyar Honvédség egészségügyi 
intézményei igénybevételére is.

1996-ban 27.342 alkalommal jelent 
meg büntetés-végrehajtási dolgozó 
járóbeteg ellátáson. Az összfelmen- 
tési napok száma meghaladta a 160 
ezer napot.
Fekvőbeteg gyógyintézetekben 579 
főt kezeltek, az ápolási napok száma 
6.961 volt. A TBC-vel kezeltek szá
ma csaknem a duplájára nőtt.
A folyamatos gondozásra szorulók 
száma is lényegesen emelkedett. A

legtöbben mozgásszervi, illetőleg 
szív-érrendszeri megbetegedésben 
szenvednek.

1996-ban 255 beteget rehabilitáltak 
Hévízen, 86-ot gyógykezeltek Gyu
lán. A balesetek száma 494, ebből 
szolgálati jellegű 76 volt.

Az elmúlt évben is jelentős számú 
FÜV eljárás lefolytatására kellett 
sort keríteni. A megjelentek közül 
232 fő büntetés-végrehajtási szolgá
latra alkalmatlan minősítést kapott, 
ezen belül 156 főt rokkanttá is nyil
vánítottak. A személyi állomány kö
rében 19 haláleset fordult elő, ebből 
4 öngyilkosság volt.

A felsorolt adatok is érzékeltetik, 
hogy a büntetés-végrehajtásnál dol
gozók egészségi állapota nem meg
nyugtató. A folyamatosan súlyos
bodó helyzet döntően a megélhetési 
gondok és a munkából adódó jelen
tős idegi megterhelés együttes követ
kezménye.

A legmagasabb szintű ellátás ellené
re a fogvatartottak egészségi állapo
tában is folytatódott a korábbi évek
ben már megfigyelt romlás.

Az önkárosító cselekmények elköve
tésének gyakorisága csökkent u- 
gyan, de a kábítószert bevallottan 
fogyasztók száma az elmúlt évhez

EGESZSEGUGYI ELLÁTÁS
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képest majdnem ötszörösére emel
kedett

A betegforgalmi adatok alapján a 
fogvatartottak orvoshoz fordulása 
mintegy 10 %-kal megnövekedett. A 
bv. intézetek betegszobáin ápolt be
tegek száma viszont ugyanennyi szá
zalékkal csökkent. Továbbra is jel
lemző volt, hogy a rászorultak fekvő
beteg-ellátására elsősorban a bünte
tés-végrehajtás egészségügyi intéz
ményeiben került sor. Ennek ellenére 
közel 7.000 fogvatartottat kellett 
külső egészségügyi intézetben ápol
n i

1996-ban 28 fogvatartott hunyt el 
gyógyíthatatlan betegségben, öngyil
kosságot 4 fő követett el,

*

A
 büntetés-végrehajtás 1996. 
évi gazdálkodását meghatá
rozó két legfőbb tényező, 

az eddigieknél szigorúbb és közpon- 
tosítottabb állami költségvetési gaz
dálkodás, valamint az előző évekhez 
viszonyítva reálértékben alacsonyabb 
költségvetési támogatás volt.

A Magyar Államkincstár létrehozá
sa merőben új költségvetési gazdál
kodási feladatot jelentett A hagyo
mányos pénzforgalomat felváltó elői
rányzat gazdálkodás gyökeresen

megváltoztatta a költségvetési végre
hajtás gazdálkodási rendjét is.

A közbeszerzésről szóló 1995. évi 
XL. törvény előírásainak gyakorlati 
megvalósítása nem elsősorban köz
vetlenül az intézetek gazdálkodását, 
hanem a központi ellátásba tartozó 
termékek körét és beruházásainkat 
érintették.

A Kincstár és a közbeszerzés előírá
sai - a két rendszer újszerűségéből és 
kiforratlanságából adódó problémák 
kiküszöbölése után - gazdálkodá
sunkban az év során érvényesültek. 
Az 1996. évi költségvetési törvény a 
büntetés-végrehajtás kiadási elői
rányzatát 11.286,1 millió Ft-ban ha
tározta meg, melyből:
- működési kiadásokra:

9.364,6 M  Ft-ot,
- felhalmozási kiadásokra:

1.661,5 M  Ft-ot,
- a bv. gazdasági társaságok norma
tív támogatására:

260,0 M  Ft-ot
fordíthattunk.

A kiadásokat 10.412,8 millió Ft-os 
költségvetési támogatás mellett 
873,3 millió Ft-os saját bevételek 
fedezték, amely tartalmazta a TB-től 
kapott 389,8 millió Ft. támogatást is.

Gazdálkodási lehetőségeinket
szűkítette, hogy az év során a 
2096/1996. számú Kormány határo-
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zat értelmében 113,3 millió Ft-ot zá
roltak, melyből 64,5 millió Ft. a do
logi kiadások kiemelt előirányzatát 
érintette.
Emellett a munkaerőpiaci alap létre
hozásával kapcsolatos egyes törvé
nyek módosítása a bv. számára is 
kötelezővé tették a 4,2 %-os mun
kaadói járulék befizetését, mely kö
zel 146 miiló Ft-ot tett ki és ezt is a 
büntetés-végrehajtásnak kellett ki
gazdálkodnia.

Az év során több esetben történt elői
rányzat módosítás, átcsoportosítás, 
ezek és a 184 M Ft-os többlet bevéte
lek tették lehetővé a dologi kiadások 
eredeti előirányzathoz viszonyított 
316,5 M Ft-os növelését. A keret 
szűkösségét azonban érzékelteti, 
hogy több, mint kétharmadát a fog- 
vatartottak élelmezési kiadásaira, 
valamint az energia- és közműkölt- 
ségek kifizetésére kellett fordíta
nunk.

Az átcsoportosítások és a takarékos 
gazdálkodásra tett intézkedések elle
nére a likviditási problémák az el
múlt évben általánossá váltak. Az 
intézeti raktárkészletek minimálisra 
csökkentek, több intézet havi költ
ségvetési előirányzata alacsonyabb 
volt, mint a folyamatosan görgetett 
tartozás. A teljes fizetésképtelen
séget a törvény által engedélyezett 
8 %-os korrekcióval sikerült elke
rülnünk, a folyamatos működést

pedig csak tartozásaink növelése 
árán tudtuk fenntartani Sajnálatos, 
de ez az állapot vészesen kezd az 
1990-es 1991-es évekre hasonlítani, 
amikor is a ki nem egyenlített szám
láink összege megközelítette a fél 
milliárd forintot, és a TB. tartozási 
lista "éllovasa" is a büntetés-végre
hajtás volt.

A beruházások és felújítások tekin
tetében az év kedvezőbb volt az ezt 
megelőzőnél A már említett fontos 
beruházásokon kívül az évben folyta
tódott a kecskeméti új objektum kivi
telezése és a Fővárosi Bv. Intézet 
rekonstrukciója. A felújítási elői
rányzatból - a működés biztonsága 
érdekében szükséges legfontosabb 
feladatok mellett - öt intézetben folyt 
nagyobb rekonstrukciós jellegű mun
ka. A takarékosabb gazdálkodás ér
dekében őt intézetet részesítettünk 
gázközműfejlesztési hozzájárulában, 
megteremtve ezzel a fűtés korszerűsí
tésének lehetőségét. A döntően a 
századforduló éveiben épült létesít
ményeink állapotán azonban ösz- 
szességében az elmúlt év során sem 
tudtunk lényegesen javítani, így az 
ezzel kapcsolatos helyzet, egyes he
lyen már-már katasztrófális.

Folytatódott a fogvatartottakat szállí
tó gépjárművek folyamatos cseréje, 
melyre 1996-ban 105 millió Ft-ot 
fordíthattunk. Hír,- és biztonságtech
nikai korszerűsítésre 119 milliót, míg

GAZDÁLKODÁS
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az informatikai rendszer további fej
lesztésére 160,7 millió Ft-ot költöt
tünk.

*

G
azdasági társaságaink hely
zetében gyökeres változások 
nem következtek be, első

sorban az ipari üzemek meglévő 
gyártási kapacitása továbbra sem állt 
összhangban a piaci igényekkel. A 
gazdálkodásra összességében jellem
ző volt, hogy az értékesítések nettó 
árbevételei csak alig haladták meg a 
ráfordítási összegeket. Az 517,3 mil
liós bértámogatás és a sajátos több
letköltségek részbeni fedezetét szol
gáló 240 millió Ft-os támogatás elle
nére a tizenkét Kft. közül - az előze
tes adatok alapján - három veszte
ségesen zárja az évet A helyzeten 
az sem segített, hogy két Kft. nagy 
arányú (21-25 %-os) szabad munka- 
vállalói létszámot épített le.

Az elmúlt év fontos eseménye volt 
gazdasági társaságaink teljes körű 
átvilágítása. Erre a Kormány 2211/ 
1995. számú határozatából adódó - a 
bv. gazdasági társaságainak közhasz
nú társaságokká való átalakítására 
irányuló - előírás miatt volt szükség.

A közhasznú társaságokra vonatkozó 
jogi háttér (a non-profit törvény még 
nem jelent meg), valamint az átala
kulás várható működési nehézségei

(a közbeszerzési törvény hatálya) mi
att az alapító képviselője végül is az 
átalakítás elhalasztására irányuló 
büntetés-végrehajtási javaslatot fo
gadta el, így a bv. gazdasági társasá
gai továbbra is K ft formában mű
ködhetnek.

k

A
z elmúlt évben tovább foly
tattuk a büntetés-végrehaj
tás informatikai fejlesztési 

koncepciójának ütemezett megvaló
sítását Míg 1995-ben a műholdas 
adatátvitel megteremtése jelentette a 
legfontosabb feladatot, addig az el
múlt év az elért eredmények maxi
mális kihasználására irányuló törek
vés és a fejlesztés jegyében telt el.
A bv. informatikai rendszerének 
legfontosabb eleme továbbra is a 
fogvatartotti alrendszer volt Megál
lapítható, hogy az év során a műkö
dés feltételei, az eszköz-rendszerek 
és az alkalmazói készségek egyaránt 
javultak, a szolgáltatási kör bővült. 
Ennek ellenére még igen gyakori a 
párhuzamos manuális adminisztráció 
fenntartása.
Ellenőrzéseink arra is rámutatnak, 
hogy a fogvatartotti alrendszer egyes 
adatállománya esetenként még min
dig hiányos, az un. memória mezők 
gyakran üresek. Ez nehezíti, adott 
esetben lehetetlenné teszi a folya
matba épített ellenőrzések hatékony 
végrehajtását, a központi szervhez
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eljuttatott fogvatartotti panaszok 
gyors - intézeti kiszállást nélkülöző - 
kivizsgálását.

A rendszer 1996-ban központi nyil
vántartással bővült Ezt az adatbá
zist a bv. szervezet fejlesztésére, bel
ső irányítására (szervezet-fejlesztési 
stratégia kialakítása, állami vezetők, 
együttműködő partnerek, médiák tá
jékoztatása, stb.) folyamatosan i- 
génybe vettük.

Az elmúlt év során új és eredmé
nyesen alkalmazható eszközként é- 
pült be a bv. informatikai rendsze
rébe a műholdas kommunikációra 
alapozott elektronikus levelezés is. 
Az ily módon bonyolított információ- 
csere nagysága folyamatosan nőtt, a 
lehetőségek teljesebb kihasználásá
nak azonban gátat szab a ma még 
széles kört lefedő "titokkör", illetve 
az elektronikus dokumentumok hi
telesítésének problémája.

A "CD Jogtár" szintén új eleme 
rendszerünknek, a szolgáltatás min
den intézetben hozzáférhető.

Az elektronikus eszközökkel történő 
fényképes fogvatartotti nyilvántar
tás kialakítása ugyancsak az elmúlt 
év fontos eredményei közé tartozik.

A gazdasági munka informatikai tá
mogatását illetően az 1996-os év az 
előkészítés éve volt. A fejlesztési

követelmények és azok költséghaté
kony megvalósítására vonatkozó 
koncepció kidolgozásával jelentős 
lépést tettünk előre a gazdálkodási 
alrendszerünk kialakítása terén.

*

A
z elmúlt évben a büntetés
végrehajtás 163 dolgozója 
utazott 15 európai ország

ba. A látogatások célja a külföldi 
büntetés-végrehajtási rendszerek mű
ködésének megismerése, illetve 
nemzetközi konferencián való rész
vétel volt. Az Európa Tanács és más 
nemzetközi szervezetek megfelelő 
fórumainak munkájában is részt 
vettek munkatársaink. Két dolgo
zónk tagja volt Strasbourgban annak 
a Munka-bizottságnak, amely a sze
mélyi állomány jogi státusza, tobor
zása és képzése témájában dolgozott 
ki ajánlást a tagországok számára.

1996-ban 14 országból 114 külföldi 
szakember látogatott Magyarország
ra. A Közép- és Kelet-Európa orszá
gai közötti együttműködés elősegíté
se - a korábbi évekhez hasonlóan - 
munkánk fontos részét képezte.

A Közép- és Kelet-Európai Informá
ciós és Dokumentációs Központ - 
amelyet 1994-ben hoztunk létre - 
1996. évben két kiadványt publikált, 
melyek hasznos információkat szol
gáltattak nemcsak a régió, hanem a
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többi európai ország szakemberei 
számára is.

Az év során két konferenciát ren
deztünk: 1996. május 27-31. között 
"Új utak a börtön építészetben", vala
mint 1996. szeptember 5-7. között 
"Társadalmi szervezetek részvétele a 
fogvatartottak reszocializációjában" 
címmel. A pécsi konferencia szakmai 
színvonalát jelentősen emelte, hogy 
két nagy nemzetközi szervezet a 
PRI (Nemzetközi Börtönreform Tár
saság) és a CEP (Európai Pártfogók 
Szervezete) vezetői előadást tartottak 
a társaság munkájáról.
A visszajelzések szerint a konferen
ciák színvonalának nemzetközi 
megítélése rendkívül pozitív volt 
mind a kelet- és nyugat-európai or
szágok, mind az Európa Tanács és 
más nemzetközi szervezetek részé
ről.

A közös tapasztalat-cserékben részt
vevő nemzetek sorát az elmúlt évben 
Romániával bővítettük. Ezen kívül 
szóbeli együttműködési megállapo
dást kötöttünk a Szlovén Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnok
sággal is.

Végül, de nem utolsó sorban a gö
rögországi Arisztotelész Egyetemmel 
közösen megnyertünk egy pályázatot 
az Európai Unió által finanszírozott 
Leonardo da Vinci programban, 
melynek célja a fiatalkorú elítéltek

szakmai képzése és reintegrációja a 
társadalomba.

*

A
z elmúlt esztendőben - a 
korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően - változatlanul 

élénk volt a sajtó, a televízió, a rádió 
tudósítóinak érdeklődése a mukánk 
iránt

1996-ban 430 sajtókérelmet bírál
tunk el, 11 %-al többet, mint a múlt 
évben. Az írott sajtóval tovább javult 
az együttműködésünk. Úgy ítéljük 
meg, hogy többnyire tárgyilagos tu
dósítások kerültek az újságok hasáb
jaira, a televízió képernyőire és a rá
diók műsoraiba.

Öt alkalommal szerveztünk sajtó- 
tájékoztatót. Az érdeklődés jelentős 
volt.

Az intézetparancsnokok több helyen 
jó kapcsolatot építettek ki a helyi 
szerkesztőségekkel, ezáltal gyakorib
bak lettek a híradások a vonzáskör
zetükben található büntetés-végre
hajtási intézetekről.

Az elmúlt évben végzett tevékenysé
get összefogóan értékelve kijelent
hető, hogy a büntetés-végrehajtás a 
vele szemben támasztott követelmé
nyeknek alapvetően eleget tett, a 
munkavégzés színvonala összessé-
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gében fejlődött, tartalma több terü
leten korszerűsödött A felmutatott 
teljesítmény megfelelelő alapokat 
szolgáltat a f ő  célkitűzésünk, az eu
rópai felzárkózás további sikeres 
megvalósításához

Az 1996-ban végzett munkánk érté
kelését az előttünk álló év legfonto
sabb feladatainak érintőleges felsoro
lásával zárom.

Az alapfeladat továbbra is a műkö
dés fenntartása, a fogvatartottak 
törvényes keretek közötti megőrzése, 
kezelése, ellátása.

Az alapfeladatok maradéktalan meg
valósítására irányuló törekvések mel
lett tovább kell folytatni mindazokat 
a munkákat, melyek az európai 
felzárkózást, a korszerű magyar 
büntetés-végrehajtás kialakítását 
szolgálják. Ennek keretében:

-folytatni kell a jogszabályok és a 
belső szabályaink korszerűsítését, 
-intézmény-rendszerünk fejlesztését, 
-információs rendszerünk további bő
vítését, a technika adta lehetőségek 
szélesítését,

-ellenőrzési tevékenységünk korsze
rűsítését és erősítését,

-a nemzetközi ajánlások ütemezett 
megvalósítását, a tapasztalatok lehe
tőség szerinti hasznosítását.

A felsoroltak mellett kiemelten kell 
kezelni:

-biztonsági helyzetünk fenntartását, a 
tevékenység javítását,
-a fogvatartottak jogainak, kötele

zettségeinek érvényesítését,
-a személyzet problémáinak kezelé
sét, szociális és megélhetési gondja
inak lehetőség szerinti enyhítését, 
szakmai képzettségi szintjének eme
lését.

Budapest, 1997. február 19.

Dr. Tari Ferenc bv. altábornagy 
a büntetés-végrehajtás országos 

parancsnoka
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II.
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS INTÉZETI, 

INTÉZMÉNYI RENDSZERE.

1.
FELÜGYELETI SZERV 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Székhelye: 1363 Budapest
Szalay u. 16. telefon: 132-5330, 132-6170

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási szervezet

-jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei utján történő norma
tív irányítása,

- törvényes működésének felügyelete,
- ellenőrzése, különösen a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységre.

Igazságügy-miniszter:......................... Dr.Vastagh Pál
Politikai államtitkár: 1996.10.28-ig....Dr.Csiha Judit

1996.11.01-től..Dr.Avarkeszi Dezső
Közigazgatási államtitkár:................. Fluckné Dr.Papácsi Edit
Helyettes államtitkár:........................ Dr.Konkoly Csaba
Helyettes államtitkár:........................ Dr.Gadó Gábor
Helyettes államtitkár:........................ Dr.Bárd Károly
Helyettes államtitkár:........................ Dr.Füredi Károly

• Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztály

Főosztályvezető:...................
Főosztályvezető-helyettesek:

Főellenőr:
Főelőadó:.

Barsiné Dr.Gráber Mária ny.bv.ezredes
.Dr.Koncz István ny.bv.ezredes 
.Tóth Sándor bv.alezredes 
.Dr. Vidor László bv.alezredes 
..Makkai Márta bv.őrnagy

INTEZMENYRENDSZER - FELÜGYELET
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2.

SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERV 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG

A létesítés éve: 1952
Székhelye: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8 telefon: 131-7980, 131-7981

BM: 14-677, 14-137, 13-909

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási szervek szolgálati feladatai végrehajtásának - így külö

nösen a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatá
sával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával kapcsolatos 
tevékenységeknek - felügyelete, ellenőrzése és szakmai irányítása,

• a büntetés-végrehajtási szervezet költségvetésének keretei között a büntetés
végrehajtási szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítása.

Országos Parancsnok:..............................Dr. Tari Ferenc bv. altábornagy
Országos Parancsnok-helyettes,
Módszertani és Vizsgálati Főigazgató:...Csóti András bv. dandártábornok 
Országos Parancsnok-helyettes,
Gazdasági Főigazgató:.............................. Dobos István bv. ezredes

• Parancsnoki törzs

Főellenőr...........................................
Fegyelmi referens.............................
Jogtanácsos:......................................
Belső ellenőr:....................................
Sajtóreferens:....................................
Energetikus, munkavédelmi vezető: 
Tűzvédelmi vezető:..........................

.Csere László bv.ezredes 

.Dr.Bakó Erzsébet bv. alezredes 

.Dr.Csemyánszky Lajos bv.alezredes 
Hajdú Julianna bv.őmagy 
.Ruzsonyi Péter bv.őmagy 
.Kovács Emil bv.őmagy 
Dr.Csermely Péter bv.őmagy
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2.

SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERV 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG

A létesítés éve: 1952
Székhelye: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8 telefon: 131-7980, 131-7981

BM: 14-677, 14-137, 13-909

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási szervek szolgálati feladatai végrehajtásának - így külö

nösen a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatá
sával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával kapcsolatos 
tevékenységeknek - felügyelete, ellenőrzése és szakmai irányítása,

• a büntetés-végrehajtási szervezet költségvetésének keretei között a büntetés
végrehajtási szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítása.

Országos Parancsnok:..............................Dr. Tari Ferenc bv. altábornagy
Országos Parancsnok-helyettes,
Módszertani és Vizsgálati Főigazgató:...Csóti András bv. dandártábornok 
Országos Parancsnok-helyettes,
Gazdasági Főigazgató:..............................Dobos István bv. ezredes

• Parancsnoki törzs

Főellenőr...........................................
Fegyelmi referens.............................
Jogtanácsos:......................................
Belső ellenőr:....................................
Sajtóreferens:....................................
Energetikus, munkavédelmi vezető: 
Tűzvédelmi vezető:..........................

.Csere László bv.ezredes 

.Dr.Bakó Erzsébet bv.alezredes 

.Dr.Csemyánszky Lajos bv.alezredes 

.Hajdú Julianna bv.őmagy 
.Ruzsonyi Péter bv.őmagy 
.Kovács Emil bv.őmagy 
Dr.Csermely Péter bv.őmagy
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• Számviteli és Elszámolási Igazgatóság 
Igazgató:................................................ Kovács László bv.őrnagy
Osztályvezetők:....................................Dr.Buncsák Jenő bv.őrnagy

..................................... Tamás Zoltánné bv.őrnagy

..................................... Varga Tibomé bv. főhadnagy

• Műszaki-fejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság 
Igazgató:...............................................Komáromi István bv.őrnagy
Osztályvezetők:.................................... Ocsovai Gábor bv.őrnagy

...................................... Radnay József ka.

• Termelésirányítási és Marketing Igazgatóság 
Igazgató:............................................... Semegi Attila bv.őrnagy
Osztályvezetők:....................................Szende Péter bv.alezredes

..................................... Nagykárolyi Tamás bv.őrnagy

• Informatikai Igazgatóság
Igazgató:..............................................Pongrácz György bv.ezredes
Osztályvezetők:....................................Drjenovszky Béla bv.alezredes

..................................... Zoltánné Gelencsér Zsuzsanna bv.őrnagy

•  Költségvetési és Revíziós Önálló Osztály 
Osztályvezető:..................................... Tomsics József bv.őrnagy

•  Nyilvántartási és Szállítási Önálló Osztály 
Osztályvezető:..................................... Dr.Sárdi Miklós bv.alezredes

• Büntetés-végrehajtás Sajtóirodája 
Irodavezető:......................................... Dr.Farkas Tibor bv.alezredes

*
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3.

INTÉZETEK
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1. ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1886
Székhelye: 6327 Állampuszta telefon: 06-78-312-555

BM: 03-33-33-34, 03-33-33-44

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

Kucsera Pál bv.ezredes
.Máthé Zoltán bv.alezredes 
.Amold András bv.alezredes 
.Tóth István bv. őrnagy 
.Dr.Goldea Mihály bv.alezredes 
.Klajkó Róbert bv.fóhadnagy 
Dr.Rácz Erzsébet bv.o.alezredes 

..Farkas István bv.őmagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház fokozatú szabadságvesz

tésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

INTEZMENYRENDSZER - INTÉZETEK



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1996 30

2. BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1904
Székhelye: 6001 Kecskemét telefon: 06-76^183-783, 06-76-485-300
Mátyás u. 2. BM: 03-33-30-91
Kihelyezett alegysége: 6001 Kecskemét

Parancsnok:...............................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:...........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

........Tüske János bv.ezredes

........ Pécsi Tibor János bv.százados

.........Kovács László bv.föhadnagy

.........Sinkó Péter bv. alezredes
........Zsigárdi Béláné bv.százados
Dr.Pigniczki Zsuzsanna bv.o.alezredes 
.........Kristóf Andrásné bv.százados

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással, a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett fel

nőtt korú férfi elítéltek szabadságvesztésével, az elzárással,
• a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben lakó 

fiatalkorú férfi fogvatartottak előzetes letartóztatásával, valamint szabadság- 
vesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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3. BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1847
Székhelye: 2660 Balassagyarmat, telefon: 06-35-310-255
Madách u.2. BM: 03-31-60-11

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

......Palotás Iván bv.ezredes
..... Dr.Hézsely János bv.alezredes
...... Fábián Imre bv.őmagy
.......Vati György bv.őmagy
.......Budai István bv. százados
.......Guth Zsolt ka.
Hajosiné Dr. Varga Eszter bv.o.őmagy 
........Dolla László bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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4. BARACSKAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1953
Székhelye: 2471 Baracska telefon: 06-22-378-023, 06-22-378-097
Kihelyezett alegysége: 2462 Martonvásár BM: 12-354

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

.Cserei Gábor bv.alezredes
Földi István bv. százados 
.Mészáros Lajosné bv.őmagy 
.Zámbó Gyula bv. százados 
.Bájer Gábor bv.őmagy 
,.Dr. Vöcsey Rita bv.o.százados 
..Szabó János bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház fokozatú szabadságvesz

tésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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5. BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1884
Székhelye: 7061 Pécs telefon: 06-72-311-233, 06-72-311-410
Papnövelde u. 7. BM: 03-23-10-91

Parancsnok:.......................................
Gazdasági vezető:...............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:

Berberovics László bv.őrnagy
.Dékány Zsolt bv. százados 
.Marton István bv.százados 
.Dr.Németh Gábor bv.főhadnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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6. BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1899
Székhelye: 5701 Gyula telefon: 06-66-362-165, 06-66-361-598
Béke sugárút 38. BM: 03-33-20-98

Parancsnok:......................................
Gazdasági vezető:.............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

..... Dr.Huszágh József bv.alezredes
..... Gerbenits Mária bv.százados
Osztroluczki István bv.fotörzszászlós
.......Sándor István Pál bv. őrnagy
........Szabó István ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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7. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1902
Székhelye: 3501 Miskolc telefon: 06-46-344-937, 06-46-344-837
Fazekas u.4. BM: 03-23-10-91

Parancsnok:......................................
Parancsnok-helyettes:........................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:
Informatikai osztályvezető:...............
Egészségügyi osztályvezető:.............

Dr.Tímár Iván bv.őrnagy
.Kovács lajos bv.százados 
.Tóka István bv.főhadnagy 
.Scholler Gyula bv.alezredes 
.Szekeres János bv.főhadnagy 
..Sass Tivadar ka.
..Dr.Perjési Zsolt bv.o.százados

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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8. BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1896
Székhelye: 1108 Budapest telefon: 127-6845, 127-6846, 127-6846
Kozma u. 13. BM: 13-837

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

...Dr.Mári Imre bv.ezredes
..Boglyasovszky Csaba bv.alezredes 
..Kövér György bv. őrnagy 
...Karászi Zoltán bv.őrnagy 
Csicsayné BánfFi Anna bv.alezredes 
...Dr.Bétin Viktor bv.o.őmagy 
...Kocsmár Istvánné bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével 
összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

INTEZMENYRENDSZER - INTÉZETEK



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1996 37

9. FEJÉR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1902
Székhelye: 8003 Székesfehérvár telefon: 06-22-327-066, 06-22-313-371
Szekfíí Gyula u. 2. BM: 03-22-20-91

Parancsnok:.......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:............
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

.Endrődi László bv.alezredes
.Cséri Zoltán bv. őrnagy 
.Ladi János bv. őrnagy 
Hollósi József bv. őrnagy 

. .Barta József bv. százados

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

INTEZMENYRENDSZER - INTÉZETEK



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1996 38

10. FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZETE

A létesítés éve: 1963
Székhelye: 2316 Tököl telefon: 166-6700, 166-6722
Ráckevei u. 6. BM: 12-607

Igazgató.....................................................
Igazgató-helyettes:.....................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

.Frank Tibor bv.ezredes
Hevényi Atilla bv.alezredes 
.Dr.Dörgő Gyuláné bv.őmagy 
..Farkas Ferenc bv.őmagy 
.Dr. Golts Mátyásné bv.őmagy 
..Kereki István bv. százados 
..Dr.Ravasz Gábor bv.o.őmagy 
..Schmiedt László bv.fóhadnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a fiatalkorú fogvatartottak előzetes letartóztatásával,
• a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével,
•  a felnőtt korú férfi elítéltek börtön fokozatú szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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11. FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1891
Székhelye: 1055 Budapest telefon: 111-2220, 111-4829,111-1224
Nagy Ignác u. 5-11. BM: 13-702

Parancsnok:..............................................
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:................ ■.....................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

Dr.Csordás Sándor bv.ezredes 
.Arató Ferenc bv. őrnagy 
.Prókay Zoltán bv. őrnagy 
.Dr.Szalai László bv.őmagy 
.Mendege Györgyi bv.fohadnagy 
..Gergics János bv.főhadnagy 
..Dr.Rónay Gábor bv.o.őmagy 
...Lehoczky László bv.őmagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• külön kijelölés által meghatározott körben az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével 

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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12. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1886
Székhelye: 9002 Győr telefon: 06-96-312-566, 06-96-312-587
Jókai u. 18. BM: 03-21-10-91

Parancsnok:.......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

.Dr.Kiszely Pál bv.alezredes

.Németh Lászlóné bv.főhadnagy 

.Stefanics Gyula bv.főhadnagy 

.Nagy Lajos bv.alezredes 
.Hatoss Zsolt ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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13. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1895
Székhelye: 4002 Debrecen telefon: 06-52-410-522, 06-52-410-604
Iparkamara u. 1. BM: 03-32-20-91

Parancsnok:....................................................... Hetés Ferenc bv.őrnagy
Gazdasági vezető:................................................Szabó Zsigmond bv.alezredes
Biztonsági osztályvezető:....................................Jónás Imre bv.főhadnagy
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.................Tikász Sándor bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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14. HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1908
Székhelye: 3301 Eger telefon: 06-36-412-026, 06-36-412-722
Törvényház u. 2 BM: 03-31-10-91

Parancsnok:.
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

Mező László bv.alezredes 
Légrádi Lajosné bv.százados 
.Soós Zoltán bv.százados 
.Galambos Ferenc bv.alezredes 
.Pálkovács Géza ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú női elítéltek börtön fokozatú szabadságvesztésével,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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15. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A létesítés éve: 1902
Székhelye: 5001 Szolnok telefon: 06-56-336-655, 06-56-342-643
Dózya György u. 1/a BM: 03-32-10-91

Parancsnok:......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:

Dr.Sipaki Ferenc bv.őrnagy
Bartus Ferencné bv.hadnagy 
.Forgács Béla bv.őrnagy 
.Karkecz Lászlóné bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
•  az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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16. KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1950
Székhelye: 6301 Kalocsa telefon: 06-64-361-622
István király u. 24-26. BM: 03-33-33-56

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

.Mácsai Ferenc bv.alezredes
Dr.Kovács István bv.alezredes 
.Reiter Csaba bv. százados 
.Dr.Magó Jenő bv.őmagy 
.Dr.Endrődi Orsolya bv.őmagy 
.Aszódi Gábor bv.hadnagy 
..Dr.Murvai János bv.o. alezredes 
..Szörnyű Anna Mária bv.százados

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú női elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével,
• a női elítéltek életfogytig tartó szabadságvesztésével,
• a gyógyító-nevelő csoportba helyezett női elítéltek szabadságvesztésével,
• a férfi elítéltek börtön fokozatú szabadságvesztésével összefüggő büntetés

végrehajtási feladatok ellátása.
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17. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1903
Székhelye: 2501 Esztergom telefon: 06-33-311-555
Széchenyi tér 22. BM: 03-21-23-37

Parancsnok:......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

.......... Szigeti Imre bv.ezredes
Fazekasné Margittai Szilvia bv. százados
...........Erdélyi Tibor bv.alezredes
.... Zobinné Locskai Katalin bv. százados
...........Walch Tamás ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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18. MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1858
Székhelye: 2629 Márianosztra telefon: 06-27-370-129, 06-27-370-221
Pálosok tér 1. BM: 17-377

Parancsnok:.......................................................Veszelka Vendel bv.alezredes
Parancsnok-helyettes:........................................ Balázs Péter bv.százados
Gazdasági vezető:............................................... Gálfi Lajos bv.őrnagy
Biztonsági osztályvezető:................................... Tóth Lajos bv.alezredes
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:................. Kiss Emil bv.őmagy
Egészségügyi osztályvezető:.............................. Dr.Antal József bv.o.százados
Személyügyi és szervezési osztályvezető:.........Angyali Gyuláné bv.százados

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével 

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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19. NAGYFAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1990
Székhelye: 6750 Nagyfa telefon: 06-62-367-241, 06-62-367-293

BM: 03-33-15-23

Parancsnok:...........................................
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:....................
Idegenrendészeti osztályvezető:...............
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

...Kovács Gábor bv.alezredes
...Szeles Tibor bv. százados 
...Koha Zsuzsanna bv.őmagy 
....Oláh Sándor Mihály bv.őmagy 
....Horváth Miklós bv.százados 
....Király András Zoltán ka.
....Dr.Benkő Árpád bv.o.őmagy
....Bönde Zoltán Zsolt bv.hadnagy
Dr.Kisapáti Ede János bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével
• az egészségügyi utókezelésre szoruló fogvatartottak ellátásával,
• a férfi idegenrendészeti őrizetesek elhelyezésével összefüggő büntetés-végre

hajtási feladatok ellátása.
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20. PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1951
Székhelye: 2407 Dunaújváros-Pálhalma telefon: 06-25-311 -934, 06-25-311-443

BM: 15-972

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:.................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:........................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

,Markó István bv.ezredes 
.Réthelyi Péter bv.alezredes 
.Szabó János bv.alezredes 
.Paget György bv. őrnagy 
.Endrefi András bv.alezredes 
..Gátszegi István bv.őrnagy 
..Dr.Zathureczky György ka. 
..Dr.Hangyál István bv.őmagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház fokozatú szabadságvesz

tésével,
• a női elítéltek börtön és fogház fokozatú szabadságvesztésével,
• a női idegenrendészeti őrizetesek elhelyezésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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21. SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1900
Székhelye: 3981 Sátoraljaújhely telefon: 06-41-421-133, 06-41-421-703
Kazinczy u. 35. BM: 03-31-24-70

Parancsnok:..............................................
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

.Dr.Estók József bv.dandártábornok

.Kerékgyártó József bv. alezredes 
Horváth István bv. alezredes 
.Takács László bv.főhadnagy 
.Fodor Gábor bv.százados 
..Bódisz Csaba ka.
..Dr.Köteles László bv.o.őmagy 
..Szabó László bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével 

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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22. SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1905
Székhelye: 7401 Kaposvár telefon: 06-82-311 -022, 06-82-310-517
Kossuth Lajos u. 1. BM: 03-23-20-91

Parancsnok:......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

.Varga Géza bv.alezredes
Horváth Lajos bv.őrnagy 
.Benkovics Tamás bv.főhadnagy 
.Sára József bv.alezredes 
.Suriné Szabó Irén ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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23. SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1886
Székhelye: 9407 Sopronkőhida telefon: 06-99-310-315, 06-99-312-170
Pesti Barnabás u. 25. BM: 03-21-15-09, 03-21-15-19

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

Pados József bv.ezredes 
.Polgár Tibor bv. alezredes 
.Fülöp István András bv. őrnagy 
.Horváth József bv. alezredes 
.Hófalvi József bv.alezredes 
..Tóth Zoltán bv.főhadnagy 
..Dr.Nagy István bv.o.őrnagy 
..Pákozdi István bv.őrnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével 

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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24. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A létesítés éve: 1891
Székhelye: 4401 Nyíregyháza telefon: 06-42-413-166, 06-42-413-895
Bujtos u.5. BM: 03-32-30-91

Parancsnok:,
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:

Pásztor András bv.alezredes 
Dankó Gábor bv. százados 
.Ágoston Zoltán bv.föhadnagy 
Bessenyei Gyula bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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25. SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1900
Székhelye: 6701 Szeged telefon: 06-62-423-644, 06-62-423-614
Mars tér 13. BM: 03-33-10-91, 03-33-15-13

Parancsnok:..............................................
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

.....Csapó József bv.ezredes
.... Nagy Pál bv.alezredes
..... Farkas Ferenc bv.alezredes
..... Óvári-Tímár Sándor bv. százados
..... Szondi Miklós bv. százados
..... Berta Sándor bv.zászlós
...... Dr.Laluska Borbla bv.o. őrnagy
Raskáné Dr.Fráter Gizella bv.őmagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével,
• a férfi elítéltek életfogytig tartó szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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26. TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1895
Székhelye: 7101 Szekszárd telefon: 06-74-312-156, 06-74-312-755
Béla tér 4. BM: 03-23-30-91

Parancsnok:.......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

.Kertész Sándor bv.alezredes
.Runyai Istvánná bv.hadnagy 
.Drinóczi Zoltán bv. őrnagy 
.Dr.Pinezics Imre bv.őmagy 
..Rohr Mihályné bv.főhadnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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27. VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1855
Székhelye: 2601 Vác telefon: 06-27-314-066, 06-27-314-088
Köztársaság u. 62-64. BM: 17-364

Parancsnok:...............................................
Parancsnok-helyettes:................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:........
Informatikai osztályvezető:.......................
Egészségügyi osztályvezető:.....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

.Dr.Rissai Nándor bv.ezredes 

.Kárpáti Tamás bv.őrnagy 
.Menczer Sándor bv. őrnagy 
.Széplasz Tibor bv. őrnagy 
.Körmendi Károly bv.alezredes 
..Dián Zsolt bv.törzszászlós 
..Dr.Jázbinsek Rudolf bv.o.alezredes 
..Bata Béla bv.őmagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével 

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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28. VAS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1889
Székhelye: 9701 Szombathely telefon: 06-94-311-380, 06-94-312-148
Szily János u. 7. BM: 03-26-10-91

Parancsnok:......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

.Rákli Ferenc bv.alezredes
Máté Frigyes bv.fotörzszászlós 
Kövecs Árpád bv.alezredes 
Csitke Sándor bv. százados 
.Antal József ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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29. VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1858 
Székhelye: 8201 Veszprém 
Váru. 19.

Parancsnok:_____________ _____
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

telefon: 06-80-323-055, 06-80-323-256 
BM: 03-22-10-91

.Újszászi Zoltán bv.alezredes 
Tóth Tamás bv.föhadnagy 
.Gál László bv. százados 
.Szíjártó József bv.őmagy 
.Bokrossy Zsolt ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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30. ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1909
Székhelye: 8901 Zalaegerszeg telefon: 06-92-313-433, 06-92-313-434
Bujtos u.5. BM: 03-32-30-91

Parancsnok:.......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:.................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:...............

.Dr.Rózsás János bv.alezredes
.Czett Ferenc bv.íohadnagy 
.Ruskó László bv.íohadnagy 
.Kéry lajosné bv. százados 
..Horváth Imre Attila bv.főhadnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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4.

INTÉZMÉNYEK
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1. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI 
KÓRHÁZ

A létesítés éve: 1961
Székhelye: 2316 Tököl telefon: 166-6766
Ráckevei u. 6. BM: 12-607

Főigazgató főorvos:..............
Főigazgató főorvos-helyettes: 
Osztályvezető főorvosok:......

Gazdasági vezető:............
Biztonsági osztályvezető:

.Dr.Kovács Imre bv. o. alezredes

.Dr.Bama Ildikó bv.o.alezredes 
Dr.Horváth Attiláné bv.o.alezredes 
.Dr.Vagács András bv.o.alezredes 
.Dr.Rusnyák Mihály bv.o.százados 
.Finszter Arpádné bv.hadnagy 
.Ráckevei Károly bv.őmagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási intézetekből (beleértve a katonai büntetés-végrehajtási 

intézetet is) beutalt beteg fogvatartottak egészségügyi ellátása,
• a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet krónikus utókezelő részle

gének szakmai felügyelete.

Elhelyezhető létszám /fő . 
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*

2. IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ
INTÉZET

A létesítés éve: 1896
Székhelye: 1475 Budapest telefon: 127-6847
Kozma u. 13. BM: 13-837
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Főigazgató főorvos:............................... Dr.Csicsai Calidius Iván bv.o. ezredes
Főigazgató főorvos-helyettes:..................Dr.Magyar Miklós Jenő bv.o.alezredes
Osztályvezető főorvosok:.........................Dr.Bóta Sándor ka.

..........................Szabó Gergelyné Dr.Járány ka.

..........................Dr.Hamula János ka.

..........................Dr.Szendrői Mária ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási intézetekben (beleértve a katonai büntetés-végrehajtási 

intézetet is) fogvatartottak ideg- és elmegyógyászati ellátása,
• a kényszergyógykezelésre, az ideiglenes kényszergyógykezelésre utalt bete

gek és a szabadságvesztés végrehajtása alatt elmebeteggé vált elítéltek gyógy
kezelése,

• az előzetes letartóztatottak elmeállapotának megfigyelése a Be. 74.§-a alapján,
• a kényszergyógyításra utalt, a Btk. 24.§.(2) bekezdés alapján korlátozott be

számítási képességű, valamint a személyiségzavarban szenvedő fogvatartottak 
központi kivizsgálása és gyógyítása,

• a munkaterápiás rehabilitációs tevékenység ellátása.

Elhelyezhető létszám /fő 
311

*

3. KÖZPONTI ELLÁTÓ INTÉZET

A létesítés éve: 1991
Székhelye: 1108 Budapest telefon: 260-2262
Maglódiu. 129. BM: 13-205

Parancsnok:.................................................. Győri Zoltán bv. alezredes
Gazdasági vezető:..........................................Tóth János bv.alezredes
Osztályvezetők:............................................. Végh András bv.alezredes

.............................................. Kubicskó Sándor bv.alezredes
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Kaszás József bv. őrnagy 
.Mitana Gyula bv.őmagy 
.Kánnár Péter bv.őmagy 
.Kianek László bv. főhadnagy 
.Sípos Edit bv.föhadnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási szervek központi anyagi - technikai ellátása,
• szolgáltatási feladatok elvégzése.

*

4. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 
OKTATÁSI KÖZPONTJA

A létesítés éve: 1996
Székhelye: 1108 Budapest telefon: 261-7011
Újhegyi u. 9-11. BM: 13-837

Igazgató:.................................
Igazgató-helyettesek:.............

Gazdasági vezető:...................
Oktatás-tanfolyam szervezők:

Pszichológusok:......................

Főtanárok:................................

Tanárok:...................................

.Dr.Lipták László bv. alezredes
Dr.Kraviánszky Mihályné bv.alezredes 
.Kántor Gáspár bv.alezredes 
.Szépvölgyi János bv.alezredes 
.Dr Felföldi Györgyné bv.
..Hábetler Róza bv.föhadnagy 
...Matiasovics Mária bv.alezredes 
...Dr. Fekete Erzsébet bv.őmagy 
...Halász János bv.alezredes 
...Molnár Gyula bv.alezredes 
...Kakucsi Ferenc bv.őmagy 
...Kis-benedek József bv.őmagy 
...SövényZoltán bv.őmagy 
....Szalay Miklós bv.százados 
....Nádasi Béla bv.föhadnagy
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Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási szervek személyi állománya alap- és középfokú szak

mai oktatása, továbbképzése, szakmai vizsgáztatása.

*

5. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS 
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A létesítés éve: 1988
Székhelye: 7275 Igái telefon: 06-82-372-316, 06-82-372-149
Gábor u. 6. BM: 03-23-22-51

Igazgató:.............................
Gazdasági vezető:...............
Vendéglátási osztályvezető: 
Üzemeltetési osztályvezető:

.Katona József bv. őrnagy 
Baán Jánosné ka. 
.Bárdosiné Barna Judit ka. 
Tanító Károly ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának továbbképzése,
• pihentető rehabilitációjának, illetve regenerációjának biztosítása.

*

6. IM. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS OKTATÁSI 
KÖZPONTJA

A létesítés éve: 1975
Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt telefon: 133-5370
Pomáziu. 6. BM: 14-276

Igazgató:.............................................................. Gosztonyi Péter bv. őrnagy
Gazdasági vezető:..................................................Bakai Mártonné bv.törzszászlós
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Vendéglátási osztályvezető:................................. Fekete Andrásné ka.
Üzemeltetési osztályvezető:................................. Bakai József ka.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási feladatok ellátását elősegítő továbbképzések, szakmai 

értekezletek, konferenciák szervezése, a résztvevőknek szállás és étkezés 
biztosítása.

• a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya pihentető rehabilitáció
jának biztosítása.

*

7. RENDŐRTISZTI FŐISKOLA 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TANSZÉK

Székhelye: 1121 Budapest telefon: 135-4393
Farkasvölgyi ut 12. BM: 15-104

T anszékvezető:_____....
Tanszékvezető-helyettes. 
Tanárok...........................

.Dr.Lőrincz József bv.ezredes
Dr.Csetneky László bv.ezredes 
.Dr.Cser Gyula bv.alezredes 
.Dr.Zeller István bv.alezredes 
Módos Tamás bv.alezredes

*
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5.

IPARI JELLEGŰ 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1. M  NA-IYÍIX IPARI, KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ
KFT

A létesítés éve: 1951 
Székhelye: 2600 Vác 
Barabás Miklós u.l.

telefon:06-27-314-239 
telefax: 06-27-314-239

Ügyvezető igazgató:...............................Flamich Ottó bv.alezredes
Gazdasági igazgató:................................. Simonné Tányéros Márta bv.őrnagy
Termelési-műszaki igazgató:...................Bánáti Vilmos bv.alezredes
Számviteli osztályvezető:........................ Szetei Károlyné
Munkaügyi osztályvezető:......................Horhi Zoltánné
Biztonsági vezető:................................... Mocsári Sándor bv.hadnagy

Tevékenységi kör:
• mérőszalag, bakelit- és egyenruházati gombok, labdák, műanyagipari termé

kek, hirdető táblák készítése,
• kórházi fémszekrények, acél nyílászárók, épület és bútor asztalos termékek 

gyártása,
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• nyomdai termékek előállítása,
• konfekció ipari termékek, munkaruházat készítése,
• forgácsolási és egyég fémmegmunkálás, 

bérmunkák.

2. NOSTRA VEGYESIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT

A létesítés éve: 1976
Székhelye: 2629 Márianosztra telefon:06-27-370-014
Rákóczi tér 1. telefax: 06-27-370-014

Ügyvezető igazgató:........
Gazdasági igazgató:..........
Termelési igazgató:...........
Kereskedelmi igazgató:....
Munkaügyi osztályvezető: 
Biztonsági vezető:.............

.Gálfi Lajos bv.őrnagy

.Stencliné Papp Mária bv.őrnagy 

.Kucsora István bv.főhadnagy 

.Draxler József bv.százados 
Csintalan Sándomé 
.Szalai István bv.százados

Tevékenységi kör:
• csomagoló és tároló faipari termékek, faipari tömegcikkek, seprű, labda gyár

tás,
• parketta és parketta fríz készítés,
• bérmunkák.

*

3. ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ FEHÉRNEMŰGYÁRTÓ ÉS 
FORGALMAZÓ KFT

A létesítés éve: 1955
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely telefon: 06-47-321-133
Kazinczy u. 35. telefax: 06-47-322-721
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Ügyvezető igazgató:.....................
Gazdasági igazgató:.....................
Termelési-kereskedelmi igazgató:
Műszaki igazgató:.........................
Kereskedelmi osztályvezető:.......
Termelési osztályvezető:..............
MEO vezető:.................................
Számviteli osztályvezető:.............
Üzemgazdasági osztályvezető:....
Üzemfenntartási osztályvezető:.... 
Műszaki-technikai osztályvezető:. 
Biztonsági vezető:.........................

•Vay László bv.alezredes
.Frindt István bv.alezredes 
.Dr.Matisz János 
.Szappanos László 
.Zboray Csaba bv. százados 
.Kocsi Zoltán bv.százados 
.Bakay Ferenc bv. főhadnagy 
Várady Lajosné 
.Helmeczi Mária 
.Magyari Lajos bv.törzszászlós 
.Maczó Miklós bv. törzszászlós 
Balogh Pál bv.őrnagy

Tevékenységi kör:
• ágynemű, konfekcionálás és háztartási textíliák, egyéb konfekció ipari termé

kek előállítása,
• felső ruházat készítés (saját anyagos illetve bérmunka konstrukcióban),
• terápiás foglalkoztatás.
• fémipari bérmunka,

*

4. KALOCSAI KONFEKCIÓIPARI TERMELŐ ÉS 
KERESKEDELMI KFT

A létesítés éve: 1951
Telephelye: 6300 Kalocsa telefon:06-78-461-149, 06-78- 461-844
Szent István király u.26. telefax: 06-78-461-141

Ügyvezető igazgató:.............................Kapitány István bv.ezredes
Általános igazgató:................................Horváth Zoltánné bv.százados
Gazdasági igazgató:.............................. Deákiné Dombos Erzsébet
Kereskedelmi osztályvezető:................ Cselik Erzsébet
Mb. Termelési osztályvezető:...............Fodor András bv.főhadnagy
Mb. Műszaki és beruházási osztályvezető: Ivota István
Munkaügyi osztályvezető:.................... Farkasné Kovács Ildikó bv.százados
MEO osztályvezető:.............................. Répásiné Márta Irén bv.százados
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Biztonsági vezető:................................. Tamás László bv.őmagy

Tevékenységi kör:
•  forma ruházat, védőruhák, munkaruhák, munkaköpenyek, egészségügyi ruhá

zat, alsóruházat gyártása,
• finom konfekció, népművészeti termékek készítése.

*

5. ALFÖLDI BÚTORGYÁRTÓ KFT

A létesítés éve: 1951
Telephelye: 6724 Szeged telefon: 06-62-326-679
Cserzy Mihály u. 11. telefax: 06-62-626-616

Ügyvezető igazgató:...........................
Gazdasági igazgató:.............................
Műszaki és kereskedelmi igazgató:....
Kereskedelmi osztályvezető:...............
Számviteli és pénzügyi osztályvezető:
F aipari üzemvezető:.............................
Fémipari üzemvezető:..........................
Kooperációs üzemvezető:...................
Szék és asztalgyártó üzemvezető:......
Lapszabászati üzemvezető:.................
Biztonsági vezető:................................

.Vass Géza
.Berényi Istvánné bv.főtörzszászlós 
.Török György bv.százados 
.Aradi János bv.zászlós 
..Tövisfalvi Andrea 
.Kertész László bv.őmagy 
.Kostyál Károly bv.őmagy 
.Muhi Miklós bv.törzszászlós 
.Nagy Géza bv.törzszászlós 
.Üveges lajos bv.százados 
Eigner Endre bv.őmagy

Tevékenységi kör:
• asztalok székek kisbútorok gyártása,
• parketta és parketta fríz készítés,
• lapszabászat, varrodai tevékenység,
• fémipari bérmunkák.

jk
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6. IPOLY CIPŐGYÁR TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT

A létesítés éve: 1954
Telephelye: 2660 Balassagyarmat telefon: 06-35-310-255
Madách u. 2. telefax: 06-35-313-037

Ügyvezető igazgató:.................
Gazdasági igazgató:..................
Műszaki igazgató:.....................
Kereskedelmi igazgató:............
Termelési osztályvezető:..........
Műszaki osztályvezető:............
Munkaügyi osztályvezető:........
MEO osztályvezető:..................
Üzemfenntartási osztályvezető:
Számviteli osztályvezető:.........
Biztonsági vezető:.....................

.Garamvölgyi Béla bv.alezredes
.Kokavszki János bv.őmagy 
.Pécsi Róbert bv.őmagy 
.Nemszilaj Sándor bv. százados 
.Bednár István bv.százados 
.Szádóczki Ferenc bv.százados 
..Fábián Péter bv.főhadnagy 
.Molnár József bv.főhadnagy 
.Szűcs László 
.Szabó Ferencné 
Osztrozics János bv.százados

Tevékenységi kör:
• munkavédelmi cipők, bakancsok, utcai férfi félcipők, kismama lábbelik, klum

pák gyártása.

7. BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI
KFT

A létesítés éve: 1954
Telephelye: 1108 Budapest telefon: 261-39-61
Kozma u. 13. telefax: 261-18-74

Ügyvezető igazgató:............................. Csont Attila bv.alezredes
Mb. gazdasági igazgató:........................Krizsán János
Gazdasági igazgató-helyettes:.............. Tóth László
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Műszaki igazgató:...................................Héricz András
Műszaki igazgató-helyettes:.................. Rózsa Lajos
Biztonsági vezető:...................................Kulcsár Kálmán bv.őrnagy

Tevékenységi köre:
• szekrénysorok,kisméretű bútorok, garnitúrák, pultok, iroda bútorok készítése, 

helyszíni összeszereléssel is,
• egyéb jellegű bérmunkák.

8. SOPRONKŐHIDAI SZÖVŐ ÉS RUHAIPARI 
KFT

A létesítés éve: 1957
Telephelye: 9407 Sopronkőhida telefon: 06-99-312-170
Pesti Barnabás u. 25. telefax: 06-99-311-728

Ügyvezető igazgató:.........................
Gazdasági igazgató:..........................
Termelési és kereskedelmi igazgató:
Műszaki osztályvezető:.....................
Számviteli osztályvezető:.................
Termelési vezető:..............................
Biztonsági vezető:.............................

.Szánthó Sándor bv.alezredes
.Németh Mihály bv.alezredes 
.Péntek László bv.őmagy 
..Dobó István bv.százados 
.Szabó István 
Bartokos Alfréd 
.Horváth Imre bv.fohadnagy

Tevékenységi kör:
• ágynemű-, munkaruha-, műszaki szövetek gyártása.
formaruhák, munkaruhák, alsóruházat, ágyneműk, éttermi kiegészítők konfekci
onálása (saját anyagos illetve bérmunka konstrukcióban),
• fémipari tevékenységek (heggesztés, hideg fém megmunkálás).

*
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9. DUNAI VEGYESIPARI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT

A létesítés éve: 1970 
Telephelye: 2316 Tököl 
Ráckevei út 6.

telefon: 06-24-379-278 
telefax: 06-24-379-278

Ügyvezető igazgató:...............................Ragó Ferenc bv.alezredes
Gazdasági igazgató:................................ Torma Lajosné bv.főhadnagy
Termelési és kereskedelmi igazgató:..... Kori Mihály bv.főhadnagy
Számviteli vezető:....................................Révayné Polgár Magdolna bv.főhadnagy
Biztonsági vezető:................................... Tóth Tibor bv.őmagy

Tevékenységi kör:
• Betonüzemi termékek (födémbéléselem,zsalukő, záróelem, szegélykő, járda

lap, kerti szegélykő, kerítés oszlop, térburkoló anyagok) gyártására,
• papír ipari termékek (egészségügyi papír, papírzsebkendő) gyártása,
• bérmunkák.

4c
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MEZŐGAZDASÁGI JELLEGŰ 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1. ANNAMAJORI MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
KFT

A létesítés éve: 1953
Telephelye: 2741 Baracska telefon: 06-22-454-023,454-099
Annamajor 1. telefax: 06-22-454-099

Ügyvezető igazgató:................................Zászlós Tibor bv.alezredes
Gazdasági igazgató:................................. Antal Mihály bv.százados
Termelési igazgató:.................................. Dr.Molnár István bv.őmagy
Számviteli és pénzügyi osztályvezető:....Bencze Zoltánná bv.zászlós
Munkaügyi osztályvezető:.......................Körmendi Istvánná
Növénytermesztési osztályvezető:..........Harmati Lajos bv.százados
Szarvasmarha tenyésztési osztályvezető: Kőszegi József bv.főhadnagy
Sertéstenyésztési osztályvezető:............. Kükedi Lajos
Biztonsági vezető:.................................... Kovács Attila bv.őmagy
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Tevékenységi kör:
• őszi búza, árpa, kukorica, napraforgó, mák, bab, sárgarépa, zöldség termeszté

se,
• vágómarha, sertés tenyésztése,
• tej, tojás, pékárú, tőkehús, hús termékek értékesítése.

2. ÁLLAMPUSZTAI MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
KFT

A létesítés éve: 1884
Telephelye: 6723 Állampuszta 1. telefon: 06-78-407-860

telefax: 06-78-407-684

Ügyvezető igazgató:...............................Schneider Gyula bv.alezredes
Gazdasági igazgató:................................Kriska József bv.százados
Termelési igazgató:.................................Kamp János bv.százados
Műszaki igazgató:................................... Squor Gábor bv.őmagy
Számviteli és pénzügyi osztályvezető: ..Aczél Sándomé
Munkaügyi osztályvezető:..................... Dr.Kovács Emília
Növénytermesztési osztályvezető:.........Schneider János bv.százados
Állattenyésztési osztályvezető:.............. Wéber Henrik bv.százados
Vezető állatorvos:................................... Dr.Pétervári Zoltán

Tevékenységi kör:
• őszi búza, árpa, napraforgó, cukorrépa, kukorica, szőlő, alma, szilva termesz

tése,
• növendék és vágómarha, sertés, vágójuh tenyésztése,
• tej, bor értékesítése.

*
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Létszámhelyzet 1996. december 31-én
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Intézetek

Rendsze
resített

1102 4098 973 6173

Tényleges 922 4109 967 5998

Eltérés -180 11 -6 -175

KFT-k

Rendsze
resített

135 630 0 765

Tényleges 104 543 0 647

ÍJ y '■

Eltérés -31 -87 0 -118
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Eltérés
összesen

-211 -76 -6 -2 9 3

Feltöltöttség 1996. december 31-én 9 5 .7 7  %
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Testülettől távozók jogcím szerinti megoszlása 1996-ban/fő
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Elbocsátva hiv.szolg-ra egészségügyi 
okból alk. miatt

3 0 3 0 6

Elbocsátva hiv.szolg-ra méltatlanná 
válás miatt

2 0 6 0 8

Elbocsátva hiv.szolg-ról lemondás 
miatt

6 1 76 0 83

Elbocsátva kérelmére 5 8 104 0 117

Elbocsátva kérelmére próbaidős 
szolgálatból

6 0 74 0 80

Elbocsátva lefokozás miatt 0 0 1 0 1

Elbocsátva átszervezéskor 
létszámfelettivé válás miatt

0 0 1 0 1

Elhunyt 1 5 8 3 17

Közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnt

0 0 0 164 164

Más fegyveres testülethez áthelyezve 6 3 16 0 25

Nyugállományba helyezve 
egészségügyi okok miatt

21 114 77 1 213

Nyugállományba helyezve felső 
korhatár elérésével

18 14 2 0 34

Nyugállományba helyezve hiv. szolg- 
ra méltatlanná válás miatt

0 0 1 0 1

Nyugállományba helyezve kérelmére 34 74 51 1 160

Nyugállományba helyezve lemondás 
miatt

0 0 1 0 1

Nyugállományba helyezve 
átszervezéskor létszámfelettivé válás 
miatt

4 5 5 0 14

Nyugállományba helyezve 0 0 0 15 15

Összesen 106 224 426 184 9 4 0

SZEMÉLYZET - FLUKTUÁCIÓ
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Új felszerelők 1996-ban - Intézetek /fő

Férfi Nő Összesen %

Tiszt
48 13 61 5.92

Zászlós
9 2 11 1.00

Tiszthelyettes
593 49 642 62.27

Közalkalmazott 112 205 317 30.75

Összesen
762 269 1031 1 0 0 %

Új felszerelők 1996-ban - KFT-k /fő

Férfi Nő Összesen %

Tiszt
9 3 12 13.48

Zászlós
6 3 9 10.00

Tiszthelyettes
65 3 68 76.40

Közalkalmazott 0 0 0 0.00

Összesen 80 9 8 9 1 0 0 %

Új felszerelők 1996-ban - Összesen /fő

/fám ■ ' yr' ' v- ' Férfi Nő Összesen %

Tiszt
57 16 73 6.52

Zászlós
15 5 20 1.79

Tiszthelyettes
658 52 710 63.39

Közalkalmazott 112 205 317 28.30

Összesen 842 278 1 1 2 0 1 0 0 %

SZEMÉLYZET - FLUKTUÁCIÓ
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Büntetés-végrehajtási dolgozók életkor megoszlása 1996. december 31-én

• 25 év 26-30 31-40 41-50 51-55 55 év
alatt év év év év felett Össze-

között között között között sen

Tiszt 26 101 316 406 73 0 922

Zászlós 25 62 262 510 45 0 904

Tiszthelyettes 954 759 1055 419 17 1 3205

Közalkalmazott 137 119 234 356 98 23 967

Összesen 1142 1041 1857 1691 233 24 5 9 9 8

Büntetés-végrehajtási dolgozók iskolai végzettség 
megoszlása 1996. december 31-én

Iskola típus fő %

Általános iskola 886 15

Általános iskola és ipari szakmunkásképző 2159 36

Középiskola 2025 33.60

Főiskola 623 10.40

Egyetem 305 5.00

Összesen 5998 1 0 0 %

SZEMÉLYZET - ÉLETKOR, VÉGZETTSÉG
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Magasabb szintű elismerésben részesültek 1996-ban

1. A MAGYAR KÖZTRÁRSASÁG ELNÖKE ÁLTAL KITÜNTETETTEK

Dr.Németh Mihály bv.ezredes 
Barsiné Dr.Gráber Mária bv.ezredes 

Zakar Lászlóné bv.alezredes 
Vámospércsi Józsefné bv.hadnagy 

Tasnádi István bv.főtörzszászlós 
Tanács János bv.törzszászlós 
Szeredi István bv.törzszászlós

______________ Dörömbözi András bv.fótörzsörmester______________

__________ 2. TAUFFER EMIL DÍJBAN RÉSZESÍTETTEK__________

Piskor István bv.ezredes 
Dr.Sunyál Ottó bv.ezredes 
Böde János bv.alezredes

____________________ Kiss Béla bv.alezredes_____________________

3. SORON KÍVÜL EZREDESSÉ ELŐLÉPTETETTEK 

Fok Péter bv.alezredes 
Pongrácz György bv.alezredes 

Markó István bv.alezredes 
Szigeti Imre bv.alezredes 
Frank Tibor bv.alezredes 

Csontos János bv.alezredes

Elismerések összesítése 1996.

fő

Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozata 52

Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozata 69

Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozata 37

Sorok kívüli előléptetés /tiszti/ 117

Miniszteri pénzjutalom 35

Országos parancsnoki pénzjutalom 373

SZEMÉLYZET - ELISMERÉSEK
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Fegyelmi helyzet 1996

fö

Bűncselekmények

Vesztegetés bűntette 3

Hivatali visszaélés büntette 5

Bántalmazás hivatalos eljárásban 11

Katonai bűncselekmény elkövetése 22

Ittas járművezetés vétsége 1

Sikkasztás vétsége 2

Hűtlen kezelés büntette 3

Összesen 47

Fegyelemsértések

Fogvatartás törvényességét sértő, veszélyeztető cselekmény 49

Őrszolgálati feladatok ellátását, szervezését sértő, veszélyeztető cselekmény 106

Szolgálatban szeszesital fogyasztás és egyéb tiltott tevékenység folytatása 20

Szolgálati feladat ellátására vonatkozó előírás megszegése 138

Gondatlan fegyverkezelés 6

Ellenőrzési kötelezettség megszegése 36

Jelentési kötelezettség megszegése, elmulasztása 22

Testületi taghoz méltatlan magatartás 15

Egyéb fegyelmi vétség 36

Fegyelmi vétség összesen 408

Szabálysértés összesen 44

SZEMÉLYZET - FEGYELMI HELYZET
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Büntetés-végrehajtási dolgozók szakmai területenkénti megoszlása

E fő %

Biztonsági terület 2149 31

Büntetés-végrehajtási terület 1594 23

Gazdálkodási terület 1316 19

Egészségügyi terület 480 7

Informatikai terület 60 0.90

Személyügyi és szervezési terület 91 1.40

Egyéb szakmai terület 322 4.60

Országos Parancsnokság 161 2.30

KFT 765 11

Összesen 6938 1 0 0 %

Az összlétszám megoszlása szakmai területenként

Informatikai terület 

Egészségügyi terület

Gazdálkodási terület

Büntetés-végrehajtási
terület

Egyéb szakmai terület 
Személyügyi és

szervezési terület

Biztonsági terület

SZEMÉLYZET - SZAKTERÜLETI MEGOSZLÁS
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A büntetés-végrehajtási szervezet lakásállománya 1996. december 31.

'C (’U '

Saját
kezelésű

Más szerv 
kezelésében

Összesen
Mind-

összesen

vidék Bp. vidék Bp. vidék Bp.

918Intézetek 626 72 70 150 696 222

Gazdasági
Társaságok

259 2 261 261

Összesen 885 72 72 150 957 222 1 1 7 9

Lakásállomány változása 1996-ban

vidék Budapest Összesen

Lakásállomány
csökkenése

23 4 27

Lakásállomány
gyarapodása

3 9 12

Összesen -20 5 -15

Lakásigénylök száma és megoszlása 1996.december 31-én

És 1. kategóriás II. kategóriás összesen

Budapesti 75 20 95

Vidéki 152 36 188

Összesen 227 56 2 8 3

SZEMÉLYZET - LAKAS
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Központi beutalók száma és a kihasználtság 1996-ban /db/család

T
é

n
yl

e
g

e
s

le
h

e
tő

sé
g

Ig
é

n
yb

e
vé

te
l

K
ih

a
sz

n
á

lt
sá

g 
%

-b
a

n

Saját üdülési lehetőség 260 260 100

Más szerv által biztosított üdülési lehetőség 336 170 50.60

Külföldi csereüdülési lehetőség 30 30 100

Összesen 626 460 7 4 .7 6

A beutalók számának viszonyítása a 
büntetés-végrehajtási dolgozók 
összlétszámához

9 %

Rehabilitációs üdültetés 1996-ban /fő

SZEMÉLYZET - ÜDIJLES, REHABILITÁCIÓ



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1996 85

NEMZETKÖZI ES SAJTÓ KAPCSOLATOK
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Jelentősebb építés jellegű beruházások, rekonstrukciók és felújítások
1996-ban

Millió Ft.

Konyha beruházás
Balassagyarmati Fegyház és Börtön 64.000
Békés Megyei Bv. Intézet 4.500
Baranya Megyei Bv. Intézet 1.000

Összesen 69.000
Rekonstrukciók

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 40.000
Fiatalkorúak Orsz. Bv. Intézete 16.000
Fővárosi Bv. Intézet 60.000
Sopronkőhidai fegyház és Börtön 31.000

Összesen 147.000
Energiaracionalizálás, felújítás

Márianosztrai Fegyház és Börtön 6.000
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 3.000
Sopronkőhidai fegyház és Börtön 23.000
Állampusztai Orsz. Bv. Intézet 9.000
Veszprém Megyei Bv. Intézet 8.900
IM Oktatási Központ 3.500
Bv. Központi Kórház 51.000

Összesen 104.400
Hír- és biztonságtechnika

Budapesti fegyház és Börtön 9.700
Pálhalmai Orsz. Bv. Intézet 16.000
Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Bv. Intézet 38.500
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 23.500
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bv. Intézet 30.000

Összesen 117.700
Férőhelybővítés

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 100.000
Venyige utca 49.000

Összesen 149.000
Egyéb

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 16.000
Heves Megyei Bv. Intézet 9.800
Tolna Megyei Bv. Intézet 9.000
Bv. Továbbképzési és Okt. Központ 18.000
Bv. Szervezet Oktatási Központja 64.000

Összesen 116.800

M indösszesen 7 0 3 .9 0 0

BERUHÁZÁSOK, REKONTSRUKCIOK
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G azd asá g i tá rs a s á g o k  v á rh a tó  e re d m é n y e i 1 9 9 6 -b a n

V á rh a tó V á rh a tó

á rb e v é te l le.F t e red m én y  /e .F t

D U N A -M IX  K FT  

V á c
87 432 5 166

Á B R Á N D  K FT  

S á to ra lja ú jh e ly
427 178 19 589

K alocsa i K o n fe k c ió ip a ri K FT  

K alocsa
378 530 2 101

A B G Y  K FT  

S zeged
258 127 -91 665

Ip o ly  C ip ő g y á r K FT  

B a la s s a g y a rm a t
1 221 000 1 30 000

B U FA  K FT  

B u d ap e s t
247 922 3 162

S o p ro n k ő h id a i K FT  

S o p ro n kő h id a
583 555 -13 962

D unai V e g y e s ip a ri K FT  

Tö kö l
175 000 12 300

N O S T R A  K FT  

M á ria n o s z tra
146 332 -40 000

Ipari társaságok összesen: 3  5 2 5  0 7 6 2 6  6 9 1

A lla m p u s z ta i K FT  

Á lla m p u s z ta
1 121 048 20 000

A n n a m a jo ri K FT  

B aracska
349 468 19 800

P álh a lm ai A g ro s p e c iá l K FT  

D u n aú jváro s
802 168 114 792

Mezőgazdasági társaságok 

összesen:
2  2 7 2  6 8 4 1 5 4  5 9 2

IM Bv. társaságok mindösszesen 5 797  760 181 283

M e g je g y z é s : m érleg  e lő tt i e lő z e te s  a d a to k !

GAZDASÁGI TÁRSASAGOK
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Összlétszám

' ......11992 1993

év

1994 1995 1996

Elözeten letartóztatott 4272 3557 3433 3183 3455

Elítélt 11424 9390 9390 8928 8986

Kényszergyógykezelt 143 130 121 128 147

Elzárásra beutalt 74 119 196 215 174

Őrizetes 0 0 3 1 1

ÖSSZESEN 15913 13196 13143 12455 12763

Létszámváltozás 
(1992-1996)

FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
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Elítéltek létszáma 1996

m m m m m m s s s M t ö m l l i i l i l i Ebből

:S3SSS3SS38SSS3SSSSSSSS88SSSSSSSSSSSSS8S8í Létszám Férfi N ő

Fegyház 3127 2997 130

Börtön 4930 4625 305

Fogház 262 241 21

Pb. és közérdekű munka 
átváltoztatása (fogház)

392 378 14

Fk. börtön 174 171 3

Fk. fogház 101 98 3

ÖSSZESEIM 8986 8510 476

FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATOK



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1996 90

E líté lte k  e lőé le te

Életkor Összesen Százalék

1.

Első

büntényes

14-17 évig 51

39%

18-24 évig 1.128

25-29 évig 709

30-39 évig 816

40-49 évig 543

50-59 évig 170

60 évnél idősebb 73

Összesen 1. 3.490

II.

Visszesö

14-17 évig 9

32%

18-24 évig 761

25-29 évig 795

30-39 évig 841

40-49 évig 382

50-59 évig 106

60 évnél idősebb 23

Összesen II. 2.917

III.

Többszörös

visszeső

14-17 évig 0

29%

18-24 évig 232

25-29 évig 607

30-39 évig 1.119

40-49 évig 512

50-59 évig 95

60 évnél idősebb 14

Összesen III. 2.579

Mindösszesen l-ll-lll. 8.986 100%

FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
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Fogvatartottak iskolai végzettsége fő %-ban

Analfabéta 212 1,7

Kisegítő iskola 51 0,4

Az általános iskolát nem fejezte be 2.395 19

Általános iskola 6.773 53,3
vivXvKKWK
Ipari iskola 2.481 19

Középiskola 585 4,6

Középiskola és ipari iskola 26 0,2

Középiskola és technikum 107 0,8
ívX'X’X’X’X'IvX'XvIvX'I'XvXvX’SivivXvI’X'XvI'IvivivXs’iíví’IvívIvIvIviv
Főiskola 91 0,7

Egyetem 42 0,3

ÖSSZESEN 1 2 .7 6 3 1 0 0 %

Oktatásban, képzésben résztvevők fő %-ban

Általános iskolai oktatásban 878 40.50

Középiskolai oktatásban 106 4.90

Szakközépiskolai oktatásban 10 0.50

Szakmunkás képzésben 25 1.00

Munkaerőpiaci képzésben 1.157 53

ÖSSZESEN 2 .1 7 6 1 0 0 %

FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
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A büntetés-végrehajtást engedéllyel elhagyók

Az elengedés jogcíme eset %-ban

Büntetésfélbeszakítás 1.262 6

Rövidtartamú eltávozás 4.739 22,7

Kimaradás 1.492 7,1

EVSZ alá soroltak eltávozása 13.225 63,3

Súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása, 
hozzátartozó temetésén való résztvétel

188 0,9

ÖSSZESEN 2 0 .9 0 6 1 0 0 %

Az előírt időpontra visszatért 2 0 .4 5 5 9 7 ,7

A visszatérést elmulasztotta 451 2 ,3

Súlyosabb, illetve enyhébb fokozatba  
helyezés

E nyhébb  
végrehaj tási  

szabályok alá 
helyezés

Súlyosabb t  nyhébb

Fegyház 0 235 0

Börtön 13 412 845

Fogház 3 0 1 14

F k . b ö rtö n 0 12 15

Fk. fogház 1 0 10

Ö S S Z E S E N 17 659 9 8 4

FOGV AT ÁRTOTT AKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
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J u ta lm azások

Jutalmazások bv. jogcím szerint eset

Előzetesen letartóztatott és nem jogerős elítélt 1.600

Fogház fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 2.492

Börtön fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 16.799

Fegyház fokozatú felnőtt elítélt 6.718

ÖSSZESEN 2 7 .6 0 9

Jutalmazási formák szerint eset

Dicséret 9.556

Soron kívüli csomag 321

Soron kívüli látogató fogadása, látogatási idő 
meghosszabbítása

3.818

Saját célra fordítható pénzösszeg növelése 5.221

Tárgyjutalom 118

Pénzjutalom 1.082

Fegyelmi büntetés hátralévő részének elengedése
15

Fenyítés törlése 1.059

Rövid tartamú eltávozás 4.739

Kimaradás 1.680

ÖSSZESEN 2 7 .6 0 9

FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
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Fenyítések

Fenyítések bv. jogcím szerint eset

Előzetesen letartóztatott és nem jogerős elítélt 2.414

Fogház fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 274

Börtön fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 3.110

Fegyház fokozatú felnőtt elítélt 2.471

ÖSSZESEN 8 .2 6 9

Fenyítési formák szerint eset

Feddés
4.261

Saját célra fordítható pénzösszeg csökkentése
1.818

Magánelzárás
2.192

ÖSSZESEN 8 .2 6 9

FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATOK



95BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1996

Elítéltek foglalkoztatása

átlagos állományi 
létszám fő

átlagos munkadij 
Ft/fö/hó

Ipari KFT. 2.603 5.852

Mezőgazdasági KFT. 1.360 5.988

KFT. ÖSSZESEN 3.963 5.890

Költségvetés 3.280 4.820

M INDÖ SSZESEN 7 .2 4 3 5 .3 5 5

ELÍTÉLT ÖSSZESEN 8 .9 8 6  7

FO G LALKO ZATÁSI A R Á N Y 8 0 ,6 0 %

FOGV AT ÁRTOTT AKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
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Súlyosabb m egítélésű rendkívüli események

eset fő

Fogolyzendülés 0 0

Fogolyszökés előkészülete 5 7

Fogolyszökés kísérlete 2 2

Fogolyszökés 13 16

Hivatalos személy elleni erőszak 
kísérlete

1 1

Hivatalos személy elleni erőszak
9 9

Zárkatorlaszolás 4 5

Tömeges utasítás megtagadás
0 0

Tömeges étkezés megtagadás
1 4

Terrorcselekmény előkészülete
0 0

Terrorcselekmény 0 0

Kábítószerrel való visszaélés 5 5

ÖSSZESEN 4 0 4 9

FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATOK


