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gy évvel korábban úgy kezd
tem munkánk értékelését, 
hogy egy ellentmondásokkal 

terhes évet zártunk. Az 1997-es esz
tendőről ugyanezt kell hogy mond
jam, azzal kiegészítve, hogy az el
lentmondásokból fakadóan a kö
zelmúlt talán legnehezebb évét tud
hatjuk magunk mögött.

Bár a problémákra a későbbiek 
során részletesen is kitérek, úgy gon
dolom az értékelés elejére kívánkozik 
annak leszögezése, hogy a Kormány 
az elmúlt év során is jelentős támoga
tást nyújtott az elítéltek foglalkoztatá
sának fenntartásához, számos fontos 
beruházás valósulhatott meg, az inté
zetek egy része korszerűbb lett, 
ugyanakkor a működés fenntartása 
minden eddiginél nehezebb volt.

Az elmúlt év nem volt könnyű 
a személyzet megélhetési terheinek 
alakulása szempontjából sem, annak 
ellenére, hogy a Szolgálati Törvény
ben előírt rendelkezések nagy részét 
már alkalmaztuk. 'Az elmúlt év sem 
volt mentes problémáktól és feszült
ségektől, a testületet elhagyók száma 
jelentősen nem csökkent, utánpótlási 
gondjaink érezhetően nem javultak.

A nehézségek ellenére az el
múlt év is hozott sikereket, több - már 
korábban kezdődött - folyamat zárult 
le eredményesen és további lépéseket 
tettünk előre az eddiginél korszerűbb 
büntetés-végrehajtási munka kialakí

tása terén. Munkánk fejlesztésére 
kitűzött elmúlt évi céljaink döntő 
többségét is teljesíteni tudtuk, amit - 
hasonlóan a korábbi évekhez - a 
személyzet tisztességes, áldozatokat 
is vállaló, szakmára koncentráló 
munkájának köszönhetünk.

A szabadságvesztés végrehaj
tásával kapcsolatos joganyag évek 
óta tartó korszerűsítésének jelentős 
szakasza zárult le az elmúlt évben. 
Ennek részeként a büntetés-végre
hajtásnál a jogállamiságnak is megfe
lelő humanizálási folyamat zajlott, 
ami leginkább a családi kapcsolatok 
erősítésében nyilvánult meg. Bár az 
ehhez szükséges szemlélet általánossá 
tétele terén vannak még tennivalók, 
az eddig felmutatott eredmények már 
most is jelentősek és ezeket nemzet
közi szinten is elismerik.

Intézmény-rendszerünk fej
lesztésére és korszerűsítésére - az 
átcsoportosítások ellenére - az elmúlt 
év során közel 2.5 milliárd Ft-ot 
fordíthattunk. A biztosított pénzügyi 
forrásból több, nagyon fontos beru
házás és korszerűsítés valósulhatott 
meg.

Az informatikai rendszer fej
lesztésével kapcsolatos elmúlt évi 
munkánkat is kiemelt fontosságúnak 
ítélem. A kiépített műholdas adatátvi
teli rendszer kihasználása ugyanis az 
elmúlt év során eddig még nem látott 
méreteket öltött és informatikai háló-
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zaíunk napjainkra a testületen belül 
folyó kommunikáció gerincévé vált.

Biztonsági feladataink lehető 
legpontosabb teljesítése az elmúlt év
ben is kiemelt céljaink között szere
pelt. Igen fontosnak tartom, hogy a 
fogvatartottak őrzését elősegítő alap
vető hír- és biztonságtechnikai rend
szerek kiépítése - két intézet kivéte
lével - az elmúlt évben befejeződött 
és a rendelkezésre álló eszközpark is 
új technikai berendezésekkel bővült. 
Tény az is, hogy a biztonsági terüle
ten dolgozók központi és helyi to
vábbképzéseit a korábbinál nagyobb 
figyelemmel hajtottuk végre és a 
rendkívüli események tapasztalatait 
folyamatosan értékeltük. Azonban az 
is igaz, hogy az 1996-ban regisztrál
takhoz képest az elmúlt év során nem 
csökkent a magunk által súlyosnak 
minősített rendkívüli események 
száma. Szinte valamennyi esetnél 
megállapítható volt a rutinszerű mun
kavégzés, a figyelmetlenség. Mind
ezek mellett, pontosabban ebből is 
eredően, az elmúlt évben először ta
lálta magát szembe a büntetés
végrehajtás állománya elítéltnek in
tézetből történő kiszabadításával.

A büntetés-végrehajtás legsú
lyosabb gondjai a finanszírozási ne
hézségekből adódtak. A biztosított 
pénzügyi többletek nem érték el az 
infláció mértékét és az évet már jelen
tős nagyságrendű adóssággal kezdtük 
el. Az intézetek likviditásának megőr

zése folyamatos operatív munkát igé
nyelt valamennyiünktől. A keretek 
közötti átcsoportosítások és az ezt 
megértő kormányzati támogatások 
ellenére az év során folyamatosan 
súlyos finanszírozási nehézségekkel 
küzdöttünk, működőképességünk 
több alkalommal is a kritikus határ 
közvetlen közelében mozgott. A hely
zet ismeretében úgy ítélem meg, hogy 
az elmúlt év legnagyobb eredménye 
a működőképességünk fenntartása 
volt úgy, hogy eközben a köztartozá
sainknak is eleget tettünk.

A büntetés-végrehajtás 1997- 
ben is jelentős hazai és külföldi ér
deklődés közepette működött. Mun
kánkat több esetben tekintette át kül
földi szakemberekből álló delegáció. 
A látogatások tapasztalatai - a vissza
jelzések alapján - többnyire pozitívak, 
a végzett tevékenység megítélése 
kedvező, a felmerült problémák java
részt a feltételek szűkösségére vezet
hetők vissza. Az elmúlt év során a 
korábbi időszakhoz képest megnőtt a 
hazai büntetés-végrehajtásra irányuló, 
ENSZ és európa tanácsi adatkérések 
száma és új jelenség, hogy egyre több 
alkalommal kérnek a jogszabályokat 
és a gyakorlati végrehajtást összevető 
elemző és értékelő anyagokat.

A büntetés-végrehajtás szű- 
kebb környezete összességében stabil 
hátteret nyújtott speciális feladataink 
végrehajtásához. Kapcsolatunk a 
bűnmegelőzési és igazságszolgáltatási
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szervekkel rendezett és harmonikus 
volt. Az Igazságügyi Minisztérium 
vezetése megfelelő teret biztosított az 
önálló munkavégzéshez, gondjainkat 
megértette és felvállalta, megoldá
sukhoz a lehetőségek szerint támoga
tást nyújtott.

•k

997-ben az elkövetett bűncse
lekmények száma lényegesen 
nem csökkent, a gazdasági bűn- 

cselekmények tovább növekedtek és 
nem javult a helyzet az erőszakos 
cselekmények vonatkozásában sem. 
Ebből eredően az év során is jelentős 
számú gátlástalan, a társadalomra sú
lyos veszélyt jelentő bűnözőt őriz
tünk, többek között 14 terroristát, 49 
eniberrablót és 519 minősített esető 
emberölést elkövetőt.

A fogvatartóttak létszáma 1997. de
cember 31-én 13.405 fő  volt, 642 fő
vel - 5 %-kal - több mint egy évvel 
korábban.

A fogvatartottak közül elítélt 9.408 fő 
/70,3 %/, előzetesen letartóztatott 
3.660 fő 121,2 %/, kényszergyógyke
zelt 165 fő /1,2 %/, míg elzárásra 
beutalt 172 fő /1,3 %/volt.

Az előzetesen letartóztatottak 
száma az év folyamán - kis mérték
ben ugyan, de - folyamatosan növe
kedett, és az év végére 205 fővel ha
ladta meg az előző évben regisztrált 
létszámot. A letartóztatásban töltött 
idő átlagos tartama 6-8 hónap volt, 
azonban egy évet meghaladóan 513 
főt, míg két éven túl 89 főt őriztünk.

Az elítéltek többsége, hasonló
an az elmúlt évekhez, börtön foko
zatban töltötte szabadságvesztését /58 
%/, a férfiak-nők aránya is változatlan 
maradt 195 %-5 %/. Nem történt lé
nyeges módosulás az elítéltek előéle
tében sem: 40 % elsőbűntényes, 31 % 
visszaeső, míg 29 % többszörösen 
visszaeső bűnöző. Az elítéltek közei 
70 %-a szakképzetlen, 20 %-uk az 
általános iskolai végzettséggel sem 

rendelkezik.
A FOGVATARTOTTAK 

LÉTSZÁMVÁLTOZÁSA (fő)

30000
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Az év végén 638 idegen állampolgárt 
tartottunk fogva.

1997-ben egyéni kegyelmet 17 
fő, büntésfélbeszakítást 1.131 fo ka
pott. Rövidtartamú eltávozás jutalom
ban 22.021 esetben, míg kimaradás
ban 1.446 esetben részesült 
fogvatartott. Az összeltávozási esetek 
/24.625/ közül 530 esetben /2,1 %/ 
mulasztotta el a visszatérést fogva
tartott, ez 1996-hoz képest 0,3 %-os 
javulást jelent.

Az EVSZ alá helyezettek száma 
1.168 fő, a kihelyezettek szá
ma 97 fő volt, súlyosabb vég
rehajtási fokozatba 11, míg 
enyhébbe 661 fogvatartott ke
rült. Az adatok az 1996-ban 
rögzítettekhez képest csak alig 
változtak.

Az elmúlt év során 
45.348 főt szállítottunk és 
15.516 főt állítottunk elő. A 
lakóhelyhez közelebbi inté
zetbe történő szállítási kérel
mek száma 3.191 volt, ezek 30 %-át 
teljesíteni tudtuk.

•k

tavalyi évben a fogva- 
tartottakra vonatkozó jogsza
bályok évek óta tartó korsze

rűsítésének jelentős szakasza zárult 
le. Komoly előrelépésnek tekinthet
jük, hogy a 6/1996. 1M rendelet rész

letes végrehajtási szabályait tartalma
zó belső intézkedések elkészültek. 
Megjelent a fegyelmi eljárásra vonat
kozó OP intézkedés, kiadásra vár a 
neveléssel, a munkáltatással és a kár
térítéssel kapcsolatos intézkedés, míg 
befejezéshez közeledik az igazgatás
sal és a fogvatartottak anyagi pénz
ügyi ellátásával kapcsolatos szabá
lyozás. Mindezek mellett a rendeleti 
szintű szabályozás is folytatódott, ta
valy hatályba lépett a fogvatartottak 
birtokában lévő külföldi fizetőeszkö
zökkel kapcsolatos eljárásról szóló 
4/1997. IM rendelet, valamint a sza

badságvesztés kezdő és utolsó napjá
nak megállapítását meghatározó 
17/1997. IM rendelet. Ezeken túlme
nően elkészítettük a fogvatartottak 
egészségügyi ellátását szabályozó IM 
rendeletet és az ehhez kapcsolódó OP 
intézkedés tervezetét is, a hatályba 
léptetés - az időközben elfogadott 
Egészségügyi Törvény miatt - ez évi 
feladat lesz.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS
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A büntetés-végrehajtás együtt
működése a különböző társadalmi-, 
egyházi és karitatív szervekkel, sze
mélyekkel az elmúlt év során is har
monikus volt, ezek a szervezetek je 
lentős segítséget nyújtottak a 
fogvatartottak szabadulást követő 
beilleszkedéséhez és tevékenységük 
szervesen kapcsolódott a büntetés
végrehajtás munkájához.

Az országos szintű megállapodá
saink száma 1997-ben a Magyar Hel
sinki Bizottsággal és a Magyar Párt
fogók Országos Szövetségével bővült, 
így jelenleg már 7 központi és 61 in
tézeti együttműködési megállapodás 
segíti munkánkat.

Az állampol
gári jogok ország- 
gyűlési biztosának 
szerepe tovább erő
södött. 1997-ben 
összesen 21 esetben 
történt vizsgálat, 9 
ügy még folyamat
ban van, illetve nem 
ismert a kimenetele,
10 esetben nem ál
lapított meg alkot
mányos jogsértést, 2 
esetben az ajánlásra adott választ el
fogadta.

A vizsgálatok azt bizonyították, 
hogy a végrehajtás alapvetően törvé
nyes, az ajánlások elsősorban a szabá
lyozási tevékenységre vonatkoztak.

A saját ellenőrzéseink és az el
ítélt panaszok vizsgálati megállapítá
sai összességében szintén a törvényes 
végrehajtásra utaltak. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy esetenként nem 
kellett intézkedni a szabálytalan vég
rehajtási gyakorlat megszüntetésére.

Az év során lezajlott ügyészségi 
vizsgálatok is alapvetően törvényes 
fogvatartás és bánásmód megállapítá
sával zárultak.

A fogvatartottak munkával fog
lalkoztatásának törvényességét vizs
gáló ügyészségi témavizsgálatok 
azonban több büntetés-végrehajtási 
intézet vonatkozásában eseti hibákat, 
hiányosságokat, helytelen gyakorla

tokat tártak fel. Az intézetek egy ré
sze nem rendelkezik a hatályos törvé
nyi- és más jogszabályi rendelkezé
sekkel összhangban lévő munkáltatá- 
si- és munkavédelmi szabályzattal, 
ami komoly hiányosság.

A Z Á L L A M P O L G Á R I  J O G O K  

O R S Z Á G G Y Ű L É S I  B I Z T O S A  

Á L T A L  V I Z S G Á L T  E S E T E K

0 5 10 15 20  25
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A fogvatartottak fegyelmi helyzete az 
év során kiegyensúlyozott volt.

FENYÍTÉSEK - JUTÁI JVtAK (eset)

fenyítés ju ta lom

Az elhelyezési körülmények az 
elmúlt évhez képest lényegesen nem 
változtak. December 31-én az átlagos 
telítettség az előzetesen letartóztatot
tak őrzését szolgáló intézeteknél 156 
%-os, a végrehajtó házaknál 118 %-os 
volt. Az előzetes 
házak többsége 
továbbra is zsúfolt 
volt, az év során 
200, sőt alkalman
ként a 300 %-os 
telítettség is elő
fordult. A fogva
tartottak számának 
növekedése a vég
rehajtó intézetek 
telítettségi ará
nyait is megváltoz
tatta, az üres férőhelyek jórészt feltöl
tődtek, ezzel az esetleges átcsopor
tosítás lehetősége is megszűnt.

A zsúfoltság enyhítése érdeké
ben az intézmény-rendszer fejlesztési 
programját átdolgoztuk. Prioritást 
kapott az előzetesen letartóztatottak 
elhelyezésének biztosítása mellett a 
fiatalkorúak regionális intézeteinek 
kialakítása és a fegyház-korszerűsítési 
program.

A fogvatartottak szabadulás 
utáni életre történő felkészítésében a 
foglalkoztatások mellett fontos szere
pet játszó oktatásokat - hasonlóan a 
korábbi évekhez - 1997-ben is ki
emelten kezeltük. A szervezési, illető
leg az oktatási háttér biztosított volt, 
de a rendelkezésre álló pénzügyi keret 
itt is elmaradt a szükséges mértéktől. 
543 fő vett részt általános iskolai ok
tatásban, 67 fő folytatott középiskolai 
tanulmányokat. A különböző szak- 
képzettségek megszerzését tanműhe
lyek ütemezett kialakítása, 20-25 

szakma elsajátítását 
lehetővé tevő kép
zések szervezése 
segítette elő. A 
szakmai képzések
ben 1090 elítélt 
vett részt, a felada
tok végrehajtását a 
Munkaügyi Minisz
térium - a büntetés
végrehajtással kö
tött együttműkö
dési megállapodás 

alapján - már több éve jelentős össze
gekkel és számos képzés szervezésé
vel támogatja.

INTÉZETEK 

TELÍTETTSÉGE 1997.

felett működő intézet

□  Befogadóképesség 
alatt működő intézet

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS
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A szabadidő hasznos eltöltésé
hez, a sportoláshoz és a művelődés
hez szükséges feltételeket csak cse
kély mértékben sikerült fejleszteni. 
Ebben a legfőbb gátat az intézetek 
adottságai jelentették, de a pénzügyi 
keretek is elmaradtak az igényektől. 
Ennek ellenére a könyvtárakat 2,5 
millió, míg a sport és kulturális esz
közöket 4,5 millió Ft értékben bőví
teni tudtuk.

Az idegenrendészeti őrizet vég
rehajtása során felmerült problémák 
változatlanul az eljárás elhúzódásá
ból és az egyes kérdések jogi szabá
lyozatlanságából eredtek. 1994-től az 
idegenrendészeti őrizet végrehajtása 
folyamatosan gondot okozott. Az ön
károsító cselekedetek és a berendezé
sek rongálásai rendszeresek.

*

büntetés-végrehajtás az el
múlt év során 70 %-ot meg
haladó elítélt foglalkoztatási 

arányt tudott felmutatni és ezt az 
arányt már évek óta fenn tudja tar
tani.

A foglalkoztatások fő bázisát 
továbbra is a büntetés-végrehajtási 
gazdasági társaságok jelentették, de 
ezek mellett a költségvetési keretek 
közötti foglalkoztatás is fontos szere
pet töltött be.

Az év során foglalkoztatott át

lagos állományi összlétszám 7.066 fő  
volt. Ez az előző évhez képest 190 fős 
csökkenést jelent.

Költségvetési rendszerben 
3.020 főt foglalkoztattunk. Ebből 
2.395-en végeztek intézet-fenntartási 
tevékenységet. Ez 273 fővel kevesebb 
volt, mint 96-ban. Persze nem azért, 
mert "csak" ennyire volt szükség, ha
nem azért, mert a törvényben előírt 
bért csak így tudtuk tartani.

A gazdasági társaságoknál 
foglalkoztatottak átlagos létszáma 
4.046 fő  volt, ami 83 fős növekedést 
jelent a korábbi évhez képest. Az 
ipari Kft-knél 2.622 fő, 0,7 %-kal, a 
mezőgazdasági Kft-knél 1.424 fő, 4,8 
%-kal több fogvatartottat foglalkoz
tattak.

A fogvatartottak átlagmunkadí- 
ja 5.759 Ft/fo/hó volt, ez az 1996. év
hez képest 5 %-kal több.

Az átlagmunkadíj az ipari Kft- 
knél 6.044 Ft/fő/hó, ez 5,6 %-kal, a 
mezőgazdasági Kft-knél 6.206 
Ft/fő/hó, amely 3,5 %-kal magasabb 
az előző évi átlagnál.

Költségvetési területen foglal
koztatottak átlagos munkadíja 1.000 - 
1.500 Ft-tal kevesebb a gazdasági tár
saságoknál kifizetett munkadíjaknál. 
A fizetési különbség már több éve 
fennáll és a bérfejlesztésekre fordítha
tó keret nagysága láttán ezt a különb-
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séget ez év során sem tudjuk meg
szüntetni.

■k

büntetés-végrehajtás bizton
sági helyzete az elmúlt évben 
összességében elfogadható 

volt. Súlyos, jelentős társadalmi 
visszhangot kiváltó esemény nem 
történt. 14 esetben 17 fő szökött meg, 
2 esetben 3 fő szökést kísérelt meg, 
illetve 5 esetben 12 fő szökési előké
születet tett.

FOGVATARTOTTAK ÁLTAL 

ELKÖVETETT RENDKÍVÜLI 

ESEM ÉNYEK

1996 1997

A Baracskai Országos Bv. Inté
zetben bekövetkezett fogvatartott ki
szabadítás, mint első ilyen eset, jelzés 
értéke úgy gondolom vitathatatlan. 
De nem sok vitatkozásra adhat alapot 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön
ben rövid időn belül két alkalommal 
ismétlődő épületre mászás, valamint a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézetből 
ugyanolyan körülmények között be

következett két, egymást követő szö
kés sem.

A felsorolt eseményekre azért 
kerülhetett sor, mert az egyes rendkí
vüli események után az intézkedése
ket nem kellő körültekintéssel hozták 
meg az illetékesek, a kiadott felada
tok végrehajtását esetenként nem 
ellenőrizték, vagy az ellenőrzést nem 
megfelelő beosztásban lévő személy
re bízták.

Az elmúlt évi tapasztalatok rá
mutatnak arra is, hogy a korábban 
bekövetkezett rendkívüli események 
tanulságait idővel "elfelejtjük". A 
végrehajtó állományt a rendkívüli 
események bekövetkezésének veszé
lyére nem kellően oktatjuk, a kiadott 
tájékoztatókat a rövid ideje szolgáló 
beosztottak nem ismerik.

1997-ben tovább folytatódott a 
technikai korszerűsítés. Szállító gép
járműveink modemek, fegyverzeti 
anyagaink megfelelőek a feladatok 
végrehajtásához. Javultak az intéze
tekbe történő beléptetések technikai 
feltételei, a felszerelések palettája 
kábítószer- és robbanóanyag felisme
rő, valamint csomagvizsgáló készülé
kekkel bővült. A szervezett bűnö
zés szélesedése és a súlyos bűncse
lekményt elkövető, gátlástalan bűnö
zők számának folyamatos növekedése 
miatt speciális biztonságú körletrészt 
és zárkákat kezdtünk működtetni. 
Ezen túlmenően - a pénzügyi lehető-
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ségek függvényében - valamennyi 
büntetés-végrehajtási intézetben töre
kedtünk olyan zárkák kialakítására, 
ahol a veszélyes elítéltek fokozott 
biztonsági körülmények között tartha
tók.

Az elmúlt év során 233 
fogvatartottal szemben alkalmaztunk 
kényszerítő eszközt. Ezek zöme - a 
korábbi évekhez hasonlóan - testi 
kényszer, illetőleg bilincs al
kalmazásában merült ki. Gumi
botot 8 esetben használtunk, 
lőfegyvert az elmúlt évben sem 
kellett alkalmaznunk. Az al
kalmazásokat kiváltó okok 
változatlanok: ellenszegülés,
köz- és önveszélyes magatartás. 
Kényszerítő eszköz alkalmazá
sának következtében összesen 
20 kisebb sérülés történt. A 
kényszerítő eszközök alkalma
zása minden esetben jogszerű 
volt.

A Biztonsági Szabályzat 
hatálybalépésével szinte teljes 
körűvé vált a szakterületi munka sza
bályozottsága. Elkészítettük a szerve
zet személyi állományának riadózta- 
tásáról szóló miniszteri utasítást. Ez
zel párhuzamosan elkészült a riadóz- 
tatást szabályozó országos parancs
noki intézkedés is. Az év során min
den intézetben átdolgozták a munka
köri leírásokat, az őrutasításokat és a 
szolgálati utasításokat. A biztonsági 
rendszer leírásának megfelelően

megtörténtek az őrzési rendszerek 
felülvizsgálatai is.

*

büntetés-végrehajtás 1997. 
évi gazdálkodását a reálér
tékben tovább csökkenő költ

ségvetési támogatás és az egyre 
szigorodó kincstári rendszer határoz
ta meg.

Az 1997. évi költségvetési tör
vény büntetés-végrehajtási kiadások
ra 14.153,2 millió Ft-ot, a gazdasági 
társaságok normatív támogatására 
további 410 millió Ft-ot biztosított és 
saját bevételként 1.019,8 millió Ft-ot 
írt elő.

A költségvetési év legelején 
197,1 millió Ft-ot zároltak, mely 
részben az intézményi beruházási,

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS
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részben pedig a (központi) egyéb be
ruházási lehetőségeinket csökkentette.

Az intézetek az 1997. évet 154 
millió Ft-os kifizetetlen számlaállo- 
mánnyal kezdték, így a likviditási 
probléma már az év elején kialakult 
és rövid időn belül általánossá vált.

A folyamatos működőképessé
get a havi időarányos finanszírozás 
rendszeres korrekciójával tudtuk 
csak biztosítani. Ez azonban a fize
tési problémák időbeni eltolása volt, 
így már az év első felében kénytele
nek voltunk kezdeményezni a Kor
mánynál 375 millió Ft felhalmozási 
kiadás átcsoportosítását dologi kiadá
sokra, melyet az év végén további 85 
millió Ft-tal kértünk növelni a nyug
díjba vonulóknak járó személyi jutta
tások kifizethetősége érdekében. Az 
év utolsó hónapjában 46 millió Ft 
egyszeri, a dologi kiadásokra fordítha
tó előirányzat-növelést kaptunk.

Az év közben - a kormányzati 
szervek egyetértésével - történt át
csoportosítások ellenére pénzügyi 
helyzetünk semmit nem javult. A 
készletek a kritikus mérték alá siily- 
lyedtek, egyre nagyobb méreteket 
öltött az intézetek szállítói tartozása. 
Ennek mértéke az 1997. év végére 
már megközelítette az éves dologi 
kiadás 10%-át. Ez a tartozásállomány 
a büntetés-végrehajtás piaci pozícióját 
jelentősen rontotta, általánossá vált a 
testülettel szembeni bizalmatlanság.

Egyre több szállító és szolgáltató él a 
késedelmi kamat felszámolásának le
hetőségével, a szolgáltatás megvoná
sával, a szállítói szerződés megszűn
tetésével.

Az 1998. évi gazdálkodás sem 
hozhat változást ezen a területen, hi
szen az 5%-os előirányzat-növelési 
lehetőség és a fogvatartottak élelme
zési kiadásaira biztosított többlettá
mogatás nem fedezi az évre tervezett 
infláció kompenzálását sem. Tekintet
tel arra, hogy a testület már minden 
tartalékát kimerítette, a több éve gör
getett likviditási probléma rohamos 
erősödése prognosztizálható.

Az év során felmerült működte
tési gondok alapján teljesen nyilván
való, hogy a büntetés-végrehajtás 
költségvetésének érdemi változtatása 
nélkül a további folyamatos műkö
dés hosszabb távon nem garantálha
tó. Sajnálatos, hogy a biztosított ez 
évi összegek - már most láthatóan - 
nem fedezik a várható működési 
költségeket.

*

Z elmúlt évben 160 beruhá
zással és felújítással kapcso
latos munkát végeztünk el, 

illetve kezdtünk meg. Ezek közül 35 
meghaladta a 10 millió Ft-os értéket.

Felépült és az 1997. év végén - a 
lakóhelyhez közeli elhelyezést szolgá
ló fejlesztések első állomásaként -
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megkezdte működését a fiatalkorú 
fogvatartottak regionális intézete 
Kecskeméten. Lezárult a fővárosi elő
zetesen letartóztatottak 500 fős férő
helybővítésének első üteme és Szol
nokon, valamint Nyíregyházán 
ugyancsak férőhelybővítéssel kapcso
latos munkák kezdődtek. Budapesten 
kialakítottuk a központi iskola kollé
giumát és az őri-szállást. Tovább 
folytatódott a Sátoraljaújhelyi Fegy- 
ház és Börtön zárkakörletének re
konstrukciója és megkezdődött a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 
valamint a Baracskai Országos Bv. 
Intézet egyik körletének korszerűsíté
se is. Ezek a rekonstrukciók már rég
óta esedékesek voltak, terveztük is 
ezeket, azonban a pénzügyi feltételek 
miatt a megvalósítást eddig mindig el 
kellett halasztanunk.

Az energiagazdálkodás további 
racionalizálása érdekében több inté
zetben áttértünk a gázenergia haszná
latára, illetve korszerűsítettük a ka
zánházi berendezéseket. így került sor 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
kazánházi rekonstrukciójának befeje
zésére, a Komárom-Esztergom Me
gyei Bv. Intézet kazánüzemének teljes 
cseréjére és áttelepítésére, valamint a 
bíróság fűtési rendszerének leválasz
tására, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön kazánüzemének gázenergiára 
történő átállítására, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön parancsnoki épüle
tének fűtési hálózattal történő ellátá
sára.

Mindezeken túlmenően az 
1997. évi pénzügyi keretek lehetővé 
tették, hogy több intézetben megújul
jon a víz-, csatorna és elektromos há
lózat, korszerűsödjenek a konyhák és 
a fogvatartottak fürdői.

Technikai feltételeink is javul
hattak. A hír- és biztonságtechnikai 
fejlesztésekre 115 millió Ft-ot, az in
formatikai rendszer működtetésére 84 
millió Ft-ot, míg a rendszer fejleszté
sére 113 millió Ft-ot fordítottunk.

A felsoroltak a korszerűsítések 
fontos állomásai, azonban hozzá kell 
tennem, hogy ezek ellenére még 
mindig jelentős számú aktuális 
problémánk van a többnyire a szá
zadforduló éveiben épült intézeteink 
leromlott műszaki állapota miatt.

*

büntetés-végrehajtási gazda
sági társaságok irányításának 
egységesítése érdekében az év 

során módosult az alapítói képviselet. 
1997. október 15-től - öt kiemelt je 
lentőségű döntési jogkörön kivid - 
országos parancsnoki hatáskörbe 
kerültek az alapítói képviselettel ösz- 
szefiiggőfeladatok.

A Kormány az elmúlt év során 
is a többletköltségek részbeni ellenté
telezésére a társaságokat a foglalkoz
tatott fogvatartotti létszámhoz kötött 
költségvetési támogatásban részesítet
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te. Ezen túlmenően továbbra is hozzá
járult a társaságoknál dolgozó hivatá
sos állomány bérköltségeihez is. A 
támogatások mértéke összességében 
1997-ben meghaladta az 1 milliárd 
Ft-ot.

A költségvetési törvény 1997. 
évre 410 millió Ft támogatást biztosí
tott a Kft-k többletköltségei ellensú
lyozására. Ebből a foglalkoztatott 
fogvatartotti létszám alapján tényle
gesen igénybe vehető összeg 390.2 
millió Ft volt, amely 50- 50%-os 
arányban normatív módon, illetve 
pályázat alapján került felosztásra. A 
pályázati pénzek felhasználására 
1997-ben a program-finanszírozás 
szabályai voltak érvényesek.

A társaságok jelenlegi törzstő
kéje 3,3 milliárd Ft, 1997-ben a Kft- 
knél az értékesítés nettó árbevétele 
6,3 milliárd forint volt. A gazdasági 
társaságok az 1997. évi üzleti terve
ikben meghatározott eredményeket - 
három veszteséges Kft. kivételével - 
teljesítették, illetve tiílteljesítették. Az 
előzetes adatok szerint az ipari jellegű 
gazdasági társaságok 124,2 millió Ft- 
os eredményt, a mezőgazdasági jelle
gű társaságok 227,4 millió Ft-os 
eredményt realizálnak.

A támogatások ellenére az elő
zetes adatok alapján veszteséggel 
zárja az évet az Alföldi Bútorgyártó 
Kft, a Kalocsai Konfekcióipari Kft., a 
Sopronkőhidai Szövő és Ruhaipari

Kft.

A veszteséges társaságok mű
ködésének stabilizálása érdekében a 
szükséges piaci kapcsolatok kiépíté
sére, a piacképes termékkör megte
remtésére és a korszerű szervezeti 
forma kialakítására az alapító intéz
kedés-sorozatot indított el, melynek 
költségfedezetét a költségvetési tá
mogatások elosztásával és az ered
ménytartalékok átcsoportosításával 
biztosította. Ezzel a megoldással sike
rült egyes társaságoknál a csődhelyze
tet elkerülni. Hasonló lépésekre a jö
vőben is szükség van ahhoz, hogy a 
büntetés-végrehajtási gazdasági társa
ságok alkalmazkodni tudjanak a vál
tozó gazdasági, piaci körülmények- , 
hez, megtartva ezáltal a fogvatartottak 
foglalkoztatását biztosító olyan mun
kahelyeket, amelyek az oktatásokkal 
és a képzésekkel kiegészülve komple
xen szolgálják a büntetésüket töltők 
reszocializációját.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
EREDMÉNYE (millió Ft)

1996 1997
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lmúlt évi humánpolitikai te
vékenységünket a szolgálati 
törvény szervezetre történő 

alkalmazása és az ehhez szükséges 
feltételek kialakítására irányuló tö
rekvés jellemezte. A fegyveres szer
vek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. törvény végrehajtására 
1997-ben 11 igazságügy-miniszteri 
rendelet született és megjelent a 
büntetés-végrehajtás szolgálati, biz
tonsági, valamint alaki szabályzata 
is. Ezzel lényegében a bv. személyi 
állományának szolgálati viszonya a 
jogállamiság követelményeinek meg
felelően rendeződött.

Az év végén a feltöltöttség 94,3 
%-os volt. Jelentősebb hiányok év 
közben a tiszti állománynál, illetve a 
gazdálkodó szervezetek tiszthelyette
sei körében jelentkeztek.

LÉTSZÁMHELYZET 
LS37. d ec e m h e r_LL( fii).

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 j

A büntetés-végrehajtás enge
délyezett létszáma a fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatására létreho
zott gazdálkodó szervezetekhez vezé
nyelt hivatásos állománnyal együtt 
6937fő. Ez a létszám a feladatok el
látáshoz nem elegendő, a szakmai 
munkák egy része csak jelentős óra
számú túlmunka árán valósíthatók 
meg.

A személyzet több mint egy- 
harmada 30 év alatti, az átlagos szol
gálatteljesítési idő 7,2 év. Az egyete
met, főiskolát végzettek aránya 17,2 
% és 12,5 %-ot tesz ki az alapfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya.

A fluktuáció mértéke már évek 
óta rendkívül magas, tavaly az állo
mány 15 %-a hagyta el a büntetés

végrehajtási pályát. Bár az egész
ségügyi okok miatt távozók aránya 
1997-ben az ezt megelőző évhez 
képest 4 %-kal csökkent (18 %), a 
személyzet egészségi állapota nem 
megnyugtató. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a nyugállományba helyezet
tek átlag életkora 48,7 év.
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Az oktatási-képzési rendsze
rünk tovább korszerűsödött, a Bünte
tés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja teljesítette a hozzá fűzött 
reményeket. Az elmúlt év során be
vezető képzésben 664, alapfokú 
szaktanfolyami képzésben 548, kö
zépfokú szaktanfolyami képzésben 
136 és a Rendőrtiszti Főiskolán fo
lyó tisztképzésben 108 munkatár
sunk vett részt. A központi tovább
képzéseken 665 büntetés-végre
hajtási dolgozó frissíthette fel isme
reteit.

A büntetés-végrehajtás elis
merésének fontos állomása volt a 
szakma Országos Képzési Jegyzékbe 
történő elmúlt évi felvétele. A munka 
elismertségét tükrözi az is, hogy az 
elmúlt évben 10 büntetés-végrehajtási 
dolgozó részesült magasabb szintű 
elismerésben.

A büntetés-végrehajtási szerve
zet 1997. évi bérpolitikai elveinek 
kialakításánál törekedtünk arra, hogy 
a hivatásos állományúaknái az átla
gos 17 %>-os béremelés a Szolgálati 
Törvény szerinti illetményrendszerre 
való átállást segítse elő. Az illet
ménykiegészítések és illetménypótlé
kok 30 %-át a vonatkozó kormány- 
rendelet szerint 1997. november 1- 
jétől folyósítjuk az állomány részére. 
Ugyanakkor a közalkalmazottak ese
tében a garantált minimum biztosítása 
mellett alapelvként fogalmaztuk meg, 
hogy minden közalkalmazottunk

legalább 10 %-os bérfejlesztésben 
részesüljön.

SZEMÉLYZET BRUTTÓ 

ÁTLAGIUZIMÉNYE 1997.(e2er Ft)
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A bérfejlesztések ellenére vál
tozatlanul nem tudtunk érvényt sze
rezni azon törekvésünknek, hogy az 
illetmény összhangban legyen a tel
jesítménnyel, versenyképes legyen a 
munkaerőpiacon és lassítsa a reálbér 
romlását. Dolgozóink jelentős része 
továbbra is súlyos megélhetési gon
dokkal küzd, az ebből eredő feszült
ségek a büntetés-végrehajtási munká
val szervesen együtt járó idegi meg
terheléssel együtt komoly és szinte 
folyamatosan fennálló stresszt jelen
tenek.

A feszültségek lehetőség sze
rinti tompítása érdekében a szociál
politikai munkánkra kiemelt figyel
met fordítottunk. Sajáterős beruhá
zásból elkészült a kőbányai építési 
telken két ötlakásos sorház. Lakásva- 
gyonunk tíz lakással gyarapodott,

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS
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amelyet a fővárosi szervezeti egysége
ink között osztottunk ki.

Elkészült a Bosnyák úti szálló 
két épületének felújítása. A rendelke
zésre álló további 19 férőhelyet fővá
rosi intézetek között osztottuk ki, to
vábbá elkészült a Venyige utcai ob
jektum kollégiuma és szállórésze. A 
szociális gondoskodásunk új eleme
ként a Napfény Otthon Alapítvány 
beruházásában készült idősek ottho
nában hat lakosztály használati jogát 
vásároltuk meg. Ez az új lehetőség a 
megszokott szociális gondoskodáson 
túlmutat. Kifejezi, hogy szervezetünk 
emeltszintű szolgáltatásokkal próbál 
gondoskodni nyugdíjasairól, megkísé
relve egyúttal a lakásállomány mobi
lizálását is.

Egyéni lakáscélú támogatásra 
1997-ben 102 millió Ft-ot fordítot
tunk, munkáltatói kölcsönt 332 fő /14 
%-kal több, mint egy évvel korábban / 
kapott, összesen 189 millió Ft érték
ben. Az egy főre jutó kölcsön összege 
1996-hoz képest a duplájára, 569 
ezer Ft-ra emelkedett.

Központi segélyben 47 fő - 
döntően nyugdíjas - részesült. Szo
ciális gondoskodásunk részeként 90 
esetben vállaltuk magunkra az év so
rán elhunyt munkatársaink temetési 
költségeit. Az egri HM Zászlósképző 
Iskola kollégiumában 25 Wroclaw 
környéki árvízkárosult gyermek szá
mára biztosítottunk tartalmas és szép

élményeket jelentő nyaralást.

A büntetés-végrehajtási mun
kával kapcsolatos, állományt érdeklő' 
és érintő' információk közreadása 
érdekében 1997-ben "Hírlevél" meg
nevezéssel egy új kiadványt indítot
tunk útjára. Ilyen jellegű, aktualitás 
szerinti rendszerességgel megjelenő 
kiadvány a büntetés-végrehajtás ed
digi történetében még nem volt. A 
fogadtatás - az eddigi tapasztalatok 
alapján - dolgozóink részéről kedve
ző.

*

hivatásos állomány tagjai által 
1997-ben elkövetett fegyelem- 
sértések és bűncselekmények 

száma, a bűncselekmények összetéte
le kedvezőtlen tendenciát mutat. A 
közel hat és fél ezer összlétszámhoz 
viszonyítva azonban kijelenthető, 
hogy az állomány döntő többsége az 
elmúlt év során is tisztességesen élt 
és dolgozott.

FEGYELMI HELYZET (fő)
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1997-ben szolgálati kötelezett
séggel összefüggő bűncselekmény 
alapos gyannja miatt 155 esetben 
186 büntetés-végrehajtási dolgozóval 
szemben indult eljárás. Ebből 39 fő
vel szemben hivatali bűncselekmény, 
135 fővel szemben katonai bűncse
lekmény, és 12 fővel szemben vagyon 
elleni bűncselekmény alapos gyanúja 
miatt. Az ügyek többsége megszünte
téssel zárult, 80 fő  esetében azonban 
bizonyítottá vált a bűnösség. Ez 
duplája az 1996-ban regisztráltak
nak.

A fegyelmi jogkörben elbírált 
cselekmények száma 335 volt. Az 
elkövetett fegyelmi vétségek közel 
kétharmada (223) a szolgálat ellátásá
ra * vonatkozó előírások, szolgálati 
kötelezettségek megszegése volt. El
lenőrzési kötelezettségét 22 fő, jelen
tési kötelezettségét 21 fő szegte meg. 
A gondatlan fegyverkezelést 7 fő, 
egyéb fegyelmi vétséget 43 fő köve
tett el.

Szabálysértésért 23 fűt vontak 
felelősségre az állományilletékes pa
rancsnokok.

Az 1997. évi fegyelmi helyzet 
alakulásának megítélésénél azt a kö
rülményt tartom a legveszélyesebbnek 
- mint azt a vádemeléssel zárult ügyek 
is tanúsítják -, hogy a cselekményt 
elkövető személyek huzamosabb időn 
át folytathatták jogellenes magatar
tásukat.

z elmúlt év során a személyi 
állomány és a fogvatartottak 
gyógyító-megelőző ellátása a 

törvényes keretek között, a progresz- 
szív betegellátás minden szintjében 
biztosított volt.

Az Egészségügyi Törvény ter
vezetének figyelembevételével az el
múlt évben ismételten átdolgoztuk a 
fogvatartottak egészségügyi ellátásá
ról szóló IM rendelet-tervezetet, a 
tárcaközi egyeztetés is megtörtént, 
kiadása 1998. év elejére várható. A 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat 
létrehozására és működtetésére IM 
rendelet- és OP intézkedés-tervezetet 
készítettünk. Módosítottuk az egész
ségügyi anyagellátásra és gazdálko
dásra vonatkozó belső szabályainkat 
és elkészítettük az egészségügyi dol
gozók ügyeleti és készenléti szolgála
táról rendelkező OP intézkedést.

Fontos, hogy a büntetés
végrehajtás személyi állománya 
egészségügyi ellátása más tárcákhoz 
hasonló elvek alapján működik.

Kiemelkedő jelentőségű az is, 
hogy a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló törvény egyértel
műen rögzítette a büntetés
végrehajtás szervezetén belül a sze
mélyi állomány és a fogvatartottak 
jogosultságát, a finanszírozási hát
térrel meghagyva az önálló szolgál
tatás jogát.

ÁLTALÁNOS ÉRTEKELES
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Az egészségügyi munkavégzés 
feltételei alapvetően biztosítottak 
voltak. Gyógyszerre 116,8 millió Ft- 
ot költöttünk, ebből a fekvőbeteg
ellátásra 65 millió Ft, míg az alapel
látásra 51,8 millió Ft jutott. Az egy 
főre eső gyógyszerköltség átlaga éves 
szinten 5.837 ,- Ft volt. A gyógysze
rek beszerzése az év során folyamato
san történt, ellátási nehézséget sehon
nan nem jeleztek.

Kisértékű tárgyi eszközök, se
gédanyagok beszerzésére 81 millió 
Ft-ot fordítottunk, nagy értékű beren
dezéseinket az év folyamán 76 millió 
Ft-tal gazdagítottuk.

Jelentős eredménynek tekinthe
tő az is, hogy a fokozott fizikai és 
pszichikai igénybevétel okozta egész
ségkárosodások megelőzése érdeké
ben Igaion mozgásszervi rehabilitá
ciós programot indítottunk, bővítetve 
ezzel a személyzet eddigi rehabilitá
ciós lehetőségeinek körét.

A személyzet egészségügyi ál
lapota továbbra sem megnyugtató, 
mint azt korábban már említettem a 
megélhetési gondok és a munkavég
zéssel párosuló idegi terhek rányom
ják a bélyeget dolgozóink egészségi 
állapotára. A korábbi évekre jellem
ző, folyamatosan romló tendencia 
azonban úgy tűnik megállt és az el
múlt év során már némi javulás is 
bekövetkezett. Ez a személyzet köré
ben megfigyelt fiatalodási tendenciá
nak is köszönhető.

A járóbeteg-ellátáson megjelent 
büntetés-végrehajtási dolgozók száma 
3 ezerrel, a felmentési napok száma 

több, mint 30 ezerrel volt keve
sebb az elmúlt évinél, de az egy 
főre vetített napok száma - 14,6 
- még így is magas. A fekvőbe
teg gyógyintézetekben is keve
sebb munkatársunkat kellett ke
zelni.

Az elmúlt évben 666 főt 
ért baleset, ebből szolgálati jel
legű 83 volt. 7 büntetés
végrehajtási dolgozó vesztette 

életét, 5 öngyilkosságot követett el.

A 189 FÜV eljárás során szol
gálatra alkalmatlan minősítést 182 fő 
kapott, ebből 123 főt rokkantnak 
nyilvánítottak. Az ezzel kapcsolatos 
arányszámok e területen javulást nem 
mutatnak ki.

SZEMÉLYZET EGÉSZSÉGÜGYI 
HELYZETE
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A fogvatartottak gyógykezelé
se, egészségük megőrzése, az alapve
tő betegjogaik érvényesülése érdeké
ben a rendelkezésre álló anyagi forrá
sok jelentős hányadát fordítottuk 
egészségügyi ellátásra. Hatékony 
segítséget kaptunk a korábban is 
együttműködő állami, civil, karitatív 
szervezetektől és egészségügyi intéz
ményektől. A Máltai Szeretetszolgálat 
elvégezte a fővárosi bv. intézetekben 
a tüdőszűrést. Az év folyamán az 
ANTSZ fővárosi és megyei szervei 
ellenőrizték a bv. egészségügyi inté
zeteit és orvosi rendelőit, - a mi
nimum feltételek előírása mellett - 
a működési engedélyeket kiadták.
Az ANTSZ szakemberei javarészt 
elismerően nyilatkoztak a kórhá
zak és rendelők működési feltéte
leiről és az ott folyó szakmai te
vékenységről.

A fogvatartottak egészségi 
állapotában évek óta megfigyel
hető hanyatlás az elmúlt évben is 
folytatódott. Továbbra is kiemel
kedően magas az idegrendszeri meg
betegedések száma, 1997-ben 21.753 
fő fordult ilyen problémával orvos
hoz. Emellett a légzőszervi, az 
emésztőrendszeri, a mozgásszervi és a 
bőrbetegségek domináltak, az 
összmegbetegedések mintegy 50 %-át 
adva.

1997-ben 26 fogvatartott hunyt 
el gyógyíthatatlan betegség miatt, 
öngyilkosságot 5 fő  követett el. Az

öncsonkító cselekmények száma az 
előző évhez viszonyítva változatlan 
maradt. A kábítószer-fogyasztás 
egészségügyi szempontból történő 
megítélése - bár e témában kutatást is 
végeztünk - továbbra is az elítélt nyi
latkozata alapján történt. A befoga
dáskor 407 férfi és 18 nő vallotta ma
gát rendszeres kábítószer-fogyasz
tónak. Ebből a fogvatartás ideje alatt 
273 főt (259 férfi, 14 nő) kezelt a bv. 
egészségügyi szolgálata, ez az 1996. 
évhez viszonyítva több, mint 100 %- 
os emelkedést jelent.

A büntetés-végrehajtás szervei
nek közegészségügyi-járványügyi 
helyzete kedvezőnek ítélhető. Meg
kezdődött Tökölön az új konyha épí
tése, döntés született az új HÍV körlet 
létesítésére is, de számos intézetben 
mutatkoztak hiányosságok, melyek 
csak felújítással vagy új beruházással 
oldhatók meg. Járványügyi rendkívüli 
esemény egy esetben fordult elő Sze
geden, a 145 főt érintő Salmonellosis.

ÁLTALÁNOS ERTEKELES
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bűn tét és- vég reh ajtós infor-
matikai rendszere az elmúlt 
év során is hatékonyan segí

tette feladataink ellátását. A szakte
vékenység irányításában a korábbi 
évekhez viszonyítva több alkalommal 
éltünk az írásos feladat-meghatározás 
és beavatkozás eszközével. A kiadott 
segédletek és útmutatók jó alapot ad
tak az egységes követelmények érvé
nyesítéséhez.

A műholdas kommunikációs 
rendszer folyamatosan és megbízha
tóan szolgálta az informatikai rend
szerek közötti elektronikus adatcse
rét. A gyors és takarékos adatátvitel 
egyre inkább beépült a bv. feladat- 
megszabási-, jelentési- és tájékozta
tási rendszerébe. Az év során fontos 
kísérletekbe kezdtünk a telephely - 
anyaintézet relációban jelentkező 
speciális kommunikációs problémák 
megoldása, illetve a számítóközponti 
szolgáltatások távoli igénybevételi 
lehetőségének kialakítása érdekében. 
Mindkét kísérlet kezdeti tapasztalatai 
kedvezőek és az 1998. évi fejleszté
sek során várhatóan közvetlenül fel- 
használhatók.

Az alkalmazói rendszerek fej
lesztése keretében a Fogvatartotti 
alrendszer programjait folyamatosan 
hozzáigazítottuk a jelentősen meg
változott jogszabályi környezet köve
telményeihez, egyidejűleg olyan új 
megoldásokat építettünk a rendszerbe, 
melyek összességében a működési

sebesség növekedését és a tároló
kapacitási szükséglet csökkenését 
eredményezték. Az év folyamán 
megkezdődött a Humánpolitikai Al
rendszer fejlesztése.

A gazdaság-informatikai fej
lesztések tekintetében az elmúlt év
ben a megalapozott döntés-előké
szítésre helyeztük a súlyt. A kidolgo
zott alternatívák lehetővé teszik a 
gazdaság-irányítás elvárásait és a 
költségvetés lehetőségeit egyaránt 
figyelembe vevő döntések meghozata
lát, és ennek alapján a fejlesztések 
rövid időn belüli megkezdését.

A büntetés-végrehajtás és a 
különböző külső szervek közötti in
formációcsere javítása érdekében 
több együttműködési megállapodást 
is kötöttünk. A Központi Nyilvántar
tási és Választási Hivatallal az infor
mációcsere zavartalan és a Belügy
minisztérium Adatfeldolgozó Hivatal
lal történő kommunikáció technikai 
feltételei is megvalósultak.

*

997-ben 248 fő  fogvatartóit 
szenvedett munkabalesetet, ez 1 
%-kal több, mint a megelőző 

évben.

Súlyosnak minősített munka
baleset, illetőleg ebből adódó halál
eset fogvatartottak körében nem tör
tént, azonban egy hivatásos állomá-
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nyű dolgozónk súlyos munkabalesetet 
szenvedett.

A munkavédelmi tevékenységet 
nehezíti, hogy 14 intézményben nincs 
a vonatkozó MŰM rendeletnek meg
felelő' végzettségű munkavédelmi ve
zető', illetve előadó. Ezen túlmenően - 
mint azt az ügyészségi vizsgálat is 
megállapította - hiányzik az egészsé
get nem veszélyeztető és a biztonsá
gos munkavégzés szabályairól szóló 
rendelet is. Ennek kiadása az év első 
negyedében várható.

A területen az elmúlt év során 
összességében megfelelő színvonalú 
tevékenység folyt és a munkavéde
lemre fordított figyelem erősödött.

k

bv. intézetek területén a leve
gő tisztaságának védelmével 
kapcsolatos ellenőrző mérése

ket elvégeztük és az erről szóló jelen
téseket az illetékes szakhatóság részé
re megküldtük.

A veszélyes hulladék tárolása, 
nyilvántartása az előírásoknak megfe
lelő volt. Környezetvédelmi bírságot 
csak két intézetre szabtak ki, a bírság 
értéke minimális (kevesebb mint 
10.000,- Ft).

997-ben a büntetés-végrehaj
tásnál 20 tűzeset történt. A ke
letkezett kár értéke összesen 2.2 

millió Ft volt. A tűzesetek során egy 
alkalommal történt sérülés, ez füst- 
mérgezés volt, 3 fogvatartottat és 1 
büntetés-végrehajtási dolgozót érin
tett.

A tüzek keletkezési oka 9 eset
ben szándékos tűzokozás, 5 esetben 
az elektromos áram, 2 esetben nyílt 
láng használata, (tetőszigetelés és he
gesztés közben) 1 esetben dohányzás, 
és 1 esetben öngyulladás volt.

Tűzvédelmi eszközök beszerzé
sére, karbantartására és ellenőrzésére 
1997-ben 13,5 millió Ft-ot fordítot
tunk

Az intézetek és a gazdasági tár
saságok hordozható tűzoltó készülé
kekkel ellátottsága megfelelő. A ké
szülékek minőségével azonban ko
moly gondjaink vannak.

Az intézmények a tűzvédelmi 
helyzet javítása érdekében az illetékes 
hivatásos önkormányzati tűzoltósá
gokkal már évek óta aktívan együtt
működnek. Rendszeresek a közös 
tűzoltási gyakorlatok és a tűzoltók 
oktatásokba és képzésekbe történő 
bevonása.

*
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997-ben - a korábbi évek gya
korlatának megfelelően - válto
zatlanul élénk volt a sajtó, a te

levízió, a rádió tudósítóinak érdeklő
dése a büntetés-végrehajtás munkája, 
tevékenysége iránt. 536 sajtókérelem 
érkezett, ami 1996-hoz képest 25 %- 
os növekedést jelent.

Az összes sajtókérelem közül 
41 db-ot (8 %) utasítottunk el. (Főleg 
az "exponált" elkövetők megszólalta
tását, illetve a halálbüntetés kérdéskö
rének elítéltekkel történő megvitatását 
kérő megkereséseket.)

Az elektronikus és az írott saj
tóval tovább javult az együttműködé
sünk. Többnyire tárgyilagos tudósítá
sok kerültek az újságok hasábjaira, a 
televízió képernyőjére és a rádiók 
műsoraiba, előfordult azonban, hogy 
minden alapot nélkülöző írás is meg
jelent ( pl. - Gyula magánbörtön ).

A média jelentős részével, il
letve annak képviselőivel kialakított 
munkakapcsolatra ugyanakkor egy 
karakteresen formálódó és eredmé
nyes együttműködés volt a jellemző. 
1997-ben folyamatosan jelentek meg 
különböző műfajú tudósítások a bün
tetés-végrehajtás mindennapi munká
járól az országos és a helyi sajtóban 
egyaránt. *

*

z elmúlt év során a büntetés- 
végrehajtás 328 dolgozója 
utazott 19 országba. A látoga

tások célja a külföldi büntetés
végrehajtási rendszerek megismerése, 
illetve nemzetközi konferenciákon, 
szemináriumokon való részvétel volt. 
A korábbi évekhez viszonyítva a ki
utazók létszáma jelentősen megnöve
kedett, rengeteg meghívást kaptunk a 
külföldi országokból. Ez is azt igazol
ja, hogy a magyar büntetés-végre
hajtás nemzetközi tekintélye folya
matosan emelkedik.

1997-ben 15 országból 107 kül
földi szakember látogatta meg a ma
gyar büntetés-végrehajtást. A Közép- 
és Kelet-európai Információs Köz
pont 1997-ben 2 kiadványt jelentetett 
meg. Három konferenciát szerveztünk 
"Nők a börtönben", "Jogharmo
nizáció és nemzeti sajátosságok" és 
"Védelmezőrácsok" címmel. A visz- 
szajelzések szerint a konferenciák 
szakmai és szervezési színvonalának 
megítélése - mind a Kelet- és Nyugat
európai országok, mind a nemzetközi 
szervezetek részéről - rendkívül pozi
tív volt.

k k k k k

Az előttünk álló évben is számos, 
fontos feladatnak kell eleget ten
nünk:

- Fenn kell tartanunk a büntetés
végrehajtás működőképességét. En

ALTALANOS ERTEKELES
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nek érdekében mindent meg kell ten
nünk és ha tetszik, ha nem, további 
megszorításokkal kell élnünk, ami 
másként nem valósítható meg, mint 
valamelyik feladat hátrébb sorolásá
val.

- Alapvető feladat a fogvatar- 
íottak jogainak és kötelezettségeinek 
maradéktalan érvényesítése is. A 
humanizációs folyamatot tovább kell 
vinnünk és az eddigi eredményekre 
építve - a magyar sajátosságokra fi
gyelemmel - folytatni kell a korszerű 
büntetés-végrehajtás kialakítását.

- Mint arra már utaltam, a biz
tonsági helyzetünkön tovább kell 
javítani.

- Kiemelt céljaink között kell 
szerepeltetni a személyzet anyagi, 
szociális ellátottságának, munkahe
lyi körülményeinek lehetőségeink 
szerinti javítását is.

- Kiemelten kell kezelnünk a 
személyzet képzését, a hatályos jog
anyag pontos elsajátítását. El kell ér
ni, hogy a munkavédelmi vezetők 
megfelelő képesítéssel rendelkezze
nek.

- Biztosítani kell a differenciá
lásra vonatkozó elvek gyakorlati 
megvalósítását.

- Folytatni kell az elítélt
foglalkoztatás fejlesztését, kiemelt

figyelemmel a Szegeden elhelyezett 
hosszú tartamú szabadságvesztésre 
ítéltekre.

A felsorolt feladatok természetesen 
csak a tennivalóink vázát jelentik.

Végezetül, úgy gondolom, hogy az 
igazságszolgáltatási terület fejleszté
se során a jövőben folyamatosan 
mérlegelni szükséges a testületre há
ruló feladatokat és gondoskodni kell 
az ezekhez szükséges anyagi-, pénz
ügyi és személyi feltételek központi 
megteremtéséről. E nélkül eredmé
nyes és zavartalan munka nem kép
zelhető el.

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

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS
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II.
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS INTÉZETI, 

INTÉZMÉNYI RENDSZERE.

1.
FELÜGYELETI SZERV 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Székhelye: 1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 4. telefon: 268-3003

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

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

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

Igazságügy-miniszter:............................. Dr.Vastagh Pál
Politikai államtitkár:................................Dr.Avarkeszi Dezső
Közigazgatási államtitkár:...................... Fluckné Dr.Papácsy Edit
Helyettes államtitkár:...............................Dr.Konkoly Csaba
Helyettes államtitkár:...............................Dr.Gadó Gábor
Helyettes államtitkár:...............................Dr.Füredi Károly
Helyettes államtitkár: 1997.02.27-ig....... Dr.Bárd Károly

1997.03.15-től...... Dr.Kondorosi Ferenc

• Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztály

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

Főellenőr:..............................
Főelőadók:............................

.Barsiné Dr.Gráber Mária ny.bv.ezredes

.Dr.Koncz István ny.bv.ezredes 

.Tóth Sándor bv.alezredes 

..Dr.Vidor László bv.alezredes 
.Dr.Makkai Márta bv.őrnagy 
.Dr.Barna László bv.százados

INTÉZMÉNY-RENDSZER
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2.

SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERV 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

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

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

*

. Dr.Bakó Erzsébet bv.alezredes 

. Dr.Csernyánszky Lajos bv.alezredes 

. Hajdú Julianna bv.őrnagy 

. Ruzsonyi Péter bv.őrnagy 
..Kovács Emil bv.őrnagy 
..Papp Pál bv.alezredes

INTÉZMÉNY-RENDSZER
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• HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY
Főosztályvezető:.......................................Dr.Cserné Bakos Erzsébet bv.ezredes
Osztályvezetők:..........................................Halmágyi Gyula bv.alezredes

............................................Dr.Bok Éva bv.alezredes

• BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI VÉDELMI FŐOSZTÁLY
Főosztályvezető:....................................... Szécsi István bv.ezredes

• JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY
Főosztályvezető:...................................Dr.László György bv.alezredes
Osztályvezetők:..................................... Katonáné Dr.Borka Katalin bv.alezredes

....................................... Dr.Gulyás Lajos bv.alezredes

• NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA
Főosztályvezető:.................. .................... Dr.Boros János bv.alezredes

• ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:................................................... Dr.Golts Mátyás bv.ezredes
Osztályvezetők:..........................................Dr.Németh Gyula bv.ezredes

...........................................Csorba György bv.alezredes

........................................... Illés László bv.őrnagy

• MÓDSZERTANI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:................................................... Fejes Imre bv.ezredes
Osztályvezetők:..........................................Garami Lajos bv.alezredes

...........................................Budai Péter bv.őrnagy
Huszár László bv.százados 
Dr.Müller Anikó bv.alezredes

• EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:................................................... Dr.Heylmann Katalin bv.o.ezredes
Osztályvezető főorvos:..............................Dr.Kapeller Magdolna bv.o.alezredes •

• SZÁMVITELI ÉS ELSZÁMOLÁSI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:................................................... Kovács László bv.őrnagy
Főkönyvelő:...............................................Csicsics Gáborné bv.alezredes
Osztályvezetők:......................................... Dr.Buncsák Jenő bv.őrnagy

...........................................Tamás Zoltánná bv.őrnagy

...........................................Varga Tiborné bv.főhadnagy

INTÉZMÉNY-RENDSZER
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• MŰSZAKI-FEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
Igazgató:....................................................Komáromi István bv.őrnagy
Osztályvezetők:.......................................... Ocsovai Gábor bv.őrnagy

...........................................Radnay József közalkalmazott

• 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:........................................Zoltánná Gelencsér Zsuzsanna bv.őrnagy

........................................ Aszódi Gábor bv.százados

• KÖLTSÉGVETÉSI ÉS REVÍZIÓS ÖNÁLLÓ OSZTÁLY
Osztályvezető:...........................................Tomsics József bv.őrnagy
Osztályvezető-helyettesek:........................Siklósi Zoltán bv.alezredes

......................... Dr.Tarján Gáborné bv.őrnagy

• NYILVÁNTARTÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY
Osztályvezető:...........................................Dr.Sárdi Miklós bv.alezredes
Osztályvezető-helyettes:............................Tóthné Horváth Erzsébet bv.őrnagy

*

• BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SAJTÓIRODÁJA
Irodavezető:.............................................. Dr.Farkas Tibor bv.alezredes *

*

INTEZMENY-RENDSZER
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3.
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1. ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1886
Székhelye: 6327 Állampuszta telefon: 06-78-407-860, 06-78-407-847

06-78-407-684
fax: 06-78-407-860, 06-78-407-847

06-78-407-684

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

.Kucsera Pál bv.dandártábornok

..Máthé Zoltán bv.alezredes 
Amold András bv.alezredes 
.Tóth István bv.alezredes 
.Tóth Sándor bv.őrnagy 
.Klajkó Róbert bv.föhadnagy 
.Dr.Rácz Erzsébet bv.o.alezredes 
..Farkas István bv.őrnagy

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.

INTEZMENY-RENDSZER
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2. BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1904
Székhelye: 6000 Kecskemét telefon: 06-76-483-783, 06-76-483-640
Mátyási u. 2. 06-76-483-840, 06-76-481-374

BM: 03-33-30-91, 03-33-33-94 
fax: 06-76-483-783

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

Tüske János bv.ezredes
.Pécsi Tibor bv.százados 
.Kovács László bv.százados 
.Sinkó Péter bv.alezredes 
.Zsigárdi Béláné bv.százados 
.Dr.Pigniczki Zsuzsanna bv.o.alezredes 
.Dr.Kristóf Andrásné bv.százados

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

tek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása és a
• Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete működési feltételeinek 

biztosítása.

INTÉZMÉNY-RENDSZER
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3. FIATALKORÚAK REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZETE

A létesítés éve: 1997
Székhelye: 6000 Kecskemét telefon: 06-76-485-300, 06-76-485-900
Wéber Ede u. 2. BM.: 03-33-30-91, 03-33-33-94

fax: 06-76-485-300

Igazgató:....................................................................Tüske János bv.ezredes
Intézetvezető:............................................................. Szabó Mihály bv.százados

A szakterületi feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
látja el.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben lakó 

fiatalkorú férfi fogvatartottak előzetes letartóztatásával,
• szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

INTEZMENY-RENDSZER
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4. BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1847
Székhelye: 2660 Balassagyarmat, telefon: 06-35-300-255, 06-35-300-534
Madách u.2. 06-35-300-826

BM: 03-31-60-27, 03-31-60-23 
fax: 06-35-300-255, 06-35-300-534 

06-35-300-826

Parancsnok:...........................................................Palotás Iván bv.ezredes
Parancsnok-helyettes:.............................................Dr.Hézsely János bv.alezredes
Belső ellenőr.......................................................... Bagoly Péter bv.főhadnagy
Gazdasági vezető:.................................................. Fábián Imre bv.őrnagy
Biztonsági osztályvezető:...................................... Vati György bv.alezredes
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.....................Budai István bv.százados
Informatikai osztályvezető:.................................... Gúth Zsolt bv.főhadnagy
Egészségügyi osztályvezető:................ Dr.Hajósiné Dr.Varga Eszter bv.o.alezredes
Személyügyi és szervezési osztályvezető:..............Dolla László bv.alezredes

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• Külön kijelölés által meghatározott körben az előzetes letartóztatással,
• a felnőttkorú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével, 

továbbá az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

INTEZMENY-RENDSZER
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5. BARACSKAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1953
Székhelye: 2471 Baracska telefon: 06-22-454-023
Kihelyezett alegysége: 2462 Martonvásár BM: 12-354

fax: 06-22-454-066

Parancsnok: 1997.01.31 -ig..................................Cserey Gábor bv.alezredes
1997.02.01-től................................. Csere László bv.ezredes

Parancsnokhelyettes:.............................................. Földi István bv.százados
Gazdasági vezető (mb):.......................................... Nagy István bv.százados
Biztonsági osztályvezető:......................................Zámbó Gyula bv.százados
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:..................... Bájer Gábor bv.őrnagy
Egészségügyi osztályvezető:.................................Dr.Vöcsey Rita bv.o.százados
Személyügyi és szerv. oszt.vezető (mb):..Geszlemé Tőgl Marianna bv.törzszászlós
Informatikai osztályvezető:...................................Csendes Csaba közalkalmazott
Értékelő elemző tiszt:....................................................................Palló József bv.főhadnagy
Jogtanácsos:...........................................................Dr.Kiszely Pál bv.őrnagy

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.

INTEZMENY-RENDSZER
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6. BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1884 
Székhelye: 7621 Pécs 
Papnövelde u. 7.
7601 Pécs, Pf. : 238.

telefon: 06-72-211-233, 06-72-211-410 
BM: 03-23-10-91 
fax: 06-72-210-182

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

Berberovics László bv.alezredes
.Dékány Zsolt bv.százados 
.Marton István bv.őrnagy 
.Dr.Németh Gábor bv.főhadnagy 
.Kőszegi Józsefné bv.százados 
.Fritz Norbert közalkalmazott

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

INTEZMENY-RENDSZER
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7. BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1899
Székhelye: 5701 Gyula telefon: 06-66-362-165, 06-66-463-064
Béke sugárút 38. BM: 03-33-20-98

fax: 06-66-463-064

Parancsnok:.............................................
Gazdasági vezető:.....................................
Biztonsági osztályvezető:.........................
B üntetés-végrehaj tási osztályvezető:.......
Személyügyi és szervezési osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:......................  •

.Dr.Huszágh József bv.alezredes

.Gerbenits Márta bv.őrnagy 
Osztroluczki István bv.főtörzszászlós 
.Sándor István bv.őrnagy 
.Petrovits Ferenc bv.százados 
.Szabó István közalkalmazott

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. 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. 06-46-328-245

BM: 03-23-10-91 
fax: 06-46-344-899

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

Dr.Tímár Iván bv.őrnagy
.Kovács Lajos bv.százados 
.Szekeres János bv.főhadnagy 
.Scholler Gyula bv.alezredes 
.Tóka István bv.főhadnagy 
.Dr.Perjési Zsolt bv.o.százados 
.Konecsni Zoltán közalkalmazott 
.Slezsák Árpád közalkalmazott 
.Dr.Simaházi György 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.
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9. BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1896 
Székhelye: 1108 Budapest X. 
Kozma u. 13.

telefon: 262-91-83 
BM: 13-837 
fax: 262-84-44

Parancsnok:................................................... Dr.Mári Imre bv.ezredes
Parancsnokhelyettes:........................................Boglyasovszky Csaba bv.alezredes
Szaktanácsadó:................................................ Bődé János bv.alezredes
Gazdasági vezető:........................................... Kövér György bv.őrnagy
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:......Dr.Csicsayné Bánfy Anna bv.alezredes
Biztonsági osztályvezető:.................................Karászi Zoltán bv.alezredes
Egészségügyi osztályvezető:..................Peringemé Dr.Kocsis Erzsébet bv.őrnagy
Személyügyi és szervezési osztályvezető:......Kocsmár Istvánné bv.alezredes
Informatikai osztályvezető:.............................Keresztesi Tibor bv.törzszászlós
Titkárságvezető:..................................... Zsigmondné Dr.Zielinski Erika 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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10. FEJÉR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1902
Székhelye: 8003 Székesfehérvár telefon: 06-22-313-371, 06-22-313-372
Szekfü Gyula u. 2. 06-22-327-006

BM: 03-22-20-91 
fax: 06-22-313-372

Parancsnok:........................................................ Endrődi László bv.alezredes
Gazdasági vezető:................................................ Cséri Zoltán bv.őrnagy
Biztonsági osztályvezető:.................................... Ladi János bv.őrnagy
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:...................Hollósi József bv.őrnagy
Informatikai osztályvezető:..................................Barta József bv.százados
Személyügyi és szervezési osztályvezető:............Valcsák Csaba 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.

Elhelyezhető létszám /fő 
107

Létszám 1997.12,31./fő 
136

Telítettség / % 
127
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11. FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZETE

A létesítés éve: 1963
Székhelye: 2316 Tököl telefon: 06-24-489-700
Ráckevei u. 6. BM: 12-607

fax: 06-24-379-394

Igazgató....................................................
Igazgatóhelyettes:.....................................
Gazdasági vezető mb.:..............................
Biztonsági osztályvezető:.........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Informatikai osztályvezető:......................
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető: •

Frank Tibor bv.ezredes
.Hevényi Attila bv.alezredes 
.Sovány Andrásné bv.százados 
..Farkas Ferenc bv.őrnagy 
..Dr.Golts Mátyásné bv.őrnagy 
..Kereki István bv.százados 
..Dr.Ravasz Gábor bv.o.őmagy 
..Schmiedt László bv.főhadnagy

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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12. FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1891
Székhelye: 1055 Budapest telefon: 311-2220, 311-4829
Nagy Ignác u. 5-11. 311-1224

BM: 13-702
fax:311-3634, 311-2427

Parancsnok: 1997.09.29-ig......................
1997.12.01-től.....................

Parancsnokhelyettes:................................
Gazdasági vezető:.....................................
Biztonsági osztályvezető:.........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Informatikai osztályvezető:......................
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető: 
Tűz- és munkavédelmi vezető:.................  •

Dr.Csordás Sándor bv.ezredes 
.Mező László bv.ezredes
.Arató Ferenc bv.őrnagy 
..Várkonyi Zsolt bv.alezredes 
..Dr.Szalai László bv.alezredes 
..Palotai Ernő René bv.őrnagy 
..Gergics János bv.főhadnagy 
..Dr.Rónay Gábor bv.o.őrnagy 
..Lehoczky László bv.őrnagy 
...Párducz Gábor bv.százados

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

szefuggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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13. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1886 
Székhelye: 9021 Győr 
Jókai u. 18.
9002 Győr, Pf. 308.

telefon: 06-96-312-566, 06-96-312-587 
BM: 03-21-10-91 
fax: 06-96-327-043

Parancsnok: 1997.11.30-ig.....................
1997.12.01-től...................

Gazdasági vezető:...................................
Biztonsági osztályvezető:........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:......
Személyzeti és szervezési osztályvezető: 
Informatikai osztályvezető:..................... •

.Dr.Kiszely Pál bv.alezredes 
Csitke Sándor bv.alezredes
..Németh Lászlóné bv.főhadnagy 
..Stefanits Gyula bv.százados 
..Nagy Lajos bv.alezredes 
..Petőcz György bv.őrnagy 
..Hatoss Zsolt közalkalmazott

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. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1895
Székhelye: 4024 Debrecen telefon: 06-52-410-522, 06-52-410-604
Iparkamara u. 1. BM: 03-32-20-91

fax: 06-52-410-522

Parancsnok:......................................
Gazdasági vezető:..............................
Biztonsági osztályvezető:..................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:. 
Személyügyi és szerv, osztályvezető:

.................Hetés Ferenc bv.őrnagy

.................Karacsné Múlik Éva bv.őrnagy

.................Jónás Imre bv.százados

.................Tikász Sándor bv.alezredes
Szoboszlainé Gombos Katalin 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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15. HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1908
Székhelye: 3300 Eger telefon: 06-36-412-026, 06-36-412-722
Törvényház u. 2. BM: 03-31-10-91

fax: 06-36-412-026/13

Parancsnok:1997.11.30-ig......................
1997.12.01-től.....................

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

.Mező László bv.alezredes 
Galambos Ferenc bv.alezredes
..Bíró Imre bv.százados 
..Soós Zoltán bv.százados 
..Kása Mihály bv.őrnagy 
..Kiss Bálint bv.százados 
..Pálkovács Géza közalkalmazott

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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16. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1902
Székhelye: 5000 Szolnok telefon: 06-56-426-655, 06-56-342-913
Dózsa György u. 1/A. BM: 32-10-91

fax: 06-56-342-913

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

Dr.Sipaki Ferenc bv.őrnagy
.Forgács Béla bv.őrnagy 
.Karkecz Lászlóné bv.alezredes 
.Bartus Ferencné bv.hadnagy 
.Tóth László bv.főhadnagy 
.Almási Endréné közalkalmazott

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

A létesítés éve: 1950 
Székhelye: 6300 Kalocsa 
Szt.István király u. 26.

telefon: 06-78-461-622 
BM: 03-33-33-56 
fax: 06-78-461-622

Parancsnok:..................................................... Mácsai Ferenc bv.alezredes
Parancsnok-helyettes:........................................ Dr.Kovács István bv.alezredes
Gazdasági vezető:.............................................. Reiter Csaba bv.százados
Biztonsági osztályvezető:.................................. Dr.Magó Jenő bv.őrnagy
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.................Dr.Erdődi Orsolya bv.őrnagy
Informatikai osztályvezető (mb):....................... Jéri Tamás Bálint bv.zászlós
Egészségügyi osztályvezető:..............................Dr.Murvai János bv.o.alezredes
Személyügyi és szervezési osztályvezető:.........Szörnyű Anna Mária bv.százados
Fegyelmi referens:.............. :...............................Peák Csaba bv.őrnagy
Jogtanácsos:.....................................Szentgyörgyiné dr.Rudnay Etelka bv.százados
Belső ellenőr:.................................................... Romsics András bv.őrnagy •

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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18. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1903 
Székhelye: 2501 Esztergom 
Széchenyi tér 22.

telefon: 06-33-411-555 
BM: 03-21-23-37 
fax: 06-33-411-952

Parancsnok:...............................................................Szigeti Imre bv.ezredes
Gazdasági vezető:....................................Fazekasné Margittai Szilvia bv.százados
Biztonsági osztályvezető:...........................................Szemán László bv.őmagy
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:......Zobinné Locskai Katalin bv.százados
Személyügyi és szervezési osztályvezető:................. Buglyó Ernő bv.alezredes
Informatikai osztályvezető:........................................Walch Tamás közalkalmazott •

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

A létesítés éve: 1858
Székhelye: 2629 Márianosztra telefon: 06-27-370-344, 06-27-370-129
Pálosok tere 1. 06-27-370-239, 06-27-370-221

BM: 17-377 
fax: 06-27-370-014

Parancsnok:.............................................
Parancsnokhelyettes:................................
Gazdasági vezető (mb):............................
Biztonsági osztályvezető:.........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:
Informatikai osztályvezető:......................
Jogtanácsos (mb):.....................................
Belső ellenőr:............................................  •

Veszelka Vendel bv.alezredes
.Balázs Péter bv.százados 
Jung Gábor bv.főhadnagy 
.Tóth Lajos bv.alezredes 
..Kiss Emil bv.alezredes 
..Dr.Antal József bv.o.százados 
..Angyali Gyuláné bv.százados 
..Moór Róbert bv.százados 
..Dr.Nagy József bv.alezredes 
..Dr.Pásztor Imréné 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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20. NAGYFAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1990
Székhelye: 6750 Nagyfa telefon: 06-62-267-241, 06-62-267-293

BM: 03-33-15-23
fax: 06-62-267-241, 06-62-267-293

Parancsnok:.......................................................... Kovács Gábor bv.alezredes
Parancsnokhelyettes:............................................. Szeles Tibor bv.százados
Gazdasági vezető (mb):.............Dr.Kerkepolyné Mézes Julianna bv.főtörzszászlós
Biztonsági osztályvezető:...................................... Havlik Tibor bv.százados
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:.................... Horváth Miklós bv.százados
Informatikai osztályvezető (mb):...........................Mojzes Erzsébet közalkalmazott
Egészségügyi osztályvezető:..................................Dr.Benkő Árpád bv.o.őrnagy
Idegenrendészeti osztályvezető:............................ Dr.Faragó Csaba bv.főhadnagy
Személyügyi és szervezési osztályvezető (mb):.....Farkas Piroska közalkalmazott

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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21. PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1951
Székhelye: 2407 Dunaújváros-Pálhalma telefon: 06-25-311-939, 06-25-311-44

BM: 03-22-5036 
fax: 06-25-31 1-424

Parancsnok:............................................ .
Parancsnokhelyettes:................................
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 közalkalmazott 
...............Dr.Hangyál István bv.őrnagy

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

ház fokozatú szabadságvesztésével,
• a női elítéltek börtön és fogház fokozatú szabadságvesztésével, a női idegenren

dészeti őrizetesek elhelyezésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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22. SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1900
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely telefon: 06-47-321-133, 06-47-321-703
Kazinczy u. 35. BM: 03-31-24-70

fax: 06-47-321-816

Parancsnok:............................................ .
Parancsnok-helyettes:...............................
Gazdasági vezető:.....................................
Biztonsági osztályvezető:.........................
B üntetés-végrehajtási osztályvezető:.......
Informatikai osztályvezető:......................
Egészségügyi osztályvezető:....................
Személyügyi és szervezési osztályvezető: •

.Dr.Estók József bv.dandártábornok

.Kerékgyártó József bv.alezredes 

.Lauberné Kálnási Erika bv.őmagy 
Takács László bv.százados 
.Fodor Gábor bv.százados 
.Bódisz Csaba közalkalmazott 
.Dr.László András bv.o.őrnagy 
.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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23. SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1905
Székhelye: 7400 Kaposvár telefon: 06-82-411-022, 06-82-412-148
Kossuth Lajos u. 19. 06-82-410-517

BM: 03-23-20-91
fax: 06-82-411-022, 06-82-410-517

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

Varga Géza bv.alezredes 
.Horváth Lajos bv.alezredes 
.Benkovics Tamás bv.százados 
.Bíró György bv.százados 
.Feliinger Zsolt bv.százados 
.Dr.Szöllősi János Gábor bv.o.őrnagy 
.Suriné Szabó Irén közalkalmazott

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• Külön kijelölés által meghatározott körben az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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24. 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:
Jogtanácsos:..............................................
Belső ellenőr:............................................  •

.Pados József bv.dandártábornok

..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.alezredes 
.Varga Miklós bv.főhadnagy 
..Dr.Pantali Zoltán bv.alezredes 
..Benke Tamás bv.hadnagy

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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25. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A létesítés éve: 1891
Székhelye: 4401 Nyíregyháza telefon: 06-42-411-400, 06-42-411-401
Bujtosu. 5. 06-42-411-402

BM: 03-32-20-91
fax: 06-82-411-022, 06-82-410-517

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

Pásztor András bv.alezredes
.Dankó Gábor bv.százados 
.Bacsó Béla bv.főhadnagy 
.Bessenyei Gyula bv.alezredes 
.Radeczky János 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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26. SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A létesítés éve: 1884 
Székhelye: 6724 Szeged 
Mars tér 13.

telefon: 06-62-477-277 
BM: 03-33-10-91 
fax: 06-62-326-868

Parancsnok:.........................................................Csapó József bv.ezredes
Parancsnok-helyettes:........................................... Nagy Pál bv.alezredes
Gazdasági vezető:................................................. Balogh Erzsébet bv.őrnagy
Biztonsági osztályvezető:......................................Óvári Tímár Sándor bv.őrnagy
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:....................Szondi Miklós bv.százados
Egészségügyi osztályvezető:.................................Dr.Laluska Borbla bv.o.őrnagy
Személyügyi és szervezési osztályvezető:..Dr.Raskáné Dr.Fráter Gizella bv.őrnagy
Informatikai osztályvezető:............ .......................Berta Sándor bv.zászlós
Jogtanácsos:...........................................................Dr.Szollár Beáta közalkalmazott
Elemző értékelő főtiszt:........................................ Dr.Törzsök László bv.alezredes
Belső ellenőr:........................................................ Sári Zoltánné bv.törzszászlós •

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• Külön kijelölés által meghatározott körben 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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27. TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1895
Székhelye: 7100 Szekszárd telefon: 06-74-315-514, 06-74-312-755
Béla tér 4. 06-74-312-996, 06-74-312-195

BM: 03-23-32-44, 03-23-30-91 
fax: 06-74-315-514, 06-74-312-755

Parancsnok:.............................................
Gazdasági vezető:.....................................
Biztonsági osztályvezető:.........................
B üntetés-végrehaj tási osztályvezető:.......
Informatikai osztályvezető:......................
Személyügyi és szervezési osztályvezető:

.Kertész Sándor bv.alezredes

.Runyai Istvánná bv.hadnagy 

.Drinóczi Zoltán bv.őrnagy 

.Tóth Lászlóné bv.főtörzszászlós 

.Rohr Mihályné bv.főhadnagy 
Szabó Istvánná bv.hadnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• az előzetes letartóztatással,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével,
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28. 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: 30-364

fax: 06-27-314-231

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.alezredes 
.Széplasz Tibor bv.őrnagy 
.Kovács Géza bv.alezredes 
.Dián Zsolt bv.törzszászlós 
.Dr.Jázbinsek Rudolf bv.o. alezredes 
.Bata Béla bv.őrnagy

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

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
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29. 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

fax: 06-94-311-380/19

Parancsnok:..............................................
Gazdasági vezető:......................................
Biztonsági osztályvezető:..........................
Büntetés-végrehajtási osztályvezető (mb): 
Személyügyi és szervezési osztályvezető:. 
Informatikai osztályvezető:.......................  •

.Rákli Ferenc bv.alezredes
.Máthé Frigyes bv.főtörzszászlós 
.Kövecs Árpád bv.alezredes 
..Nagy Ferenc bv.főhadnagy 
..Németh Tibor bv.százados 
.Adravecz Zsolt bv.törzsörmester

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. VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1858
Székhelye: 8200 Veszprém telefon: 06-88-423-055, 06-88-423-256
Vár u. 19. BM: 03-22-10-91

fax: 06-88-426-625

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

.Ujszászi Zoltán bv.alezredes
Tóth Tamás bv.százados 
.Gál László bv.őrnagy 
.Szíjártó József bv.őrnagy 
.Gaálné Szabó Piroska bv.százados 
.Bokrossy Zsolt közalkalmazott

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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31. ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A létesítés éve: 1909 
Székhelye: 8901 Zalaegerszeg 
Várkör 4.

telefon: 06-92-313-433 
BM: 03-26-20-91 
fax: 06-92-313-434

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

.Dr.Rózsás János bv.alezredes
Czett Ferenc bv.százados 
.Domina Csaba bv.őrnagy 
.Kéry Lajosné bv.százados 
.Csiszárné Serman Erzsébet ka. 
.Horváth Attila bv.főhadnagy

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
• 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, 06-24-379-115,
Ráckevei u. 6. 06-24-489-700

BM: 12-607 
fax: 166-6766

Főigazgató főorvos:..................................Dr.Kováts Imre bv. o. alezredes
Főigazgató főorvos-helyettes:....................Dr.Bama Ildikó bv.o.alezredes
Belgyógyászat osztályvezető főorvos:........Dr.Horváth Attiláné bv.o.alezredes
Sebészet osztályvezető főorvos:..................Dr.Vagács András bv.o.alezredes
Nőgyógyászat osztályvezető főorvos:........Dr.Ruscsák Mihály bv.o.százados
Röntgen osztályvezető főorvos:................. Dr.Molnár Lajos közalkalmazott
Labor osztályvezető főorvos:......................Kőhalmi Józsefné dr.Inkei Júlia ny.ka.
Gazdasági vezető:.......................................Dr.Dörgő Gyuláné bv.őmagy
Büntetés-végrehajtási osztályvezető:......... Bakai Sándor bv.százados
Személyügyi és szervezési osztályvezető:...Csordás Ferencné bv.törzszászlós
Informatikai osztályvezető:........................ Bálint Béla közalkalmazott
Intézetvezető főápoló:................................ Pozsonyi Györgyné bv.százados
Vezető gyógyszerész:................................. Kosa Istvánné bv.őmagy
Szemész főorvos......................................... Dr.Farkas Júlianna bv.o.alezredes
Szájsebész szakfőorvos:............................. Dr.Bolla Tamás bv.o.őrnagy
Baleseti sebész főorvos:............................. Dr.Brenkus Tamás bv.o.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 részlegé

nek és a büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi osztályainak szakmai fel
ügyelete.

*
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4. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 
OKTATÁSI KÖZPONTJA

A létesítés éve: 1996
Székhelye: 1108 Budapest telefon: 261-7011, 262-0394
Újhegyi u. 9-11. fax: 261-7011, 262-0394

Igazgató:................
Igazgatóhelyettesek:

Gazdasági vezető:.... 
Főtanárok:...............

Pszichológusok:

Tanárok:

Oktatásszervező:.....
T anfolyamszervező: 
Iskolatitkár:.............

..Dr.Lipták László bv. alezredes

..Kraviánszky Mihályné dr. bv.ezredes 

..Kántor Gáspár bv.alezredes 
..Szépvölgyi János bv.alezredes 
..Halász János bv.alezredes 
..Kis-Benedek József bv.őrnagy 
.Molnár Gyula bv.alezredes 
.Sövény Zoltán bv.őmagy 
.Matiasovics Mária bv.alezredes 
.Uzonyi Adél bv.százados 
.Bondor Csaba bv.őmagy 
.Kakucsi Ferenc bv.őmagy 
.Dr.Kozma Pál bv.őmagy 
.Nádasi Béla bv.főhadnagy 
.Szalay Miklós bv.százados 
.Felföldi Györgyné dr. bv.őmagy 
.Hábetler Mária bv. főhadnagy 
.Kovácsné Árvái Judit közalkalmazott

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
• a büntetés-végrehajtási szervek személyi állománya alap- és középfokú szakmai 

oktatása, továbbképzése, szakmai vizsgáztatása.

*
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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. fax: 06-82-372-079

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

.Katona József bv.őrnagy

.Baán Jánosné közalkalmazott 
Tanító Károly közalkalmazott

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

*

6. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS 
KONFERENCIA KÖZPONTJA

A létesítés éve: 1975
Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt telefon: 06-26-345-655, 06-26-347-584 
Pomázi u. 6. fax: 06-26-347-677

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

Gosztonyi Péter bv. őrnagy
.Bakai Mártonná bv.törzszászlós 
.Fekete Andrásné közalkalmazott 
.Bakai József közalkalmazott •

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

értekezletek, konferenciák szervezése, a résztvevőknek szállás és étkezés biz
tosítása.

• a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya pihentető rehabilitációjá
nak biztosítása.
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7. RENDŐRTISZTI FŐISKOLA 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TANSZÉK

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

Tanszékvezető:..............................Dr.Lőrincz József bv.ezredes, főiskolai tanár
Tanszékvezető-helyettes:...............Dr.Csetneky László bv.ezredes, docens
Tanárok:..........................................Dr.Cser Gyula bv.alezredes, adjunktus

........................................... Dr.Zeller István bv.alezredes, adjunktus

........................................... Módos Tamás bv.alezredes, adjunktus

........................................... Kaszt János bv. alezredes, tanársegéd
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5.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
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A.

IPARI JELLEGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1. DUNA-MIX IPARI, KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ
KFT

A létesítés éve: 1951
Székhelye: 2600 Vác telefon:06-27-314-239, 06-27-314-032
Barabás Miklós u.l. fax:: 06-27-314-239,06-27-314-032 * •

Ügyvezető igazgató:...........
Gazdasági igazgató:.............
Termelési-műszaki igazgató:
Kereskedelmi igazgató:........
Számviteli osztályvezető:.....
Munkaügyi osztályvezető:.... 
Biztonsági vezető:................

Flamich Ottó bv.alezredes
..Simonné Tányéros Márta bv.őrnagy
Bánáti Vilmos bv.alezredes
.Zámbó Jenő bv.őrnagy
.Szetei Károlyné
Horhi Zoltánné
.Mocsári Sándor bv.hadnagy

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

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

gyártása,
• nyomdai termékek előállítása,
• konfekció ipari termékek, munkaruházat készítése,
• forgácsolási és egyéb fémmegmunkálás,
• bérmunkák.
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2. NOSTRA VEGYESIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT

A létesítés éve: 1976
Székhelye: 2629 Márianosztra telefon: 06-27-370-005
Pálosok Tere 1. fax:06-27-370-312

Ügyvezető igazgató:...........
Gazdasági igazgató:.............
Termelési-műszaki igazgató:
Termék menedzser:..............
Biztonsági vezető:................

Gálfi Lajos bv.őrnagy
.Stencliné Papp Mária bv.őrnagy 
.Draxler József bv.százados 
..Halász Sándor 
..Csiffári Endre bv.őrnagy

Tevékenységi kör:
• cirokseprü készítés,
• csomagoló és tároló faipari termékek, faipari tömegcikkek gyártása,
• elsődleges kidolgozású faipari bérmunkák,
• labdavarrás, cipőfelsőrész tüzödei bérmunka,
• egyéb bérmunkák.
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3. ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ FEHÉRNEMŰGYÁRTÓ ÉS 
FORGALMAZÓ KFT

A létesítés éve: 1955
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely telefon: 06-47-322-721, 06-47-326-672
Kazinczy u. 35. BM.: 03-31-2470

fax: 06-47-322-721, 06-47-326-672 * •

Ügyvezető igazgató:........................
Gazdasági igazgató...........................
Termelési-kereskedelmi igazgató:....
Kereskedelmi osztályvezető:............
Termelési osztályvezető:...................
MEO vezető:.....................................
Számviteli osztályvezető:.................
Üzemgazdasági osztályvezető:.........
Üzemfenntartási osztályvezető:........
Műszaki-technológiai osztályvezető: 
Biztonsági vezető:.............................

,Vay László bv.alezredes 
.Frindt István bv.alezredes 
..Dr.Matisz János 
.Sárkány Lászlóné 
.Kocsi Zoltán bv.százados 
.Bakay Ferenc bv.főhadnagy 
.Várady Lajosné 
.Helmeczi Mária 
..Magyari Lajos bv.törzszászlós 
.Maczó Miklós bv.törzszászlós 
..Balogh Pál bv.őmagy

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

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

INTEZMENY-RENDSZER



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1997 70

4. KALOCSAI KONFEKCIÓIPARI TERMELŐ ÉS 
KERESKEDELMI KFT

A létesítés éve: 1994
Telephelye: 6300 Kalocsa telefon: 06-78-461-141, 06-78- 461-149
Szent István király u.26. fax:: 06-78-461-141

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

.Kapitány István bv.ezredes
Horváth Zoltánné bv.őrnagy 
.Deákiné Dombos Erzsébet 
.Cselik Erzsébet 
.Fodor András bv.főhadnagy 
.Répásiné Márta Irén bv.százados 
.Tamás László bv.őmagy 
..Farkasné Kovács Ildikó

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

alsóruházat gyártása,
• finom konfekció, népművészeti termékek készítése.
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5. ALFÖLDI BÚTORGYÁRTÓ KFT

A létesítés éve: 1951
Telephelye: 6724 Szeged telefon: 06-62-477-277, 06-62-326-679
Cserzy Mihály u. 11. BM: 03-33-1091

fax: 06-62-326-616 * •

Ügyvezető igazgató: 1997.02.28-ig................... Adok János
1997.03.01-től...................Vass Géza

Műszaki és kereskedelmi igazgató:....................Török György bv.őrnagy
Gazdasági igazgató:............................................ Berényi Istvánná bv.törzszászlós
Pénzügyi és számviteli osztályvezető:............... Tövisfalvi Andrea
Biztonsági vezető:...............................................Eigner Endre bv.őrnagy
Parkettagyártó üzemvezető:................................Kasza Antal bv.zászlós
Bútorgyártó üzemvezető:....................................Nagy Géza bv.törzszászlós
Üzemfenntartási üzemvezető:............................ Márton Béla
Kooperációs üzemvezető:...................................Muhi Miklós bv.törzszászlós
Humánpolitikai vezető:.......................................Zsifkó Jánosné

Tevékenységi kör:
• asztalok,székek, kisbútorok gyártása,
• parketta és parketta fríz készítés,
• lapszabászat, varrodai tevékenység,
• fémipari bérmunkák.
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6. IPOLY CIPŐGYÁR TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT

A létesítés éve: 1954
Telephelye: 2660 Balassagyarmat telefon: 06-35-300-645, 06-35-301-190
Madách u. 2. fax:06-35-301-037

Ügyvezető igazgató:...............
Gazdasági igazgató:.................
Műszaki igazgató:....................
Kereskedelmi igazgató:............
Termelési osztályvezető:..........
Műszaki osztályvezető:............
Munkaügyi osztályvezető:.......
MEO vezető:............................
Üzemfenntartási osztályvezető:
Kereskedelmi osztályvezető:....
Számviteli osztályvezető:.........
Biztonsági vezető:....................
Belső ellenőr:............................
Üzemvezető (Eger):..................

Tevékenységi kör:
• munkavédelmi cipők,
• bakancsok,
• utcai férfi félcipők,
• kismama lábbelik,
• klumpák gyártása.

Garamvölgyi Béla bv.alezredes
..Kokavszki János bv.őrnagy 
..Pécsi Róbert bv.őrnagy 
..Nemszilaj Sándor bv.százados 
..Bednár István bv.százados 
..Szádóczki Ferenc bv.őrnagy 
.Fábián Péter bv.főhadnagy 
.Molnár József bv.százados 
..Szűcs László 
.Cene Alfréd 
.Szabó Ferencné 
Osztrozics János bv.őrnagy 
.Bacsa Lászlóné 
.Balogh Lajos bv.főtörzszászlós
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7. BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI
KFT

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

Ügyvezető igazgató:.............................................Csont Attila bv.ezredes
Gazdasági igazgató:.............................................. Krizsán János
Gazdasági igazgatóhelyettes:................................ Tóth László
Műszaki igazgató:.................................................. Héricz András
Műszaki igazgatóhelyettes:....................................Rózsa Lajos bv.fötörzszászlós
Biztonsági vezető:..................................................Kulcsár Kálmán bv.őrnagy

Tevékenységi köre:
• szekrénysorok,
• kisméretű bútorok,
• garnitúrák,
• pultok, iroda bútorok készítése (helyszíni összeszereléssel is),
• egyéb jellegű bérmunkák.
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8. SOPRONKŐHIDAI SZÖVŐ ÉS RUHAIPARI 
KFT

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

Ügyvezető igazgató: 1997.06.30-ig....................Szántó Sándor bv.alezredes
1997.07.01-től (mb)........ Rusznyákné Biczú Valéria

Gazdasági igazgató (mb).:.................................. Farkas György
Kereskedelmi igazgató (mb).:............................. Tollas József
Műszaki osztályvezető:.........................................Dobó István bv.százados
Termelési vezető:................................................ Bartokos Alfréd
Minőségellenőrzési osztályvezető:..................... Pomai Zoltánné
Biztonsági vezető:............................................... Horváth Imre bv.százados

Tevékenységi kör:
• ágynemű-, munkaruha-, műszaki szövetek gyártása,
• formaruhák, munkaruhák, alsóruházat, ágyneműk, éttermi kiegészítők konfek

cionálása (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 telefon: 06-24-379-278
Ráckevei út 6. fax: 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:
• Betonelemek gyártása (födémbéléselem,zsalukő, zsalukő záróelem, 

falazóelemek, útszegélykövek, járdalapok, kerti szegélykő, térburkoló anyagok),
• háztartáshigiéniai papírtermékek gyártása és forgalmazása (egészségügyi papír, 

papirzsebkendő, papirszalvetta, papirtörlő),
• bérmunkák.
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B.

MEZŐGAZDASÁGI JELLEGŰ 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1. ANNAMAJORI MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
KFT

A létesítés éve: 1953
Telephelye: 2471 Baracska telefon: 06-22-454-169, 454-099
Annamajor fax:06-22-454-172 •

Ügyvezető igazgató:............................................
Gazdasági igazgató:..............................................
Termelési igazgató:...............................................
Biztonsági vezető:................................................
Növénytermesztési és kertészeti ágazatvezető:....
Szarvasmarha tenyésztési ágazatvezető:..............
Sertéstenyésztési ágazatvezető:............................
Magtár, keverőüzem és egyéb állat ágazatvezető:

Zászlós Tibor bv.alezredes
Antal Mihály bv.százados 
.Dr.Molnár István bv.alezredes 
.Kovács Attila bv.őrnagy 
..Prodanov Mitkó 
.Jelinek Mihály 
.Kükedi Lajos 
..Biró Zoltán

Tevékenységi kör:
• őszi búza, árpa, kukorica, napraforgó, mák, bab, sárgarépa, zöldség termesztése,
• vágómarha, sertés tenyésztése,
• tej, tojás, pékárú, tőkehús, hús termékek értékesítése.
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2. ÁLLAMPUSZTAI MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
KFT

A létesítés éve: 1884
Telephelye: 6327 Állampuszta telefon: 06-78-407-860

fax: 06-78-407-890

Ügyvezető igazgató:..........................
Gazdasági igazgató:............................
Termelési igazgató:.............................
Műszaki igazgató:...............................
Számviteli és pénzügyi osztályvezető:
Munkaügyi osztályvezető:..................
Növénytermesztési osztályvezető:......
Állattenyésztési osztályvezető:...........
Vezető állatorvos:...............................
Biztonsági vezető:...............................

Schneider Gyula bv.alezredes
.Kriska József bv.százados 
..Kamp János bv.százados 
..Squor Gábor bv.őrnagy 
.Aczél Sándomé 
.Dr.Kovács Emília 
. Schneider János bv.százados 
..Wéber Henrik bv.százados 
Dr.Pétervári Zoltán bv.főhadnagy 
Tóth József bv.őrnagy

Tevékenységi kör:
• őszi búza, árpa, kukorica, napraforgó, repce, mustár, cukorrépa,
• szőlő, szilva,
• vágósertés, vágójuh, vágópulyka,
• vetőmagbúza előállítás.
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3. PÁLHALMAI AGROSPECIÁL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, 
ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

A létesítés éve: 1950
Telephelye: 2407 Dunaújváros telefon: 06-25-311-939, 06-25-286-514

fax: 06-25-285-929

Ügyvezető igazgató:.............................
Gazdasági igazgató:...............................
Termelési igazgató:................................
Szarvasmarha tenyésztési ágazatvezető:
Sertéstenyésztési ágazatvezető:.............
Növénytermesztési ágazatvezető:..........
Gépesítési ágazatvezető:........................
Ipari ágazatvezető:.................................
Számviteli osztályvezető:.......................
Humánpolitikai osztályvezető:..............
Keverőüzemvezető:................................
Karbantartó üzemvezető:.......................
Biztonsági vezető:..................................

Csontos János ny.bv.ezredes
.Hetyei Gábor bv.őmagy 
..Kovács Tamás bv.őmagy 
..Fülöp Mihály bv.százados 
..Dr.Sunyál Ottóné bv.őmagy 
..Békés Imre bv.alezredes 
...Lehóczki Ádám bv.alezredes 
..Horváth István bv.alezredes 
..Szántó József 
..Dr.Kovács József bv.őmagy 
..Kovács Judit bv.százados 
..Czere József bv.őmagy 
.Szabó János bv.őmagy

Tevékenységi kör:
• őszi búza, árpa, tavaszi árpa, napraforgó, borsó, kukorica, olajtök, őszibarack 

termesztése,
• vágómarha, sertés tenyésztése, tej értékesítése.
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III.

ADATTÁBLÁK
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LÉTSZÁMHELYZET 1997. december 31.
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Intézetek

Rendsze
resített

1103 4078 959 6140

Tényleges 895 4069 979 5943

Eltérés -208 -9 20 -197

KFT-k

Rendsze
resített

135 630 0 765

Tényleges 86 483 0 569

Eltérés -49 -147 0 -196

Eltérés
összesen

-257 -156 20 -393

Feltöltöttség 1997. december 31. 94,30%
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Testülettől távozók jogcím szerinti megoszlása 1997-ben/fö
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Elhunyt 1 0 2 3 6

Más fegyveres szervhez 
áthelyezve

12 3 26 0 41

Nyugállományba helyezve 
egészségügyi okok miatt

23 72 79 4 178

Nyugállományba helyezve közös 
meqeqyezéssel

63 116 72 0 251

Nyugállományba helyezve 
átszervezéskor létszámfelettivé 
válás miatt

2 0 0 0 2

Nyugállományba helyezve 
megfelelő foglalkoztatási 
lehetőséq hiányában

3 8 5 0 16

Nyugállományba helyezve 
lemondás miatt

0 0 2 0 2

Szolgálati viszonya megszűnt 
egészségügyi okból alk. miatt

1 0 2 0 3

Szolgálati viszonya megszűnt 
közös megegyezései

13 7 10 0 121

Szolgálati viszonya megszűnt 
lemondás miatt

4 2 51 0 57

Méltatlanná válás miatt 1 0 5 0 5

Közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnt

0 0 0 155 155

Nyugállományba helyezve 0 0 0 17 17

Összesen 134 217 448 179 978
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Új felszerelők 1997-ben - Intézetek /fő

Férfi Nő Összesen %

Tiszt
27 12 39 4,7

Zászlós
7 1 8 1

Tiszthelyettes
472 48 520 63,3

Közalkalmazott 106 149 255 31

Összesen 612 210 822 100%

Új felszerelők 1997-ben - KFT-k /fő

Férfi Nő Összesen %

Tiszt
0 0 0 0

Zászlós
0 0 0 0

Tiszthelyettes
16 2 18 100

Közalkalmazott 0 0 0 0

Összesen 16 2 18 100%

Új felszerelők 1997-ben - Mindösszesen /fő

Férfi Nő Összesen %

Tiszt
27 12 39 4,6

Zászlós
7 1 8 1

Tiszthelyettes
488 50 538 64

Közalkalmazott 106 149 255 30,4

Mindösszesen 628 212 840 100%
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Büntetés-végrehajtási dolgozók életkor megoszlása 1997. december
31-én

25 év 
alatt

26-30
év

között

31-40
év

között

41-50
év

között

51-55
év

között

55 év 
felett Össze

sen

Tiszt 35 93 348 427 77 1 981

Zászlós 19 88 384 590 26 0 1107

Tiszthelyettes 1081 803 1131 418 12 0 3445

Közalkalmazott 156 125 214 360 102 22 979

Összesen 1291 1109 2077 1795 217 23 6512

Büntetés-végrehajtási dolgozók iskolai végzettség 
megoszlása 1997. december 31-én

Iskola típus fö %

Általános iskola 813 12,5

Általános iskola és ipari szakmunkásképző 2270 34,9

Középiskola 2304 35,4

Főiskola 793 12,2

Egyetem 332 5

Összesen 6512 100%
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Magasabb szintű elismerésben részesültek 1997-ben

1. A MAGYAR KÖZTRÁRSASÁG ELNÖKE ÁLTAL KITÜNTETETTEK  

Dr.Csordás Sándor ezredes 
Fejes Imre ezredes 

Dr.Sunyál Ottó ny. ezredes 
Boncz András alezredes 

Császár Lászlóné főtörzszászlós 
Szüki Antal törzszászlós

2. TAUFFER EMIL DÍJBAN RÉSZESÍTETTEK 

Dr.Kisapáti Ede alezredes 
Szabó Zsigmond alezredes

3. SORON KÍVÜL DANDÁRTÁBORNOKKÁ ELŐLÉPTETETTEK  

Csóti András ezredes 

Dr.Csicsay C. Iván ezredes 

Kucsera Pál ezredes 
Pados József ezredes

4. SORON KÍVÜL EZREDESSE ELŐLÉPTETETTEK 
Csont Attila alezredes 

Csörgő Ferenc ny. alezredes 
Kraviánszky Mihályné alezredes 

Mező László alezredes 
Sipos János ny. alezredes

Elismerések összesítése 1997.

fő

Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozata 44

Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozata 85

Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozata 38

Sorok kívüli előléptetés /tiszti/ 100

Miniszteri pénzjutalom 47

Országos parancsnoki pénzjutalom 233
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Fegyelmi helyzet 1997.

1 ü l fő

Bűncselekmények M
Vesztegetés büntette 1

Hivatali visszaélés büntette 3

Bántalmazás hivatalos eljárásban 0

Katonai bűncselekmény elkövetése 74

Lopás 1

Sikkasztás vétsége 1

Hűtlen kezelés büntette 0

Összesen 80

Fegyelemsértések

Fogvatartás törvényességét sértő, veszélyeztető cselekmény 19

Szolgálati feladat ellátására vonatkozó előírás megszegése 223

Gondatlan fegyverkezelés 7

Ellenőrzési kötelezettség megszegése 22

Jelentési kötelezettség megszegése, elmulasztása 21

Egyéb fegyelmi vétség 43

Fegyelmi vétség összesen 335

Szabálysértés összesen 23
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Büntetés-végrehajtási dolgozók megoszlása szakmai területenként
1997.

fő %

Biztonsági terület 2027 31,1

Büntetés-végrehajtási terület 1502 23,1

Gazdálkodási terület 1301 20

Egészségügyi terület 463 7,1

Informatikai terület 68 1

Személyügyi és szervezési terület 109 1.70

Egyéb szakmai terület 292 4.50

Országos Parancsnokság 181 2.80

KFT 569 8,7

Összesen 6512 100%

Az összlétszám megoszlása szakmai területenként 
1997.

Országos
Parancsnokság

KFT
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A büntetés-végrehajtási szervezet lakásállománya 1997. december
31.

Saját
kezelésű

Más szerv 
kezelésében

Összesen
Mind-

összesen

vidék Bp. vidék Bp. vidék Bp. M M I

Intézetek 629 79 67 138 696 217 913

Gazdasági
Társasáqok

257 0 2 0 259 0 259

Összesen 886 79 69 138 955 217 117 2

Lakásállomány változása 1997-ben

flH M N N M N M vidék Budapest Összesen

Lakásállomány
csökkenése

3 12 15

Lakásállomány
qvarapodása

0 10 10

Összesen -3 -2 -5

Lakásigénylők száma és megoszlása 1997.december 31-
én

I. kateqóriás II. kategóriás összesen

Budapesti 75 22 97

Vidéki 182 38 220

Összesen 257 60 317
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Központi beutalók száma és a kihasználtság 1997-ben /db/család
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á

g
 %
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Saját üdülési lehetőség 260 257 98,8

Más szerv által biztosított üdülési 
lehetőség

327 267 81,7

Külföldi csereüdülési lehetőség 36 34 94,4

Összesen 623 558 89,6

A beutalók számának viszonyítása a 
büntetés-végrehajtási dolgozók 
összlétszámához

10,5

Rehabilitációs üdültetés 1997-ben /fő
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126 103 81,7

A beutalók számának viszonyítása a büntetés
végrehajtási dolgozók összlétszámához

2,1
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Nemzetközi kapcsolatok 1997.
: ‘ , í.', ország fő

Beutazások 15 107
Kiutazások 19 122

Konferenciák 1997.

Résztvevők száma

Nők a börtönben 136

Jogharmonizáció és nemzeti sajátosságok 82

Védelmező rácsok? 120

Nemzetközi szervezetek ülésein, konferenciáin való 
képviselet 1997.

fő

20

Sajtó kapcsolatok 1997.

Benyújtott sajtókérelmek száma 536

Biztonsági és egyéb ok miatt nem engedélyezve 41

Az érintett fogvatartott nem járult hozzá 5

Engedélyezve %-ban 92.00
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Jelentősebb építés jellegű beruházások, rekonstrukciók és 
felújítások 1997-ben I.

Millió Ft.

Konyha beruházás P S t í *’.
Baranya Megyei Bv.lntézet, Pécs 2 6

Fiatalkorúak Bv.lntézete, Tököl 52 ,1
Bv.Oktatási és Konferencia Kp.Pilisszentkereszt 7 .9

Összesen 86
Rekonstrukciók
Budapesti Fegyház és Börtön 2 2 ,3
Baracskai Orszáqos Bv. Intézet B.ll. 3 ,3
Sátoraljaújhelyi Feqyház és Börtön 100
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 4 0

Összesen 165,6
Energiaracionalizálás, felújítás
Borsod Meqyei Bv.lntézet, Miskolc 16
Budapesti Feqyház és Börtön 8 ,4
Fejér Megyei Bv.lntézet Székesfehérvár 2 ,5
Fiatalkorúak Bv.lntézete, Tököl 4 ,2
Komárom-Esztergom Meqyei Bv.lntézet Esztergom 61
Bv.Központi Kórház, Tököl 3 ,7
Márianosztrai Fegyház és Börtön 2 1 ,8
Nagyfai Országos Bv.lntézet 2 ,7
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 4 8 ,6
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 7 9 ,7
Szabolcs-Sz.-B.Megyei Bv.lntézet, Nyíregyháza 1,4_________
Tolna Megyei Bv.lntézet, Szekszárd 5
Bv.Továbbképzö és Rehabilitációs Kp., Igái 5
Veszprém Megyei Bv. Intézet, Veszprém 2 0

Összesen 280
Hír- es biztonságtechnika
Baracskai Országos Bv. Intézet 2 ,8
Budapesti Fegyház és Börtön 1 2 ,5
Márianosztrai Fegyház és Börtön 4 7
Nagyfai Országos Bv. Intézet 5 ,2
Váci Fegyház és Börtön 3 .6

Összesen 67,5
Férőhelybővítés
Faitalkorúak Regionális Bv.lntézete Kecskemét 2 0 7 ,2
Jász-Naqykun-Szolnok Megyei Bv.lntézet, Szolnok 1 ,2
Szabolcs-Sz.-B.Megyei Bv.lntézet Nyíregyháza 1
600 fős előzetes ház, Venyige u. 7 1 7 .7

Összesen 927,1
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Jelentősebb építés jellegű beruházások, rekonstrukciók és 
felújítások 1997-ben II.

Egyéb ' ■ • • '

Állampusztai Orszáqos Bv.lntézet, fürdő 7 ,4

Baracskai Orszáqos Bv.lntézet, fürdők 8 ,5

Fiatalkorúak Bv. Intézete Tököl, fürdő 5 ,5

Heves Meqyei Bv. Intézet, Eger, fürdő 5 ,8

Tolna Meqyei Bv. Intézet, Szekszárd, fürdő 1 0 ,8

Váci Feqyház és Börtön, fürdő 1 ,4

Szegedi Fegyház és Börtön, öltöző 1 7 ,9

Bv.Szervezet Oktatási Kp. Újhegyi út, ingatlan vétel 4 7 ,9

Budapesti Fegyház és Börtön, beléptető 2

Borsod Megyei Bv.lntézet, Miskolc, örh .bizt.besz. 4 ,6

Györ-Sopron-M.Megyei Bv. Intézet, Győr, bizt.zárka 1 ,8

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, belépt, és besz. 1 5 ,5

Szegedi Fegyház és Börtön, belépt, és bizt.besz. 4 ,6

Tolna Megyei Bv.lntézet, Szekszárd, bizt.zárka 1 ,8

Váci Fegyház és Börtön, kilátásgátlók 1 ,8

Zala Megyei Bv.lntézet Zalaegerszeg, őrhely 4 ,3

Bv.Továbbképzö és Rehab.Kp.,lgal, tetőtér beép. 1 ,9

Állampusztai Országos Bv.lntézet, csatorna 2 ,5

Baracskai Országos Bv.lntézet, szennyviz-tisztitó 4 ,3

Békés Megyei Bv.lntézet, Gyula, vízbek. és térburk. 3 ,3

IMEI, viz-,csatornahálózat felúj. PRO III.kövezés 11 ,1

Szegedi Fegyház és Börtön, csatorna és vili.véd. 8 ,2

Vas Megyei Bv.lntézet, HMV rendszer 6 ,1

Nagyfai Országos Bv.lntézet, kórházi felvonó ép. 7

Györ-M.-S. Megyei Bv.lntézet, tető 5 ,3

Somogy Megyei Bv. Intézet, tető 3 ,8

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, tető 1 ,7

Váci Fegyház és Börtön, tető 1 ,6

Zala Megyei Bv.lntézet, tető 2 ,1

Váci Fegyház és Börtön, homlokzat 2 9 ,9

Egyéb beruházás, felújítás, kisebb építkezés 5 3 ,6

Összesen 284

Mindösszesen 1 .8 1 0 ,2
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ÖSSZLÉTSZÁM

1992.
dec.31.

1993.
dec.31.

é

1994.
dec.31.

V

1995.
dec.31.

1996.
dec.31.

1997.
dec.31.

Előzeten letartóztatott 42 7 2 3557 3433 3183 3455 3660

Elítélt 11424 9390 9390 8928 8986 9408

Kényszergyógykezelt 143 130 121 128 147 165

Elzárásra beutalt 74 119 196 215 174 172

Őrizetes 0 0 3 1 1 0

ÖSSZESEN 15913 13196 13143 12455 12763 13405

1 2 3 4 5 6

16000
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12000
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A fogvatartottak létszámának alakulása 1992-

fő %

Büntetés-végrehajtási intézetek összbefogadó képessége 10977 m
Fogvatartottak létszáma 1997. december 31. 13405

TELÍTETTSÉG 1997. december 31. 122,1

Fogvatartottak átlagos létszáma 1997-ben 13453

ÁTLAGTELÍTETTSÉG 1997-ben Bili 122,5

100 %-os átlagtelítettség felett működő intézet 26 db. 73
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Elítéltek
dec

Létszám

létszáma 1 
:ember 31.

Ebb<

Férfi

997.

5I

Nő

Fegyház 3 1 7 0 3 0 2 9 141

Börtön 5 2 4 5 4 9 2 5 3 2 0

Fogház 311 2 8 2 2 9

Pb. és közérdekű munka 
átváltoztatása (fogház)

3 6 6 3 4 9 17

Fk. börtön 2 0 3 2 0 0 3

Fk. fogház 1 1 3 111 2

Ö S S ZE S E N 9408 8896 512

Elítéltek megoszlása %-ban 1997. december 31.
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Elítéltek előélete 1997. december 31.

Életkor Összesen Százalék

l.
Első

büntényes

14-17 évig 54

40.263%

18-24 évig 1218

25-29 évig 776

30-39 évig 902

40-49 évig 582

50-59 évig 183

60 évnél idősebb 73

Összesen I. 3788

II.

Visszaeső

14-17 évig 15

30.665%

18-24 évig 730

25-29 évig 760

30-39 évig 840

40-49 évig 415

50-59 évig 99

60 évnél idősebb 26

Összesen II. 2885

III.

Többszörös

visszaeső

14-17 évig 1

29.071%

18-24 évig 218

25-29 évig 582

30-39 évig 1212

40-49 évig 591

50-59 évig 116

60 évnél idősebb 15

Összesen III. 2735

Mindösszesen l-ll-lll. 9408 100%
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Fogvatartottak iskolai végzettsége 1997. 
december 31.

fő %-ban

Analfabéta 220 1.641

Kisegítő iskola 58 0.432

Az általános iskolát nem fejezte be 2.178 16.247

Általános iskola 6.973 52.017

Ipari iskola 2.842 21.201

Középiskola 761 5.676

Középiskola és ipari iskola 17 0.126

Középiskola és technikum 172 1.283

Főiskola 111 0.828

Egyetem 73 0.544

ÖSSZESEN 13.405 100%

Oktatásban, képzésben résztvevők 1997. fő %-ban

Általános iskolai oktatásban 543 31.884

Középiskolai oktatásban 67 3.924

Munkaeröpiaci képzésben 1.093 64.180

ÖSSZESEN 1.703 100%
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A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁST ENGEDÉLLYEL ELHAGYOK
1997.

Az elengedés jogcíme eset %-ban

Büntetésfélbeszakítás 1158 4.702

Rövidtartamú eltávozás 5503 22.347

EVSZ. alá soroltak eltávozása 16518 67.078

Kimaradás 1233 5.000

Súlyos beteg hozzátartozó 
meglátogatása, hozzátartozó temetésén 
való résztvétel

213 0.864

ÖSSZESEN 24625 100%

Az előírt időpontra visszatért 24095 97.848

A visszatérést elmulasztotta 530 2.152

Távolléten elkövetett 
bűncselekmények száma

18 0.073

SÚLYOSABB, ILL. ENYHÉBB  
FOKOZATBA H ELYEZÉS 1997. /fö

Enyhébb 
végrehajtási 

szabályok alá 
helyezés /fő

Súlyosabb Enyhébb

Fegyház 0 234 0

Börtön 11 417 942

Fogház 0 • 0 201

Fk. börtön 0 10 12

Fk. fogház 0 0 13

ÖSSZESEN 11 661 1168
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Jutalmazások 1997.

Jutalmazások bv. jogcím szerint eset

Előzetesen letartóztatott és nem jogerős elítélt 2618

Fogház fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 1798

Börtön fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 17221

Fegyház fokozatú felnőtt elítélt 7207

ÖSSZESEN 28844

Jutalmazási formák szerint eset

Dicséret 11100

Soron kívüli csomag 693

Soron kívüli látogató fogadása, látogatási idő 
meghosszabbítása

4177

Saját célra fordítható pénzösszeg növelése 4384

Tárgyjutalom 87

Pénzjutalom 805

Fegyelmi büntetés hátralévő részének 
elengedése

13

Fenyítés törlése 849

Rövid tartamú eltávozás 5503

Kimaradás 1233

ÖSSZESEN 2 8 8 4 4
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Fenyítések 1997.

Fenyítések bv. jogcím szerint eset

Előzetesen letartóztatott és nem jogerős elítélt 1734

Fogház fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 347

Börtön fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 3005

Fegyház fokozatú felnőtt elítélt 1807

ÖSSZESEN 6893

Fenyítési formák szerint eset

Feddés
3847

Saját célra fordítható pénzösszeg csökkentése
1385

Magánelzárás
1661

ÖSSZESEN 6893

ADATTÁBLÁK



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉVKÖNYV 1997 99

Fenyítések 1997.

Fenyítések bv. jogcím szerint eset

Előzetesen letartóztatott és nem jogerős elítélt 1734

Fogház fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 347

Börtön fokozatú felnőtt és fiatalkorú elítélt 3005

Fegyház fokozatú felnőtt elítélt 1807

ÖSSZESEN 6893

Fenyítési formák szerint eset

Feddés
3847

Saját célra fordítható pénzösszeg csökkentése
1385

Magánelzárás 1661

ÖSSZESEN 6893
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ELÍTÉLTEK FOGLALKOZTATÁSA 1997.

átlagos 
állományi 
létszám fő

átlag munkadij 
Ft/fö/hó

Ipari KFT. 2622 6044

Mezőgazdasági KFT. 1424 6206

KFT. ÖSSZESEN 4046 6101

Költségvetés 3020 5301

MINDÖSSZESEN 7066 5478

ELÍTÉLT ÖSSZESEN 9408

FOGLALKOZATÁSI
ARÁNY

75.00%
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Súlyosabb megítélésű rendkívüli események 1997.

eset fő

Fogolyzendülés 0 0

Fogolyszökés előkészülete 5 12

Fogolyszökés kísérlete 2 3

Fogolyszökés 14 17

Hivatalos személy elleni 
erőszak kísérlete

1 1

Hivatalos személy elleni 
erőszak

19 19

Zárkatorlaszolás 11 24

Tömeges utasítás megtagadás 1 4

Tömeges étkezés megtagadás 1 4

Terrorcselekmény előkészülete 0 0

Terrorcselekmény 0 0

Kábítószerrel való visszaélés 5 5

ÖSSZESEN 59 89
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