
A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága 

kiadványa

ÉVKÖnYVE
1999



Sorszám:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
ÉVKÖNYVE

1999 .

(Tények a büntetés-végrehajtási szervek 1999. évi működéséről 
Adatok 1998. és 1999. évről)

Kiadja: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
(1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Felelős kiadó: dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy 
Összeállította: dr. Gulyás Lajos bv. ezredes 

Készült: a DUNA-MIX Kft. nyomdájában 
Felelős vezető: Flamich Ottó



Tartalomjegyzék

oldal

Előszó........................................................................................................................  5

A büntetés-végrehajtási szervezet jogállása, irányítása és vezetése ..................  7

1999. március 31-i parancsnoki értekezleten elhangzott hozzászólás
dr. Hende Csaba politikai államtitkár úr részéről (kivonatos közlés) ................  13

1999. május 17-i parancsnoki értekezleten elhangzott hozzászólás
dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony részéről (kivonatos közlés)....  26

1999. május 17-i parancsnoki értekezleten elhangzott hozzászólás
dr. Bökönyi István bv. ddtbk. úr részéről (kivonatos közlés)..............................  27

BVOP szervezeti korszerűsítésének alapelvei....................................................... 29

IM Bv. Felügyeleti Főosztály képviselői által készített feljegyzés a BVOP 
átszervezéséről (BVOP átszervezésének értékelése)............................................  30

lelentés a büntetés-végrehajtási szervezet 1999. évi össztevékenységének ön
értékeléséről, a 2000. évi tevékenység fő irányairól, feladatairól......................  33

A büntetés-végrehajtás 1999. évi tevékenységének értékelése............................  79

Büntetés-végrehajtás szervezeti felépítése.............................................................  97

• Országos Parancsnokság.................................................................................. 99

• országos büntetés-végrehajtási intézetek........................................................ 111

• megyei büntetés-végrehajtási intézetek..........................................................  131

• büntetés-végrehajtási intézmények.................................................................. 149

• bv. gazdasági szervek.......................................................................................  159

Adattáblák 1998. és 1999. évről...................................................................................  177



Előszó

A büntetés-végrehajtási szervezet évkönyve az 1996., 1997. években történt megjelenést 
követően harmadik alkalommal jelenik meg. Az évkönyv bemutatja a szervezet 1999. évi 
tevékenységét.

Az évkönyvben visszatekintünk a büntetés-végrehajtás elmúlt évi tevékenységére, milyen 
belső- és külső körülmények között kellett végrehajtanunk feladatainkat.

Ami a belső körülményeket illeti, aligha kell bizonygatnunk, hogy a nemzetgazdaság 
helyzetéből fakadóan igen szűkös anyagiak álltak rendelkezésünkre feladataink végrehaj
tásához. Azonban e tények sem akadályozhatták meg a büntetőpolitikai célokból és köve
telményekből, valamint a Kormány programjából, döntéseiből és az Igazságügyi Minisz
térium ez irányú irányelveiből, továbbá a jogszabályokból eredő feladatok végrehajtását.

Az évkönyv kiadásával a büntetés-végrehajtás szűk korlátok közötti bemutatása mellett 
célunk, hogy tevékenységünket ismertebbé tegyük a hazai és külföldi szakemberek, a 
közvélemény előtt.

Az évkönyvben olvasható dokumentumok és kiegészítő adattáblák jól érzékeltetik azokat 
a tendenciákat és törekvéseket, amelyek 1998-99-ben a büntetés-végrehajtást jellemezték, 
s amelyek várhatóan a következő években is meghatározzák a szervezet munkáját.

Reméljük, hogy kiadványunk közreadásával elősegíthetjük a büntetés-végrehajtási mun
káról és az Országos Parancsnokság tevékenységéről szóló pontos tájékoztatást.

Kívánom, hogy az évkönyv tanulmányozása minden olvasót segítsen munkájában, infor
máltságában.

Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka



A büntetés-végrehajtási szervezet jogállása

A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) a külön törvényben 
meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási 
kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán 
megállapított elzárást, továbbá — törvény által megállapított körben — az idegen- 
rendészeti őrizetet végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv.

A bv. szervezet a feladatainak törvényes ellátásával járul hozzá a közrend és a köz- 
biztonság erősítéséhez.

A bv. szervezet részére feladatot törvény határozhat meg.

A bv. szervezet működését a Kormány az igazságügy-miniszter útján irányítja.

A bv. szervezet központi vezető szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
(a továbbiakban: Országos Parancsnokság), élén a büntetés-végrehajtás országos pa
rancsnokával (a továbbiakban: országos parancsnok).

A büntetések és az intézkedések végrehajtása felett az ügyészség — külön törvényben 
meghatározottak szerint — törvényességi felügyeletet gyakorol.

A bv. szervezet költségvetése az Igazságügyi Minisztérium költségvetési fejezetéhez tar
tozik.

Az Országos Parancsnokság, a büntetés-végrehajtási intézetekés intézmények, továbbá a 
fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek (a továb
biakban együtt: bv. szervek) jogi személyek.

A büntetés-végrehajtási szervezet jogállása,
irányítása és vezetése

A bv. szervezet irányítása és vezetése

A bv. szervezet törvényes működéséért az igazságügy-miniszter felelős.

Az igazságügy-miniszter

a) előkészíti a bv. szervezetre vonatkozó, az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe 
tartozó jogszabályok és egyéb döntések tervezeteit;

b) rendeletalkotás és az állami irányítás egyéb jogi eszközei útján szabályozza a bv. szer
vezet tevékenységét;

c) a Kormány döntésének végrehajtása érdekében, illetve a feladatkörében eljárva a bv. 
szervezet részére a törvényi keretek között feladatot határoz meg és egyedi utasítást ad;
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d) ellenőrzi a gazdálkodást, jóváhagyja a bv. szervezet fejlesztési terveit;

e) dönt bv. szerv létrehozásáról, valamint megszüntetéséről;

f) meghatározza az oktatás, a képzés és a továbbképzés irányait, összehangolja az erre 
irányuló tevékenységet;

g) jogszabályban meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol;

h) meghatározza a kizárólag hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyekkel be
tölthető beosztásokat;

i) hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyekkel betölthető beosztásokat köztiszt
viselői és közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekkel betölthető beosztásokká, 
köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekkel betölthető beosztáso
kat szolgálati jogviszonyban álló személyekkel betölthető beosztásokká minősíthet át;

j) rendszeresíti a bv. szervezetnél alkalmazható kényszerítő eszközöket, fegyverzeti, 
egyenruházati anyagokat, hír- és biztonsági rendszereket;

k) megsemmisíti vagy megváltoztatja az országos parancsnok jogszabálysértő intéz
kedését;

l) jogszabályban meghatározott esetekben felülvizsgálja az országos parancsnok hatá
rozatait, kivéve, ha a határozat a bíróság előtt közvetlenül megtámadható;

m) gondoskodik a bv. szervezet ellenőrzéséről;

n) jóváhagyja az Országos Parancsnokság szervezeti és működési szabályzatát;

o) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

Az igazságügy-miniszter a bv. szervezet részére egyedi utasítást az országos parancsnok 
útján adhat.

Az országos parancsnok a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, és az 
igazságügy-miniszter törvényben meghatározott jogkörében hozott döntéseinek keretei 
között vezeti a bv. szervezetet. Az országos parancsnok a bv. szervezet személyi állomá
nyának szolgálati elöljárója, illetve felettese.

Az országos parancsnok

a) gondoskodik a bv. szervezet törvényes működéséről;

b) előterjesztést, javaslatot tesz az igazságügy-miniszter részére;

c) jogszabály meghozatalát nem igénylő kérdésben intézkedéssel állapítja meg az egyes 
rendszeresen ismétlődő tevékenységek végrehajtásának szakmai, technikai és eljárási 
szabályait;

d) meghatározott tevékenység vagy feladat végrehajtására, illetve a hivatásos állomány 
tagjaira vonatkozóan t— egyedi döntésként — parancsot ad;
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e) gondoskodik a bv. szervezet költségvetésében foglaltak megtartásáról;

f) jogszabályban meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol;

g) jóváhagyja a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények szervezeti és működési 
szabályzatát;

h) meghatározza a bv. szervezetnél rendszeresített kényszerítő eszközök, fegyverzeti, 
egyenruházati, hír- és biztonsági rendszerek, illetve az egyéb technikai eszközök típusát 
és készletnormáit

Az országos parancsnok törvény, illetve az igazságügy-miniszter eltérő rendelkezése hiá
nyában képviseli a bv. szervezetet.

A bv. szervek, a bv. szervezet személyi állománya

Az Országos Parancsnokság

Az Országos Parancsnokság a jogszabályok, az igazságügy-miniszter döntései és az or
szágos parancsnok intézkedései alapján

a) előkészíti az országos parancsnok intézkedéseit, parancsait és előterjesztéseit;

b) felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv. szervek szolgálati feladatainak a vég
rehajtását, így különösen a fogva tartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, fog
lalkoztatásával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával kapcsolatos 
tevékenységet;

c) a bv. szervezet költségvetésének keretei között biztosítja a bv. szervek feladatainak 
ellátásához szükséges feltételeket;

d) a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gaz
dálkodó szervezetek) működésével kapcsolatban ellátja az igazságügy-miniszter által 
meghatározott büntetés-végrehajtási feladatokat;

e) végzi a honvédelemmel, a polgári és katasztrófavédelmi tevékenységgel, a munkavéde
lemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos központi feladatokat;

f) együttműködik a büntetések és az intézkedések végrehajtásában közreműködő, illetve a 
végrehajtást segítő állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítvá
nyokkal és személyekkel, továbbá az érintett nemzetközi szervezetekkel;

g) ellátja a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat
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A büntetés-végrehajtási intézetek (a továbbiakban: intézet) a jogszabályok, az országos 
parancsnok intézkedései és parancsai, valamint a szervezeti és működési szabályzatukban 
foglaltak alapján ellátják a büntetések és intézkedések végrehajtásával járó feladatokat, a 
fogvatartottak — köztük a kóros elmeállapotúak — gyógykezelését, elmemegfigyelését 
és kivizsgálását.

Intézet a büntetés és az intézkedés jellegére, a végrehajtási fokozatra, a fogvatartottak 
életkorára, nemére és a végrehajtás egyéb sajátos körülményeire tekintettel alapítható.

A bv. szervek anyagi-technikai ellátására, a személyi állomány oktatására, tovább
képzésére, egyes szociális és egészségügyi feladatok ellátására büntetés-végrehajtási in
tézmény (a továbbiakban: intézmény) alapítható.

Az intézetet (intézményt) a parancsnok, főigazgató főorvos, igazgató (a továbbiakban: 
parancsnok) vezeti, aki:

a) felelős az intézet (intézmény) feladatainak törvényes végrehajtásáért, annak rendjéért 
és biztonságáért;

b) gyakorolja a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályokban 
meghatározott jogait, ellátja az ebből eredő kötelezettségeit;

c) kapcsolatot tart a 13. § (1) bekezdésében megnevezett szervezetekkel, elősegíti tevé
kenységüket és biztosítja az intézet részéről ehhez szükséges feltételeket;

d) felelős az intézet (intézmény) gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért és végre
hajtásáért, a számviteli rend betartásáért;

e) ellátja a hivatásos állománnyal kapcsolatos parancsnoki feladatokat, jogszabályban 
meghatározottak szerint munkáltatói jogokat gyakorol a személyi állomány tagjai felett;

f) képviseli az intézetet (intézményt).

A büntetés-végrehajtási intézetek és intézm ények

A gazdálkodó szervezetek

A szabadságvesztés végrehajtásának a célja elérése érdekében létrehozott gazdálkodó 
szervezetek kizárólagos állami tulajdonban vannak.

A gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységüket az érvényes jogszabályok és az 
igazságügy-miniszter rendelkezései alapján végzik. A gazdálkodó szervezetek vagyonára 
az igazságügy-miniszter zálogjogot alapíthat.

A gazdálkodó szervezetek részére az elítéltek foglalkoztatásából eredő sajátos és indokolt 
többletkiadásokat — a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékben — 
a központi költségvetés megtéríti.
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A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek beszerzéseiknél — hasonló értékű, minőségű, 
árfekvésű ajánlat esetén — a bv. gazdálkodó szervezeteinek ajánlatát előnyben részesíthe
tik.

A bv. szervezet személyi állománya

A bv. szervezet személyi állománya — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — hivatásos 
büntetés-végrehajtási szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jog
viszony), továbbá külön jogszabályban meghatározott munkakörök esetén közalkalmazot
ti és köztisztviselői jogviszonyban álló személyekből állhat.

A gazdálkodó szervezeteknél alkalmazottak hivatásos szolgálati jogviszonyban, köz
alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állhatnak.

Közalkalmazott, köztisztviselő, illetve munkaviszonyban álló személy csak olyan mun
kakört láthat el, amelyhez a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének sajátos feltételei 
nem szükségesek.

A bv. szervezet állománya olyan személyekből áll, akik rendelkeznek a munkakör betöl
téséhez szükséges — más jogszabályokban meghatározott — személyi, egészségi, fizikai 
feltételekkel, megfelelő iskolai végzettséggel (szakképzettséggel) és azokkal a pszichikai 
adottságokkal, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy feladatukat a fogva tartott em
berek között emberséges módon lássák el.
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1999. március 31-i parancsnoki értekezleten elhangzott hozzászólás dr. Hende Csaba 
politikai államtitkár úr részéről (kivonatos közlés):

Tábornok és Tiszt Urak!
Hölgyeim és Uraim!

A büntetés-végrehajtás 1998. évi munkáját értékelő értekezleten miniszter asszony hozzá
szólásában jelezte azt a szándékát, mely szerint szakítani kíván azzal a gyakorlattal, hogy 
ezek az értekezletek formális udvariassági eljárások legyenek a büntetés-végrehajtás és a 
felügyelő minisztérium között. Miután ígéretéhez híven elvégeztük a beszámoló, a hozzá
szólások, továbbá az intézeti jelentések értékelését, azt a következtetést vontuk le, hogy 
Önöknek is szakítani kellene azzal a formális munkamegbeszéléssel, ami tapasztalataink 
szerint az éves értékelésre jellemző. Az a vélemény alakult ki bennünk, hogy a történések 
puszta összegzése és ismertetése helyett a hangsúlyt inkább a folyamatok és a jelenségek 
értékelésére kellene helyezni.

A minisztérium elismeri azt az áldozatos munkát, amelyet a büntetés-végrehajtási szerve
zet becsületesen, tisztességesen dolgozó tagjai az elmúlt évben végeztek és amelyet a 
beszámoló, valamint a kapcsolódó hozzászólások is tartalmaznak. Mégis fontosnak tart
juk, hogy a megszokottnál részletesebben és hangsúlyosabban szóljunk azokról a nemkí
vánatosjelenségekről, amelyek a büntetés-végrehajtás munkájában 1998-ban beárnyékol
ták az elért eredményeket.

Elolvasva a jelentéseket, azokból általánosságban az állapítható meg, hogy szinte közpon
ti és meghatározó hangsúlyt kap:

• a szűkös anyagi helyzet,

• a romló munkafeltételek, a rosszabbodó összetételű fogvatartotti állomány miatti ne
héz munkavégzés,

• az állomány fluktuációja és annak a munkavégzésre gyakorolt két kellemetlen negatív 
hatása, úgymint a rövid szolgálati idővel rendelkező munkatársak nehéz beilleszkedé
se, illetve az idősebbeknél jelentkező fáradtság, fásultság, amelyek végül is a szolgála
ti viszony idő előtti megszüntetését eredményezik.

Az intézetek jelentései alapvetően csak arra szorítkoznak, hogy az év során lezajlott törté
néseket rögzítsék, arról számot adjanak. Értékeléseket viszont nem tartalmaznak.

Jelzem Önöknek, hogy miniszter asszony múltkori parancsnoki értekezleten tett hozzá
szólásának visszhangja eljutott hozzánk.

Tudjuk, hogy vannak Önök között, akik nem a jelentőségének megfelelően értelmezik az 
Igazságügyi Minisztérium tényleges irányító szerepét.
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Éppen erre tekintettel is, úgy döntöttünk, hogy ezen az értekezleten nem elsősorban az 
1998. évi tevékenységüket értékeljük, hanem annak érdekében, hogy azonos hullámhosz- 
szon gondolkodjunk:

—  ismertetjük Önökkel, hogy a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel, miként kíván
juk érvényesítni a minisztérium irányító és felügyeleti szerepét,

—  felhívj uk a figyelmüket néhány olyan lényeges szemléletbeli és gyakorlati jelenség
re, amelyeken változtatni szükséges, továbbá

—  ismertetjük a minisztérium vezetésének főbb elvárásait a további tevékenységüket 
illetően

A minisztérium irányító és felügyeleti szerepéről

Az 1995. évi CVII. törvény alapján a bv. szervezet működését a Kormány az igazságügy
miniszteren keresztül irányítja. Ennek figyelembevételével a bv. szervezet törvényes mű
ködéséért az igazságügy-miniszter afelelős. A törvényben meghatározott felelősség érvé
nyesítése érdekében a minisztériumnak megfelelő módszerekkel irányítást és felügyeletet 
kell gyakorolnia a bv. szervezet felett. E nélkül ugyanis nem lehetne felelősséget vállalni 
annak törvényes működéséért.

A minisztérium irányító szerepétől elválaszthatatlan a Bv. Országos Parancsnokságának 
vezető szerepe. A minisztérium vezetése nem kívánja sem elvonni, sem csorbítani az Or
szágos Parancsnokság jogkörét és feladatait, ugyanakkor a felelősségét sem kívánja átvál
lalni.

A minisztériumi irányításnak és felügyeletnek, valamint az országos parancsnoksági ve
zetésnek a jogszabályok által meghatározottan kell működnie. Mindezt a Parlament a bv. 
szervezeti törvény megalkotásakor már meghatározta. A jelenlegi feladatunk ennek gya
korlati megvalósítása. Úgy vélem azonban, hogy a minisztérium vezetésének ezen törekvésein 
többen meglepődtek és emiatt az irányítás kézbevételét szigorításként élik meg.

Ezt a szubjektív érzést az is táplálhatja, hogy mindez a „Döcher-ügy” időszakában zajlik. 
A Bv. Felügyeleti Főosztály új vezetője már hivatalba lépésekor, 1998. december köze
pén megkapta a minisztériumi irányítás és felügyelet módszereinek kidolgozására irányu
ló feladatot. A szerencsétlen véletlennek köszönhető, hogy e munkálatok közben robbant 
ki a “Döcher-ügy”.

Az elhangzottak után remélem, mindenki számára érhetővé vált, hogy a minisztérium bv. 
szervezet feletti irányítási és felügyeleti tevékenységének a kívánt módszerekkel történő 
végzése nem szigorítást, hanem a jogszabályoknak megfelelő gyakorlatot jelent.

Visszatérve az Országos Parancsnokság vezető szerepére, néhány dolgot meg kell említe
nem. Példaként utalok az EVSZ-es elítéltekkel kapcsolatos hibás gyakorlatra. Az erre 
vonatkozó teljes értékelést még nem zártuk le ugyan, de már most is meg lehet állapítani, 
hogy az Országos Parancsnokság két súlyos hibát is elkövetett. Az egyik ilyen hiba, hogy
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nem szabályozták a külső munkáltatás és az eltávozások engedélyezésének, illetve vég
rehajtásának rendjét. A másik hiányosság pedig az, hogy ezen a területen célirányosan 
nem hajtottak végre ellenőrzéseket. Ezek a hibák mindenképpen hozzájárultak ahhoz, 
hogy helytelen gyakorlat alakult ki, amely az ismert eseményekhez vezetett.

Tisztelt Értekezlet!

A továbbiakban a minisztérium irányító és felügyeleti tevékenységének lényegesebb 
módszereiről szeretnék néhány gondolatot ismertetni.

Az irányítás és a felügyelet szervezeti kereteit illetően:

—  az irányítói tevékenységet a miniszter személyesen, akadályoztatása esetén a politi
kai államtitkáron, illetve átruházott hatáskörben a közigazgatási államtitkáron és a 
bv. szervezet felügyeletét ellátó helyettes államtitkáron keresztül gyakorolja,

—  a felügyeleti tevékenységet, mint az irányítás egyik részelemét, a minisztérium

-  ellenőrzési főosztálya,
-  pénzügyi és gazdasági főosztálya, valamint
-  bv. felügyeleti főosztálya

végzi.

Ha a felsoroltak közül bármelyik vezető, vagy munkatárs megjelenik, illetve intézkedik 
bármely bv. szervnél, azt a miniszter jogkörében eljárva teszi-

A minisztérium irányítási és felügyeleti módszereit tekintve, első helyen az információ- 
áramlást említem. A minisztérium vezetése részére folyamatos, pontos és a valóságnak 
teljesen megfelelő, nem pedig megszűrt, célirányosan összeállított információk szüksége
sek. Ez bármely szóbeli vagy írásbeli közlésre, illetve jelentésre vonatkozik.

Például az EVSZ-es elítéltek külső munkáltatásáról készített jelentésben a Tököli Bv. 
Intézet elhallgatta, hogy egy ismert alvilági bűnözőt egyszemélyes külső munkahelyen 
foglalkoztattak. Az ilyen és az ehhez hasonló jelenségekkel kapcsolatban a szolgálati 
fegyelem és tisztesség is úgy kívánja, hogy legyenek teljesen őszinték, még akkor is, ha 
hibákat kell bevallaniuk.

Továbblépve e gondolatsorban, a nem hiteles tájékoztatás az érintett vezetőkkel szemben 
a bizalmat is megingathatja. Márpedig mi minden vezetői poszton olyan vezetőkkel kívá
nunk együtt dolgozni, akikben feltétlenül megbízhatunk.

Az irányítás másik lényeges eleme az ellenőrzése. A bv. szervezet jelenlegi ellenőrzési 
rendszere nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá nem kielégítő az irányítási 
rendszer működésének szempontjából sem.

A bv. szervezeti törvény 3. §-a alapján a bv. szervezet ellenőrzéséről a miniszternek kell 
gondoskodnia. A jelenlegi ellenőrzési rendszer működését pedig országos parancsnoki 
intézkedés szabályozza. Ezt mihamarabb hatályon kívül kell helyezni és helyette minisz
teri utasítást kell hatályba léptetni.
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Az ellenőrzési rendszert három színtűvé kívánjuk tenni:

—  a felső  szinten a fejezet szintű költségvetési felügyeleti ellenőrzéseket a 15/1999. 
Kormányrendelet alapján a minisztérium ellenőrzési főosztályának kell végeznie,

—  ezzel összefüggésben a bv. intézetek szakmai felügyeleti vizsgálatát a bv. felügyeleti 
főosztály fogja végezni,

—  a második szinten az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinek az egyes szak
területek ellenőrzését kell ellátnia,

—  a harmadik szinten, a jelenlegi szabályozásnak megfelelően, a bv. intézetek belső 
ellenőrzési rendszerét kell működtetni.

Az ellenőrzési rendszer átalakítása szükségszerűen maga után vonja az Országos Pa
rancsnokság átszervezését is. A jelenlegi Ellenőrzési és Értékelési Igazgatóság feladat
körének nagy része ugyanis a minisztériumhoz kerül. Az új ellenőrzési rendszerben az 
Országos Parancsnokságnak a szakterületi ellenőrzéseket kell végeznie. Ehhez pedig a 
szakterületeknek megfelelő szervezeti felépítését kell kialakítani. A jelenlegi szervezeti 
rendszer ugyanis e célra nem megfelelő.

Az ellenőrzési tevékenység értékelése során áttekintettük az Országos Parancsnokság által 
az 1998. évi ellenőrzésekről összeállított jelentést. Ha pusztán a számokat tekintjük, az 
Országos Parancsnokság 1997-ben418, 1998-ban 325 ellenőrzést végzett. Az intézetpa
rancsnokok papírforma szerint 1997-ben 908, 1998-ban 822 ellenőrzést végeztek. Mind
ezek tekintélyes számok, de kérdés, vajon milyen tényleges ellenőrzések vannak mögöt
tük?

Nyilvánvaló, hogy az ellenőrzéseket rendszeresen kell végezni, amely számokban fejez
hető ki, de ennél sokkal lényegesebb az ellenőrzések hatékonysága. Nem az a vezetés te
vékenykedik jól, amely számszerűleg jó l dokumentálja magát, hanem az, ahol az intézet 
jó l  működik. Ezzel azt akarom értésükre adni, hogy az eredmény a lényeg, ez az értékmé
rő.

Tisztelt Értekezlet!

A továbbiakban a vezetői felelősséggel, szemléletmóddal és magatartással kapcsolatos 
fontosabb elvárásokról szeretnék néhány gondolatot közölni.

A vezetők helyzete nem könnyű. Azt is tudom, hogy nagyon sok gonddal és problémával 
kell naponta megküzdeniük. Az erre irányuló erőfeszítéseikért elismerés illeti Önöket. 
A minisztérium vezetése úgy értékeli, hogy elsősorban nem is a vezetői munka mennyisé
gével, az erőfeszítésekkel van gond, hanem néhány minőségi és szemléletbeli jelenségen 
szükséges változtatni.

Úgy érzékelem — és ezt az elmúlt értekezleten elhangzott hozzászólások is alátámaszt
ják —, hogy egyes vezetők a vezetői felelősséget az objektív körülményekre való hivatko
zással próbálják csökkenteni, illetve azt a nehézségekre kívánják áthárítani. Néhány ilyen 
példát említenék a hozzászólásokból, melyek során többször elhangzott, hogy
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—  nem megfelelőek a jogszabályok,

—  túl kevés az állomány fizetése,

—  kevés a pénz az intézet működtetéséhez,

—  romlik a fogvatartottak összetétele,

—  a társszervek nem megfelelően működnek együtt stb.

El kell ismerni ugyan, hogy mindezekben sok igazság van, de a helyzetet nem szerencsés 
túldramatizálni.

A vezetők feladata és a vezetés művészete éppen abban rejlik, hogy a nehézségek ellenére 
is biztosítani kell a törvényes működést.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a valós problémákat ne vessék fel, de nem 
szerencsés ha állandóan a nehézségeket hangsúlyozzák.

A közelmúltban a büntetés-végrehajtás helyzetéről készült egy tv-műsor, melyben több 
parancsnokot szólaltattak meg. Ezekből a vezetőkből szinte áradt a pesszimizmus, mind
egyikük csak panaszkodott és a nehézségeket sorolta. Ezek után jogosan lehet feltenni a 
kérdést: az állampolgárok ugyan mit gondolhatnak erről a testületről, hogyan bízhatnak 
abban, hogy megvédik őket a bűnözőktől?

Ezt a jelenséget én sem akarom dramatizálni. Tisztában vagyok azzal, hogy a vezetők 
nagy része tudomásul veszi a nehézségeket és teszik a dolgukat nap mint nap.

Szinte törvényszerűség, hogy minél nehezebb a helyzet, annál határozottabb és következe
tesebb vezetést kell folytatni. Ezt pedig csak magabiztos, optimista vezetők képesek meg
tenni.

Az állomány részére határozott irányvonalat kell mutatniuk, a beosztottaknak tudniuk 
kell, hogy holnap is azt követelik tőlük, amit ma. Nem lehet bizonytalanságban hagyni 
őket. Az állomány kiszámítható vezetést kíván, mert csak így érzik biztonságban magukat.

A vezetői munka következetességéhez tartozik, hogy állandóan figyelemmel kell kísérni a 
folyamatokat, a problémákra azonnal reagálni kell. Nem szerencsés ugyanis, ha hagyják 
felgyülemleni a problémákat, mert akkor sokkal nehezebb úrrá lenni a helyzeten.

A vezetői munkához szorosan hozzátartozik a társszervekkel, különösen a rendőrséggel 
történő együttműködés. Ezt a témát a korábbi értekezleten szinte minden hozzászóló érin
tette is. Ezek alapján majdnem az a benyomás alakult ki a minisztérium vezetésében, 
hogy az elkövetett hibák nagy részét az információ hiányára vezették vissza és a rendőri 
szerveket hibáztatják.

Biztos vagyok abban, hogy az együttműködés és ezen belül az információáramlás kétol
dalú dolog. Nem az a megoldás, hogy a rendőri szerveket hibáztatják az információk hiá
nyáért, ha Önök sem tesznek meg mindent a kölcsönös együttműködés érdekében. 
A “Döcher” ügy során például kiderült, hogy a bv. intézet nem is kért információt.
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A másik ügyben pedig a rendőri szervek jelzések ellenére sem intézkedtek az elítélt át
szállítására. Később pedig arra hivatkoztak, hogy nem írásban kapták az információt.

Az említett példák alapján is azt tartanám helyesnek, ha először azt tekintenék át, hogy 
Önök mit tesznek az együttműködés érdekében és csak ezután értékelnék a másik fél ma
gatartását. Ugyanez vonatkozik az együttműködést szabályozó utasításra is, ugyanis ha 
nincs megfelelő együttműködési készség, akkor bármilyen legyen is a szabályozás, az 
nem fog hatályosulni.

E témát lezárva, bízom abban, hogy a vezetők túlnyomó többsége képes eleget tenni az 
említett elvárásoknak, hiszen a jövőben nem többet kell dolgozniuk, hanem másképpen.

Tisztelt Parancsnoki Értekezlet!

A vezetői munkával nagyon szorosan összefügg a személyi állomány helyzete. El kell 
ismerni, hogy ezzel kapcsolatban valóban sok gond merül fel.

Az egyik ezek közül az állomány fluktuációja, amit Önök is említettek. Az tény, hogy a 
11 % körüli fluktuáció magas, de ez szerencsére nem minden intézetet érint egyaránt. 
Ez a jelenség főleg a fővárosi és az ahhoz közeli intézeteket sújtja.

Nem elhanyagolható körülmény, hogy szinte eltűnt egy korosztály. Azok a tapasztalt kol
légáik, akik a fiatalokat taníthatták volna a szakmára, nyugállományba vonultak. Ezen 
sajnos nem lehet változtatni. Az viszont nem elég, ha ezt a helyzetet hangsúlyozzák, vala
hogy inkább ellensúlyozni kellene. Például azzal, hogy a fiatal állománnyal a vezetők 
gondosabban foglalkozzanak. A fluktuációnak az is oka lehet, hogy a fiatalok magukra 
maradnak, nincs aki segítsen rajtuk és emiatt megrettennek a körülményektől és felada
toktól.

A vezetőknek nagyobb gondot kellene fordítaniuk a megfelelő munkahelyi légkör megte
remtésére is. A feszített munkatempón egy oldottabb munkahelyi légkör talán segíthet 
valamit. Egy ilyen helyzetben a vezetőknek többet kellene tartózkodniuk a személyi ál
lomány között. Foglakozniuk kell a gondjaikkal, a munkahelyi problémákat meg kell 
beszélni velük. Ha szükséges, többször is el kell magyarázni, hogy mit, miért és hogyan 
kell csinálniuk. Több gondot kell fordítani az állomány képzésére és felkészítésére is.

A személyi állomány helyzetének tárgyalásakor szükséges megemlíteni a korrupciós je 
lenségeket is. Azt tudjuk, hogy a korrupció nem tömeges méretű, de ebben az a nagy er
kölcsi veszély, hogy azokat is sújtja, akik nem korrumpálhatok. Egyetlen korrupt kollégá
juk egy egész intézetet hírbe hozhat. Meg lehet érteni az ezen való felháborodásukat, de 
az is tény, hogy a felháborodáson kívül nem sokat tesznek ennek megszüntetésére. A kor
rupció ellen csak összefogással lehet küzdeni.

Mindenképpen szükséges foglalkozni a személyi állomány fegyelmi helyzetével is. 
Aggasztónak tűnik, hogy az elmúlt évben a személyi állomány 12,7 %-ával, 697 fővel 
szemben indult büntető, illetve fegyelmi eljárás, amelyek során

—  bűncselekmény elkövetése miatt 68 főt,
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szabálysértés miatt 

fegyelmi vétség miatt

12 főt, 

392 főt

kellett felelősségre vonni.

Az elkövetett bűncselekményeket illetően nőtt a vesztegetések, a hivatali visszaélések, a 
hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazások és a katonai bűncselekmények száma.

A fegyelemsértések között kiemelkedő helyet foglalnak el a szolgálati kötelezettségek
megszegésével kapcsolatos ügyek.

A bűncselekmények és fegyelemsértések vizsgálata során többek között az is felszínre 
került — amiről már beszéltem is —, hogy egyes elöljárók ellenőrzési és egyéb vezetői 
kötelezettségeiket nem kielégítően teljesítik. Arra is vannak példák, hogy a nem kellő 
gyakorlattal rendelkező munkatársak felkészítésére, eligazítására nem fordítottak elég 
figyelmet. Ezek is azt jelzik, hogy a személyi állománnyal többet kell foglalkozni.

Ezzel kapcsolatban az intézetek éves jelentéseinek során is azt tapasztaltuk, hogy a nega
tív jelenségek okait nem kutatják, nem értékelik. így szinte nem meglepő, hogy a meg
szüntetésükre vonatkozó intézkedések is hiányoznak. Olyan jelenség is tapasztalható, 
hogy történik ugyan értékelés, de az nem tűnik teljesen objektívnek. Például az egyik 
megyei intézet éves jelentésében a parancsnok az állomány fegyelmi helyzetét jónak érté
keli, miközben három beosztottjával szemben indult büntetőeljárás a fegyelmi eljárások 
mellett. Úgy vélem, hogy a parancsnok urak kritikusabbak lehetnének a saját és az álta
luk vezetett intézet helyzetét és tevékenységét illetően.

A személyi állomány helyzetét elemezve, nem kerülhetők meg a jövedelmi viszonyokkal 
kapcsolatos gondok. Úgy érzékelem, hogy szinte minden problémát erre vezetnek vissza. 
Az igaz, hogy a jövedelmi viszonyokon javítani kellene, de ezt szélesebb összefüggésben 
kell szemlélni. Bérezési problémák más területeken is jelentkeznek, az ország teherbíró 
képessége viszont nem teszi lehetővé, hogy mindezt egy csapásra megoldjuk.

Az is ismeretes, hogy az állomány a többi fegyveres szervvel, főleg a rendőrséggel hason
lítja össze a jövedelmét. Ezekre valóban oda kell figyelni és a többi fegyveres szervhez 
viszonyítva azonos bérezést kellene megteremteni, de ehhez is idő kell. A Kormány egy 
korábbi ülésén az Igazságügyi Minisztérium jelenlévő vezetője javasolta egy összehason
lító vizsgálat elvégzését, amely részleteiben feltárná a fegyveres szervek közötti jövedel
mi különbségek okait.

Tisztelt Értekezlet!

Áttekintve a büntetés-végrehajtás által készített különféle értékeléseket, elemzéseket, 
előterjesztéseket, szinte mindegyikben fellelhető, hogy afogvatartottak összetétele rosz- 
szabbodik. Ez a körülmény pedig jelentős nehézségeket okoz a bv. intézeteknek. Mindezt 
a korábbi értekezleten is többen említették.

Mindez a büntetés-végrehajtás számára olyan objektív körülmény, amellyel szükségszerű
en együtt kell élni. Sőt, ez a folyamat várhatóan tovább fog erősödni. Ez azt is jelenti,
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hogy szükségtelen állandóan hangsúlyozni a fogvatartottak összetételének romlását, 
mintegy erre is áthárítva az esetleges hibákat. Inkább arra kell törekedni, hogy megfelelő 
stratégiát dolgozzanak ki ennek kezelésére. A büntetés-végrehajtásnak ugyanis minden
képpen teljesítenie kell a fogva tartással kapcsolatos feladatokat, bármilyen is legyen a 
fogvatartottak összetétele. Nyilvánvaló azonban, hogy ha ez afolyamat komoly minőségi 
változáshoz vezet, akkor a helyzetnek megfelelően meg kell tenni a szükséges intézkedése
ket, akár kormányzati szinten is.

A fogvatartottakkal való foglalkozás terén helyes és elfogadható törekvésnek tekinthető az 
“európai elvárásokhoz ” történő közeledés. A bánásmódban a humanizmus elvének érvé
nyesítése az európai normáknak megfelel, és egyúttal ez törvényességi követelmény is. 
Ne feledkezzenek meg azonban arról, hogy mindez kétoldalú folyamat, amelyben többek 
között:

—  a jogok érvényesülésének biztosítása mellett meg kell követelni a kötelezettségek 
teljesítését is,

—  a humánus bánásmód mellett a törvény szigorát is érvényesíteni kell,

—  a kedvezmények odaítélésekor mérlegre kell tenni, hogy azokért mit nyújtott az el
ítélt

A kedvezményekkel kapcsolatban szükségesnek tartom, hogy néhány fontosabb szem
pontra felhívjam a figyelmüket. Az elmúlt évi jelentésükben szerepel, hogy több mint 
22.000 esetben engedélyeztek kimaradást és eltávozást, és a kiengedett elítéltek csak 
mintegy 2 %-a nem tett eleget a visszatérési kötelezettségének. E számok láttán azonban 
bárkiben felvetődhet a kérdés, hogy vajon minden elítélt megérdemelten hagyta-e el a bv. 
intézeteket?

Ezzel kapcsolatban mindenképpen figyelembe kell venniük, hogy a társadalom még nincs 
felkészülve arra, hogy a bv. intézetekből ilyen magas számban távozhatnak el az elítéltek. 
Sok esetben az elítélt szűkebb környezete, esetenként még a családja sem tudja elfogadni, 
hogy kijárhasson a börtönből. Emiatt állampolgári bejelentések is érkeznek a minisz
tériumba. Sőt előfordult, hogy elkeseredett feleség nyújtott be panaszt, mert a börtönből 
hazaengedett férje tovább verte a családot.

Azt is figyelembe kell venni, hogy egyetlen indokolatlanul engedélyezett eltávozás is 
“sajtóvihart” kavarhat és ez esetben hiába állítják szembe a több ezres ellenpéldát.

Mindez arra kell késztesse a parancsnokokat, hogy sokkal megfontoltabban és körültekin
tőbben engedélyezzék az ilyen jutalmakat. Az eddigieknél hatékonyabb “szűrő mechaniz
must” alakítsanak ki. Az eltávozások engedélyezésekor ne csak az elítélt magatartását 
mérlegeljék, hanem azt is vegyék figyelembe, hogy a külső környezet miképpen reagál 
erre. Emellett vizsgálniuk kell az elítélt személyiségét, családi kömye-zetét, bűncselek
ményét, valamint bűnözői kapcsolatait is. A szervezett bűnözői csopor-tokhoz tartozó 
elítéltek esetében különös gonddal kell mérlegelniük az említett körül-ményeket; állás
pontom szerint szervezett bűnözői csoport tagja esetében gyakorlatig kizártnak tekinthető, 
hogy eltávozásra, kimenőre érdemes legyen.
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A minisztérium vezetésének tudomása van arról, hogy a Döcher-iigyet követően ezekben 
a kérdésekben egyfajta bizonytalanság vált úrrá, ami ahhoz vezetett, hogy szinte félve 
hozzák meg döntéseiket. Az elhangzottakat figyelembe véve is, egyáltalán nem arról van 
szó, hogy az elítéltek részére az említett kedvezményeket ne engedélyezzék, hanem arról, 
hogy sokkal gondosabban és körültekintőbben járjanak el.

Lényeges kérdésnek tekintem az egyes végrehajtási fokozatokra vonatkozó belső rezsim
szabályok maradéktalan megtartását is. Hiszen ez is törvényességi követelmény. Az sem 
tartható, ha szükségtelenül alkalmaznak szigorításokat, de az is megengedhetetlen, ha az 
előírt belső rendet nem tartják be. Például: munkatársaink olyan jelenséget is tapasztaltak, 
hogy fegyházas elítélt, az egyébként zárt körleten a szomszédos zárkában kávézott.

A belső rend megtartására kiemelt figyelmet kell fordítani, különösen azokban az intéze
tekben, amelyekben érezhetően romlik az elítéltek összetétele. Velük szemben a törvény 
szigorát megfelelően érvényre kell juttatni. Ehhez pedig minden törvényes eszközt — 
feltéve, ha azokra szükség van — fel lehet használni. E téren a kemény, férfias fellépést 

becsülöm és bátorítom, a bizonytalankodó, túlzottan liberális bánásmód nem vezet jóra.

Tisztelt Értekezlet!

A következőkben a jogszabályok hatályosulásával kapcsolatban hívom fel a figyelmüket 
néhány jelenségre.

Mindenekelőtt szükségesnek tartom megemlíteni, hogy tapasztalataink szerint a jog- 
alkalmazás során nem mindig veszik figyelembe a jogalkotói akaratot.

Előfordulnak olyan jelenségek is, hogy ajogszabályokat önkényesen alkalmazzák, azokat 
a pillanatnyi céloknak megfelelően próbálják “értelmezgetni”. Ennek az a nagy veszélye, 
hogy az ilyen önkényes jogértelmezés könnyen vezethet törvénysértésekhez-

Jogértelmezési problémák a Döcher és más ügyek kapcsán is felmerültek. Az érintett 
vezetők arra hivatkoztak, hogy nem követtek el jogszabálysértést, hiszen mindkét elítélt 
formailag megfelelt az EVSZ követelményeinek, a bv. bíró engedélyezte is az EVSZ-be 
helyezésüket. Szerintük a külső munkáltatásuk sem ütközött jogszabályokba. Nos, ez a 
szemlélet a jogszabályok szellemének súlyos félreértelmezése. Az említett vezetők csak a 
jogszabályok betűjét vették figyelembe, nem értékelték azt, hogy ezeket ajogszabályokat 
nem a Döcher és hasonló bűnözők számára alkották meg. A jogszabályok szelleme, a 
jogalkotói szándék nem arra irányult, hogy szervezett bűnözők szabadon tölthessék bünte
tési idejük jelentős részét, ez egyszerűen megengedhetetlen!

Lehetne még példákat sorolni a helytelen, illetve önkényes jogértelmezésre, de azt hi
szem, az eddigiekből is érzékelhetik, hogy ezen a téren gondok vannak. Ezek után felte
hetik a kérdést, minden vezetőnek képzett jogásznak kell-e lennie ahhoz, hogy eligazod
jon a j ogszabályokban? Azt gondolom hogy nem, mert a büntetés-végrehajtási szakmához 
értő,jó szándékú és egészséges gondolkodású, kellően kemény, férfias és katonás vezetők 
illetve beosztottak pontosan tudják, hogy a jogszabályok alapján mit tehetnek, vagy mit 
nem. Úgy vélem, hogy e tekintetben a problémák gyökereit inkább abban kell keresni, 
hogy egyes vezetők a jog felett állónak hiszik magukat. Márpedig mindenkinek tudomá
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sül kell vennie, hogy egy jogállamban a jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek, 
azok alól senki nem vonhatja ki magát.

Tisztelt Értekezlet!

A következőkben a büntetés-végrehajtás pénzügyi-gazdasági helyzetével kapcsolatban 
szeretném néhány dologra felhívni a figyelmüket. A múlt év decemberében zárult le az a 
vizsgálat, amit tárcánk a pénzügyminisztériummal közösen koordinálva kincstári biztosi 
szakértőkkel hajtatott végre. A vizsgálat a gazdálkodás folyamatait elemezte és ezek alap
ján javasolta azokat a feladatokat, amelyeket a gazdálkodás hatékonyságának növelése 
érdekében el kell fogadni és végre kell hajtani. Korábban már említettem az állomány 
jövedelmi helyzetét. A szakértők szerint vannak olyan belső lehetőségek is, amelyek a 
szűkös központi forrásokat kiegészítve arányosabbá, igazságosabbá tehetik és javíthatják 
a büntetés-végrehajtás állományának jövedelmi viszonyait. Megállapították például, hogy 
a hivatásos állomány egy részének illetményszintje a sokat említett 100 %-os beállást 427 
főnél már az 1999. januári törvényi kötelezettség előtt meghaladta.

A javaslatokat figyelembe véve, a közeljövőben el kell érni, hogy az Országos Parancs
nokságon belül a pénzügyi és humán erőforrás terén összehangoltabb, egy kézben össz
pontosuló előirányzat-gazdálkodás legyen. Ugyanakkor minden intézetnél biztosítani kell 
a parancsnokok számára a munkaerővel és a személyi juttatás előirányzatával való helyi 
gazdálkodás lehetőségét, jogkörét.

Az illetménygazdálkodás decentralizálása mellett a gazdaságos központi bérszámfejtést 
célszerű megtartani és ennek megfelelő információs rendszert kell kialakítani.

A dologi kiadások terén fontos eredménynek tartom azt, hogy a költségvetési törvényben 
szereplő jelentős növekmény mellett a Kormány ez évre a büntetés-végrehajtás számára 
500 millió forintos többlettámogatást biztosított, amely révén — több év után — lehető
ség van a likviditási gondok megszüntetésére. A dologi előirányzat növekedése javíthatja 
a fogvatartottak életkörülményeit, biztosíthatja a büntetés-végrehajtás szakmai feladatai
nak ellátását és javíthatja a személyi állomány munkavégzésének helyzetét is.

Az adósságállomány növekedése azonban csak akkor akadályozható meg, ha működik a 
beszerzések területén egy gondosabb piackutatás, a kedvezőbb árfekvésű beszerzési forrá
sok felkutatása és adott központi beszerzések esetén a “nagyfogyasztói” kedvezmények 
érvényesítése.

A beszerzések területén a nem megfelelő gazdasági döntésekért, a nagyobb költségvetési 
ráfordításból eredő károkért, szabálytalan szerződéskötésekért a döntéshozóknak viselni
ük kell a felelősséget. Nem lehet arra építeni, hogy ezen többletkiadások forrását az adós
ságállomány növelésével, vagy a tárcán keresztül pótlólag a Kormánytól igényelni lehet.

A közeljövőben lényeges előrelépést várok a büntetés-végrehajtás által gyártott és gyárt
ható termékek belső piacának fejlesztésében, az ebből eredő lehetőségek kihasználásában. 
Minden forint, amely a büntetés-végrehajtás költségvetési körén belül marad — beleértve 
a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokat is — megtakarítás
ként is felfogható.
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Az intézetek fejlesztésével, építésével, korszerűsítésével kapcsolatban ismert Önök előtt is 
a Kormánynak a büntetés-végrehajtás intézetrendszere hosszú távú fejlesztéséről szóló 
2072/1998. számú határozata. Ez a határozat egy 10 éves programot rögzít a férőhelybő
vítést és a korszerűsítést szolgáló beruházási és felújítási feladatokról. Ugyanakkor már 
elfogadásakor ismert volt, hogy a határozat nem helyettesíti a büntetés-végrehajtás komp
lex szakmai, a büntetőjogszabályok módosítását is feldolgozó részletes fejlesztési straté
giájának összeállítását. Ennek a közeljövőben kidolgozandó stratégiának normatívákra 
kell majd épülnie és összhangban kell állnia az igazságszolgáltatás fejlesztési célkitűzése
ivel.

Osztva a szakértők véleményét úgy gondolom, hogy a büntetés-végrehajtás beruházási 
területén áttekinthetőbb döntési rendszert kell kialakítani, amelyben nagyobb szerepet 
kell kapnia az egyes intézetek terveinek, elképzeléseinek.

A fejlesztési céloknak (intézet építés, felújítás, biztonsági, informatikai beruházások stb.) 
és az azokhoz rendelt források elosztásának egymással arányosaknak kell lenniük. Jelen
leg nagy a kontraszt ezen a területen, például a műholdas adatátviteli rendszer létezése és 
üzemeltetése mellett — ami természetesen nagyon fontos — az intézeteknél rendszeresen 
gondot jelent jóval kisebb feladatok finanszírozása is. A fejlesztések eldöntésére vonatko
zóan tehát egy fontossági sorrend összeállítása szükséges, melynek kialakításakor jobban 
figyelembe kell venni a bv. intézetek javaslatait.

Lényegesnek tartom, hogy csak olyan számú és mértékű beruházás kerüljön megindításra, 
ami a szervezet szakmai irányító erejét nem haladja meg és a pénzügyi lehetőségei alap
ján biztonsággal megvalósítható.

A beruházások átadása előtt tervezettnek és biztosítottnak kell lenniük a későbbi folyama
tos működtetés személyi és dologi forrásainak is. A szakértők ezekben a kérdésekben is 
jelentős gondokat jeleztek.

A nagyobb, illetve a hosszú távú fejlesztések és beruházások esetében — megfelelő szer
ződési garanciákkal — el kell kerülni azt, hogy a büntetés-végrehajtás bármilyen formá
ban is függővé, esetleg kiszolgáltatottá váljon a kivitelezőtől, vagy a későbbi üzemeltető
től. Az  ilyen kedvezőtlen szerződések megkötése esetén az aláírók felelősségét meg kell 
állapítani.

A beruházásokhoz szükséges költségvetési források végesek, ezért nem hanyagolhatok el 
az intézeteknél azok a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok sem, ame
lyek révén megelőzhető például az, hogy “az őrtoronyba a szél a havat befújhassa”, amit 
korábbi értekezleten az egyik hozzászóló említett.

Végezetül a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokról szeret
nék néhány szót szólni.

Elismerés illeti azokat a társaságokat, amelyek “egy vékony gerendán egyensúlyozva” 
próbálják a gazdasági eredményességet és a lehető legmagasabb fogvatartotti foglalkozta
tást biztosítani.
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Az 1998. évi beszámoló szerint a foglalkoztatás — beleértve a költségvetési foglalkozta
tást is — 73 %-os aránya megfelelő és előreláthatóan csak két társaság zárja veszteséggel 
az elmúlt évet. Ismert, hogy a társaságok eredményeiben jelentős a költségvetési törvény
ben biztosított normatív, illetve a pályázati úton kapott támogatások aránya (515 millió 
Ft), valamint a külön-külön megszerzett egyéb agrártámogatások, kedvezményes hitelek 
összege is. Köztudott, hogy ezen támogatások nélkül — az alacsony munkadíjak, az adó- 
és járulékmentesség mellett is — kevesebb társaság lenne pozitív mérleg eredményű.

Az 1999. évben a költségvetési támogatás összege az előző évi szinten megmarad ugyan, 
de a megszerezhető egyéb források előreláthatólag lényegesen alacsonyabbak lesznek, 
mint 1998-ban voltak.

Az alapító képviselője részéről ezért olyan határozatok meghozatalát várom el, amelyek a 
foglalkoztatott fogvatartotti létszám szintjének megtartásával együtt megakadályozzák a 
többi társaság veszteségbe csúszását. Ennek érdekében jelentősebb arányú és kézzelfog
ható eredményeket hozó együttműködést, nagyobb belső piacot és szorosabb termelési
értékesítési kapcsolatot kell a társaságok között kialakítani. Ezen intézkedéseknek a bün
tetés-végrehajtás egészének érdekét kell szolgálniuk és ezek végrehajtását — mint a társa
ságok alapítója — valamennyi gazdasági társaság vezetőjétől elvárom. Gazdasági dönté
seik meghozatalakor soha ne felejtsék el, hogy a társaságok tulajdonosa a magyar állam, 
alapítója az igazságügy-miniszter.

Ennek figyelembevételével Önöknek, mint a gazdasági társaságok vezetőinek az alapító 
által meghatározott irányokat kell követniük.

Tisztelt Vezető Hölgyek és Urak!

Az értekezlet végéhez érve úgy vélem, hogy nekem — pozíciómból adódóan — elsősor
ban nem konkrét feladatokat kell meghatároznom. Az én feladatom inkább az, hogy fel
vázoljam azokat a főbb irányokat, amelyeket szükségesnek tartok annak érdekében, hogy 
a büntetés-végrehajtás tevékenysége szakszerűbb, célirányosabb és szervezetettebb le
gyen. Ezek a főbb irányok a következők:

—  minden szakterületen érvényt kell szerezni a jogszabályi előírások megvalósulá
sának, illetve a jogszabályok által meghatározott gyakorlati munka végzésének, min
denfajta jogszabályellenes gyakorlatot szigorúan fel kell számolni,

—  változtatni szükséges a vezetők és a személyi állomány szemléletmódján, a nehéz
ségek túlhangsúlyozása és a helyzet dramatizálása helyett az objektív körülmé
nyeknek megfelelő helyzetértékelést és cselekvési stratégiát kell kidolgozni,

—  a vezetői munkában jobban érvényesíteni kell az önállóságot és a felelősséget, meg 
kell szüntetni azt a szemléletmódot és magatartást, hogy a hiányosságokért a vezetők 
elsősorban az objektív körülményeket okolják,

—  a vezetőknek nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a személyi állománnyal való közvet
len foglalkozásra, törekedni kell az oldottabb munkahelyi légkör megteremtésére,
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gondosabban kell foglalkozni a fiatal munkatársak felkészítésével és beilleszkedésé
vel,

—  a fogvatatottakkal való foglalkozás terén a rosszabbodó összetételüknek megfelelő 
stratégiát kell kialakítani, keresni kell azokat az új módszereket, amelyekkel a veszé
lyesebb fogvatatottakat is kezelni lehet, elengedhetetlen a büntetés-jelleget kidombo
rító (előtérbe helyező), a jogszabályok keretei között maradó, határozottabb fellépés 
velük szemben. Erre vonatkozóan szakmai javaslataikat várom,

—  a gazdálkodásban érvényesíteni kell az ésszerűbb, takarékosabb szemléletmódot és 
gyakorlatot, a döntésekért való nagyobb felelősséget, az egyes bv. szervek közötti 
hatékonyabb együttműködést,

—  meg kell teremteni a bv. szervezet új ellenőrzési rendszere működésének feltételeit, 
ennek megfelelően át kell alakítani az Országos Parancsnokság szervezetét, melynek 
során nagyobb szerepet kell kapniuk a szakmai területeknek,

—  az Országos Parancsnokság vezető szerepében jobban érvényesülnie kell a követke
zetességnek, a határozottságnak, hatékonyabban kell foglalkozniuk a bv. intézetek 
problémáinak megoldásával

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ahhoz, hogy a minisztérium képviselje a büntetés-végrehajtás érdekeit, pontos ismertek
kel kell rendelkeznie az objektív helyzetről és megfelelően irányítania is kell a folyamo
kat. A jelenlegi értekezlet is ennek jegyében zajlott le és megnyugtathatom Önöket, hogy 
a jövőben is rendszeresen és behatóan kívánunk foglakozni a büntetés-végrehajtás helyze
tével.

A minisztérium vezetése elismeri és értékeli az Önök erőfeszítéseit, de a jövőt illetően 
mindenképpen szükséges volt meghatározni a követendő irányvonalat. Remélem, a jövő 
évi értékeléskor már sokkal kedvezőbb képet lehet alkotni. Ehhez kívánok sok sikert min
denkinek.
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1999. május 17-i parancsnoki értekezleten elhangzott hozzászólás dr. Dávid Ibolya igaz
ságügy-miniszter asszony részéről (kivonatos közlés)

Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter hozzászólása 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Tisztelt Parancsnoki Értekezlet!

Széles körű tájékozódás alapján több alkalmas jelölt közül dr. Bökönyi István úrnak a bv. 
szervezet országos parancsnokává történt kinevezése mellett döntöttem. Dr. Bökönyi 
István katonai főiskolát végzett. 1968-ban rendőrtisztté avatták, s azóta mindvégig a 
rendőrség állományában dolgozott. Hosszú időnkeresztül a rendőri szakoktatás különbö
ző területein tevékenykedett, többek között a Budapesti Rendőr Tiszthelyettesképző Isko
la parancsnokaként, valamint a BM Továbbképző és Módszertani Intézetének igazgatója 
volt. 1990-től az ORFK közbiztonsági főigazgatójává nevezték ki, e beosztása mellett 
1994-től a rendőrségi különleges szolgálat parancsnoki beosztását is betöltötte. E minősé
gében az ORFK és a BVOP együttműködésének keretében a bv. intézeteket is megismer
te. 1997-től a Budapesti III. kerületi Rendőrkapitányságot vezette, 1998-tól pedig a BRFK 
vezetőjének közbiztonsági helyettese volt a büntetés-végrehajtási szervezet állományába 
való áthelyezéséig. 1979-ben jogi doktorrá avatták, 1988-ban tudományos fokozatot szer
vezett. Több felsőoktatási intézményben oktat, számos publikációja jelent meg. Orosz és 
angol nyelvvizsgával rendelkezik. Életútjára, szakmai felkészültségére, vezetői tapasztala
taira tekintettel dr. Bökönyi István urat alkalmasnak tartom a büntetés-végrehajtási szer
vezet országos parancsnoki beosztásának betöltésére. A bv. jelenlegi helyzetében határo
zott, következetes vezetői munkára és fokozott követelménytámasztásra van szükség. Dr. 
Bökönyi István úr az ehhez szükséges vezetői képességekkel rendelkezik, s e követelmé
nyek végrehajtására dr. Bökönyi István bizalmamat élvezi.

Tisztelt Értekezlet!

Ismeretes mindannyiunk előtt, hogy az elmúlt időszakban a bv. tevékenységében súlyos 
szabálytalanságok és mulasztások történtek. Az IM vezetésének szándékai szerint a bv. 
vezetésének minél rövidebb időn belül meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a bv. minden területén a jogszabályoknak megfelelő, kiegyensúlyozott 
szakmai és gazdálkodási tevékenység folyjék. Ennek érdekében minden vezetőnek követ
kezetesen érvényt kell szerezni a jogszabályi előírásoknak, illetve a jogszabályok által 
meghatározott gyakorlati munka végzésének. Mindenfajta jogszabályellenes gyakorlatot 
szigorúan fel kell számolnunk, s ezt maga a minisztérium is ellenőrzi. A vezetőknek na
gyobb hangsúlyt kell fektetni a személyi állomány szakmai felkészítésére és beilleszkedé
sére. A fogvatartottakkal történő foglalkozás terén a rosszabbodó összetételhez igazodó 
stratégiát és módszereket kell kialakítani. A büntetések végrehajtásának során a büntetés 
jellegét kidomborító, a jogszabályi keretek között maradó határozott, következetes irány
vonalat kell megkövetelnünk. A gazdálkodásban érvényesíteni kell az ésszerű, takaréko
sabb szemléletmódot és gyakorlatot, a döntésekért való személyes felelősséget. A gazdál
kodás terén erősíteni kell a bv. gazdálkodó szervezetei közötti eredményesebb együttmű
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ködést. Az elkövetkezendő időben az elmúlt időszak hibáiból okulva, minden vezetőnek 
arra kell törekednie, hogy a hibákkal teletűzdelt közelmúlt lezárható legyen és teljes erő
vel a feladatok végrehajtására koncentrálhassunk. Vissza kell nyerni az állampolgárok 
bizalmát az önök munkájának a megítélése tekintetében. Az IM vezetése ehhez a munká
hoz folyamatos segítséget és támogatást kíván nyújtani a költségvetési eszközökkel is a 
következő évben. Bízom abban, hogy dr. Bökönyi István vezetésével a bv. minden szer
vezeti egysége az elhangzottakra figyelemmel eredményesen teljesíti feladatát. Ehhez a 
munkához Bökönyi István úrnak, mint új vezetőnek, s önöknek is sok sikert kívánok és 
egy valódi, hatékony együttműködést.

Dr. Bökönyi István bv. ddtbk. úr hozzászólása 

Tisztelt Miniszter Asszony, Államtitkár Urak!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Parancsnok Társaim!

35 éves rendőri pályafutás után térek át egy másik hivatásra, és elsőként szeretném meg
köszönni elsősorban miniszter asszonynak, az IM vezetésének, hogy kineveztek. Én ezért 
a bizalomért teljes erőmmel, energiámmal, minden képességemmel dolgozni fogok. 
A rendőri hivatás és a bv. hivatás nem áll messze egymástól, természetesen elismerve, 
hogy mind a kettő külön szakma. Mind a kettőnek megvan a maga módszertana. Mégis a 
rendőrségi tv. úgy fogalmaz, hogy a rendőrség fő feladata a közbiztonság és a belső rend 
védelme és a bv.-ről szóló tv. pedig úgy rögzíti, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet 
törvényes feladatainak ellátásával hozzájárul a közbiztonság erősítéséhez. Rendőri pálya
futásom egyik közvetlen tapasztalata az, hogy akkor felelhetünk meg mi rendőrök az el
várásoknak, ha a lakosság igényeihez, a társadalmi követelményekhez igazodtunk. Most, 
miután ismertté vált, hogy egy más hivatásra térek át, rokonaim, barátaim, ismerőseim, 
média szakemberek, képviselők elmondásaiból én azt a következtetést vontam le, hogy a 
bv. szervezet akkor fog jól dolgozni és akkor felel meg a lakosság igényeinek, akik a bv. 
intézetbe bekerülnek elítéltként, büntetésként élik meg ítéletük végrehajtását és akik bűn- 
cselekményt készülnek elkövetni, joggal tartsanak, féljenek attól, hogy bv. intézetbe fog
nak kerülni.

Szeretném ismertetni azon alapelveket, amelyek alapján végezni kívánom a parancsnoki 
tevékenységemet. Ilyen alapelv a pártsemlegesség, a jogszabályok szigorú, következetes 
betartása, lojalitás a kormány iránt és ennek részeként az IM irányító jogkörének történő 
alárendeltséget fontos alapelvként tartom számon. Eddigi parancsnoki munkámban is 
alkalmaztam és ezután is fogom alkalmazni az állományról történő messzemenő gondos
kodást, a korrupció mentességet, a szigorú, határozott, következetes fellépést, a bűncse
lekményeket, szabálysértőket, fegyelemsértéseket elkövetőkkel szemben. Nem utolsósor
ban az utóbbi években nagyon fontos, hogy igazodnunk kell a pénzügyi-anyagi- 
technikai, személyi feltételekhez és a rugalmas változtatásokat e téren is végre kell hajta
nunk. Mindezen elvek, gyakorlati megoldások végrehajtásaként én egy demokratikus 
vezetői rendszert szeretnék kialakítani és kérem a jelenlévő parancsnok társaimat, hogy
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ebben a demokratikus vezetési rendszerben aktívan, jó indulattal és optimistán vegyenek 
részt. Befejezésként kérem az IM jelenlegi vezetőit, jelenlévő vezetőit, kérem a tisztség- 
viselőket, a parancsnok társaimat, segítsenek a munkámban.
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A BVOP szervezeti korszerűsítésének 
alapelvei

A BVOP vezetői a közelmúltban több vezetői értekezleten áttekintették az országos pa
rancsnokság szervezetét. A korszerűsítésre vonatkozó javaslataik kialakításánál az alábbi
alapelvek érvényesülését tűzték ki célul:

1. A korszerűsítés során kialakított szervezet feleljen meg a megváltozott külső és belső 
követelményeknek és az így működtetett rendszer alkalmas legyen az országos pa
rancsnokság feladatainak optimális ellátására.

2. Az előző két alkalommal (1991 -ben és 1996-ban) végrehajtott szervezeti átalakítás 
azon eredményei megmaradjanak, amelyek elősegítik, illetve biztosítják a szervezet 
racionális működését.

3. A szakmai szervezeti egységek száma növekedjen, míg a funkcionális szervezeti 
egységeké csökkenjen.

4. A nem feltétlenül elkülönítendő munkaterületek ellátására különálló szervezeti egy
ségek ne jöjjenek létre.

5. Csökkenjen az országos parancsok közvetlen irányítása alá tartozó szakterületek 
száma, ugyanakkor kerüljenek az országos parancsnok közvetlen irányítása alá olyan 
szervezeti egységek, amelyek kiemelten fontosak a bv. szervezet működése szem
pontjából (pl. hivatal, személyügy, sajtó és kommunikáció, ellenőrzés, gazdasági tár
saságok koordinációja).

6. Az Országos Parancsnokság létszámában és a különböző szintű vezetők számában 
erőteljesebb csökkenés következzen be.

7. A tervezett létszámcsökkenés során megtakarítandó létszám a bv. intézetekhez kerül
jön átcsoportosításra, főként a biztonsági és nevelői állomány növelésére, valamint a 
büntetés-végrehajtási lelkészi szolgálat létrehozására.

8. Az Országos Parancsnokság főosztályokra, önálló osztályokra, valamint az Országos 
Parancsokság Hivatalára tagozódjon.

9. Világosan határolódjanak el a feladat-, hatás- és jogkörök, váljanak egyértelműbbé a 
felelősségi pontok. Teremtődjön meg a tervezés, elemzés, értékelés és az információ 
áramlás összhangja.

10. A szervezet korszerűsítése során váljon lehetővé a szervezet “civilesítési” folya
matának megkezdése, a hivatásos állományú státuszok köztisztviselőkkel történő be
töltésével.
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság 
átszervezésének értékelése

A Bv. Országos Parancsnoksága (BVOP) átfogó átszervezésére 1992-ben és 1997-ben 
került sor, időközben a szervezetben kisebb módosítások történtek. Az átszervezések so
rán a szervezeti egységek és a vezetői beosztások száma folyamatosan növekedett.

Az átszervezésekkor a BVOP létszáma látszólag csökkent, de ténylegesen nem, mert bi
zonyos létszámot a Bv. Központi Ellátó Intézet (KEI) állományába csoportosítottak át és 
ezen felül részmunkaidőben, megbízási szerződéssel, vállalkozási szerződéssel történtek 
foglalkoztatások.

Az 1997-es átszervezéskor a szervezeti egységek számát 36-ra, a vezetői beosztások szá
mát pedig 58-ra duzzasztották fel, a BVOP létszámát papíron 198 főben határozták meg, 
de ténylegesen ennél több volt. Az így kialakított szervezetben gyakorlatilag minden 
harmadik személy valamilyen szintű vezetői beosztást töltött be, az ennek megfelelő jö 
vedelemmel. Az 1997-ben kialakított szervezet szakmai és irányítási szempontból több 
tekintetben nem megfelelő volt. Az alapvető szakmai egységek (mint például a biztonsági 
és nevelési szakterületek) a hierarchiában alacsony szintre kerültek és létszámukat is leg- 
minimálisabban határozták meg, ugyanakkor bizonyos kiszolgáló szerepű szervezeti egy
ségeket (mint például az informatikai, a nemzetközi kapcsolatok tartása) igazgatósági, 
illetve főosztályi szintre emelték és létszámukat felduzzasztották. A szervezetben a jogkö
röket, a hatásköröket és a felelősségi viszonyokat nem megfelelően határolták el egymás
tól, ezáltal lehetőség nyílt a felelősségek elmosására és az ügyek intézésének egymáshoz 
tologatására, elodázására.

A kialakított szervezet hiányosságai működési zavarokhoz vezettek, amit a bv. intézetek 
vezetői többször jeleztek a BVOP vezetése felé. A jelzéseket azonban mereven visszauta
sították, sőt az egyik intézetparancsnoki értekezleten kijelentették, hogy aki a BVOP 
szervezetét a továbbiakban bírálja, azzal szemben levonják a megfelelő következtetéseket. 
Ezt követően több nyílt bírálat nem hangzott el. A BVOP és a bv. intézetek közötti szaka
dék viszont tovább nőt, ami odáig vezetett, hogy a BVOP irányító szerepe szinte csak 
formálissá vált és elidegenedett hatalomként állt a bv. intézetek felett.

Az irányítási problémákat tovább növelte, hogy több vezetői beosztásban nem kellő fel- 
készültséggel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező személyeket neveztek ki, akik 
“hatalmi szóval” igyekeztek rendezni a bv. intézetek részéről felmerülő jogos problémá
kat.

A szakmai és irányítási szempontból, valamint személyi összetételében nem megfelelő 
szervezet olyan működési zavarokat idézett elő, amelyek az egész büntetés-végrehajtási 
szerveztet hátrányosan érintették.

A gazdálkodásban — többek között — súlyos tervezési hibákat követtek el, fedezet nél
kül kötelezettségeket vállaltak, mindezek jelentős pénzügyi zavarokhoz vezettek.
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A szabályozási és az ellenőrzési tevékenység hiányosságai közvetlenül közrehatottak az 
enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása során elkövetett visszaélésekben (Döcher és 
Csobolya ügyek).

A személyi állomány helyzetével, szociális ellátásával, gondjaival, problémáival nem 
megfelelően foglakoztak, ami jelentősen közrejátszott az évek óta tartó nagyarányú fluk
tuációban. Ugyanakkor a BVOP-n dolgozók, különösen a vezetők részére aránytalanul 
magas jövedelmet biztosítottak. A törvény által meghatározott bérbeállási szintet több 
mint 40 %-kal túllépték. Mindehhez a fedezetet a bv. intézetek dolgozói terhére biztosí
tották, illetve fedezet nélküli jövedelem-kiáramlások történtek.

A BVOP működésében bekövetkezett hibák egyértelműen a rosszul kialakított szervezet
re és a nem megfelelő személyi összetételre, valamint a vezetők egy részének hibás szem
léletmódjára vezethető vissza. Emiatt a szervezet átalakítása és az új szervezeti egységek 
élére megfelelő személyek kinevezése sürgetően szükségessé vált, ami 1999. augusztus 1- 
jén megtörtént.

Az átszervezés során szakmai és irányítási szempontból megfelelő szervezet jött létre, a 
BVOP létszáma 198-ról 156 főre, a szervezeti egységek száma 36-ról 26-ra, a vezetői 
beosztások száma pedig 58-ról 28-ra csökkent.

Az átszervezéskor a megszűnt, illetve a létszámában csökkentett szervezeti egységek 
vezetőinek és beosztottainak a képességeiknek megfelelő beosztások kerültek fel
ajánlásra, részben a BVOP-n, másrészt a főváros területén lévő bv. intézetekben. 
A munkatársak egy része a felajánlott beosztásokat elfogadta, más részük pedig fel
mentését, illetve nyugállományba helyezését kérte. Az érintett személyek az átszervezést 
és a személyüket illető döntést fegyelmezetten tudomásul vették. Csupán egy személy tett 
olyan kijelentéseket, hogy az átszervezésnek politikai okai voltak, a személyét érintő dön
tést pedig bosszúhadjáratnak és cinikusnak ítélte. Megítélése szerint a jelenleginél is ma
gasabb beosztásra lenne alkalmas. Az illető éppen egyike azoknak, akik érdemtelenül 
jutottak vezetői beosztáshoz.
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Jelentés a büntetés-végrehajtási szervezet 1999. évi össztevékenységének önértékeléséről, 
a 2000. évi tevékenység fő irányairól, feladatairól:

I.
A vezetés és irányítás

1999. első negyedévében egy olyan súlyos rendkívüli esemény történt, amely felkeltette a 
bv. vezetése iránt az állami vezetés, a pártok, a média, a közvélemény érdeklődését, a 
rendkívüli eseményt követő vizsgálatok után pedig kritikáját.

1999. február 2-án a többszörösen büntetett előéletű Döcher Györgyöt, aki a Budapesti Fegy- 
ház és Börtönben töltötte 5 év börtönbüntetését lopás, önbíráskodás, csalás, magánokirat hami
sítás, zsarolás, személyi szabadság megsértése, lőszerrel és robbanóanyaggal való visszaélés 
bűncselekmények miatt — és enyhébb végrehajtási szabályok alá helyezettként a Fruzsina Bt. 
által üzemeltetett vendéglátóipari egységben, a Budapest XV. kér. Szent Korona út 25/a. sz. 
alatti eszpresszóban dolgozott, ismeretlen tettes több lövéssel megölte. Az eset vizsgálata során 
kiderült, hogy Döcher György kérte az enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alá helyezését, 
és bár az őt fogva tartó Váci Fegyház és Börtön illetékesei nemleges javaslatot adtak, a bv. bíró 
engedélyezte a kérelem teljesítését, amit az ügyészi fellebbezés után a másodfokú bíróság 
helybenhagyott. Ugyanakkor kiderült az is, hogy a külső munkahely előzetes ellenőrzése a Bu
dapesti Fegyház és Börtön illetékesei részéről nem történt meg és a bv. nem szerezte be a 
Döcher György életmódjára vonatkozó adatokat a rendőrségtől. Mindezen okok hozzájárultak 
a Döcher György sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetésének lehetőségéhez.

Felülvizsgálták országosan az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását is. A vizsgálat ta
pasztalata alapján jelentős mértékben csökkent (845-ről 497-re) az EVSZ hatálya alá eső sze
mélyek száma.

A Döcher-ügy kapcsán több bv. állományú személy fegyelmi fenyítésben részesült és a történ
tek ügyében folytatott vizsgálatok vezettek végső soron ahhoz is, hogy személyi változások 
következtek be a bv. felsőszintű vezetésében.

A bv. országos parancsnoki beosztásába 1999. május 15-én dr. Bökönyi István r. dandár- 
tábornok került kinevezésre, akit kinevezése előtt egy héten keresztül az Igazságügyi Mi
nisztérium egyes vezetői (dr. Hende Csaba politikai államtitkár, dr. Somogyvári István 
közigazgatási államtitkár, dr. Tóth Mihály helyettes államtitkár, dr. Plankó Erikajitkár- 
ságvezető, dr. Csordás Sándor, Németh Gyula, dr. Pintér Ferencné főosztályvezetők, Tóth 
Sándor főosztályvezető-helyettes) intenzív felkészítésben részesítettek.

Az új országos parancsnok tanulmányozta a büntetés-végrehajtási tevékenységet szabályozó 
legfontosabb jogszabályokat, belső rendelkezéseket, a bv. szervezeti felépítését. Tanulmá
nyozta továbbá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság, a büntetés-végrehajtási intéze
tek, intézmények, gazdasági társaságok vezetőinek személyi anyaggyűjtőit. Az említett IM ve
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zetők ellátták olyan információkkal is, amelyek jelentős segítséget nyújtottak országos pa
rancsnoki tevékenysége fő irányainak, súlyponti kérdéseinek kialakításához.

Az 1999. május 16-i országos parancsnoki értekezleten — ahol az igazságügy-miniszter 
asszony és az IM más vezetői is jelen voltak — az országos parancsnok ismertette azon 
alapelveket, melyeket parancsnoki tevékenységében irányadónak tartott.

Az alapelvek a következők voltak:

-  pártsemlegesség;

-  a jogszabályok, belső (IM, Bv.) rendelkezések következetes betartása és betartatása;

-  lojalitás a kormányhoz, ennek keretében az IM irányítói felügyeleti jogkörének történő alá
rendeltség;

-  a korrupció-mentesség;

-  következetes fellépés a bűncselekményt, szabálysértést, fegyelemsértést elkövetőkkel 
szemben úgy a fogvatartottak, mint a bv. személyzet tekintetében;

-  a vezetői felelősség előtérbe helyezése;

-  a pénzügyi-, anyagi-, technikai feltételek, a személyi feltételek figyelembevétele, a feltéte
lek vonatkozásainak megfelelő rugalmas igazodás;

-  szabályozottság, tervszerűség, szervezettség a munkavégzésben;

-  a bv. személyi állomány szolgálati- és életfeltételeinek javítása minden jogszerű eszközzel, 
parancsnoki gondoskodással

A kinevezésétől kezdődően az új országos parancsnok tevékenységét a következő fő irá
nyokban végezte:

-  az országos parancsnokságot, az intézeteket, intézményeket, gazdasági társaságokat meg
ismerő tevékenység;

-  az országos parancsnokság feladat- és szervezet korszerűsítése, alkalmas vezetők és beosz
tottak kinevezése az országos parancsnokságon;

-  új vezetési rendszer és munkastílus kialakítása az országos parancsnokságon;

-  az 1999. évi költségvetési és gazdálkodási gondok kezelése;

-  részvétel a 2000. évi bv. költségvetés kialakításában;

-  a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények decentralizált létszám- és bérgazdálkodása 
2000. január 1-vel történő bevezetésének előkészítése;

-  a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok tevékenysége fő irányainak módosítása;

-  az aktuális feladatok folyamatos végrehajtása
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Az új országos parancsnok kinevezése után egy hónapon belül az alábbiakat állapította 
meg:

-  a Bv. Országos Parancsnokság működésében jelentős zavarok voltak. A szervezet túlzottan 
tagolt volt (36 szervezeti egység működött) és túlzottan magas (61) volt a vezetők száma. 
A szervezeten belül aránytalanság volt, az ágazati (bv. szakmai) szervek rovására túlzottan 
nagy volt a funkcionális (gazdasági, informatikai, személyügyi, nemzetközi) szervek száma 
és létszáma. Az egyes szervezeti egységek között a hatásköri és felelősségi viszonyok egy
mást átfedték, nem határolódtak el. Több olyan személy töltött be vezetői beosztást, aki 
képzettsége, gyakorlati tapasztalata, személyisége miatt nem volt erre alkalmas;

-  a büntetés-végrehajtási szervezet 1999. évi, túlfinanszírozottnak nem minősíthető költség- 
vetésének előirányzatai hibás tervezéssel kerültek kialakításra. Ez jelentős gondokat oko
zott a személyi juttatások, a működési finanszírozás területén. Az 1999. évi működés a ki
emelt előirányzatok közötti átcsoportosítások nélkül nem volt finanszírozható. Ugyanakkor 
a pazarló gazdálkodás jelei voltak tapasztalhatók a volt informatikai, nemzetközi kapcsola
tok, a külső tanácsadó cégek megbízása vonatkozásában; a bv. intézetekben jelentős volt a 
fogvatartotti zsúfoltság;

-  a bv. végrehajtói állomány létszáma az intézetekben alacsony volt;

-  egyes bv. intézeteknél (Nagyfa, Baracska, Állampuszta, Márianosztra) jelentős építészeti, 
technikai hiányok voltak tapasztalhatók;

-  a közalkalmazotti, a tiszthelyettesi és zászlósi állományban dolgozók illetménye viszonylag 
alacsony, különösen a nem rendszeres személyi juttatásaikban elmaradtak más fegyveres 
testületektől, rendvédelmi szervektől. Nem volt megoldott a pályakezdő fiatalok lakáshoz 
juttatásának kérdése sem. A bv. tiszthelyettesi állomány jelentős része (mintegy 1000 fő) 
csak általános és szakmunkás-képző iskolát végzett, nem rendelkezik az előírt középiskolai 
végzettséggel;

-  a bv. szervezet szegényes külső kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Elzárkózás volt tapasz
talható a társ rendvédelmi szervektől, az együttműködési mechanizmusok nem kielégítően 
működtek. A nemzetközi kapcsolatok néhány országos parancsnoki vezetőre épültek és 
formálisak voltak

Mindezen helyzetértékelésből eredően 1999. augusztus 1-ig megtörtént a Bv. Országos 
‘arancsnokság átszervezése. Az átszervezés fő jellemzői, eredményei a következők vol- 
ak:

-  az Országos Parancsnokság 198 fős létszáma (126 tiszt, 7 tiszthelyettes, 65 közalkalmazott) 
156 főre (3 tábornok, 108 főtiszt és tiszt, 6 tiszthelyettes-zászlós, 39 közalkalmazott) csök
kent. A csökkenést növelte az, hogy további 17 olyan személynek szűnt meg a munkavi
szonya, akik státuszokon felül, részfoglalkozásúként vagy nyugdíjasként voltak foglalkoz
tatva;

-  a 156 státuszból 100 státusz olyan lett, amely köztisztviselővel is betölthető. Ezzel létrejött 
a “civilesítés” lehetősége;
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-  jelentősen (61 -ről 30-ra) csökkent a vezetők száma. Levonva a gazdálkodási, személyügyi, 
informatikai, nemzetközi területeken korábban elkövetett hibák személyi konzekvenciáit, 
ezen szakterületekre új vezetők kerültek kinevezésre. Az új vezetők kiválasztásának szem
pontjaiként az előírt képzettség, a szükséges bv. tapasztalat, a vezetői felkészültség, a bv. 
állomány részéről történő elismertség érvényesültek;

-  nőtt a bv. szakmai szervek száma 3 főosztályra, ezeken belül összesen 6 osztályra, továbbá 
egy önálló osztályra. Csökkent a gazdasági szervezet nagysága (2 főosztályra, ezeken belül 
összesen 5 osztályra). Ugyanakkor összességében 36-ról 26-ra csökkent a belső szervezeti 
egységek száma;

-  a stratégiailag fontos szakterületeket (bv. biztonság, fogva tartási ügyek, bv. egészségügy, 
védelem, hivatal, személyügy, sajtó és kommunikáció, ellenőrzés-fegyelmi, gazdasági tár
saságok koordinációja, költségvetési gazdálkodás) vezetői útján az országos parancsnok 
közvetlenül magához vonta;

-  28 fő (közöttük 11 vezető) kérte felmentését és nyugállományba helyezését. 9 fő nyugállo
mányba vonult és köztisztviselőként (a szükséges jogszabályi háttér megteremtéséig közal
kalmazottként) folytatja munkáját;

-  az állományviszony rendezéséig 6 fő került rendelkezési állományba. Közülük 3 fő tartósan 
beteg, 3 főt a betöltetlen státuszokon foglalkoztatunk;

-  13 fő került áthelyezésre intézetekbe, intézményekbe;

-  a bv. intézetekből 6 fő került áthelyezésre az Országos Parancsnokság állományába, közü
lük 2 főt vezető beosztásba helyeztünk;

-  az országos parancsnok, gazdasági helyettes, a hivatalvezető, a sajtó és kommunikációs 
önálló osztály vezetője beosztásokba külső személyek kerültek kinevezésre;

-  az állománymozgást összegezve 42 státusz (15 tiszt, 1 tiszthelyettes, 26 közalkalmazott) 
szabadult fel. A felszabaduló státuszokat az intézetekbe, intézményekbe csoportosítottuk át;

-  az átcsoportosítással megteremtettük többek között a börtönlelkészség személyi feltételeit 
is

Az értékelt időszakban a büntetés-végrehajtás külső kapcsolatai tovább erősödtek, új 
megállapodások, együttműködések kerültek kialakításra. Jelentős előrelépésnek ítéljük 
meg a börtönlelkészség újraindítására vonatkozó koncepció kidolgozását, a szükséges 
előkészítő munkálatok elvégzését.

Az országos parancsnoki vezetési, irányítási tevékenység öt fő színtéren (Országos Pa
rancsnokság, intézetek, intézmények, gazdasági társaságok, külső kapcsolatok) valósult 
meg. A vezetési, irányítási formákként értekezletek, a beosztott vezetők vezetése (szóbeli 
utasítás, beszámoltatás), az egyedi megbízottak (pl. fegyelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, 
titokvédelmi), az állandó bizottságok (pl. szociális, tudományos, oktatási), az egyedi bi
zottságok (pl. Venyige utcai beruházást felügyelő bizottság), az országos parancsnoki 
írásos rendelkezések (pl. parancs, határozat, intézkedés), valamint az ellenőrzés kerültek 
alkalmazásra.
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Az országos parancsnoki vezetési színtereket hat értekezleti típus fogta át. Az országos 
parancsok napi koordinációs értekezletet tartott az általa vezetett vezetők részére, a mun
kaidő kezdetén, 15-20 perc időtartamban. Az értekezlet elején az ügyeleti osztály vezető
je jelentést tett a rendkívüli és egyéb kiemelt szervezeti eseményekről.

Munkanapokon írásos jelentés készült a bv. szervezetben történt fontosabb eseményekről. 
A jelentést az országos parancsnok jóváhagyta és felterjesztette az IM vezetőinek, továb
bá megküldte a műholdas továbbítás informatikai rendszerében a bv. szervek vezetőinek 
is.

Havonta tartottak az Országos Parancsnokságon vezetői értekezletet, amelyen már külön
féle témák megtárgyalására is sor kerül.

Negyedévente rendezték meg a büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos 
értekezletét.

Külön értekezletként tartják meg a gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak rendsze
res értekezletét, amely félévente legalább egy alkalommal kerül megrendezésre.

Kialakították az ún. egyéb értekezleti típust is (pl. éves értékelő értekezlet, egyedi fontos 
témát megtárgyaló külön értekezlet stb.).

Az előző országos parancsnok 1 db országos parancsnoki parancsot és 35 db országos 
parancsnoki intézkedést, az 1999. május 15-én kinevezett országos parancsnok ezen 
jelentés időpontjáig 73 db országos parancsnoki intézkedést és 9 db körlevelet adott ki.

A Bv. Országos Parancsnokság újonnan kinevezett vezetőinek vezetési és munkastílusa 
rövid időn belül igazodott az országos parancsnoki új igényekhez. Megállapítható az is, 
hogy nem kellő mértékű még a fejlődés az országos parancsnok által tartott értekezleteket 
követő szervenkénti értekezletek rendszeres megtartása és tartalma, az ellenőrzések gya
korisága, színvonala, megelőző jellege, az iratkészítési színvonal és iratkezelés területein.

Ugyanakkor egész évben kiemelkedő színvonalúnak minősíthető a BVOP vezetői közül 
Csóti András bv. dandártábornok, dr. Heylmann Katalin bv. o. ezredes, Szécsi István bv. 
ezredes vezetői tevékenysége.

A bv. intézetek, intézmények, gazdasági társaságok vezetése tekintetében — főként az év 
második felében — jelentős változások történtek.

Egy bv. intézetparancsnok betegség miatt elhalálozott (Markó István bv. ezredes, Pálhalma). 
Egy fő nyugállományba vonult (Palotás Iván bv. ezredes, Balassagyarmat). Egy fő áthelyezésre 
került bv. kft. ügyvezető igazgató-helyettesnek (Nagy Pál, Nagyfa), két fő áthelyezésre került 
más intézetparancsnoki beosztásba (Kertész Sándor bv. ezredes Szekszárdról Balassagyar
matra. Csere László bv. ezredes Baracskáról a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe). Egy 
fő kérelmére más beosztásba került (Mező László bv. ezredes a Fővárosi Bv. Intézetből a 
BVOP ellenőrzés, fegyelmi és bejelentések önálló osztályára). Egy fő áthelyezésre került inté- 
zetparancsnok-helyettesi beosztásból az IM bv. felügyeleti főosztályra. Három fő került kine
vezésre intézetparancsnoki beosztásba (dr. Kovács István bv. ezredes Kalocsáról Pálhalmára, 
Kéthelyi Péter bv. ezredes Pálhalmáról Baracskára, Csépai József bv. ezredes a Fővárosi Bv.
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Intézetből Nagyfára). Egy intézetben a gazdasági osztály vezető került kinevezésre parancsnoki 
beosztásba (Horváth Lajos bv. ezredes — Kaposvár).

A bv. intézmények vezetői beosztásaiban két változás történt: dr. Antal Albert főigazgató főor
vos a polgári életből az IMEI, dr. Márkus Ilona igazgató az lM-töl a Bv. Oktatási Központ ve
zetőjévé lett kinevezve.
Két bv. gazdasági társaság élére került új ügyvezető igazgató (Ábránd Kft. — Szende Péter, 
ABGY Kft. — Fenyves Ernő).
Az intézetek (31), intézmények (7), gazdasági társaságok (12) vezetői (összesen 50 fő) közül 
11 személyében történt változás az év során.

A bv. intézetek, intézmények, gazdasági társaságok vezetői összességében a jogszabá
lyok, a belső (IM, Bv.) rendelkezéseknek megfelelően vezették a bv. szerveket. Kiemel
kedő parancsnoki tevékenység volt jellemző az év során dr. Estók József bv. dandártábor
nok, Csere László bv. ezredes, Galambos Ferenc bv. alezredes, Pásztor András bv. alez
redes, Ujszászi Zoltán bv. alezredes vezetői munkájára. Az intézmények vezetői közül 
dr. Lőrincz József bv. ezredes (RTF), Katona József bv. őrnagy (Igái), a kfit.-k vezetői 
közül Garamvölgyi Béla bv. ezredes (Balassagyarmat), Ragó Ferenc bv. alezredes (Tö
köl), Csontos János közalkalmazott (Pálhalma), Gálfi Lajos bv. őrnagy (Márianosztra) 
tevékenysége emelhető ki.

II.
A büntetés-végrehajtási állomány 
személyügyi és szociális helyzete

A büntetés-végrehajtási szervezet 1999. évi személyügyi és szociális tevékenységét érté
kelve megállapítható, hogy az év a szakterület szempontjából nem a sikerek éve volt. 
A szervezet munkaerőpiaci pozícióját, állománymegtartó képességét, személyzetünk 
anyagi, szociális ellátottságát negatívan befolyásoló — évek óta tartó — tendenciák to
vább folytatódtak. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások körében immár 
krónikussá váló hiánygazdálkodás hatására a büntetés-végrehajtás még a többi rendvé
delmi szervezethez képest is hátrányosabb helyzetbe került. Bár a hivatásos állománynál a 
Hszt. szerinti 100 %-os szintre történő beállást elvégeztük, ez a bérnövekedés az illet
ményalap 1999. évi “befagyasztása” miatt nem elégítette ki az állomány várakozását. 
Még kritikusabbá vált a helyzet a közalkalmazotti állománycsoportnál, ahol bérfejlesztés
re nem került sor, így elvándorlásuk az utóbbi év legmagasabb arányát eredményezte. 
Az év közepén bevezetett — elsősorban a személyi kiadásokat érintő — gazdasági korlá
tozó intézkedések kimutathatóan kedvezőtlenül hatottak az állomány hangulatára, annak 
ellenére, hogy az elvont kereteket az állomány más jogcímen megkapta. Mindez rámutat 
az állománnyal való törődés, a szervezeten belüli információáramlás hiányosságaira is.

Az állomány utánpótlása szempontjából is nehéz évet zártunk. Minden eddiginél nagyobb 
ráfordítás mellett is több intézetben állandósult és jelentős a létszámhiány. A felvettek
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nagy hányada, megtapasztalva a jövedelemmel szemben álló szolgálati terheket, rövid 
időn belül távozott a szervezettől.

A büntetés-végrehajtási szervezet engedélyezett összlétszáma — 1999. január 1-jén — költ
ségvetésnél 6.165 fő (1.043 tiszt, 4.150 tiszthelyettes, 972 közalkalmazott), a fogvatartottak 
foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezeteknél 765 fő (135 tiszt, 630 tiszthelyettes) 
volt.

Az év folyamán a szervezet létszámfejlesztésre nem kapott lehetőséget, ellenben a Ma
gyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 48. § (1) bekez
désében elrendelt és a végrehajtására kiadott 2043/1999. (III. 3.) Kormányhatározatban 
foglaltak értelmében a büntetés-végrehajtási szervezet közalkalmazotti állományát 3 %- 
kai, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság és a Büntetés-végrehajtás 
Központi Ellátó Intézménye teljes személyi állományának létszámát szintén 3 %-kal 
csökkenteni kellett.

A büntetés-végrehajtási intézetek parancsnokaival folytatott előzetes egyeztetés után 20 közal
kalmazotti státuszt az állományszervezési táblázatban kiadott létszámokból vontunk be, a 
fennmaradó 9 státuszt a központi tartalék létszámból fedeztük, így a költségvetési létszám 
1999. május 1-jére 6.130 főre csökkent (1.039 tiszt, 4.148 tiszthelyettes, 943 közalkalmazott).

A megszüntetett szolgálati beosztások többsége betöltetlen volt, így ennek kapcsán dolgozóink 
közül mindössze 1 fő közalkalmazott jogviszonyát kellett felmentéssel megszüntetni.

A decentralizált létszám- és bérgazdálkodás 2000. január 1-jével történő bevezetése érde
kében október-november hónapok során áttekintettük a büntetés-végrehajtási intézetek, 
intézmények állományszervezési táblázatait. Ezzel egyidőben megkezdődött a Bv. Köz
ponti Ellátó Intézménye átszervezése is, amelynek eredményeként az intézmény létszáma 
147 főről 134-re csökkent.

A bv. szervezet tartalék létszáma és az országos parancsnokságon felszabadult státuszok 
terhére — az állományszervezési táblázatok felülvizsgálata során — rendezésre került a 
korábbi években felszaporodott ún. “létszámfelettiek” helyzete, illetve 13 intézet esetében 
1-1 közalkalmazott lelkészi státuszának biztosítása is. így mindösszesen a büntetés
végrehajtási intézetek engedélyezett létszáma 6.099-ről 6.122-re nőtt.

39



A bv. állomány fluktuációját tekintve 1999-ben összesen 666 fő (25 tiszt, 419 tiszt
helyettes-zászlós, 222 közalkalmazott felvétele, kinevezése történt meg. A felvételek, 
kinevezések száma az 1995-1999. évek adatait tekintve 1999-ben a legalacsonyabb.

A bv. állományból 1999-ben összesen 798 fő távozott el, összességében 16 jogcím vala
melyike alapján.

A személyzeti nyilvántartási tevékenységben 1999-ben is főként a manuális tevékenység 
volt jellemző. A bv. informatikai rendszerében a személyügyi alrendszer még kísérleti 
stádiumban van, teljes körű hasznosítása még várat magára.

1999-ben ez ideig 166 db igazságügy-miniszteri határozatot, 633 db országos parancsnoki pa
rancsot, 159 db közalkalmazotti értesítést dolgoztunk fel központilag.

Az intézetek 5.810 db intézetparancsnoki parancsot, 1.374 db közalkalmazotti értesítést készí
tettek.

Az év során 53 db országos parancsnoksági, 1.512 db intézeti, 263 közalkalmazotti, illetve 384 
db nyugdíjas igazolványt készítettünk és vettünk nyilvántartásba. A bv. szervek a felvételi eljá
rások során 3.613 főt ellenőriztek a bűnügyi nyilvántartásokban, akikből 243 fő büntetett előé
letű volt.

A bv. állomány oktatása keretében az év során az állományba vételt követő bevezető kép
zésben összesen 680 fő vett részt, havonta 60-80 fős csoportokban. Az év során 11 főt 
kellett leszerelni eredménytelen javítóvizsga miatt.

Az alapfokú szaktanfolyami képzés keretében 303 fő végzett tiszthelyettes-képző tanfo
lyamot, 201 fő a Bv. Oktatási Központban, 108 fő pedig a pálhalmai, állampusztai, váci, 
szegedi oktatási decentrumokban. Ez év szeptemberében további 142 fő kezdte meg ta
nulmányait, akik 2000 januárjában tesznek záróvizsgát.

A képfokú szaktanfolyami képzésben összesen 330 fő vett részt.

A bv. felügyelő szakképzés keretében az első kísérleti évfolyamon 19 fő tett szakmai 
vizsgát és szerzett államilag elismert bv. szakmai képesítést. A képzés tapasztalatai alap
ján 1999 szeptemberében 42 fő szakképzését kezdtük meg.

A felsőfokú szaktanfolyami képzés keretében 52 tiszt és 61 felsőfokú végzettséghez kö
tött álláshelyet betöltő közalkalmazott tett felsőfokú bv. szakvizsgát.

A Rendőrtiszti Főiskola bv. szakán nappali és levelező tagozaton összesen 33 fő végzett. 
A szeptemberben indult I. évfolyam nappali tagozatára 14 fő, levelező tagozatára 19 fő 
nyert felvételt. Az RTF-en ez évben 104 fő volt a hallgatói létszám.

Az állami — nem HM, BM — oktatási intézményekben összesen 5 fő szerzett (2 pszicho
lógus, 1 tanári, 1 oktatásszervezői, 1 gyógypedagógusi) oklevelet, diplomát. Egy fő 
(dr. Ruzsonyi Péter bv. alezredes) PhD. tudományos fokozatot szerzett, 4 főre növelve 
ezzel a bv. tudományos fokozattal rendelkező tagjainak számát.
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A bv. állományából ez évben 1.335 fő központi továbbképzéseken vett részt. Az év során 
— főként finanszírozási problémák miatt — több, az elmúlt évben erre az évre tervezett 
továbbképzés (pl. vezetőképző tanfolyamok, ECDL tanfolyam) hiúsult meg. Az FBI 
Nemzetközi Rendészeti Akadémián 3 fő részesült továbbképzésben. “A bv. menedzserek 
adatbankja” keretében a második csoport tagjai záróvizsgát tettek, ugyanakkor a két cso
portból eddig 6 fő nem tette le az előírt alapfokú nyelvvizsgát.

Mindezek alapján úgy értékelhető, hogy a bv. vezetőképzés, egyetemi szintű szakképzés 
nem megoldott. A bv. állomány oktatásában idén is a legnagyobb gondot a középiskolai 
végzettség terén mutatkozó elmaradásból adódó beiskolázási kényszer okozta. Nincs 
olyan bv. intézet, ahol ez nem okozott volna gondot. Néhány intézetnél csak az tette ke
zelhetővé a problémát, hogy a SZILTOP KHT olyan képzési kondíciókat tudott ajánlani a 
bv. intézetek számára, amely kellően alkalmazkodik a szolgálatszervezéshez. Jellemző, 
hogy ez év szeptemberében 1.178 fő kezdte meg a középiskolai tanulmányait (ebből közel 
900 fő a SZILTOP KHT valamelyik tagiskolájában).

A középiskolai képzés hiánya, illetve pótlásának lehetőségei, valamint a Hszt. e vonatko
zásban 1999 szeptemberében hatályosuló szabályai közötti ellentét az év egyik legnehe
zebben kezelhető és még meg nem oldott személyügyi problémájává vált. Ez a kérdés 
egyes intézeteknél már a működőképességet veszélyeztető felvételi, illetve beiskolázási 
gondokat okoz, melynek a jogszabályi követelményeknek megfelelő és a munkaerőpiaci 
kínálatot is reálisan értékelhető megoldását még nem tudtuk megtalálni.

Az év első felében szinte valamennyi elismerési formánál számszerű csökkenés követke
zett be a tervezetthez képest, majd a második félévet még szűkösebb forrásokkal kezdtük 
a jutalmazási keret átcsoportosítása miatt (üdülési hozzájárulás).

Állami elismerésben csupán két munkatársunk részesült augusztus 20-án (1998-ban 4 fő).

A Tauffer Emil díjat 10 fő részére (104 ezer Ft pénzjutalommal), valamint a Büntetés
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany, ezüst, bronz fokozatának éves keretét (100 fő ré
szére 60,50,40 ezer Ft pénzjutalommal) a szűkös források ellenére a tervezett ütemben ki tud
tuk adni.

Az említett okok miatt az év második felében a Szolgálati Jel elismerés különböző foko
zataihoz nem tudtuk a jogszabály szerint nem járó, de korábban folyósított pénzjutalmakat biz
tosítani. Úgyszintén lényegesen kevesebb forrás jutott az 50. életévüket betöltő, illetve nyug
díjba vonuló kollégák anyagi elismerésére. Mindezek a szükséges intézkedések rossz visszhan
got váltottak ki az állomány körében.

Ugyanakkor rendkívül jó visszhangot váltott ki az állományból az, hogy a korábbi vezetés jog
szabállyal (Hszt.) ellentétes döntése miatt 82 főt rendfokozatban előléptettünk, 28 főt maga
sabb beosztásba soroltunk, megteremtve ezzel a jogszerű helyzetet.

Hangulatjavító intézkedésnek szánta a vezetés, hogy 1999. szeptember 8-án a bv. gazda
sági társaságoktól korábban a felső szintű bv. vezetők részére jutalomkeretként elvont 7,8 
millió Ft-ot nagyrészt tiszthelyettesek, zászlósok, közalkalmazottak között osztottuk szét.
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Az év végén ugyancsak jó visszhangja volt annak, hogy az igazságügy-miniszter asszony 
30 millió Ft-ot csoportosított át a bv. jutalomkeretébe. Ebből az összegből december 23- 
án 1.000 főt (700 tiszthelyettest-zászlóst, 300 közalkalmazottat) jutalmaztunk meg, az 
intézetek és két — fogvatartottakat ellátó (IMEI, Bv. Központi Kórház) — intézmény 
végrehajtói állományából.

A jelzett intézkedések eredményeként 1999-ben összesen 1.623 fő kapott pénzjutalmat, 
ami számszerűen messze meghaladja az előző évit.

Soron kívüli előléptetésben 621 fő részesült az év folyamán.

A bv. állomány szociális helyzetére ez évben is rányomta bélyegét a forráshiány és az, 
hogy a személyzet anyagi és szociális helyzete, leterheltsége továbbra is a kritikus szinten 
van. A fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó állomány pszichikai és fizikai leterhelt
sége esetenként teljesítőképessége határához közelít. Az egészségügyi szabadságon töltött 
napok száma — az állomány fiatal átlagéletkora ellenére — továbbra sem csökkent.

A szűkös lehetőségeken belül 1999-ben is családalapítási támogatás, segély folyó
sításával, illetve lakáscélú munkáltatói kölcsön biztosításával támogattuk a leginkább 
rászorult munkatársainkat. Az állomány pihenését, regenerálódását kedvezményes üdül
tetési lehetőségek biztosításával segítettük elő.

A lakhatási célokra rendelkezésre álló forrásokat (lakásépítésre, vásárlásra szolgáló mun
káltatói kölcsönök) a szakmai tevékenységet támogatva használtuk fel.

Munkáltatói kölcsön folyósítására az 1999-es évben 152.238.294 Ft állt rendelkezésünkre. 
Ez az összeg négy fő forrásból adódott össze: egyrészt az előző évi maradványból (73.531.195 
Ft), másrészt az éves előirányzati bevételből (66.000.000 Ft), harmadrészt a munkáltatói köl
csönök törlesztéséből befolyó összegből (38.944.421 Ft), negyedrészt az úgynevezett egyéb 
bevételekből.

Ez idáig 121.585.000 Ft elosztására tettünk javaslatot, amelyből 96.668.000 Ft kifizetése reali
zálódott. Ez az összeg 150 fő részére biztosított lehetőséget, ebből 124 fő vásárlásra és építke
zésre, 26 fő korszerűsítésre kapott munkáltatói kölcsönt. Az idén még egy előterjesztésre lesz 
lehetőségünk, amelynek és a fennmaradó 21.917.000 Ft-nak a folyósítása 2000-re fog áthúzód
ni.

Az országos parancsnoki rendelkezés szerint új gyakorlat került bevezetésre szeptember
től annyiban, hogy az elbírálás nem negyedévente, hanem szinte folyamatosan történik. 
Bár ez a megoldás jelentős többlet terhet jelent az ügyintézőkre, az intézeti, intézményi 
fogadtatása egyértelműen pozitív, hiszen a “kétszer ad, aki gyorsan ad” elve alapján a 
hitelkérelmet a lehető legrövidebb időn belül követi a hitel folyósítása.

Továbbra is visszatérő probléma a benyújtott hiteligények okmányainak hiányossága és a 
hiánypótlás elhúzódása. Ez a tendencia a kölcsönök 90 %-ánál tapasztalható. Jelentős 
előrelépést eredményezett, hogy egy írott tájékoztató jelent meg e témakörhöz kapcsoló

42



dóan. A lakástámogatások körében legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a jövőben 
az éves keret maradéktalanul felosztásra kerüljön.

Megfiatalodott állományunk ez évben is nagy számban igényelt (181 fő) családalapítási 
támogatást. E célra a szociális juttatások kerete terhére 5 M Ft került felhasználásra.

Összesen csupán 27 fő részesülhetett támogatásban, közülük 14 fő igényét az intézeti rangsorra 
és szociális helyzetükre figyelemmel, további 13 fő kérelmét pedig életkorukra (a 35. életévü
ket egy éven belül betöltők) és huzamosabb szolgálati idejükre tekintettel támogattuk. Terveink 
szerint további 1 M Ft összegű családalapítási támogatást szerettünk volna folyósítani, amelyre 
fedezet hiányában nem kerülhetett sor.

A nehéz szociális körülmények között élő munkatársaink (29 fő) részére a központi ke
retből folyósítottunk segélyt. E vonatkozásban szintén gondot okoztak a gazdasági meg
szorító intézkedések, amelyek a segélykeretet jelentősen csökkentették. A beszűkült lehe
tőségeken sokat javított azonban a Segítő Kezek Büntetés-végrehajtási Dolgozók Alapít
ványa. Úgyszintén az Alapítvány közreműködésével tudtuk biztosítani a beiskolázási 
segélyt többgyermekes dolgozóinknak.

A Hszt. által biztosított temetési költségtérítés lehetőségeivel 91 elhunyt munkatársunk 
hozzátartozóit segíthettük. Az év során az országos parancsnok 16 elhunyt büntetés
végrehajtási dolgozót nyilvánított a “büntetés-végrehajtási szervezet halottjává” és továb
bi öt esetben engedélyezett teljes temetési költségtérítést.

A személyi állomány üdültetése a korábban kialakult rendszer szerint zajlott. A legna
gyobb érdeklődés továbbra is az igali, a pilisszentkereszti, valamint a bel- és külföldi 
szilveszteri beutaló jegyek iránt mutatkozott. Állományunk körében népszerűnek mond
ható még a gyulai és a szelidi üdülés lehetősége is. A megnövekedett térítési díjak miatt 
csökkent az érdeklődés a Balaton-parti beutalók iránt. Mindezt összefoglalva elmondható, 
hogy saját létesítményeinkben a férőhelyek kihasználtsága 100 %-os, míg a BM által 
kínált lehetőségeket mindössze 60 %-ban veszi igénybe állományunk.

Ez évben bel- és külföldi viszonylatban öt gyermektábor indítására volt lehetőségünk, 
amely során a büntetés-végrehajtási dolgozók gyermekei közül 167 fő üdült, közülük 119 
gyermek üdültetési költségeit a Segítő Kezek Büntetés-végrehajtási Dolgozók Alapít
ványa fedezte.
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A bv szakmai, egészségügyi, védelmi 
tevékenysége

A büntetés-végrehajtás szakmai munkájában kiemelt feladatként határozták meg 1999. 
évre:

III.

-  a jogszerű, folyamatos és biztonságos működés fenntartását;

-  a fogvatartottak rehabilitációs szakmai — módszertani standardjainak kidolgozását, külö
nös tekintettel az öngyilkossági és a drogmegelőzési programokra;

-  a sikeres szökések számának csökkentését;

-  a szakmai tevékenységet segítő társadalmi, önkéntes, karitatív szervezetekkel kialakított 
együttműködés bővülését, a külső erőforrások bevonásának fokozását

Az említett fő feladatok végrehajtását az év során számtalan tényező befolyásolta. 
Az évek óta fennálló alulfinanszírozás, a feladatellátáshoz rendelkezésre álló személyzet 
kritikus létszáma, fluktuációja mellett munkánkat döntően befolyásolták az értékelési 
időszak alatt bekövetkezett súlyos, részint új minőségű rendkívüli események, amelyek 
szinte “korszakhatárként” jellemezték az 1999-es évet.

A február 2-án elítélt sérelmére elkövetett emberölés, a november 1-jén eltávozáson lévő 
elítélt által elkövetett emberölés, a november 2-án átmeneti csoportos elítélt által elköve
tett erőszakos közösülés, valamint a november 26-i szökés a büntetés-végrehajtás alapve
tő szakmai kérdéseire irányította a figyelmet. A konkrét események kivizsgálásán és érté
kelésén túlmenően teljes körűen át kellett tekinteni, újraértelmezni és szabályozni az eny
hébb végrehajtási szabályok alkalmazását, a fogvatartottak külső munkáltatását, a külön
böző előterjesztések rendjét, valamint a szabadítás gyakorlatát. Az eseményekkel kapcso
latban okkal merült fel, hogy felül kell vizsgálni azokat az alapelveket és értékeket, a 
működési szabályokat, amelyek a jogszabályok után döntően befolyásolták a magyar 
büntetés-végrehajtás elmúlt évtizedben végzett tevékenységét. Az egymás után felszínre 
kerülő problémák az irányításban, a vezetésben és a végrehajtásban dolgozó munka
társaknál elbizonytalanodást okoztak. Ehhez kapcsolódott az Országos Parancsnokság 
átszervezését követő jelentős személyi változások miatti időkiesés is.

A büntetés-végrehajtás új vezetése — amelynek munkáját az Igazságügyi Minisztérium 
kiemelt figyelemmel kísérte illetve támogatta — az intézetek igen jelentős közreműködé
sével mindent megtett azért, hogy a folyamatos, törvényes működést biztosítsa. Egyértel
mű álláspontunk kialakult, nevezetesen, hogy nem indokolt a garanciális büntetés
végrehajtás alapelvein változtatni. A bevezetett intézkedések, “szigorítások” nem jelente
nek mást, mint az adott jogszabályi kereteken belüli differenciálást, az egyéniesítés elvé
nek érvényesítését, a jogszerűségen belül a szakszerűség megkövetelését. A szigorítás 
nem a jogok és kötelezettségek összhangjának megváltoztatását, hanem az egységes ér
telmezés alapján folytatott gyakorlat kialakítását jelenti.
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Ugyanakkor a bv. működési filozófiájában változtatni kellett azon a gyakorlaton, hogy az 
intézetek ideiglenes elhagyása túlzottan nagy számú fogvatartott részéről történt és túlzot
tan nagy gyakorisággal. Sok esetben olyan fogvatartottak is részesültek ilyen kedvez
ményben (intézet ideiglenes elhagyási lehetőségben), akiknek a személyisége erre a ked
vezményre nem volt alkalmas, aktuális. Ezért a fogvatartottak kedvezményeinek döntő 
hányadát az intézeteken belül kell biztosítani. Jelentős mértékben kell növelni azon inté
zeten belüli programok, lehetőségek számát, amelyek hozzájárulhatnak a fogvatartottak 
személyiségének fejlesztéséhez.

Jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy az év során mind az öngyilkosság, mind pedig a 
kábítószer probléma kezelése kiemelt prioritást kapott. Mindkét témakörben tudományos 
konferenciát rendeztünk, ahol külső előadók felkérésével, a gyakorlati szakemberek be
vonásával teljes körűen áttekintettük a jelenlegi helyzetet, meghatároztuk az elkövetke
zendő időszak teendőit. Kiemelkedő, hogy modellkísérletet indítunk a drogosokkal kap
csolatos kezelési programok végrehajtására, a metodika kialakítására.

A szakmai területen a munkatervben meghatározott ellenőrzéseket végrehajtottuk, a meg
állapításokat az érintettekkel ismertettük, a feladatokat meghatároztuk.

A valamennyi intézetre kiterjedő országos parancsnoki ellenőrzés, az újonnan kialakított érte- 
kezleti, információs rendszer, a szakmai konzultációk, továbbképzések, beszámoltatások ered
ményeképpen, az elvárások egyértelmű megfogalmazásával megteremtődött az alap, amely 
biztosítja a törvényes, egységes szakmai munkát.

Ez év szeptemberében több, titkos információszerzésre feljogosított szervezet olyan adatokról, 
tényekről, információkról adott tájékoztatást, mely szerint egyes fogvatartottak, fogvatartotti 
csoportok több intézetben fontolják annak lehetőségét, illetve részükről akarat elhatározás van 
kialakulóban, hogy az október 23-i nemzeti ünnepünk körüli időben az ország több bv. intéze
tében tömeges ellenszegülést tanúsítsanak, illetve demonstráljanak. Az információk szerint így 
akartak tiltakozni az általuk várt közkegyelem elmaradása miatt, illetve demonstrálni a bv. in
tézetekben történt szigorítások miatt.

Az információk vétele után bevezetett intézkedések, fokozott ellenőrzések, a szakmai szolgá
latellátás, valamint a rendőrség, a határőrség, a vám- és pénzügyőrség és tűzoltóság illetékes 
szerveivel történt példás együttműködés eredményeképpen nem történt olyan rendkívüli ese
mény, amely az intézetek működését megzavarta volna.

A szakterületi munka értékelése során hangsúlyozni kell, hogy a biztonsági feladatok 
hatékonyabb, szakszerűbb irányítása, az egységes követelménytámasztás, valamint az 
elemző-értékelő-szabályozó és ellenőrző tevékenység javítása érdekében az Országos 
Parancsnokság szervezet-korszerűsítésekor ismét kialakításra került a biztonsági főosz
tály. A szakirányításból eredő kötelezettségek, jogok és felelősségek maradéktalan teljesí
tése, az intézetekkel való folyamatos információcsere biztosítása érdekében létrehoztuk az 
instruktori (intézeti és témafelelősi) rendszert.

A büntetés-végrehajtás biztonsági feladatainak eredményes végrehajtására, a feltételek 
javítására, a szakszerűség fokozására az intézetek és a BVOP egyaránt jelentőségének
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megfelelő figyelmet fordított. E célok elérését a B VOP többek között szabályok megalko
tásával és kiadásával, továbbképzéssel és helyszíni ellenőrzésekkel segítette. Ez évben 
kerültek kiadásra az ötváltásos szolgálati rendre, az előállítás céljából átszállítottakkal 
kapcsolatos információszolgáltatásra, a kényszerítő eszközök, fegyverzeti anyagok, hír
ős biztonságtechnikai rendszerek, védőfelszerelések és védőeszközök típusainak, készlet
normáinak meghatározására, a bv. szervek biztonságának fokozására, a FAR-ban a 
fogvatartottakra vonatkozó többletinformációk rögzítésére, a szolgálati kutyák alkalmazá
sára vonatkozó országos parancsnoki intézkedések.

Az intézetek az év során riadóterveiket a valós helyzethez igazították, a riasztási rendsze
rüket naprakészen tartották. A szükséges és előírt helyi szabályokkal rendelkeznek, az őr 
és szolgálati utasítások az egyes biztonsági feladatokhoz elkészültek. Elkészítették — a 
Hszt.-ből eredő kötelezettségként — a felügyelők munkaköri leírásait.

A biztonsági tevékenység eredményességét, a magasabb színvonal elérését több körül
mény befolyásolta. Egyes intézetek — egész évre jellemzően— jelentős létszámhiánnyal 
küzdöttek. Magas volt a szakterületen a fluktuáció, ezzel párosult a rövid idejű gyakorlati 
tapasztalat. A feladatok sokasága miatt a különböző szolgálatszervezési, őrzési rendszer
beli változtatások, kockázatvállalások ellenére nagymértékű volt a túlszolgálatba rende
lés. Az ennek ellentételezésére biztosított éves pénzügyi keret szűkössége miatt csak 
többszöri átcsoportosítással tudtuk a járandóságok kifizetését megoldani.

A szolgálatszervezési feladatok végrehajtásában nem jelentett döntő előrelépést az ötvál
tásos szolgálati rend bevezetése, elterjedése sem. Ezzel összefüggően túlzott várakozások 
voltak, holott megoldást csak ott jelenthetett, ahol naponta magas számban teljesítenek 
előállításokat és előnye még, hogy normál körülmények között kevesebb alkalommal kell 
havonta szolgálatba lépni. Negatív hatásai közül ki kell emelni azt, hogy az “öt váltás — 
négy biztonsági tiszt” rendszerben a vezető-beosztott viszonyban csökkent a hatásfok, 

mert változó volt a követelménytámasztás és kevésbé eredményes a beosztottal való fog
lalkozás.

A bv. intézetek objektumainak védelme folyamatosan szervezett volt, esetenként a 
túlszolgálati díj csökkentése érdekében ezen a területen is volt kockázatosnak tűnő őr
hely-megszüntetés. Külső támadás, behatolási kísérlet nem történt.

A fogvatartottak őrzésének, felügyeletének eredményessége megfelelőnek minősíthető. 
Az őrzési rendszereket az intézetek eredményesen működtették és az igen jelentős mérté
kű intézeten kívüli mozgatás, munkáltatás ellenére kevés számban fordultak elő a megíté
lést jelentősen befolyásoló események.

December 15-ig az intézetekből és munkahelyekről 15 esetben 16 fő szökött meg, 2 eset
ben 3 fő tett erre kísérletet, 2 fő pedig előkészületet. A szökéseket 8 fő mezőgazdasági 
jellegű munkáltatása, 3 fő intézeten kívüli munkáltatása során, 2 fő előállításakor hajtotta 
végre. Intézeten belülről mindössze 3 fő vonta ki magát a bv. őrizetéből. A legsúlyosabb 
esetnek a Fővárosi Bv. Intézetből november 26-án történt szöktetés minősül, amely egy 
bv. tiszthelyettes korrupciós bűncselekményével párosult. Az esetek csökkenő száma
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ellenére (1998-ban 19 szökés volt, 22 fő szökött) továbbra is probléma, hogy a szökések 
többségénél az állomány egy vagy több tagjának mulasztása is kimutatható.

A foglalkoztatás biztonsága szempontjából jelentős, hogy az értékelt időszak alatt nem 
volt terrorcselekmény, túszfogás, zendülés, a biztonságot jelentősen zavaró más esemény. 
A zárkatorlaszolásokat (az 1998. évi 9 esettel szemben 4 esemény), a gyújtogatásokat 
(1998-ban és 1999-ben is 4 eset) rövid időn belül felszámolták, illetve megszüntették az 
intézetek.

A biztonságot veszélyeztető cselekmények közül magas számuk miatt kiemelést érdemel 
az a körülmény, hogy a személyi állomány tagjai ellen a fogvatartottak 28 esetben követ
tek el erőszakot, továbbá jelentősen emelkedett a kábítószerekkel összefüggő cselekmé
nyek száma (17 esetre az 1998. évi 4 esetről).

A rendbontások megfékezésére, az ön- és közveszélyes magatartás elhárítására az intéze
tek megfelelően intézkedtek. Az alkalmazott kényszerítő eszköz rendszerint a bilincselés 
és a gumi bot használat volt. Fegyverhasználatra, szolgálati kutya alkalmazására nem ke
rült sor. A kényszerítő eszközök alkalmazását a parancsnokok 4 esetben (Pálhalma, Fővá
rosi Bv. Intézet, Sátoraljaújhely, Debrecen) jogszerűtlennek minősítették, ezért az érintet
teket feljelentették.

Az előállítási és szállítási kötelezettségeket az intézetek teljesítették. Zavaró körülmények 
— előállítás elmaradása, szállító jármű meghibásodása, balesete — előfordultak, de a 
számszerűsített feladatokhoz képest ezek elenyésző mértékűek. 21 előállítást nem teljesí
tettek és 19 esetben volt gond a szállítójárművel.

Az egyéb biztonsági feladatok (látogatás biztosítása, járőrözés stb.) teljesítése színvona
las, eredményes volt. Több figyelem, az érintettek alaposabb felkészítése kellett azonban 
ahhoz, hogy hatékonyabbak legyenek a motozások, a csomagellenőrzések, a zárkák és 
más helyiségek biztonsági ellenőrzései, valamint a ki- és beléptetések.

Az intézetek működését, biztonságát néhány esetben egyéb körülmények befolyásolták, 
illetve veszélyeztették. A villámcsapások (9 eset) miatt meghibásodtak a biztonság- 
technikai és informatikai rendszerek, a nagy esőzések következtében víz alá kerültek 
egyes helyiségek, illetve megközelíthetetlenné vált az intézet. A hibák kijavítása, a kárel
hárítás mindenütt rövid időn belül megtörtént.

Az 1999. év folyamán a biztonságtechnikai fejlesztés üteme anyagi források hiányában 
lelassult. Ez évben Baracskán befejeződött a technikai rendszer telepítése. A tököli inté
zetnél a tervek elkészültek, a kivitelezés pénzhiány miatt nem indulhatott meg.

A beléptető rendszerek átalakítását folyamatosan az anyagi lehetőségek függvényében 
végeztük. Ezzel párhuzamosan a megfelelő technika telepítése is megtörtént. Az év során 
három intézetnek (Balassagyarmati, Budapesti és a Váci Fegyház és Börtön) tudtunk biz
tosítani kapukeretes fémkeresőt, kettőnek (Vác, Pécs) pedig csomagvizsgáló berendezést. 
Folytatódott az elavult URH rádiók cseréje, de nem volt fedezet a 10 évnél idősebb tech
nikai rendszerek komplex felújítására, amely egyre sürgetőbb feladat.
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A fogvatartottakkal kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtásának szabályszerűsége, 
hatékonysága, színvonala munkánk értékelése szempontjából meghatározó jelentőségű 
volt.

A fogvatartottak létszáma 1999. november 30-án 15.113 fő volt, 747 fővel több, mint az 
előző év végén. Ez 5 %-os növekedést jelent. Az év elejétől a fogvatartottak létszáma 
folyamatosan növekedő volt (legnagyobb 1999. augusztus 26-án, 15.250 fő), majd kis
mértékben csökkenő tendencia figyelhető meg.

Az 1999. évi átlagos fogvatartotti létszám 14.977 fő, ez 1.090 fővel több az előző év átla
gos létszámánál.

Átlaglétszám részletezve:

-  elítélt: 10.763 fő

-  előzetes letartóztatott: 3.980 fő

-  kényszergyógykezelt: 80 fő

-  elzárásos beutalt: 54 fő

Az előzetesen letartóztatottak száma az év folyamán — kis mértékben — folyamatosan 
növekvő tendenciát mutatott. (1998. december 31 -én 3.909,1999. november 30-án 4.008, 
azaz 3%-kal magasabb volt.)

Az előzetesen letartóztatottak összetétele a következők szerint alakult:

-  első fokú ítéletig: 2.995, ebből felnőtt: 2.883, fiatalkorú: 112 fő

-  nem jogerős elítélt: 1.013, ebből felnőtt: 984, fiatalkorú: 29 fő

Összesen: 4.008 fő 3.867 fő 141 fő

Az előzetes letartóztatás tartama átlagosan (jelenleg fogva tartásban lévőket vizsgálva) 5- 
6 hónap. Jelentős azok száma, akik egy évet meghaladó tartamú előzetesben tartózkodnak 
(932 fő, ezen a számon belül is 177 olyan fogvatartott van, aki 2 évet meghaladó tartamú 
előzetest tölt).

Az elítéltek száma 10.907 fő, az előző évi adathoz képest a növekedés 736 fő.

Az elítéltek száma végrehajtási fokozatonkénti bontásban a következők szerint alakult:

Felnőtt korúak: fegyház: 3.375 fő (20 %),

férfi

(3.201 fő,

nő

174 fő)

10.583 fő (97%) börtön: 6.461 fő (59%), (6.058 fő, 403 fő)

fogház: 747 fő (7 %), (672 fő, 75 fő)
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Fiatalkorúak: börtön: 203 fő (2 %), (192 fő, 11 fő)

324 fő (3 %) fogház: 121 fő (1 %), (119 fő, 2 fő)

Összesen: 10.907 fő 10.242 fő 665 fő

(100%) (94 %) (6%)

\ z  adatokból megállapítható, hogy az elítéltek zöme (59 %) börtön fokozatú. Az elmúlt 
ívekhez hasonlóan a férfíak-nők aránya változatlan (94 %-6 %).

Az elítéltek előélet szerinti megoszlása:

Elsőbüntényes:

Visszaeső, különös visszaeső: 

Többszörösen visszaeső:

1998-ban 1999-ben

(42 %) 4.400 fő (40 %)

(31%) 3.560 fő (33%)

(27 %) 2.947 fő (27 %)

Összehasonlítva az előző évi adatokkal az arányokat, az tapasztalható, hogy az elítélt 
kategóriában a többszörös visszaesői arány változatlan. Az elsőbüntényes elítéltek aránya 
csökkent a visszaeső elítéltek arányával szemben. Új jelenség, hogy egyre nagyobb szám
ban tartunk fogva olyan személyeket, akik a szervezett bűnözéshez tartoznak, cselekmé
nyük súlyos megítélésű, a közrend, közbiztonság vonatkozásában kiemelt jelentőségű. 
Ezen személyek fogva tartását a közvélemény megkülönböztetett figyelemmel kísérte, 
személyük, illetve ügyük iránt a média állandó érdeklődést mutatott.

A november 30-i adatok szerint az intézetekben 709 fő nem magyar állampolgárságú 
személyt tartottunk fogva, akik közül 458 fő előzetesen letartóztatott, 249 fő elítélt, 2 fő 
pedig kényszergyógykezelt volt. Az idegen állampolgárságú fogvatartottak száma ez év
ben 13 %-os emelkedést mutatott.

A fogvatartottak elhelyezése az értékelt időszak alatt is komoly nehézségeket okozott. 
Az intézetekben rendelkezésre álló fogvatartotti férőhely 10.024, a két egészségügyi inté
zetben pedig 608, így összesen 10.632 fogvatartott lenne elhelyezhető a normáknak meg
felelően. Ezzel szemben az előzetes fogva tartás foganatosításra kijelölt megyei intézetek 
— kevés kivétellel — rendkívül zsúfoltak, ezért a nem jogerős elítélteket is végrehajtó 
intézetekben kellett elhelyezni. Ez a körülmény, illetve az, hogy a fogvatartotti — s ezen 
belül az elítéld — létszám jelentősen emelkedett, azt eredményezte, hogy jelenleg intéze
teink rendkívül kedvezőtlen elhelyezési körülmények között működnek. A végrehajtó 
intézetek átlagos telítettségi mutatója 151 %, míg a megyei intézeteké 163 %. A büntetés
végrehajtási intézetek átlagos telítettségi mutatója jelenleg 157 %. Az elhelyezési problé
mákhoz hozzájárult, hogy néhány végrehajtó intézetben (Sopronkőhida, Baracska) felújí
tási, rekonstrukciós munkák folytak és körletrészek estek ki az elhelyezés vonatkozásá
ban.

49



A fogvatartotti elhelyezés gyakorlatilag a szállítás révén valósul meg. Ez év során eddig 
mintegy 48.000 fő fogvatartott szállítása történt a körszállítás alkalmával. Ez hetente átla
gosan 1.000 fö mozgatását jelentette, ezen kívül célszállítással 6.738 fő áthelyezése való
sult meg a meghatározott intézetekben. Az 1999-es évben 6.128 esetben jártunk el átszál
lítási kérelem ügyében, amelyet a fogvatartottak, vagy érdekükben más személy kért, 
illetve bv. intézet terjesztett elő biztonsági okból. Az első és másodfokon lezárt ügyekben 
1.951 esetben került sor az átszállítás engedélyezésére, 3.789 esetben a kérelem elutasí
tásra került. Az átszállítási kérelmek zöme a Budapesti Fegyház és Börtönben, a mária- 
nosztrai, pálhalmai, sopronkőhidai intézetekben fogva tartottak köréből származik. Az ok 
döntően az érintett intézetek elhelyezkedéséből adódik, mivel a keleti országrészben la
kóhellyel rendelkező fogvatartottak nagy számban kerültek elhelyezésre a fenti intézetek
ben, így távol vannak lakhelyüktől.

Ezt a körülményt igazolta az is, hogy a legnagyobb számban a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtönbe, illetve a keleti országrészben fekvő megyei intézetekbe történő átszállítást 
(elhelyezést) igénylik a kérelmezők. A Budapesti Fegyház és Börtönbe is sokan kérik 
elhelyezésüket, mert az intézet bárhonnan jól megközelíthető. Az átszállítási ügyek 
elbírálása során kiemelt figyelemmel kísértük a családi kapcsolatok ápolását, a 
foglalkoztatási lehetőségeket, a biztonsági szempontokat.

Az ideiglenes intézetelhagyásokat — részint a bekövetkezett rendkívüli események miatt 
is — kiemelt figyelemmel kísértük.

A büntetés-félbeszakítási kérelmek száma ez évben 1.995 db (előző évihez — 3.260 eset
hez — képest jelentős csökkenés), melyből 319 fő (1998-ban 890 fő) esetében engedé
lyezte a döntésre jogosult a megszakítást. így miniszteri hatáskörben 4 fő, országos pa
rancsnoki hatáskörben 11 fő, intézetparancsnoki hatáskörben 304 fő, összesen 319 fő 
távozhatott a bv. intézetekből ilyen jogcímen.

A félbeszakításra bocsátottak közül 11 fő nem jelentkezett az előírt időben az intézetben. 
Ez az engedélyek számához viszonyítva 3 %, amely lényegesen jobb mutató az előző 
évinél (17 %).

Rövidtartamú eltávozás jutalomban az év eddigi részében 1.592 fő elítélt részesült, az 
alábbi megoszlásban:

Fegyház: 87 fő 5 % 102 esetben

Börtön: 800 fő 50% 1.041 esetben

Fogház: 244 fő 15 % 387 esetben

Átmeneti csoport: 461 fő 30% 711 esetben

Összesen: 1.592 fő 2.241 esetben
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Kimaradás jutalomban 221 fő részesült, az alábbi megoszlásban:

Fegyház: 10 fő 8 % 11 esetben

Börtön: 167 fő 70% 287 esetben

Fogház: 43 fő 19 % 79 esetben

Átmeneti csoport 1 fő 3 % 1 esetben

Összesen: 221 fő 378 esetben

Jutalomként az értékelési időszak alatt 1.813 fő távozhatott el az intézetből, akik közül az 
előírt időben 30 fő (1,6 %) nem jelentkezett. Az előző évekhez képest csökkent (1997: 18 
eset, 1998: 16 eset, 1999: 10 eset) a távolléten bűncselekményt elkövetők száma. Ugyan
akkor új jelenségként 2 fő távollévő elítélt sérelmére követtek el bűncselekményt.

Az enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alá tartozók csoportja az értékelési időszak 
alatt a szakmai és a szélesebb közvélemény érdeklődésének a középpontjába került. 
A február 2-i és a november 1 -jei súlyos rendkívüli események miatt a nem egységes és a 
nem jogalkotói szándék szerinti működési gyakorlat teljes körű felülvizsgálatra került, 
valamennyi intézetre kiterjedő ellenőrzések tárgya volt. A behelyezésre, az intézet
elhagyásra, illetve a külső munkáltatásra vonatkozó szabályok megváltoztatásra kerültek, 
ennek következtében lényegesen csökkent az e csoportba tartozó elítéltek száma. Az év 
során EVSZ-be helyezve 680 fő, közülük börtön fokozatú volt 578 fő, fogház fokozatú 
volt 102 fő.

Jelenleg az EVSZ-esek létszáma 488 fő, szemben az 1998. december 31-i 875 fővel szemben. 
Az EVSZ alá helyezett elítéltek közül 173 fő magatartása volt olyan, hogy a bíróság megszün
tette az EVSZ alkalmazását. Az eltávozások száma 9.480 volt. Ezekből 57 esetben nem jelent
kezett az elítélt (0,6 %).

Súlyosabb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre 389 elítélt esetében készült előterjesztés 
a bv. bírók felé. 9 alkalommal súlyosabb, 380 esetben enyhébb fokozatba javasolta átmi
nősíteni az elítéltet a bv. intézet. A bíróság 364 esetben (8 súlyosabb, 356 esetben eny
hébb) engedélyezte a fokozat változást, míg 25 esetben elutasította (1 súlyosabb, 24 eny
hébb) a végrehajtási fokozat megváltoztatását.

A gyógyító-nevelő csoportokban 8 intézetben összesen 327 fő van jelenleg elhelyezve. 
Egyéni és csoportos foglalkozás keretében zajlik a kezelés.

A tavalyi évhez képest a fogvatartottak fegyelmi helyzete csekély mértékben javult, no
vember 30-ig 7.665 esetben született fegyelmi határozat. A 40 féle fegyelmi cselekmény 
közül 23-ban nagyon kis mértékű javulás tapasztalható, 7 cselekmény esetében pedig 
minimális a romlás.

Jelentős javulás tapasztalható egyes súlyos fegyelmi cselekmények tekintetében, így a 
fogolyszökések, a fogolyszökés előkészülete, kísérlete. Ugyanakkor a fogvatartottak és a
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személyzet közötti kommunikációs problémákat, a bv. intézeteken belüli feszültség- 
. . „ m a i j a  a z . ,  hogy a személyzet tagjai ellen elkövetett erőszakos jellegű cse

lekmények száma több mint 50 %-kal nőtt és folyamatosan és jelentősen növekszik a 
személyzet tagjának megsértése, utasítás megtagadása, felügyelet megtévesztése, 
tiszteletlen magatartást megvalósító cselekmények száma.

Örvendetes, egyszersmind figyelemreméltó adat, hogy a fogvatartottak egymás ellen irá
nyuló erőszakos- és egyéb cselekményeinek száma jelentősen csökkent. Ez a fogva
tartottak egymás iránti szolidaritására utaló adat lehet, amit nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, mivel összetartásukat valószínűsíthetően a bv. rendszer szigorodása is erősítette.

Számottevően csökkent a bv. intézeteket elhagyók által elkövetett vétségek száma 
(visszatérés elmulasztása, késés), ez azonban részben az eltávozások számának csökke
nésével magyarázható, illetve az alaposabb előkészítő munka eredménye.

Az 1999. évben történt rendkívüli események következményeképpen a legfőbb jutalom
ként számon tartott jutalom-eltávozások száma jelentősen csökkent. A jutalmazási formák 
bv. intézeti alkalmazásának rendszere átalakulóban van, egyre inkább kihangsúlyozódik 
az eltávozások kivételes jellege. Az értékelési időszak alatt 28.071 jutalmat kaptak a 
fogvatartottak.

Az 1999. évben 7 bv. intézetben indult általános-, 3 intézetben közép-, 2 intézetben szak
munkásképző iskolai oktatás. 4 bv. intézetben szerveztek népfőiskolái képzést (részben 
pályázati pénzek felhasználásával, részben központi támogatással).

Szakképzést — központi költségvetésből — csupán két intézetben tudtunk indítani, a 
többi képzést részint a PHARE, részint más szervezetek támogatásával tudtuk megoldani, 
így az előző évhez képest csökkent a szakképzésben részt vevők száma. A munkaerőpiaci 
képzéseket is döntően külső támogatásból (Szociális és Családügyi Minisztérium) oldot
tuk meg. Munkaerőpiaci képzést 33 féle szakterületen indítottunk.

Az oktatásban, képzésben részt vevők száma: 1.514 fő volt.

Az elmúlt évben csökkent az intézeti és a pályázati forrásokból támogatott szakkörök 
száma. Főként a megyei bv. intézetek nehezen, vagy alig tudják kigazdálkodni a szüksé
ges összegeket.

Az intézetek zsúfoltsága miatt nem javulhatott a zárkán kívül — sporttal, játékkal — töl
tött idő hossza sem. A legtöbb bv. intézetben a sportolási lehetőség kimerül a kicsi, zsú
folt és balesetveszélyes kondicionáló helyiségek használatában.

A fenti feladatok végrehajtásához összességében a szakterület személyi és tárgyi feltételei 
rendelkezésre állnak, de néhány intézetben már kritikusak. A magas fluktuáció, az igen 
sok pályakezdő, a tapasztalat hiánya mellett megkövetelt magas követelményszint teljesí
tése erőn felüli munkavégzést követel. A szakmai programok esetén csak a szinten- 
tartáshoz elegendő anyagi, pénzügyi lehetőségek vannak. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet
ben alapvető követelmény, hogy a korlátozásokat új lehetőségekkel kompenzáljuk, illetve 
hogy a fogvatartotti programokat gazdagítsuk, a napi életet változatosabbá tegyük. Ennek
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negfelelően megkezdtük, illetve meg kell kezdenünk ezen programok kidolgozását, be
vezetését, működtetését, így különösen a családi beszélő, a speciális csoportok (drogos, 
ilkoholista, szexuális bűncselekményt elkövetők, első büntényesek) témakörében.

\z  egészségügyi szakterület dolgozói 1999-ben is magas szakmai színvonalon végezték a 
izemélyi állomány és a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását.

Az 1999. évben is folytatódott a minimum feltételek teljesítésének elbírálásához az ÁNTSZ 
fővárosi és megyei szerveinek eljárása. Az újonnan benyújtott folyamodványokra immáron 
nyolc szervezeti egység teljes körű, hét pedig részbeni (fogászat, illetve alap-ellátás) végleges 
működési engedélyt kapott.

Ideiglenes működési engedéllyel minden bv. intézet rendelkezik, kivéve a Békés Megyei 
Bv. Intézetben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást.

A bv. személyi állomány egészségügyi ellátása a hatályos jogszabályok előírásainak meg
felelően történt. A II. fokú alkalmassági vizsgálaton 165-en jelentek meg, közülük mind
össze 16-an bizonyultak alkalmatlannak. FÜV eljárás lefolytatására 214 esetben került 
sor, ez kétszer annyi, mint az előző évben volt.

Az 1997-ben indított igali mozgásszervi rehabilitációs program változatlanul nagy siker
rel folytatódott. A tetőtér beépítése és az egész évben folyamatosan zajló rehabilitáció 
több bv. dolgozó számára tette lehetővé a gyógyulást, így az év során 346-an részesültek 
komplex kezelésben.

Ezzel szemben a BM hévízi gyógyintézetében idén csak 194 férőhelyet biztosítottak, miu
tán a költségfedezetet csak a szabad kapacitás hasznosításából lehetett megteremteni.

A gyulai rehabilitációt 74-en vették igénybe.

A büntetés-végrehajtás személyi állományának egészségügyi szabadságával, illetve táp
pénzes állományával kapcsolatos 1998-as adatokat összehasonlítva a fegyveres testületek 
és rendvédelmi szervek azonos mutatóival, az tapasztalható, hogy a büntetés-végrehajtást 
érintően igen magas az összlétszámra vonatkozó felmentési napok száma és a táppénzes 
százalék.

Feltételezhető, hogy az értékek alakulásában szerepet játszottak a FÜV előtti hosszú betegál
lományok, a szabadidőben — a pihenés terhére — történő munkavállalás. A relatíve magas női 
foglalkoztatás (27 %) következtében a gyermekápolás címén igénybe vehető egészségügyi sza
badság szintén emelte a felmentési napok számát.

Az állomány terhei is növekednek, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja egészségi állapotukat. 
A személyi állomány egészségügyi helyzete az egészségügyi szabadság, illetve táppénzes ál
lomány mutatói tekintetében romlott. A fiatalítási tendenciából várható javulás elmaradt, ame
lyért feltehetően az állomány tehernövekedésével együtt járó pszichés kórképek is felelőssé te
hetők. Fontos feladat, hogy minden eszközzel törekedjünk az állomány erőnlétének megőrzésé
re, egészségük megóvására.
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A fogvatartottak befogadásakor az egészségügyi személyzet gyakran találkozott elhanya
golt higiénés és leromlott egészségi állapotú betegekkel, nem ritkán alkohol- és kábító
szerfüggőkkel. A befogadások során a különböző betegségcsoportok közül az emésztő
szervi, idegrendszeri-érzékszervi, szív-érrendszeri, mozgásszervi megbetegedések fordul
nak elő leggyakrabban.

A kábítószer-fogyasztás, a függőségi állapot egészségügyi szempontból történő megítélé
se továbbra is nyilatkozat alapján történik.

Az alapellátásban folyamatosan növekszik az orvosi és fogorvosi rendelésen megjelentek 
száma. Leggyakrabban banális panaszok miatt fordulnak orvoshoz, (pl. megfázás, bőrtü
netek, fejfájás), de gyakori a munkából felmentés iránti kérelem, illetve egyéb célirányos 
magatartás is, amely általában a rezsimből való kibúvási szándékot mutatja.

A járó- és fekvőbeteg ellátás igénybevételére a nem bv. által működtetett egészségügyi 
intézményekben, elsősorban halasztást nem tűrő esetben került sor, valamint akkor, ha a 
speciális ellátásra kizárólag ott volt lehetőség.

A mozgásszervi betegek konzervatív kezelése továbbra is korlátozott keretek között valósítható 
meg. Fizikoterápiás kezelés és gyógytorna jelenleg csak a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
ben áll rendelkezésre. Ez ugyan nem meríti ki a reumatológiai járóbeteg szakellátás nyújtotta 
valamennyi lehetőséget, de segítségével a fogvatartottak egy része rehabilitálható. A Nagyfai 
Krónikus Utókezelő Részleg néhány hónapja üzembe helyezett elektroterápiás készülékével a 
fogvatartottak kúraszerű kezelése még nem teljes. Megfelelő átalakítás után 6-8 ággyal már 
megoldható a súlyosabb mozgásszervi betegek ellátása ún. forgó rendszerben. Ezjelentős mér
tékben hozzájárulhat a fogvatartottak mozgásszervi rehabilitációjának megteremtéséhez.

Ez évben november 30-ig 42 fogvatartott hunyt el, 39 férfi és 3 nő. A halál leggyakoribb 
oka a korábbi évekhez hasonlóan daganatos megbetegedés, keringési és légzési elégtelen
ség, agyi történés volt. Öngyilkosságot 8 férfi és 1 nő követett el.

1999. június 1-jétől, 5 hónap kísérleti alkalmazást követően megkezdődött a számítógépes 
fogvatartotti egészségügyi alrendszer (EAR) adatbázisának feltöltése. Az intézetek a fel
adatot a megadott határidőre, azaz szeptember 30-ig teljesítették. Október 1-jétől vala
mennyi egészségügyi eseményt számítógépen kell rögzíteni a manuális nyilvántartással 
egyidejűleg.

Az egészségügyi okból történt büntetés-félbeszakítási kérelmek száma az előző évhez 
képest jelentősen csökkent, az átszállítási kérelmeké közel azonos, a panaszbeadványok 
csaknem megkétszereződtek.

A büntetés-félbeszakítási kérelmek elbírálása következetes és szigorú mérlegelés alapján 
történt. Egészségügyi szempontból büntetés-félbeszakítást kizárólagosan igen súlyos álla
potú, többnyire gyógyíthatatlan, daganatos betegek esetében javasoltak.

Az egészségügyi okkal indokolt átszállítási kérelmek jelentős része orvosi szempontból 
indokolatlan volt. Átszállítást javasoltunk mozgásszervi betegeknek a gyógykezelésük 
időtartamára a Balassagyarmati Fegyház és Börtönbe. Ez a gyakorlat eredményesnek
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bizonyult. Idén a Nagyfai Krónikus Utókezelő Részlegen 7 új beteg elhelyezésére tettünk 
javaslatot. Az indokoltság szigorú megkövetelése révén az előjegyzési idő lényegesen 
megrövidült.

A bv. közegészségügyi-járványügyi helyzete összességében jó, de a zsúfoltság, a börtön
épületek elöregedése, rossz állaga, a felújítások lassú üteme és az élelmezés-egészségügyi 
tevékenység együttesen sok egészségügyi problémát okozott.

A minősíthetetlenül rossz közegészségügyi helyzet miatt alapvetően fontos az új veszprémi 
börtön, valamint a sopronkőhidai mosoda évek óta húzódó megépítése, továbbá fontos lenne a 
működőképesség határán lévő győri, szekszárdi, zalaegerszegi, debreceni, egri, kalocsai, nagy
fai, szegedi, valamint a Budapesti Fegyház és Börtön „A” alegységében lévő konyhák mielőbbi 
felújítása. A Fővárosi Bv. Intézet II. alegységének szintén súlyos közegészségügyi problémáit a 
Venyige utcai objektum üzembe helyezése remélhetőleg enyhíteni fogja.

Ez évben — a néhány intézetben lezajlott influenza-megbetegedések halmozódásán kí
vül — járvány nem fordult elő. Figyelemre méltó a Budapesti Fegyház és Börtönben elő
fordult, 3 főt érintő botulizmus ételmérgezés, melyet bizonyítottan csomagban beküldött 
(tisztázatlan eredetű) sonka okozott. Az életveszélyes ételmérgezés a látogatások alkal
mával történő élelmiszer bevitelek megtiltása, a csomagban beküldhető élelmiszerek kö
rének újabb szabályozása folyamatban van.

A sporadikus fertőző betegségek száma az előző éveknek megfelelően alakult. Az új sza
bályok alapján bejelentendők közül az országos tapasztalatnak megfelelően az enteritis 
infectiosa (fertőző bélhurut) megbetegedések száma jelzés értékű, valamint figyelmet 
érdemel a hepatitis (fertőző májgyulladás) bejelentések számának jelentős mértékű növe
kedése is.

Az új HÍV körlet átadásával a HÍV pozitív fogvatartottakat sikerült kulturált, kifogástalan 
higiénés körülmények között elhelyezni.

1999-ben 154 M Ft volt a gyógyszerellátásra elosztható összeg.

Ebből 73 M Ft a kórházi fekvőbeteg ellátás, 81 M Ft pedig az intézetek rendelkezésére állt. 
Az egy főre jutó gyógyszerfelhasználás a Bv. Központi Kórházban 288.888 Ft, az IMEI-ben 
80.769 Ft, az alapellátásban 5.471 Ft volt. Kis értékű tárgyi eszközökre 5 M Ft-ot, gyógyászati 
segédeszközök vásárlására 50 M Ft-ot fordítottunk.

1999-ben az egészségügyi dolgozók közül 23 orvos és 21 szakápoló vett részt különböző 
szervezésű (HIETE, SOTE stb.) szakmai továbbképzésen.

Az orvosok XVII. tudományos értekezletét, az egészségügyi szakdolgozók továbbképzé
sét, a Semmelweis-napi emlékülést, valamint a 2 klinikopathológiai konferenciát eredmé
nyesen megtartottuk.

Csatlakoztunk az Egészség a Börtönben c. WHO projekthez és teljesítettük a kért adatok 
szolgáltatását. Az év során a WHO e tárgyban megrendezett nemzetközi konferenciájára 
egy bv. orvos és egy pszichológus kapott meghívást.
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Az Európa Tanács szervezésében az Egészségügyi ellátás a börtönben c. strassbourgi 
konferencián 2 bv. orvos képviselte a szervezetet.

A védelmi területen folytatott tevékenységet a beszámolási időszakban a korábban meg
kezdett irányvonal folytatása érdekében végzett munka jellemezte, változó külső feltéte
lek (kormányzati irányítás átalakítása, országos parancsnokság átszervezése) közepette.

A felkészülési tervek — ezen belül a magasabb készültségbe helyezési, illetve a veszély
elhárítási terv-rendszer — mindenhol elkészültek. Tartalmilag azonban több esetben javí
tásra szorultak. Az 1996— 1998. években végrehajtott területi hatályú országos irányítású 
gyakorlatok tapasztalatait általában hasznosították, elsősorban a magasabb készültségbe 
helyezési okmányok esetében a részletes feladatok kimunkálása sok helyen hiányzik.

A riasztási-értesítési rendszer az intézetekben többnyire megfelelően működött. A bizton
sági tisztek feladatismerete azonban sokszor csak a konkrét intézkedésekre terjedt ki, 
azok miértjét, jogszabályi hátterét nem mindegyikük ismerte megfelelően.

A személyi, anyagi, technikai biztosítási kérdések (hadköteles munkaerő meghagyása, 
szállítási szolgáltatások biztosítása, utóbbira vonatkozó kiutaló határozatok, együttműkö
dési megállapodások) általában rendezettek. Egyes esetekben azonban — a helyi katonai 
igazgatás eltérő feladatértelmezése, vagy a szűkös helyi kapacitások miatt — még mindig 
nem sikerült megnyugtató megoldást találni (például Kaposvár, illetve Kalocsa).

A védelmi készletek (légzésvédő eszközök, mentőkészülékek, műszerek, mentesítő esz
közök) tárolása ma már általában megfelelőnek tekinthető. Központi felújíttatásukat, be
vizsgálásukat ütemterv szerint végeztük. A helyi karbantartások, bár országos parancsno
ki intézkedés is kiadásra került e tárgykörben, még mindig nem voltak megfelelő szintű
ek.

Az „M” ügyiratkezelés szabályainak betartása (ismerete is) változó színvonalú, teljes 
egészében még mindig nem megnyugtató. Ebben az évben is több esetben kellett megál
lapítanunk minősített irathiányt. Ennek oka szinte mindig a nem megfelelő iratkezelési 
gyakorlat, az egyes beosztásokban bekövetkezett személycserék esetén a nem kellő gon
dossággal végrehajtott átadás-átvételi eljárások voltak.

IV.
A gazdasági tevékenység

A bv. cím szintű 1999. évi kiadási előirányzata  19.318,6 millió Ft volt, melyből 17.521,5 
millió Ft költségvetési támogatás, 1.797,1 millió Ft pedig saját bevétel. \  költségvetési 
támogatás 23,7%-kal (3,611,9 millió Ft), a saját bevételek előirányzata 55,3%-kal (639,6 
millió Ft) haladta meg az előző évi eredeti előirányzatokat.

A költségvetési támogatási többletből a Hszt. szerinti bérezésre történő 1 ()0%-os beállást 
fedeztük— járulékokkal együtt — 1.029,9 millió Ft állt rendelkezésre. A fogvatartottak
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munkadíjának és ösztöndíjának emelésére 90,0 millió Ft került jóváhagyásra, a dologi 
előirányzatok többlete 991,0 millió Ft volt, a Venyige utcai beruházás felgyorsítására 
pedig 1.500,0 millió Ft-ot hagyott jóvá a központi költségvetés.

A bv. 1999. évi tervezett működési bevétele — a PM által meghatározott számok alap
ján — az 1997. évi tényleges szintet 30%-kal haladta meg. Ez a növekmény az előző évi 
teljesítési adatokhoz képest is mintegy 16%-os emelkedést jelentett. Már a tervezés idő
szakában látható volt, hogy ezt a magas bevételi szintet a büntetés-végrehajtás nem tudja 
elérni. Tekintettel arra, hogy az intézményi bevételek döntő része a fogvatartottak foglal
koztatásából származik, a foglalkoztatás bővítésére részben a piaci lehetőségek, részben a 
személyi állomány ösztönzésének hiánya miatt nem láttunk lehetőséget. A bevételek 
1999. évi teljesítése mintegy 200,0 millió Ft-tal elmarad az előírt számoktól.

A bv. költségvetési támogatása az 1999. év során összesen 506,2 millió Ft-tal csökkent, a 
2028/1999. (II. 12.) Korm. Határozat rendelkezései szerint 332,9 millió Ft-tal, a 
2208/1999. (VIII. 18.) Korm. határozattal összefüggésben 173,3 millió Ft-tal.

A kiadási előirányzat 505,6 millió Ft-tal növekedett a fejezeti kezelésű előirányzatról 
történt átcsoportosítással, amely a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai normatív és 
pályázati támogatásának fedezetét jelentette.

A személyi juttatások 6.540,3 millió Ft összegű eredeti előirányzatát mintegy 29 millió 
Ft-tal, létszámát tekintve 40 fővel csökkentette a kötelezően előírt 3%-os létszámleépítés.

Intézeti hatáskörben, többszöri módosítással év végéig mintegy 341 millió Ft-ot csoporto
sítottunk át a dologi előirányzatról, így a személyi juttatások várható előirányzata 6.851,9 
millió Ft körül teljesül.

A munkaadókat terhelő járulékok alakulása természetszerűen követte a személyi juttatá
sok előirányzatának változását.

A dologi kiadások 5.636,5 millió Ft-os eredeti előirányzatát 17 millió Ft-tal csökkentette 
az év eleji 1,9 %-os zárolás, 38,9 millió Ft-tal növelte a 3 %-os létszámleépítés révén a 
személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán felszabaduló össze
gek átcsoportosítása, és 297 millió Ft-tal növelte a felhalmozási kiadások terhére végzett 
átcsoportosítás. Összesen 318,9 millió Ft-os növekedés következett be kormányzati ha
táskörben.

Ugyanakkor intézményi hatáskörben a dologi kiadások előirányzata 305,2 millió Ft-tal 
csökkent a már említett személyi juttatásokra történő átcsoportosítások miatt. Mindezek 
eredményeként a dologi kiadások várható alakulása 5.650,5 millió Ft körül prognoszti
zálható.

A.felhalmozási kiadásokat a zárolások 455,9 millió Ft-tal, az átcsoportosítások 297 millió 
Ft-tal, összességében 752,9 millió Ft-tal csökkentették.

A működési kiadásokon már év elején mintegy 630 millió Ft összegű hiányt prognoszti
záltunk, melyből mintegy 300 millió Ft a személyi kiadásokon, 330 millió Ft a dologi
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kiadásokon jelentkezett. Ennek következtében a beruházási kiadásokat tartalékoltuk és 
kezdeményeztük kormányzati hatáskörben 297 millió Ft előirányzat átcsoportosítását.

Az 1999. év elején a bv. vezetése a személyi juttatások kiadásának visszafogására külön
böző korlátozó intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy az előirányzat hiány 
kezelhető legyen. A korlátozó intézkedések mellett 150 M Ft dologi kiadásokról történő, 
saját hatáskörű átcsoportosításról is intézkedett. Ezek az intézkedések a személyi juttatás 
előirányzatának év végéig várható hiányát csak kismértékben enyhítették.

Az 1999. évi személyi juttatás előirányzatot terhelte terven felüli kiadásként közel 130 
millió Ft-tal az üdülési hozzájárulás kifizetése, továbbá mintegy 40 millióFt-tal a szerve
zet-korszerűsítés személyzeti intézkedése (felmentési illetmény, szabadság-megváltás, 
jubileumi jutalom). Az előirányzat várható hiánya az előzőeken túl a rendszeres személyi 
juttatások forráshiányára, a megemelkedett többletszolgálatok kifizetésére vezethető visz- 
sza. Az utóbbi ok többek között azt is jelentette, hogy az ez évet terhelő többletszolgála
tok elszámolásra és kifizetésre is kerültek. így az állomány a teljesített szolgálata után 
járandóságát — eltérően a korábbi évektől — időben kapta meg.

A személyi juttatás előirányzat várható alakulása egyben gazdálkodásunk leg
neuralgikusabb pontját is jelentette, ugyanis az előirányzati hiány mellett ugyanilyen 
nagyságrendű pénzforgalmi hiány is keletkezett. Ennek következményeként az év máso
dik felében szinte folyamatos likviditási zavarok keletkeztek, több esetben az előírt határ
időre nem tudtuk teljesíteni a munkáltatót terhelő járulékokat befizetését. A likviditási 
gondok kezelése 2000. évre is áthúzódó feladatot jelent.

Az intézetek egy része az év során szintén likviditási problémákkal küzdött. Működési 
célra szabadon felhasználható előirányzat többlet hiányában, ameddig az Országos Pa
rancsnokság likviditási helyzete engedte, előirányzat korrekcióval segítettük az intézetek 
működését. Az év során 23 alkalommal, összesen 161,4 millió Ft összegben biztosítot
tunk korrekciót 3 havi visszapótlással. Utoljára június hónapban volt lehetőség korrekció
ra, melynek utolsó részletét a szeptember havi kincstári nyitással vontunk vissza. Amikor 
az Országos Parancsnokság már további korrekciót nem tudott biztosítani, összesen 5 
alkalommal kezdeményeztünk a működőképesség fenntartása érdekében előirányzat elő
rehozatalt.

Folyamatosan — intézeti adatszolgáltatás alapján — figyelemmel kísértük és elemeztük a 
bv. tartozás és követelés állományát.

1999. év elején a bv. intézetek, intézmények lejárt tartozásállománya a kiadási előirányzat 7,1 
%-a volt. Február végére a lejárt tartozásállomány aránya 1 %-ra csökkent. Ez az arány a kö
vetkező hónaptól kezdve emelkedni kezdett, de az átmeneti előirányzat korrekcióknak köszön
hetően július hónapig 2 % körül maradt. A korrekciós lehetőség megszűntének következtében 
augusztus hónaptól az adósságállomány vonatkozásában erőteljesen növekedési ütem kezdő
dött, amely november hónapra meghaladta a kiadási előirányzat 5 %-át. Összegszerűségében ez 
azt jelentette, hogy az intézeteknél, intézményeknél mintegy félhavi támogatásnak megfelelő 
adósság halmozódott fel.
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Év végére várhatóan — hasonlóan az előző évhez — 6-7 % körül prognosztizáljuk a lejárt 
tartozások állományát.

A lejárt szállítói tartozásállományon belül 60 napot meghaladó tartozás egész augusztusig csak 
a Szegedi Fegyház és Börtönnél állt fenn. A 60 napon túli tartozásállomány szeptember hónap
tól kezdve szaporodott fel. November végére 9 intézetnek volt 60 napon túli tartozása. Év vé
gére a legsúlyosabb a helyzet ezen a téren a Nagyfai Országos Bv. Intézetnél (az eredeti kiadási 
előirányzat 3,2 %-a) és a Szegedi Fegyház és Börtönnél (3,2 %), valamint a Baracskai Intézet
nél (2 %) alakult ki.

A 2257/1999. (X. 14.) kormányhatározat engedélye alapján a felhalmozási előirányzatok
ról a dologi kiadásokra átcsoportosítottunk 297 millió Ft-ot. Ezen összegből a legkritiku
sabb helyzetben lévő intézetek részére összesen 40 millió Ft többlettámogatást biztosítot
tunk. Ezen túlmenően az intézetek költségvetésükből — az Országos Parancsnokság elői
rányzatain keresztül — 18,7 millió Ft fogvatartotti munkadíjat csoportosították át dologi 
kiadásaik fedezetére és 3,5 millió Ft intézetek közötti előirányzat átcsoportosításra is sor 
került. Év végén az Igazságügyi Minisztériumtól adósságállomány csökkentése céljából 
50 millió Ft támogatást kaptunk, melyet a legnehezebb helyzetben lévő intézetek részére 
továbbítottunk.

Ezekkel az intézkedésekkel elsősorban a 60 napon túli tartozásállományt sikerült meg
szüntetni. A büntetés-végrehajtás saját erejéből az adósságállományt felszámolni nem 
tudja, lehetőségünk a tartozások átütemezésére, illetve részletfizetési kedvezmények el
érésére korlátozódik.

Az adósságállomány keletkezésének okai közvetlenül a fogvatartotti létszámnövekedésé
re, az infláció mértékére vezethetők vissza. A mélyebb elemzések visszavezetnek a bünte
tés-végrehajtás évek óta felhalmozott és görgetett hiányához, az alulfinanszírozottsághoz, 
amely erősen érinti a személyi juttatás előirányzatot is.

Az 1999. évben működési többletként dologi előirányzaton 991 millió Ft támogatás épült 
be a büntetés-végrehajtás költségvetésébe.

Ebből 375 millió Ft az előző évek átcsoportosítását “pótolta vissza”, 323,7 millió Ft szintén az 
előző évről áthúzódó lejárt fizetési határidejű számlák kiegyenlítését szolgálta, 183,0 millió Ft 
átcsoportosításra került a személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatra, a fennma
radó 109,3 millió Ft nyújthatott fedezetet valójában a beépülő működési többletekre (élelmezé
si norma emelés). Az 1999. évi dologi előirányzat működési többlete — a személyi juttatás 
részbeni finanszírozása miatt is — gyakorlatilag az 1998. évi szint elérést tette lehetővé. For
rásoldalról a finanszírozás helyzetét tovább nehezítette, hogy kb. 200 millió Ft bevételi lemara
dás várható, elsősorban a munkáltatásban bekövetkezett változások miatt.

Az intézetek követelés állománya 40-55 millió Ft-os volt, amelynek körülbelül 75-85 %- 
a volt lejárt.
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A lejárt követelésállomány több mint a fele október hónapig a Szegedi Fegyház és Börtönnél 
jelentkezett az Alföldi Bútorgyártó Kft. részéről. A lejárt tartozásállomány rendezése november 
hónapban megtörtént. Ezáltal a bv. követelés (ezen belül a lejárt követelés) állomány a bv. egé
szében november végére érte el a legalacsonyabb szintet: 37,3 millió Ft (26,7 millió Ft).

A központi ellátás terén — az ellenőrzések tapasztalatai alapján — általánosan megálla
pítható, hogy az intézetek, intézmények a nehéz pénzügyi helyzet ellenére az ellátási fela
dataikat megfelelő színvonalon hajtották végre. Az intézetek raktári készletei minimáli
sak, sem vásárolni, sem a központi készletből igényelni nem tudnak, mivel a Bv. KEI-ben 
a központi biztosítású termékkészletei minimálisak. Beszerzés egyes központi ellátású 
termékekből évek óta nem történt. Más — elsősorban ruházati — termékekből is csak 
eseti jelleggel a hiányzó méretek pótlására került sor.

A fogvatartottak téli ruházati ellátása és ennek folyamatos biztosítása — termékenként és 
megfelelő méretekben — a téli időszakban egyre nagyobb gondot jelent. A fogvatartottak 
ruházatának folyamatos javítása, karbantartása csak egyes intézetekben megoldott. A téli 
ellátás kritikus helyzetén enyhít az, hogy december hónap utolsó napjaiban — térítésme
netesen — a Honvédelmi Minisztérium több mint 108 millió Ft értékben adott át a bünte
tés-végrehajtás részére különféle ruházati anyagokat, takarókat, matracokat.

A hivatásos állomány ruházati alapellátása szintén évek óta fennálló gondot okoz, amely 
az utóbbi időben már a személyi állomány öltözködési színvonalán is érezhető. Ezért a 
2000. évtől költségvetési lehetőségeink függvényében tervezzük a szolgálati egyenruhák 
korszerűsítését és cseréjét.

A fogvatartottak élelmezési ellátás színvonala az év során megfelelő volt.

A gépjármű-forgalmazás területén tapasztalt hiányosságok miatt szükséges az igénybevé
teli rend szigorítása, az igénybevételek dokumentálásának következetesebb végrehajtása 
és ellenőrzése.

A költségvetési munkáltatás színvonala kismértékben javult, a foglalkoztatott fogva
tartottak létszáma indokolt, a díjazás szabályos volt.

Nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézés, illetve a már nyugállományban lévőke jogosult
sághoz kötődő benyújtott igényeinek száma az elmúlt évben kismértékben (692-ről körül
belül 782-re) emelkedett. A rokkantsági nyugdíjak száma több mint 40 %-kal csökkent.

A csökkenés egy 1998. novemberi Országos Egészségbiztosítási Pénztári intézkedés követ
kezménye, miszerint a munkaképesség-csökkenés mértékének megállapítását a jelzett időpont 
után a hivatásos állományúak esetében is az OEP Országos Orvos Szakértői Intézet budapesti I. 
fokú Orvosi Bizottsága végzi. Ezt követően rohamosan csökkent a rokkantak száma, de ezzel 
szemben jelentősen megemelkedett az egészségi okból való alkalmatlanság miatti szolgálati 
nyugdíjba vonulók száma.
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Jelentős feladatot jelentett a 2000. január 1-jével történő decentralizált létszám- és bér- 
gazdálkodás bevezetésének előkészítése, a szükséges feltételek megteremtése. Első lépés
ként megtörtént az állományszervezési táblázatok felülvizsgálata, majd a büntetés
végrehajtás 2000. évi személyi juttatások kiemelt előirányzatát intézeti, intézményi szint
re történő lebontása.

A büntetés-végrehajtás 2000. évi személyi juttatások alapelőirányzata 6.689,5 millió Ft. 

Ebből az előirányzati tömegből kell fedezni:

-  a 6 122 fő telj es munkaidős hivatásos és közalkalmazotti állomány rendszeres és nem rend
szeres kifizetéseit,

-  75 fő engedélyezett részmunkaidős és nyugdíjas foglalkoztatás kiadásait,

-  egyéb megbízási díjakat, valamint

-  a fogvatartottak munkadíjait

Az alapelőirányzat intézetekre történő lebontásánál alapelv volt, hogy valamennyi jogcím vár
ható kiadásainak meghatározásánál minden olyan kifizetés, amely konkrétan kiszámolható an
nak megfelelően kerüljön tervezésre, a többi jogcím esetében pedig figyelembe kell venni az
1999. évi intézkedések szigorító hatásait, valamint a szervezet-korszerűsítésből adódó követ
kezményeket. A fogvatartotti munkadíjakat szintén 1999. évi szinten vettük számításba. Ebből 
következik, hogy a tervezett 2000. évi “induló előirányzat” semmiféle többletet nem tartalmaz.

A számítások eredményeként a rendelkezésre álló 6.689,5 millió Ft alapelőirányzattal szemben
2000. évben — 1999. évi szinten — a várható kiadások előirányzati igénye 7.083,8 millió Ft. 
A prognosztizált személyi juttatás hiány 394,3 millió Ft, ami egyértelműen a rendszeres szemé
lyi juttatás előirányzati hiányára vezethető vissza. A hiány kezelésére, finanszírozására a fel
ügyeletet ellátó szervünk felé javaslatot tettünk.

Az önálló munkaerővel és személyi juttatásokkal történő gazdálkodás alapelveit, fonto
sabb szabályait országos parancsnoki intézkedés, a gyakorlati végrehajtás pénzügyi, el
számolási kérdéseit országos parancsnok gazdasági helyettesi intézkedés szabályozta. 
A gazdasági és személyügyi szervek vezetői részére továbbképzés került végrehajtásra.

A költségvetési törvény az 1999. évi felhalmozási előirányzatot összesen 4.083,4 millió 
forintban állapította meg, azzal a megkötéssel, hogy annak meghatározott részét zárolni 
kell. Az összeget a fejezet 287,6 millió forintban határozta meg. A zárolás az év folyamán 
véglegesen elvonásra került.

Az eredeti felhalmozási előirányzatból 883,4 millió Ft intézményi hatáskörű beruházásra 
és felújításra, 3.200 millió Ft pedig egyéb központi beruházások kiadásaira biztosított 
fedezetett.

1999. év végéig a zárolással csökkentett előirányzat többször módosult. Kormányzati döntés 
alapján — az árvízkárosultak megsegítésére — a második félévben elvonásra került 168,3 mil
lió forint.
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Jelentős feladatot jelentett a 2000. január 1-jével történő decentralizált létszám- és bér- 
gazdálkodás bevezetésének előkészítése, a szükséges feltételek megteremtése. Első lépés
ként megtörtént az állományszervezési táblázatok felülvizsgálata, majd a büntetés
végrehajtás 2000. évi személyi juttatások kiemelt előirányzatát intézeti, intézményi szint
re történő lebontása.

A büntetés-végrehajtás 2000. évi személyi juttatások alapelőirányzata 6.689,5 millió Ft. 

Ebből az előirányzati tömegből kell fedezni:

-  a 6 122 fő teljes munkaidős hivatásos és közalkalmazotti állomány rendszeres és nem rend
szeres kifizetéseit,

-  75 fő engedélyezett részmunkaidős és nyugdíjas foglalkoztatás kiadásait,

-  egyéb megbízási díjakat, valamint

-  a fogvatartottak munkadíjait

Az alapelőirányzat intézetekre történő lebontásánál alapelv volt, hogy valamennyi jogcím vár
ható kiadásainak meghatározásánál minden olyan kifizetés, amely konkrétan kiszámolható an
nak megfelelően kerüljön tervezésre, a többi jogcím esetében pedig figyelembe kell venni az
1999. évi intézkedések szigorító hatásait, valamint a szervezet-korszerűsítésből adódó követ
kezményeket. A fogvatartotti munkadíjakat szintén 1999. évi szinten vettük számításba. Ebből 
következik, hogy a tervezett 2000. évi “induló előirányzat” semmiféle többletet nem tartalmaz.

A számítások eredményeként a rendelkezésre álló 6.689,5 millió Ft alapelőirányzattal szemben
2000. évben — 1999. évi szinten — a várható kiadások előirányzati igénye 7.083,8 millió Ft. 
A prognosztizált személyi juttatás hiány 394,3 millió Ft, ami egyértelműen a rendszeres szemé
lyi juttatás előirányzati hiányára vezethető vissza. A hiány kezelésére, finanszírozására a fel
ügyeletet ellátó szervünk felé javaslatot tettünk.

Az önálló munkaerővel és személyi juttatásokkal történő gazdálkodás alapelveit, fonto
sabb szabályait országos parancsnoki intézkedés, a gyakorlati végrehajtás pénzügyi, el
számolási kérdéseit országos parancsnok gazdasági helyettesi intézkedés szabályozta. 
A gazdasági és személyügyi szervek vezetői részére továbbképzés került végrehajtásra.

A költségvetési törvény az 1999. évi felhalmozási előirányzatot összesen 4.083,4 millió 
forintban állapította meg, azzal a megkötéssel, hogy annak meghatározott részét zárolni 
kell. Az összeget a fejezet 287,6 millió forintban határozta meg. A zárolás az év folyamán 
véglegesen elvonásra került.

Az eredeti felhalmozási előirányzatból 883,4 millió Ft intézményi hatáskörű beruházásra 
és felújításra, 3.200 millió Ft pedig egyéb központi beruházások kiadásaira biztosított 
fedezetett.

1999. év végéig a zárolással csökkentett előirányzat többször módosult. Kormányzati döntés 
alapján — az árvízkárosultak megsegítésére — a második félévben elvonásra került 168,3 mil
lió forint.
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A felhalmozási előirányzat terhére az év során további 297 millió Ft került átcsoportosításra a 
dologi előirányzatok javára. Összességében az elvonások 752,9 millió Ft-tal csökkentették az 
1999. évi felhalmozási előirányzatot, a ténylegesen felhasználható keret ennek megfelelően 
3.330,7 millió Ft volt.

A felhalmozási célok megvalósítására irányuló tevékenységet súlyosan érintette a költ
ségvetési törvényben meghatározott előirányzat mintegy 18,5 %-os mérséklése. Ennek 
megfelelően az eredeti beruházási tervek folyamatos korrekcióra kerültek.

Az intézményi beruházási kiadási előirányzat mintegy 50 %-a a Bv. OP szakágazatai által 
meghatározott célokra, további 9,6 % gépjármű beszerzésre, 38 % kisebb építkezésre és 
tárgyi eszköz beszerzésre -— intézeti vagy B v. OP lebonyolításban — került felhasználás
ra.

Az intézményi beruházási kiadásra előirányzott 530,6 millió Ft-ból:

-  informatikai fejlesztésre és beszerzésre 112 millió Ft,

-  egészségügyi eszközök beszerzésére 77 millió Ft,

-  biztonságtechnikai eszközök beszerzésére 53,0 millió Ft,

-  bv. fejlesztésekre 16,0 millió Ft,

-  gépjármű beszerzésre 50,0 millió Ft,

-  védelmi célú beszerzésre 11,9 millió Ft,

-  az intézetek részére saját bonyolítású építési és tárgyi eszköz beszerzésre 63,0 millió Ft állt 
rendelkezésre

A felújítási kiadás módosított 198,4 millió Ft előirányzatából az intézetek részére saját 
bonyolításban végzett tevékenységre 99 millió Ft került megnyitásra.

A híradó-biztonságtechnika szakterületen folytatódott a baracskai biztonsági rendszer 
telepítése. A beruházás a technikai rendszer átadásával megvalósult. A hagyományos 
rendszerek felújítása a következő évek feladata. Elkészült a sopronkőhidai “H” épület, a 
sátoraljaújhelyi Mártírok úti épület technika tervezése. Az év elején elfogadott program
ban szereplő egyéb munkák forráselvonás miatt halasztódnak.

Építési szakterületen befejeződött a konyha építési és rekonstrukciós program keretén 
belül a Fiatalkorúak Bv. Intézetében az 1000 adagos konyha építése, ugyanott a HÍV kör
let kivitelezése, a Bv. Központi Kórház orvosi gázhálózat telepítése, a Váci Fegyház és 
Börtönben a tűzrendészeti előírásoknak megfelelő tűzivíz hálózat kiépítése, a Sátoraljaúj
helyi Fegyház és Börtön zárkarekonstrukciója, a tervezett tetőfelújítások egy része, pél
dául Balassagyarmaton és Márianosztrán.
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Folytatódott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben az intézet-rekonstrukciós program 
részeként a Mártírok úti épület átalakítása. Sopronkőhidán szintén az intézet
rekonstrukciós program alapján a “H” épület rekonstrukciója, a Venyige utcai beruházás.

Megkezdődött több, a kormányprogramban illetve a középtávú tervben szereplő beruhá
zási és felújítási munka előkészítése. A veszprémi új beruházáshoz megvásároltuk az 
ingatlant. Elkészült többek között a sopronkőhidai 16 lakásos szolgálati épület építési, az 
állampusztai fűtési rendszer, a győri kazánház és konyha, a szekszárdi konyha rekonst
rukciós munkáinak tervezése.

A csökkentett (összességében 3.330,7 millió Ft) felhalmozási előirányzatból a Venyige 
utcai előzetes ház beruházására 1.599,5 millió Ft, az egyéb összes felhalmozásra 1.731,2 
millió Ft került felhasználásra.

Az éves jelentés írásakor már ismertek a következő év költségvetési keretszámai, amelyek 
alapján hasonló, súlyos pénzügyi gondokkal terhes év elé nézünk. Jövő évi lehetőségein
ket kedvezőtlenül befolyásolja az 1999-es költségvetési év “öröksége”, azaz likviditási, 
finanszírozási problémáink átgyűrűznek 2000. évre.

V.
A rendezvényszervezési, iratkezelési, jogi, 

nemzetközi, stratégiai-tudományos, 
informatikai, sajtó és kommunikációs, munkabiztonsági, 

tűzvédelmi, energetikai, 
környezetvédelmi, panaszügyi tevékenységek

Az értekezletek, rendezvények színvonala az év második felében minőségileg javult, bár 
több fontos értekezletről az emlékeztetők csak jelentős késéssel készültek el.

Az év során a BVOP Hivatal szervezésében 31 esetben heti vezetői értekezlet, 10 havi vezetői 
értekezlet, 9 esetben a bv. parancsnokok, vezetők országos értekezlete, 1 esetben a kft. ügyve
zető igazgatók értekezlete, a szeptember 8-i bv. napi központi ünnepség, az október 23-i ün
nepség, a december 23-i központi jutalomátadási rendezvény került megszervezésre.

Ez évben az ügyiratforgalom mintegy 10 %-kal volt magasabb az előző évinél.

A bemenő iratszám az Országos Parancsnokságra 44.318, a kimenő iratszám 36.359 volt. 1999. 
január l-jétől alkalmazásra került a Bv. iratkezelési szabályzata, amelyből az állomány vizsgát 
tett. Ennek ellenére az iratkezelés terén (iktatási és irattovábbítási, határidők betartása stb.) 
visszatérően gondok voltak.

A BVOP jogi osztálya ez évben 10 IM rendelet, 2 IM utasítás, 43 országos parancsnoki 
intézkedés előkészítésében vett részt, a közigazgatási egyeztetés keretében 143 jogszabály
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tervezetét véleményezték. Részt vettek az új bv. törvény koncepciójának kidolgozásában 
is és ellátták a BVOP jogi képviseletét is. Szerkesztették az Igazságügyi Közlöny bv. 
mellékletét, amely ez évben 12 rendes és 2 külön számban került kiadásra. Jelentős volt 
az a tevékenység is, melynek során jogi tanácsadást nyújtottak a bv. állomány részére.

A nemzetközi kapcsolatok értékelése során megállapítható, hogy 1998-hoz képest ismét 
csökkent a kiutazások száma.

Ez évben 118 fő j árt 14 országban (1998-ban 159 fő). A kiutazások célja idén isakül- 
földi büntetés-végrehajtási rendszerek megismerése nemzetközi konferenciákon, sze
mináriumokon, illetve ünnepségeken való részvétel között oszlott meg. A beutazások 
tekintetében emelkedő tendenciát mutatunk, hiszen a tavalyi 54 főhöz képest idén 59 
külföldi kolléga tett látogatást hazánkban.

Nem csupán a külföldi büntetés-végrehajtás testületéi, hanem tudományos, társadalmi 
szervezetek is érdeklődést mutattak a magyar büntetés-végrehajtásban zajló tevékenysé
gek iránt.

Kiemelkedő a Hollandiában működő Reclassering Nederland megkeresése, akik követhető pél
dát mutattak a pártfogói felügyelet kialakítására vonatkozólag. A bv. iránti érdeklődést tá
masztja alá az is, hogy az Európai Unióhoz tartozó országok konzuljai látogatást tettek a Bün
tetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán, valamint 2 bv. intézetben.

A ki- és beutazások közül meg kell említeni a holland delegáció magyarországi látogatá
sát.

A delegáció tudatosította, hogy a nyugat-európai országok olyan kelet-európai orszá
gokat választanak társul, melyek az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt állnak. 
Közös kezdeményezésre a holland és angol büntetés-végrehajtási szervezetek projek
tet dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel lehetne kapcsolatot ki
alakítani az adott országok büntetés-végrehajtási rendszerei és főként a bv. intézetek 
között.

1999. október 10-14. között került megszervezésre az 1998-ban Kanadában alapított 
ICPA (Nemzetközi Börtönügyi Társaság) alakuló konferenciája “Válasz a bűnözésre — 
Egy egészségesebb társadalom létrehozása” címmel.

A konferencia helyszíne a margitszigeti Thermál Szálló volt, melyen 31 ország képvi
seletében összesen 160 vendég vett részt. A bv. országos parancsnoka tartotta az egyik 
nyitó előadást a konferencián.

Továbblépés történt a Leonardo program keretében létrejött együttműködésben.

A pályázati összegből, melyből a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Inté
zete már 1998. folyamán berendezte a számítógépes kabinetet, 1999. szeptember 1-jén
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beindította a számítógépes oktatást. Munkájukhoz segítséget nyújt a Thessaloniki
Aristoteles Egyetem, egyidejűleg azonban értékeli is a munka sikerességét.

Fontossága miatt kiemelendő a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés végrehajtása 
miatt érdeklődésre számot tartó, magas biztonsági fokozatú fogva tartás tanulmányozása a 
Stein-i (Ausztria) Bv. Intézetben, mely programon 17 szakmailag érintett kolléga vett 
részt.

A nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben a BVOP szervezet korszerűsítésével párhu
zamosan az az elvárás fogalmazódott meg, hogy sokkal kevesebb és olcsóbb kiutazás 
történjen. A hangsúly kerüljön át a szakanyagok fordítására, elemzésére.

Szervezett és tervszerű bv. stratégiai tevékenység 1999-ben nem folyt. 2000-ben tervez
zük e tevékenység megkezdését, a bv. tevékenység fejlesztési koncepciójának kidolgozá
sával.

A tudományos tevékenység keretében 1999 májusától indult meg a végrehajtó intézetek 
rezsimprofiljának vizsgálata. A kutatás információkat szolgáltat az intézetek rezsim rend
szereiről (pl. az EVSZ végrehajtásának specialitásai az adott intézeten belül), az elítéltek
nek tartott speciális programokról, az egyéb tevékenységekről és nem utolsósorban a 
programok forrás-igényeinek rendelkezésre állásáról, illetve az azzal való gazdálkodásról. 
Az egyes intézetekből nyert adatok részben számítógépen is feldolgozásra kerültek, ami
ből később egy komplex rizikóértékelési rendszer nyerhető. Eddig hat intézetben végez
tük el az adatfelvételt.

A kábítószer-hozzászokás (addikció) súlyosságát mérő, nemzetközileg elismert kérdőív 
(ASI-X, ASI-Crime) és a MAPS kérdőív lefordításából és a hazai körülmények közé 
adaptálásából származó feladatként került végrehajtásra:

-  1999 októberében az ELTE BTK Szociológiai Intézete és a BVOP együttműködési megál
lapodást írt alá, amely szerint az intézet (a Soros Alapítvány 2 M Ft erre a célra nyert támo
gatását felhasználva) módszertani segítséget nyújt, részt vesz a vizsgálat kivitelezésében, a 
mérőeszköz kialakításában;

-  1999 szeptemberétől az ELTE BTK Szociológiai Intézetében a Deviancia Szakirányával az 
idén kötött együttműködési megállapodás keretében a BVOP az egyetemen kutatási
módszertani szakszemináriumot tar. Ennek keretében 1999. november 11-től 13-ig 20 fő 
szociológus hallgató meglátogatta a Szegedi Fegyház és Börtönt, ahol a kérdőív nyers for
dítását próbálták ki. A látogatást követően két-három szociológus hallgató intenzíven részt 
vesz a munkában;

-  1999 végére tervezzük, hogy létrejön a kérdőív lekérdezhető formája. Ez több szempontú 
összehasonlítást igényel (adaptáció jo g i és pszichológiai kérdések);

-  tervezzük továbbá, hogy 2000 februárjában néhány intézetből előzetes fogvatartottakkal 
foglalkozó nevelőknek továbbképzést tartunk, akik az intézeti keretek között egy másodla
gos próbán lemérik, hogy mennyire alkalmazható a kérdőív. Ezek után végrehajtjuk az eset-
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Az 1998-ban kidolgozott egészségügyi alrendszer kísérleti üzeme az év első öt hónap
jában, illetve az egészségügyi szakállomány kiképzése a programhasználatára megtör
tént. A kísérleti üzemeltetés tapasztalatait felhasználva június hónapban megkez
dődhetett az alapadatokkal történő feltöltés. Október 1 -tői az alrendszer teljes értékű 
használata biztosítottá vált.

Az év elején rendkívül feszített munkaterv szerint megtörtént a korábbi Mikro-Volán 
Elektronika számviteli programcsomag leváltása a 2000. év dátumkezelését megfele
lően elvégző MVE LIBRA könyvelői rendszerre. Ezzel egyidőben a minimálisan 
szükséges hardver-szoftver környezet is kialakításra került.

Az üzemeltetés egyszerűsítése és a központi adatállományok egységességének, vala
mint a 2000. év dátumkezelési problémájának megoldása érdekében a Központi Nyil
vántartó (Kozma u.) számára a Steindl Imre utcai központi adatbázishoz való hozzáfé
rést közvetlen (on-line) kapcsolatban biztosítjuk.

Az adatcsere folyamatos zavarai miatt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral fo
lyamatos tárgyalások folytak. Ennek eredményeképpen az Országos Egészségbiztosí
tási Pénztár—BVOP megállapodás újratárgyalása megtörtént, a módosított megálla
podás aláírása előtt már nincs akadály.

A sajtó és kommunikációs tevékenység végzésére a BVOP-n egy új osztály került létreho
zásra. A közvetlen országos parancsnoki irányítás alá tartozó önálló osztály hangsúlyozott 
szerepet kapott, hiszen megnövekedtek a társadalmi elvárások a bv.-vel szemben és a 
nyilvánosság — így szükségszerűen a média — érdeklődésének egyik fontos szereplőjévé 
válva, nélkülözhetetlenné vált egy hatékonyan működő, koncentrált sajtótevékenység 
kialakítása. Szükségessé vált a sajtótevékenység, a sajtószóvivői feladatok, a PR kapcso
latok és a sajtó- és kommunikációs önálló osztály működését szabályozó és a működési 
alapelveket lefektető országos parancsnoki intézkedés kidolgozása.

Ennek egyik igen fontos eleme: az intézetekben sajtófelelős vagy felelősök kijelölése, 
akik napi kapcsolatban vannak a BVOP sajtószóvivőjével és az ő munkáját segítve, 
összefogják az adott intézet sajtótevékenységét, tartják a kapcsolatot a helyi sajtóorgá
numokkal, tudósítják a Börtön Újságot az intézetek életét érintő eseményekről, prog
ramokról.

A Börtönügyi Szemle a már megszokott módon negyedévenként megjelenő folyóirat, 
egyben olyan színvonalú szakmai anyagok gyűjteménye is, amely az évek során már ki
vívta magának az elismerést, s munkánk célja, hogy ezt továbbra is megőrizzük. 1999 
decemberében jelenik meg az év utolsó száma.

A Börtön Újság tartalmi és formai elemei megváltoztak, a tízezres példányszám ötezerre 
csökkent, november óta a váci DUNA-MIX Kft. nyomdájában készül.

Elkészült egy országos parancsnok által jóváhagyott általános lapterv, amely alapján 1999. 
november 5-én jelent meg az új Börtön Újság. Méretét tekintve (B/4-es méret, 16 oldal) na-
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gyobb, fekete-fehér kivitelű, lapszerkezetében pedig a bulvárlapokhoz hasonló tördeléssel, “la
zább” szerkezetű formában jelentkezik. Az új Börtön Újság tartalmi fő irányelve, hogy kizáró
lag a fogvatartottakhoz szól, utcai terjesztése megszűnt, postai úton megrendelhető. Olyan té
mákkal foglalkozik, amelyek a fogvatartottakat érdekli, mindennapjaikról szól, az általuk fel
tett kérdésekre ad választ. Stilisztikája és retorikája az egyszerű, jól érthető, némelykor magya
rázó elemeket is tartalmazó megfogalmazásra és nyelvhasználatra törekszik.

A személyi állományhoz szóló Hírlevelet ismét negyedéves rendszerességgel tervezzük 
megjelentetni. Az állomány tagjait érintő legfontosabb híradások, közérdekű információk, 
az állományt leginkább foglalkoztató kérdések, vezetői döntések és iránymutatások meg
ismertetése a fő cél.

A sajtókérelmek száma — az elmúlt év dokumentált anyagainak megvizsgálása alap
ján — az 1998-as évhez képest némi csökkenést mutat. Ám tekintve, hogy az 1999-es év 
eseményei mindinkább a bv.-re, az intézetekre, az ott dolgozó állományra és a fogva- 
tartottakra irányította a politika, a nyilvánosság és ezáltal a média figyelmét is. így a mé
dia érdeklődése a bv. iránt 1999-ben is igen intenzív volt. A sajtókérelmek (1999-ben 432 
db) csak egy része vonatkozott a fogvatartotti nyilatkozatokra. Egy másik — talán jelen
tősebb — hányadát a bv. szakemberek nyilatkozatai alkották, megint egy külön kategóri
ába tartoztak a már nem sajtó által benyújtott intézetlátogatási kérelmek.

Az utolsó negyedévben a fogvatartottak “szerepeltetésére” egyre jelentősebb igény mu
tatkozott a sajtóorgánumok részéről, főként bűncselekményeikre és azok várható, vagy 
már létező következményeire vonatkozóan.

Jogszabályi előírás, hogy a fogvatartott nyilatkozhat. A fogvatartottat az intézet írásban, tanúk 
előtt nyilatkoztatja az adott tv csatornának vagy újságírónak történő nyilatkozati szándékáról, 
így tehát a fogvatartott szabad akarata szerint határozhat. Azonban felmerült egy fontos kérdés: 
mit mondhat el a fogvatartott a nyilvánosság előtt? A fogvatartotti nyilatkozatok tartalmával és 
azok következményeivel nem számolhatunk előre, így újabb kérdés vetődött fel: ki és milyen 
elvek alapján jogosult a fogvatartotti nyilatkozatok ellenőrzésére, vagy dönthet azok nyilvános
ságra hozataláról?

A jogszabályi iránymutatásokat figyelembe véve országos parancsnoki utasításra elkészült egy 
szerződéstervezet, amely elfogadását felajánljuk a fogvatartotti nyilatkozatok alkalmával az új
ságírónak, vagy televízió, rádió csatornának. A szerződésben foglaltak szerint az országos pa
rancsnok csak akkor járul hozzá az anyag nyilvánosságra hozatalához — és csak az egyeztetett 
részletekhez —, ha azt a televízió, rádió, vagy az újságíró előzetesen bemutatta. Ezen szerző
dést írta alá 1999 decemberében a TV2 a Dietmar E. Clodo nevű fogvatartottal készített interjú 
előtt.

A fogvatartotti nyilatkozatok lehetőségeiről, annak szabályozásáról, az ezzel kapcsolatos, 
a bv. által érvényesítendő jogról és a kötelességekről, a televíziós, rádiós felvételek elké
szítésének gyakorlati paramétereiről egy részletesen végiggondolt és kidolgozott országos
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parancsnoki intézkedést készítünk a 2000. év elején, az Igazságügyi Mi-nisztérium ez 
irányú útmutatásait követve.

A munkabiztonsági tevékenység keretében felügyeleti vizsgálat öt intézetben, célellenőr
zéssel egy intézetben, felügyeleti utóvizsgálat egy intézetben, kft.-k felügyeleti ellenőrzé
se négy intézetben, átfogó szakterületi ellenőrzés négy intézetben, munkabiztonsági el
lenőrzés hét intézetben, intézményben történt.

Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a bv. szervek szakképzett munkavédelmi vezetővel, illetve
(fő)előadóval rendelkeznek. A munkavédelmi vizsgáztatás folyamatos.

A munkabalesetek kivizsgálása és jelentése megfelel a vonatkozó rendelkezéseknek, de az elő
írt teljes dokumentációt csak néhány intézet, intézmény küldi meg a BVOP-ra.

Az előírt szemléket megtartják, de a számítógépes munkahelyeket, a veszélyesnek minősített
gépeket, a villamos tokozott szekrényeket nem ellenőrzik.

A bv. szerveknél 1999. november 30-ig 4.373 munkabaleset történt, ebből kifolyólag 126 
fő (1-3) napig maradt távol a munkából. Csonkulásos balesetet 3 fő szenvedett, ezek kö
zül egy sem minősült súlyosnak. A 3 napon túli balesetek 34 %-ot, a munkanap kiesések 
26 %-ot csökkentek az előző évhez viszonyítva.

A tűzvédelmi szakterület ellenőrzési keretében szakmai felügyeleti vizsgálat öt intézetben, 
szakmai felügyeleti célellenőrzés egy intézetben, kft.-k felügyeleti ellenőrzése két inté
zetben, szakmai felügyeleti utóvizsgálat egy intézetben, átfogó szakterületi ellenőrzések 
négy intézetben történtek.

A tűzvédelmi ellenőrzések során tapasztalt általános kirívó hiányosságok:

-  tűzvédelmi szervezet (tűzvédelmi bizottság, tűzvédelmi megbízottak, létesítményi tűzoltó
ság) megfelelő képzése nem volt;

-  a tűzvédelmi szabályzatok a bv. speciális helyzetének megfelelő naprakész átdolgozásáról 
nem gondoskodtak, pl. használati előírások terén;

-  a tűzvédelmi oktatásokat még számos helyen nem az előírt oktatási naplókban dokumentál
ják;

-  az elektromos szerelvények szabványossági felülvizsgálati minősítő iratban foglalt szabály
talanságok kijavításának bizonylatolása nem történt meg, vagy nem megfelelően voltak 
végrehajtva;

-  az objektumok tűzivíz ellátása, illetve meghatározása több helyen nem a mértékadó tűzsza
kasz nagysága szerint van elkészítve, illetve biztosítva (pl. Zala Megyei Bv. Intézet, Komá- 
rom-Esztergom Megyei Bv. Intézet, Fővárosi Bv. Intézet stb.);

-  a bv. objektumok tűzoltó gépjárművekkel való megközelítése számos helyen nem biztosít
ható a kapuk űrszelvényeinek kialakítása, illetve a létesítmények elhelyezkedése miatt (pl. 
Veszprém Megyei Bv. Intézet, Fővárosi Bv. Intézet stb.); a hegesztő berendezések szerel
vényeit nem a hegesztés biztonsági szabályzat előírásai szerint vizsgálták felül;
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-  a tűzveszélyes folyadékok tárolását számos helyen nem a vonatkozó szabvány előírásainak 
megfelelően végezték (vegyes tárolás, éghető anyagú polcon);

-  a körletépületek zárkáiban a dohányzás szabályait számos helyen — a zárkarenddel ellenté
tesen — a fogvatartottak megszegik;

-  a zárkákban az elektromos szerelvényeket több helyen megrongálták, melynek célja illegá
lis vízmelegítők engedély nélküli használata;

Mindezen hiányosságok megszüntetésére az intézetek parancsnokainak a jövőben na
gyobb gondot kell fordítania.

A BVOP környezetvédelmi és energetikai vezetője az év során szakmai felügyeleti ellen
őrzést 3 intézetben, célellenőrzést 1 intézetben és 1 gazdasági társaságnál, szakterületi 
ellenőrzést 4 intézetben hajtott végre, továbbá részt vett 6 intézeti, kft. műszaki eszköz, 
berendezés átadás-átvételén, üzembe helyezésén. Az ellenőrzések során kirívó rendelle
nességet nem tapasztalt.

Az év során gondot jelentett az, hogy a Nagyfai Bv. Intézet szennyvíztisztító telepe 
üzemképtelen és a veszélyes hulladékok, a szennyvíz közvetlenül a Tisza holt ágába ke
rül. Ezért az intézetet visszatérően és rendszeresen pénzbírsággal büntetik.

A BVOP-ra ez évben az éves jelentés elkészítéséig 146 bejelentés, panasz érkezett. A 146 
ügyből 31 fegyelmi, illetve a személyzet által benyújtott szolgálati panaszügy volt.

A fogvatartottakkal összefüggésben 115 ügy érkezett, ezek közül 10 ügyintézést nem igényelt 
(ÁJOB visszatájékoztatás a bv. válaszának elfogadásáról és az ügy lezárásáról). A 105 panasz
ügy közül a BVOP önálló osztálya 39 ügyet, az egyes szakterületektől kapott szakvélemény 
felhasználásával további 34 ügyet intézett el saját hatáskörben. A BVOP szakterületei hatáskö
rébe — vizsgálat és a panaszos értesítése céljából — mindösszesen 8 ügyet adtunk át véglege
sen, 19 ügyet az országos parancsnok intézetparancsnoki hatáskörbe utalt, a fennmaradó 5 
ügyben a vizsgálatra a BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát, illetve az illetékes 
nyomozó hivatalt kérte fel.

A fogvatartottakkal összefüggő 115 panaszügy, illetve bejelentés közül 16-ot az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa, 2—2-t a Magyar Helsinki Bizottság, illetve a Legfőbb Ügyészség 
bv. felügyeleti főosztálya, 22-t az IM Bv. felügyeleti főosztálya, egyet a Fővárosi Ügyészségi 
Nyomozó Hivatal, 45-öt fogvatartott, 4-et jogi képviselő, 9-et hozzátartozó, 3-at egyes szerve
zetek, egyesületek indítottak, míg egy esetben a bejelentő névtelen volt.

Az ügyek kivizsgálására mindvégig kiemelt figyelmet fordítottunk. Vélhetően ennek is 
köszönhető, hogy az ügyekben született döntésekkel kapcsolatosan — mind ez ideig — 
felülbírálati panasz az Országos Parancsnokságra nem érkezett. Az is eredménynek köny
velhető el, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa több válaszlevelében — a 
vizsgálatról szóló jelentés elfogadása mellett— jó együttműködésre utalt.
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A bv. állomány fegyelmi helyzete

Az 1999. év első 11 hónapjában a szolgálati viszonyból eredő kötelezettségek vétkes meg
szegésének alapos gyanúja miatt a hivatásos állomány 11,1 %-ával, 668fővel szemben 
indult büntető, illetve fegyelmi eljárás. Az 1998. évhez képest ez 1,6 %-os csökkenést je 
lent.

Az ez évben indított eljárásokból bűncselekmény elkövetése miatt 82 főt, szabálysértés 
miatt 19 főt, fegyelmi vétség miatt 398 főt vontak felelőségre.

Az ezt megelőző évhez képest a bűncselekmények tekintetében 20 %-os, a szabálysérté
sek esetében 59 %-os, míg a fegyelmi vétségek vonatkozásaiban 1,5 %-os növekedés 
mutatható ki.

Büntetőeljárások

Bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt 205 esetben 238fő  hivatásos állomá
nyú taggal szemben kezdeményeztek büntetőeljárást 1999-ben.

Ebből 188 esetben 221 fővel szemben szolgálati viszonnyal összefüggő bűncselekmény alapos 
gyanúja, 17 esetben 17 fővel szemben szolgálati viszonyból eredő kötelezettséggel össze nem 
függő bűncselekmény elkövetésének gyanúja merült fel.

Az eljárást 199 fő esetében az állományilletékes parancsnok, 17 fő esetében a fogvatartottak és 
további 22 fővel szemben a rendőrség és az ügyészségi nyomozó hivatal kezdeményezte, illet
ve indította meg hivatalból.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az 1998. évhez képest a büntetőeljárások száma 
4,6 %-kal, az eljárás alá vont személyek száma 2,6 %-kal növekedett. 8,7 %-os növekedés 
mutatható ki a szolgálati viszonnyal összefüggő bűncselekmények esetszámai tekinte
tében és 6,2 %-os a gyanúsítottak száma vonatkozásában. Megállapítható továbbá, hogy 
1998-hoz képest az állományilletékes parancsnokok által kezdeményezett eljárások száma 
33%-kal növekedett, míg a fogvatartottak 51 %-kal, a rendőrség és az ügyészség 44%-kal 
kevesebb esetben volt az eljárás kezdeményezője.

A szolgálati viszonnyal összefüggő bűncselekmények alapos gyanúja miatti 188 ügyből 21 
ügy megszüntetéssel zárult. Az eljárásban érintett 23 fő közül 12 fő esetében a feljelentés 
tárgyában az ügyészség a nyomozást megtagadta, mert a feljelentett cselekmény nem volt 
bűncselekmény, vagy mert a bűncselekmény alapos gyanúja hiányzott.
A nyomozást 6 fő esetében bűncselekmény hiányában, 5 esetben bizonyítottság hiá
nyában szüntették meg.

1999. december 1-én 33 ügyben 49 fővel szemben nyomozati szakban volt az eljárás.

VI.
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ítéletet hoztak, ügyészi megrovást alkalmaztak, vádat emeltek 149 fővel szemben. Ebből:

ítélet
(ügy/fő)

Bírói szakban 
1999. 12.01. 

(ügy/fő)

Vesztegetés bűntette miatt: — 1/1

Bántalmazás hivatalos eljárásban vétsége: 2/2 7/8

Jogellenes fogva tartás bűntette: — 1/2

Katonai bűncselekmények: 69/75 53/60

Csalás bűntette: — 1/1

Összesen: 71/77 63/72

Katonai bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt 142 esetben 165 fővel 
szemben kezdeményeztek büntetőeljárást 1999-ben.

Ebből 21 ügyben 23 fővel szemben megszüntetéssel zárult az eljárás. A nyomozást 12 fő ese
tében megtagadta, 11 fő esetében megszüntette az illetékes katonai ügyészség.

1999. december 1-ig ítéletet hoztak és vádat emeltek 125 fővel szemben. Ebből:

ítélet Vád
(ügy/fő) (ügy/fő)

Szolgálat alóli kibúvás büntette: 10/10 17/20

Kötelességszegés szolgálatban vétsége: 29/35 9/11

Szolgálati feladat alóli kibúvás vétsége: 17/17 8/8

Jelentési kötelezettség megszegésének vétsége: 9/9 6/18

Parancs iránti engedetlenség vétsége: 2/2 1/1

Szolgálati tekintély megsértésének vétsége: 1/1 1/1

Egyéb vétség: 1/1 161

Összesen: 69/75 53/50

A katonai bűncselekmények tekintetében megállapítható, hogy az elmúlt évhez viszonyít
va 31 %-os növekedés mutatható ki az esetszámok, és 46 %-os növekedést a gyanúsítot
tak száma tekintetében.
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Fegyelmi ügyek

1999-ben 382 esetben 430fővel szemben rendeltek el az állományilletékes parancsnokok 
fegyelmi eljárást. Az eljárás alá vontak közül 109 fő ügye megszüntetéssel zárult.

Az elrendelések, valamint az eljárás alá vontak számát tekintve egyaránt csökkenés mu
tatható ki az ezt megelőző évhez képest (esetszám-csökkenés 18 %, fő-csökkenés 12 %), 
azonban az év során felelősségre vontak száma 1,5 %-kal több volt, mint 1998-ban.

Az ez évben elkövetett fegyelemsértések az alábbiak szerint alakultak:

Fogva tartás törvényességét sértő, 
veszélyeztető cselekmények:

ügy fő

-  későbbi szabadítás 5 5

-  korábbi szabadítás 2 2

-  jogtalan befogadás 2 2

-  bánásmód szabályainak megszegése 10 8

-  fogvatartottal tiltott kapcsolat 6 5

-  fogvatartott magáncélú igénybevétele 2 2

Összesen:

Szolgálati feladat ellátására vonatkozó 
előírások megszegése:

27 28

-  késés, jogtalan távoliét 31

-  szolgálati kötelezettség megszegése 234

-  öltözködési szabályok megszegése 1

-  tiszteletadás elmulasztása 1

Összesen: 267

-  gondatlan fegyverkezelés 7

-  ellenőrzési kötelezettség megszegése 27

-  jelentési kötelezettség megszegése 20

Összesen: 54

Egyéb fegyelmi vétség:

-  Fegyelmi vétség összesen: 398

-  Szabálysértés összesen: 19

Mindösszesen: 417
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A fegyelmi vétségek tekintetében az előző évhez képest több eltérés mutatható ki. 
A bánásmód szabályainak megszegésével kapcsolatos ügyek száma több mint 66 %-kal 
növekedett, de 50 %-kal csökkent a fogvatartottal történő tiltott kapcsolat kialakítása. 
Szolgálati kötelezettséget 12 %-kal többen követtek el, mint egy évvel korábban, gondat
lan fegyverkezelések száma 17 %-kal, míg a jelentési kötelezettséget megszegők száma 
42 %-kal emelkedett. A fegyelmi vétséget elkövetők létszáma azonban 1998-hoz képest 
csak 6 fővel nőtt összességében. Az egyes ügyekben jelentkező tendenciák, tekintettel 
arra is, hogy az adatok ma még csak részlegesek, már most is figyelemfelhívóak és mi
előbbi vezetői intézkedéseket sürgetnek. Ugyanez mondható el a szabálysértések vonat
kozásában is, figyelembe véve az ez évben tapasztalt több mint 50 %-os növekedést.

Összességében megállapítható, hogy a bv. személyi állományának fegyelmi helyzete nem 
javult 1998-hoz képest. Hozzá kell azonban tenni, hogy a számadatok alakulásában meg
határozó szerepet játszott az, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen megnöveltük a 
személyi állománnyal szemben támasztott igényeket, a kötelezettségek teljesítését 1998- 
hoz képest gyakrabban és mélyebben ellenőriztük. Következetesen eljártunk minden 
olyan testületi taggal szemben, akik hanyag vagy figyelmetlen, illetve szándékos magatar
tásával bűncselekményt, fegyelemsértést és szabályszegést követtek el. így tesszük ezt a 
jövőben is.

VII.
A bv. gazdasági társaságok tevékenységének 

koordinálása, általános jellemzői

Az elmúlt év utolsó napjával valamennyi társaság ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági 
tagjainak kinevezése, megbízatása lejárt. Az új kinevezésekhez, megbízásokhoz a javasla
tok összeállítása, a szükséges dokumentumok elkészítése, majd a jóváhagyást követően az 
alapító okirat módosítások elkészítése év elejére jelentős munkát adott. A gazdasági társa
ságokról szóló törvény értelmében ugyancsak el kellett készíteni a társaságok alapítása 
óta eltelt valamennyi módosításnak az egységes szerkezetű alapító okiratba foglalását. 
Ezzel egyidejűleg kellett valamennyi társaság tevékenységi körét felülvizsgálni és az 
alapján az egységes szerkezetű alapító okiratokban az új TEÁOR szerinti besorolásokat 
elkészíteni.

Kidolgozásra került az ügyvezetőknek a beosztásukhoz kötődő jogviszonyuk rendezésére szóló 
megoldás; az ügyvezetői beosztást vezényeltként ellátókkal az alapító képviselője megbízási 
szerződést kötött. Ebben részletesen meghatározásra kerültek a nem a szolgálati jogviszonyból 
fakadó, hanem az ügyvezetői megbízáshoz kötött jogosultságok és kötelezettségek.

A bv. 12 gazdasági társasága gazdálkodási tevékenységével összefüggésben egy új igényt fo
galmaztak meg. Az új igény lényege, hogy a gazdasági társaságok nyereségükkel törekedjenek 
a részükre folyósított költségvetési támogatás összege minél jobban történő megközelítésére.
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Az év során folyamatosan módosításra kerültek az alapító okiratok az ügyvezetők, illetőleg a 
felügyelő bizottsági tagok személyében bekövetkezett változásnak megfelelően.

Figyelembe véve a keresetfejlesztés mértékére vonatkozó, a miniszterelnök által az alapí
tónak előírt szigorú feltételrendszert, két lépcsős keresetfejlesztésre került sor a társasá
goknál: januártól egységesen 8 %-os mértékben, majd a féléves eredmények ismeretében 
társaságonként elbírálva, legfeljebb további 5,3 %-os mértékben.

A mezőgazdasági ágazat állami támogatási rendszerében bekövetkezett jelentős változások a 
mezőgazdasági társaságaink eredményes működését kérdésessé tette. A megalapítása óta 
forgótőke hiánnyal küzdő, tartalékok nélküli Állampusztai Kft. várhatóan veszteséggel zárja az 
évet. Az évek óta kiemelkedő eredményt realizáló Pálhalmai Agrospeciál Kft. üzleti terv mó
dosítást nyújtott be, eredményének várható nagyságrendi csökkenése miatt, a kiegyen
súlyozottan gazdálkodó Annamajori Kft. likviditása kiélezetté vált. Ugyanakkor ez évben 
eredményesnek ítélhető a balassagyarmati, a tököli, a váci, budapesti, kalocsai gazdasági társa
ságok működése.

A bekövetkezett változásoknak megfelelően aktualizáltuk a társaságok működésének 
folyamatos figyelemmel kísérésére kidolgozott információs rendszert, melynek alapján 
folyamatosan elkészültek az összefoglaló jelentések az alapító és képviselője részére tájé
koztatásul, illetőleg a szükséges döntések előkészítése érdekében.

A társaságok éves beszámolói alapján értékelésre került a gazdasági társaságok anyagi 
ösztönzési rendszeréről szóló határozatban kiírt prémium-feladatok teljesítése.

Az év elején elkészült a gazdasági társaságok anyagi ösztönzési rendszerének korszerűsítésére 
vonatkozó javaslat. A különböző szintű vezetői értekezleteken megvitatott javaslat alapján ki
adásra került a gazdasági társaságok anyagi ösztönzési rendszeréről szóló alapítói határozat.

A BVOP illetékes osztálya egész év során végezte a válsághelyzetbe került, illetőleg mű
ködési nehézségekkel küzdő társaságok reorganizációjához kapcsolódó feladatokat.

Javaslatot tett a reorganizáció elindítására, koordinálta az elindított folyamatokat, a szűkös le
hetőségek között javaslatot tett a lehetséges finanszírozási megoldásokra. Átfogó tulajdonosi 
ellenőrzést tartott az Állampusztai Kft.-nél és az IPOLY Cipőgyár Kft.-nél, célellenőrzést az 
Ábránd Ágynemű Kft.-nél, az Alföldi Bútorgyártó Kft.-nél. Javaslatot dolgozott ki a tapasztalt 
hiányosságok, hibák rendezésére. Ezen túl, az intézetek mellett működő társaságok vonatkozá
sában részt vett az intézetek szakmai felügyeleti ellenőrzésében, részt vett a nem a hatáskörébe 
tartozó, elrendelt célellenőrzéseken.

Az év végén javaslatot tettünk a társaságok költségvetési támogatásának rendjét meghatá
rozó IM—PM együttes rendelet módosítására, a támogatás normatámogatásként és pályá
zati támogatásként felhasználható arányának 50-50 %-ában történő megállapítására.
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A tulajdonosi érdekek fokozottabb érvényesítése, a magasabb szintű szakmai munka 
megteremtése érdekében javaslatot tettünk az alapítónak arra vonatkozóan, hogy 
valamennyi társaság könyvvizsgálatát egy könyvvizsgáló cégre bízza. A minden 
szempontból legalkalmasabb jelölt kiválasztására közbeszerzési eljáráson kívül pályázatot 
hirdettünk meg. A könyvvizsgálatot, a költségvetési kapcsolatot, ellentmondást a jövőben 
egy cég végzi az összes gazdasági társaság vonatkozásában.

Szintén az év végén javaslat készült a társaságok továbbfejlesztési lehetőségeire vonatko
zóan. A javaslat lényege a textil, mezőgazdasági profilú társaságok integrációja, amely a 
későbbiekben a holding tevékenység irányába fejlődne tovább.

A bv. gazdasági társaságok tevékenységének értékelésekor kiemelten fontos hangsúlyozni, 
hogy a társaságok tevékenységének egzakt elemzését a rendelkezésre álló értékek alapján az 
éves jelentés készítésének idején nem lehet elvégezni. Az év első 11 hónapjáról szóló adatok 
egy pillanatnyi, statikus állapotot tükröznek (az adatszolgáltatás jellegéből fakadóan tartalmaz
zák például azokat a köztartozásokat, melyeknek az adatszolgáltatás határidejét követő fizetési 
határideje van, ez torzítja a kötelezettségek megítélését), azokból csupán a tendenciákra lehet 
következtetni.

A jelentésben foglalt adatokat, a gazdálkodásra vonatkozó mutatókat csak tájékoztató 
jelleggel lehet kezelni. A teljes értékelés az éves beszámoló elfogadását követően lehetsé
ges.

VIII.
A bv. 2000. évi tevékenységének javasolt fő irányai 

és feladatai

A bv. 2000. évi tevékenységére vonatkozóan a következő fő irányokat és feladatokat ja 
vasoljuk:

1. Az irányítói, vezetői (parancsnoki, főigazgatói, igazgatói, ügyvezető igazgatói) tevé
kenységet magasabb szintre kell emelni, az egyéni felelősség előtérbe helyezésével, az 
ellenőrzés formáinak, módszereinek javításával, a rendszeres elemző-értékelő tevé
kenységgel, a beosztott vezetők és más beosztottak tevékenységének rendszeres érté
kelésével, minősítésével, a jogszabályok és a körülmények változásainak jobban meg
felelő feladat-meghatározással.

2. Ki kell dolgozni a bv. fejlesztési stratégiáját, amely fogja át a bv. ágazati és funkcioná
lis tevékenységének egészét.

3. Folytatni kell a személyi állomány stabilizálását, erkölcsi, anyagi és szociális hely
zetének javítását.
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4. Minden jogszerű lehetőség kihasználásával fel kell lépni a bv.-n belüli korrupció ellen, 
szigorúan el kell járni a bűncselekményt, szabálysértést, fegyelemsértést elkövetőkkel 
szemben.

5. Tovább kell folytatni a bv. intézményrendszer fejlesztését, elsősorban a fogvatartotti 
zsúfoltság csökkentése, a férőhelyek számának növelése, a bv. állomány szolgálati és 
munkakörülményei javítása érdekében.

6. Fejleszteni kell a fogvatartottakkal való foglalkozás különböző formáit, különös te
kintettel az egyes speciális fogvatartotti kategóriákra, a fiatalkorúakra, a kábítószer- 
függőkre, a ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltekre.

7. Tovább kell szilárdítani a bv. intézetek, a fogvatartottaknak helyt adó bv. intézmények 
biztonságát és rendjét.

8. Javítani kell a bv. gazdálkodásának szervezettségét, rendjét, eredményességét, kiemelt 
figyelmet fordítva a személyi állomány rendszeres és nem rendszeres személyi juttatá
sainak lehetőségek szerinti növelésére, a decentralizált létszám- és bérgazdálkodásra, a 
beruházásokra, a felújításokra, a szolgálati technikai eszközrendszer bővítésére, az 
egyenruházati fejlesztésre.

9. Hatékonyabbá kell tenni a bv. állomány-utánpótlási tevékenységet. Meg kell kezdeni a 
bv. oktatási rendszerének továbbfejlesztését, elsősorban a bv. szakközépiskola és az 
egyetemi szintű bv. vezetőképzés kialakításának irányába.

lO.Szélesíteni kell a bv.-ben folyó tudományos kutatómunkát a bv. ágazati és funkcioná
lis feladatok tudományos megalapozása, a tudományos fokozattal rendelkezők számá
nak növelése érdekében.

11. A nemzetközi kapcsolat terén elsősorban a szomszédos országok, illetve az Európai 
Unió országai bv. szerveivel való együttműködésre kell törekedni, különös tekintettel 
arra, hogy az EU Hollandiát és Angliát jelölte ki a magyar bv. Európai Unióba történő 
belépéséhez szükséges felkészülése segítésére.

12. Részt kell venni a magyar állam létrejötte 1000. évfordulójának méltó megünnep
lésében.
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A büntetés-végrehajtás 1999. évi tevékenységének
értékelése

I.

A büntetés-végrehajtás általános helyzete

1. A büntetés-végrehajtás 1999. évi tevékenységét csak a korábbi néhány évben lezajlott 
folyamatokkal szerves összefüggésben lehet értékelni, mivel az utóbbi években olyan 
mennyiségi és minőségi problémák halmozódtak fel, amelyek az 1998. év végén és az 
1999. év elején kezdtek kicsúcsosodni, illetve felszínre kerülni.

A Kormány hivatalba lépését követően az igazságügyi tárca vezetése áttekintette a bün
tetés-végrehajtás helyzetét, meghatározta a fejlesztés főbb irányait és a végrehajtandó 
legfontosabb feladatokat. Ennek során figyelembe vette az előző kormányzati ciklus 
idején elvégzett és a folyamatban lévő fejlesztéseket.

A tárca vezetése a büntetés-végrehajtás továbbfejlesztésének főbb irányait a követ
kezőkben határozta meg:

-  a jogharmonizáció továbbfejlesztése, teljes körűvé tétele,

-  a büntetés-végrehajtás intézményrendszerének továbbfejlesztése,

-  a büntetés-végrehajtás személyi állományának stabilizálása, helyzetének javítása,

-  a büntetés-végrehajtás gazdasági helyzetének stabilizálása és gazdálkodásának 
fejlesztése,

-  a büntetés-végrehajtás felügyeleti és irányítási rendszerének fejlesztése

2. Az 1998. év végén végzett kincstári biztosi szakértői vizsgálatok során a büntetés
végrehajtás gazdálkodásában feltárt súlyos hiányosságok, valamint az 1999. év elején 
történt rendkívüli esemény (Döcher-ügy) kapcsán elrendelt vizsgálat megállapításai 
alapján újra kellett értékelni a büntetés-végrehajtás helyzetét és soron kívüli intéz
kedéseket kellett megtenni.

A büntetés-végrehajtás helyzetének újraértékelése során a következő főbb hiányossá
gok és problémák kerültek felszínre:

-  a büntetés-végrehajtás vezetői a gazdálkodás terén súlyos tervezési hiányosságokat, 
valamint szabálytalanságokat követtek el,

-  a bv. vezetése a személyi állománnyal sem anyagilag, sem erkölcsileg nem törődött 
megfelelően,

79



-  a büntetés-végrehajtás gyakorlata túlzottan liberális volt, a fogvatartottak részére 
egyoldalúan túlzott kedvezményeket biztosítottak, ugyanakkor kötelezettségeik tel
jesítését nem követelték meg megfelelően,

-  a jogszabályok értelmezésében és következetes végrehajtásában a gyakorlat nem a 
jogalkotói akaratnak megfelelően alakult,

-  a Bv. Országos Parancsnokság irányító szerepe és a bv. intézetekkel való kapcsola
ta nem volt megfelelő,

-  a bv. intézetek vezetőinek szemléletmódja, felelősségérzete nem volt kielégítő

Mindezen problémák oda vezettek, hogy a büntetés-végrehajtás személyi állománya 
kezdett elbizonytalanodni, valamint az egész szervezetet érintő működési zavarok köz
vetlen veszélye állt elő.

A problémák megoldásában a büntetés-végrehajtás vezetése nem tanúsított megfelelő 
hajlandóságot és együttműködési készséget, a kialakult helyzetre és erre is tekintettel 
az országos parancsnokot és gazdasági helyettesét beosztásából fel kellett menteni.

3. Az Igazságügyi Minisztérium vezetése a kialakult helyzet értékelését követően az 
1999. március 3 1-i országos értekezleten meghatározta a gyakorlati munka fejlesztésének 
főbb követelményeit, amely a következőkben összegezhető:

-  minden szakterületen érvényt kell szerezni a jogszabályi előírások megvalósulásá
nak, illetve a jogszabályok által meghatározott gyakorlati munka végzésének, min
denfajta jogszabályellenes gyakorlatot szigorúan fel kell számolni,

-  változtatni szükséges a vezetők és a személyi állomány szemléletmódján és han
gulatán, a nehézségek túlhangsúlyozása és a helyzet dramatizálása helyett az objek
tív körülményeknek megfelelő helyzetértékelést és cselekvési stratégiát kell kidol
gozni,

-  a vezetői munkában jobban érvényesíteni kell az önállóságot és a felelősséget,

-  a vezetőknek nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a személyi állománnyal való köz
vetlen foglalkozásra, törekedni kell az oldottabb munkahelyi légkör megteremtésé
re, gondosabban kell foglalkozni a fiatal munkatársak felkészítésével és beilleszke
désével,

-  a fogvatartottakkal való foglalkozás terén a rosszabbodó összetételüknek meg
felelőn stratégiát kell kialakítani keresni kell azokat az új módszereket, amelyekkel 
a veszélyesebb fogvatarottakat is kezelni lehet, elengedhetetlen a büntetés-jelleget 
kidomborító (előtérbe helyező), a jogszabályok keretei között maradó határozot
tabb fellépés velük szemben,
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-  a gazdálkodásban érvényesíteni kell az ésszerűbb, takarékosabb szemléletmódot és 
gyakorlatot, a döntésekért való nagyobb felelősséget, az egyes bv. szervek közötti 
hatékonyabb együttműködést,

-  meg kell teremteni a bv. szervezet új ellenőrzési rendszere működésének feltételeit, 
ennek megfelelően át kell alakítani az Országos Parancsnokság szervezetét, mely
nek során nagyobb szerepet kell kapniuk a szakmai területeknek,

-  az Országos Parancsnokság vezető szerepében jobban érvényesülnie kell a követ
kezetességnek, a határozottságnak, hatékonyabban kell foglakozniuk a bv. intéze
tek problémáinak megoldásával

4. A meghatározott iránymutatásnak megfelelően az új országos parancsnok kinevezését 
követően a büntetés-végrehajtás valamennyi területét érintő, intenzív fejlesztési folya
mat vette kezdetét, amely — az eltelt rövid idő ellenére — egy pozitív változási folya
mat beindulásához vezetett.

E folyamat főbb jellemzői a következők:

-  az Országos Parancsnokság átszervezését követően az irányító tevékenységben ha
tározott javulás kezdődött,

-  erősödött a bv. intézetek vezetőinek felelősségérzete, szemléletmódjukban egész
séges változási folyamat indult be,

-  az új országos parancsnok határozott, követelménytámasztó és következetes irányí
tó tevékenységének köszönhetően a bv. intézetek vezetői és a személyi állomány 
jelentős része felzárkózott az új vezetés mögé, feladataikat határozottabban, maga
biztosabban végzik,

-  a fogvatartottakkal való foglalkozás és bánásmód terén javult a jogok és kötelezett
ségek összhangjának és egyensúlyának érvényesítése, a bv. intézetekben az eddigi
eknél nagyobb hangsúlyt fektetnek a kötelezettségek teljesítésének megkövetelésé
re,

-  a büntetés-végrehajtás vezetése fokozottabban és felelősségteljesebben foglal
kozik a személyi állomány helyzetével és problémáival,

-  a gazdálkodás terén felgyülemlett, valamint az évközben felmerült problémákat, a 
lehetőségek keretein belül, a büntetés-végrehajtás vezetése megfelelően képes volt 
kezelni, azzal, hogy a gazdálkodási problémákat teljes körűen nem sikerült meg
oldani

A megindult változási folyamatot az utolsó negyedévben újabb események nehezí
tették, illetve hátráltatták:

-  az október 23-a előtti fogolyzendülési akarat-elhatározások,
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-  az eltávozások során elkövetett súlyos bűncselekmények (emberölés, erőszakos 
közösülés),

-  a korrupciós cselekménnyel elkövetett fogolyszöktetés.

Az október 23-a előtti eseményeket a büntetés-végrehajtás vezetése és személyi állo
mánya megfelelően kezelte , így a rendkívüli események bekövetkezését sikerült meg
előzni.

5. Az elmúlt év során a média fokozott érdeklődést tanúsított a büntetés-végrehajtás iránt. 
A pozitív hangvételű megnyilvánulások mellett egyes sajtóorgánumok negatív hangu
latkeltéssel próbálták befolyásolni a közvéleményt. A büntetés-végrehajtás új vezetésé
nek a normális rend helyreállítására irányuló törekvéseit túlzott szigorításként igyekez
tek beállítani.

II.
Irányítás és vezetés

1. Az Országos Parancsnokság irányító tevékenységére az év elején történt rendkívüli 
esemény erőteljesen rányomta bélyegét. A rendkívüli esemény vizsgálatának idő
szakában az OP vezetése szinte teljes mértékben csak az üggyel kapcsolatos teendőkre 
koncentrált. Az országos parancsnok és gazdasági helyettesének felmentését követően 
a megbízott országos parancsnok -— helyzetének és szerepének megfelelően — csak a 
folyamatos működéssel kapcsolatos ügyviteli teendőket látta el. Az irányító tevékeny
séget ténylegesen csak május 15-ét, az új országos parancsnok kinevezését követően 
lehet értékelni.

2. Az új országos parancsnoka büntetés-végrehajtási szervezet helyzetéről, tevékenységé
ről való széles körű tájékozódást követően, illetve részben azzal párhuzamosan, a való
ságnak és prioritásoknak megfelelően végezte el a helyzetértékelést és a fő cselekvési 
irányok megjelölését.

Az irányítás terén a legsürgősebb feladat az Országos Parancsnokság átszervezése és 
tényleges irányító szerepének helyreállítása volt. Az átszervezés sikeresnek ítélhető, az 
új szervezet a szakmai és az irányítási szempontoknak megfelelő, a kinevezett vezetők 
többsége megfelel az új követelményeknek. Természetesen nem várható el, hogy egy 
új szervezet, többségében új vezetőkkel, egy csapásra-tökéletesen működjön. Ennek el
lenére nem vitatható és jelentős eredményeknek tekinthető, hogy az összecsiszolódás 
stádiumában lévő szervezeti egységek munkájának köszönhetően az Országos Pa
rancsnokság tevékenységében az átszervezés során nem következett be törés.
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Az irányító tevékenységben a legmarkánsabban a belső szabályozás és az ellenőrzés te
rén észlelhető számottevő javulás. A szabályozási tevékenység szükségszerűen meg
élénkült, az új országos parancsnok közel 90 új belső szabályt bocsátott ki. Nyilvánva
ló, hogy a helyzet konszolidálódása után már nem lesz szükség ilyen erőteljes központi 
szabályozásra. Az ellenőrzések terén a szervezeti egységek közötti koordinációban, va
lamint az ellenőrzések szakszerűségében és objektivitásában történtek előrelépések.

Szükségszerű és természetes jelenségnek tekinthető, hogy az átszervezés utáni idő
szakban — a megoldandó feladatok sokasága és sürgőssége miatt — az Országos Pa
rancsnokság állománya, különösen a vezetők, szinte folyamatosan feszített munkatem
póban dolgoztak, ami olykor nehezítette az elmélyültebb, átgondoltabb munkát. Mind
ez azonban a helyzet stabilizálódásával minden bizonnyal megoldódik.

Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy az Országos Parancsnokság irá
nyító tevékenységében határozott javulási folyamat indult be, amely megfelelő alapo
kat teremtett a további fej lődéshez.

3. Az új országos parancsnok határozott, követelmény-támasztó és következetes, valamint 
az Országos Parancsnokság javuló irányító tevékenységének köszönhetően a bv. inté
zetek vezetői és a személyi állomány — némi tétovázás után — rövid idő alatt felzár
kózott az új vezetés mögé. A normális rend helyreállítására irányuló törekvésekkel 
egyetértettek, azokat kedvezően fogadták. Szemléletmódjuk és hangulatuk pozitív 
irányban változott, a problémák túlhangsúlyozása helyett a helyzet objektív értékelésé
re és a feladatok megoldására kezdenek koncentrálni. Határozottabbá vált a személyi 
állomány magatartása, fellépése, a korábban eluralkodott elbizonytalanodás és pesszi
mista hangulat kezd feloldódni.

A bv. intézetek parancsnokainak tevékenységében fejlődés tapasztalható az önállóság 
és a felelősségérzet terén, nagyobb hangsúlyt fektetnek a jogszabályi előírások mara
déktalan, következetes betartatására, hatékonyabban foglalkoznak a személyi állomány 
felkészítésével, gondjaikkal és problémáikkal.

III.
A személyi állomány helyzete

1. A személyi állomány helyzete az egész év folyamán kedvezőtlenül alakult. Az évek óta 
tartó nagyarányú fluktuációt nem sikerült megállítani, emiatt a kitűzött célt, a személyi 
állomány stabilizálását — minden erőfeszítés ellenére — nem sikerült elérni. A testü
lettől távozók száma jelentősen meghaladja a felvettek számát, emiatt egyes intézetek
ben állandósult a létszámhiány. Az előző három évhez viszonyítva kisebb arányban 
ugyan, de folytatódott a szolgálat felső korhatára előtti szolgálati nyugállományba vo
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nulás tendenciája (144 fő). Jelentősen emelkedett a közös megegyezéssel távozók szá
ma (115 fő), továbbá feltűnően sok közalkalmazott távozott a testülettől (220 fő).

2. A személyi állomány egészségi állapota — az átlagéletkor csökkenése ellenére — nem 
tekinthető kielégítőnek. Ezt többek között az is jelzi, hogy az 1998-as évihez viszo
nyítva szinte a duplájára nőtt az egészségügyi okok miatt nyugállományba helyezettek 
száma (110-ről 207-re), valamint tízszeresére emelkedett az egészségi okok miatt távo
zók száma (4-ről 40-re).

A többi fegyveres szervhez viszonyítva feltűnően magas az egészségügyi szabadságon, 
illetve a táppénzen töltött napok száma.

E kedvezőtlen tendencia megállításához az okok mélyrehatóbb elemzése és a meg
felelő intézkedések kidolgozása, szükség esetén a jogszabályok módosításának kez
deményezése szükséges.

3. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a HSzt. rendelkezéseinek megfelelően azokat a 
tiszthelyetteseket, akik nem rendelkeznek középiskolai végzettséggel, be kellett isko
lázni, ami több mint 1000 főt érint. Az iskolai tanulmányok miatt kiesett szolgálati időt 
csak túlórázással lehet megoldani, ami tovább növeli a munkaterheket és a költ
ségeket. Megjegyzendő, hogy a beiskolázásokat már 1997-től meg kellett volna kezde
ni, ezt azonban az akkori vezetés nem hajtotta végre, ez is oka a dömpingszerű beisko
lázásoknak.

4. A személyi állomány fegyelmi helyzete a számok tükrében az 1998-as évihez képest 
lényegesen nem változott, csupán mintegy 1,5 %-os csökkenés regisztrálható. A sze
mélyi állomány 11,2 %-ával, 708 fővel szemben indult büntető-, illetve fegyelmi eljá
rás.

Kedvező tendencia, hogy a parancsnokok határozottabban és következtesebben lépnek 
fel a bűncselekményt, illetve fegyelemsértést elkövetőkkel szemben. Ez hosszabb tá
von érezteti majd kedvező hatásait.

Aggasztó jelenség viszont a korrupciós cselekmények terjedése, a felderített esetekhez 
képest e téren jóval nagyobb a látencia, amit az is jelez, hogy a bv. intézetekben szá
mos alkalommal fedeztek fel tiltott tárgyakat (pl. mobiltelefonok), amelyek be
juttatásának körülményeit nem sikerült tisztázni.

5. A személyi állomány körében az erkölcsi és anyagi megbecsülésükkel kapcsolatban 
várakozó álláspont alakult ki, hiszen e téren ígéretekben a korábbi vezetés részéről sem 
volt hiány. A személyi állomány kedvezően fogadta az Igazságügyi Minisztérium és az 
Országos Parancsokság azon törekvéseit, hogy az anyagi juttatásokat a többi fegyveres
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szervek szintjére kívánják felhozni, e téren viszont konkrét eredményeket várnak. 
A kezdeti intézkedéseket (az üdülési hozzájárulás kifizetése, a túlóradíjak teljes körű 
kompenzálása) kedvező jelként értékelték. Tovább növelte a vezetés iránti bizalmukat 
az IM részéről átadott jutalmazási összeg, amelyből 1000 fő részesült jutalomban.

IV.
A szakmai feladatok ellátása

1. A bv. intézetek biztonsági rendszere az elmúlt évben megfelelően funkcionált, mind a 
belső, mind a külső biztonság kielégítően megvalósult.

A rendkívüli események, valamint a kényszerintézkedések száma az előző évekhez ké
pest lényegesen nem változott. Az új minőségű rendkívüli események (előállítás köz
beni fegyveres szökés, korrupciós cselekménnyel végrehajtott fogolyszöktetés) néma 
biztonsági rendszer hibájából adódtak. Az eltávozások során bekövetkezett rendkívüli 
események (Döcher gyilkosság, emberölés, erőszakos közösülés) pedig a liberális gya
korlat következményei voltak.

Számottevő javulás érzékelhető a társ fegyveres szervekkel való együttműködés terén, 
ami az október 23-a előtti fogolyzendülés akarat-elhatározásokkal kapcsolatos 
összehangolt intézkedésekben is megnyilvánult.

Aggasztónak tűnik viszont, hogy a fogvatartottak részéről növekedtek a személyi állo
mány tagjai ellen elkövetett erőszakos cselekmények, a rend és fegyelem megszilárdu
lásával az ilyen cselekmények száma várhatóan csökkeni fog.

Kedvezőtlen jelenségként értékelhető, hogy jelentősen növekedett a kábítószerrel való 
visszaélések száma, valamint egyre több mobiltelefont juttatnak be a bv. intézetekbe. 
Az ilyen cselekmények megakadályozása érdekében szigorú intézkedéseket szükséges 
megtenni, többek között hatékonyabb felderítő tevékenységet kell megszervezni és ki 
kell alakítani a megfelelő kontroll rendszert.

i

2. A fogvatartottak helyzetét illetően a létszám növekedése mellett az összetételük romlá
sa is tapasztalható, növekedett a visszaesők aránya, az idegen állampolgárságú fogva
tartottak, valamint a szervezett bűnözői körökhöz tartozó fogvatartottak száma. Főleg a 
mezőgazdasági bv. intézetekben jelent egyre komolyabb problémát, hogy az összetétel 
romlása miatt jelentősen nő az elítéltek I. és II. biztonsági csoportba sorolásának koc
kázata, ami a munkáltatásban is nehézségeket okoz.

Fejlődésként értékelhető, hogy az új elvárásoknak és iránymutatásoknak megfelelően a 
fogvatartottak irányában fokozódott a követelménytámasztás. A jogok érvényesülé
sének biztosítása mellett fokozottabban megkövetelik kötelezettségeik teljesítését is. 
A humánus bánásmód alapkövetelményének megtartása mellett egyre inkább a kellő
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szigort is alkalmazzák velük szemben. Örvendetes viszont, hogy e tekintetben a szemé
lyi állomány részéről túlkapások nem voltak tapasztalhatók. Mindezen folyamatoknak 
köszönhetően javult a bv. intézetek belső rendje és fegyelme.

Az IM vezetésének elvárásaihoz és iránymutatásához igazodóan a bv. intézetekben 
gondosabban és körültekintőbben mérlegelik a különféle jogcímeken (büntetésfélbe
szakítás, eltávozás, kimaradás) történő eltávozások engedélyezését. E tekintetben a ju 
talmazás terén is erőteljesebben érvényesül az intézet elhagyásával járó jutalmak kivé
teles jellege.

Nem sikerült viszont előrelépni a fogvatartottak oktatása, szakképzése és a részükre 
biztosítandó programlehetőségek terén. Ebben a tekintetben az Országos Parancs
nokság célkitűzései előremutatóak, a gyakorlati megvalósulást azonban a költségvetési 
eszközök szűkössége erőteljesen gátolhatja.

V.
A költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása

1. Az 1999. év az IM és az Országos Parancsnokság gazdálkodási kapcsolatrendszerében 
is zavarokkal indult, amely az országos parancsnok felmentéséig fennmaradt. Ebben az 
időszakban jellemző volt, hogy az előző országos parancsnok a miniszteri (államtitkári) 
döntést igénylő, határidős ügyekben az előterjesztéseit olyan időpontban terjesztette 
fel, hogy az azokban érintett főosztályok nem tudtak állást foglalni, illetve több esetben 
a szolgálati utat sem tartotta be. Előfordult, hogy a vélt vagy valós költségvetési gond
jaikat csak jelezték az IM-nek, de azokra megoldási javaslatot nem tettek. Mindezek 
mellett a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos, a minisztérium felügyeleti szervei
től megfelelő időben jelzett észrevételeket, feladatokat figyelmen kívül hagyták, több 
esetben az azokra adott válaszok, reakciók nem tükrözték az együttműködési készsé
get, esetenként elutasítóak voltak. A helyzetet súlyosbította, hogy a gazdasági vezetés 
(gazdasági főigazgató) szakmai munkája alacsony színvonalú, irányító tevékenysége és 
képessége gyenge volt.

2. A bv. szakmai területen jelentkező hiányosságok negatív hatásait jelentősen növelték 
azok a gazdálkodási hibák, amelyek az év első felére még jellemzőek voltak, ezek a 
következőkben foglalható össze.

-  a gazdálkodást irányító vezetők nem vizsgálták a kötelezettség-vállalásokat meg
előzően a költségvetési forrásoldal, a rendelkezésre álló előirányzatok meglétét és 
gyakorlatilag fedezet nélkül vállaltak kötelezettséget (pl. az üdülési támogatás, bér- 
fejlesztés),
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-  nem voltak szakmailag megalapozottak és pénzügyileg kellően előkészítettek a 
költségvetési tervek,

-  a gazdálkodási gondok megoldására nem kerültek kidolgozásra olyan megfelelő 
elképzelések, amelyekkel kezelhetőek lettek volna az egyre szaporodó pénzügyi 
problémák,

-  nem volt megfelelő és folyamatos a külső kapcsolattartás (PM, Kincstár stb.), azok 
lehetőségeit nem használták ki a szükséges mértékben,

-  a decentralizált illetmény- és munkaerő-gazdálkodás bevezetését, a jogszabályi elő
írások ellenére folyamatosan halasztgatták,

-  a pénzügyi gondokat fokozta, hogy a pénzügyi és humán erőforrásokkal történő 
gazdálkodás személyileg és irányításban is elkülönült, a döntések költségvetési ha
tását nem megfelelően elemezték,

-  a hibás és halasztgatott döntések a személyügyi szakterületen (időben elmaradt a 
tiszthelyettesek középiskolai végzettsége megszerzésének előkészítése, a hibás il
letmény-, illetve rendokozati besorolások) tovább növelték a költségvetési hiányo
kat,

-  a több milliárdos beruházások nem voltak megfelelően előkészítve, nem történtek 
meg a kivitelezések előtt a szükséges gazdaságossági-hatékonysági számítások, a 
kivitelezések felügyelete nem volt megfelelő

3. Az új országos parancsnok kinevezésével — minisztériumi elvárásokat, követel
ményeket érvényesítve — pozitív változások indultak meg a gazdálkodás terén is. 
A büntetés-végrehajtás 1999. második félévi tevékenységében meghatározó súlyú volt 
a korábbi évekből örökölt és többé-kevésbé ismert, valamint az év során feltárt súlyos 
költségvetési finanszírozási és gazdálkodási gondok kezelése, a napi gondok megoldá
sára irányuló erőfeszítések összehangolása. A viszonylag rövid idő alatt végrehajtott 
szervezeti és személyi változások révén az OP irányító tevékenységében a határozott
ság, az egyértelmű feladat-meghatározás nyilvánul meg, ugyanakkor a pénzügyi és 
gazdasági válságkezelést javította volna, ha az országos parancsnok gazdasági helyet
tesének kinevezésére korábban került volna sor.

Az új gazdasági vezetésnek a következő eredményeket sikerült elérnie:

-  az 1999. évi jelentős személyi juttatás hiány ellenére — a feladatok, előirányzatok 
átcsoportosításával — biztosították a személyi állomány jogszabály szerinti járan
dóságait (pl. üdülési támogatás, többletszolgálati díjak) és — a szükségletek felül
vizsgálatával, az előirányzatok átrendezésével — előkészítették a rendszeres sze
mélyi juttatások 2000. évi kötelezettségeinek teljesítését,
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-  megtörtént a büntetés-végrehajtás gazdálkodási helyzetének aprólékos, pontos fel
tárása, a finanszírozási gondok megoldásához elképzelések, javaslatok kerültek ki
dolgozásra,

-  a gazdálkodás irányításában szigorú, következetes irányvonal érvényesül, melynek 
következtében a személyi juttatások felhasználása, a beruházások finanszírozása 
szoros elszámolási rendszerben történik. Mindezek garanciát jelentenek a jövőre 
nézve is a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartására,

-  a határidőn túli tartozásokat és követeléseket a lehetőségek keretein belül igyekez
tek kezelni, az 1999. évben kincstári biztos kijelölésére bv. szervnél nem került sor,

-  megtörtént egy hatékonyabb szervezeti struktúra létrehozása,

-  a vezetés felvállalta a szükséges személyügyi intézkedések végrehajtását és az 
ezekből eredő anyagi kiadások rendezését,

-  új állománytábla készült, amellyel párhuzamosan kidolgozták és 2000. január 1-től 
bevezették a személyi juttattatásokkal és a munkaerővel való önálló intézményi 
gazdálkodás rendjét,

-  a BVOP vezetése — a minisztérium közreműködésével — a gazdasági gondok 
megoldása érdekében az illetékes szervek felé megfelelő kapcsolatokat épített ki és 
jelentős “lobbizásba” kezdett a pénzügyi források biztosítása érdekében

4. Az Országos Parancsnokság jelentése nem kellő súllyal foglalkozik ugyan, de az 1999. 
évi gazdasági tevékenység értékelése során mindenképpen szólni kell az áthúzódó — 
hatásában fokozottan a 2000. évet érintő — Venyige utcai beruházás helyzetéről. 

Az 1M ellenőrzési főosztálya és büntetés-végrehajtás felügyeleti főosztálya 1999-ben 
indított — jelenleg is folyamatban lévő — közös célvizsgálatának eddigi tapasztalatai 
szerint az 1996-ben megkezdett beruházást az átgondolatlanság, a szervezetlenség, a 
tervszerűtlenség és a megfelelő ellenőrzés hiánya, vagyis az irányítatlanság és a pazar
lás jellemezte. Annak ellenére, hogy a bv. új vezetése többféle intézkedést tett a beru
házás sikeres, határidőre és takarékosan történő befejezése érdekében, a bekerülési ösz- 
szeg az eredetileg jóváhagyott 3 milliárd forint helyett előreláthatólag eléri majd az 5 
Mrd Ft-ot. Külön probléma, hogy a 2000. évi költségvetés 1,2 Mrd Ft-ot tartalmaz a 
beruházás befejezésére, ugyanakkor a kifizetések várhatóan elérik a 2 milliárd forintot.

VI.
A gazdasági társaságok tevékenysége

1. A gazdasági társaságok 1999. évi tevékenységének teljes körű értékelésére csak az éves 
beszámolóik összeállítása után (március közepétől) kerülhet sor, mégis meg kell állapí
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tani, hogy az egyes társaságokkal kapcsolatban közismert gondokról, tendenciákról és 
az 1999. évben végrehajtott feladatokról az évet bemutató jelentés — súlyához, a vál
ságban lévő társaságok helyzetéhez, az elítélt foglalkoztatás csökkenésével, esetleges 
megszűnésével kapcsolatos veszélyekhez képest — nagyon kevés értékelést tartalmaz.

2. Az 1999. év a gazdasági társaságok életében is változások éve volt. 1998. december 
31-i hatállyal valamennyi társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottságának lejárt a ki
nevezése, illetve megbízatása. Az ügyvezetők kinevezése még az év elején megtörtént, 
a felügyelő bizottságok tagjainak, elnökeinek személye az év során több alkalommal 
változott. Az alapító képviselőjének személye szintén — a vezetői változások során — 
kettő esetben (március 31-én, május 20-án) cserélődött. Az alapító képviselőjének a 
B VOP állományában lévő apparátusát is érintette a szervezeti korszerűsítés. Az év vé
gére megtörtént a gazdasági társaságok egységes könyvvizsgálói rendszerének kialakí
tása, amely a többszöri egyeztetések eredményeként már megfelel a jogszabály előírá
sainak. A gazdasági társaságok alkalmazottaira vonatkozóan új premizálási elvek ke
rültek kidolgozásra, amely nagyobb arányban ismeri el a társaságoknál a költségvetési 
támogatásoktól függetlenül elért gazdálkodási eredményeket, az állomány szakmai erő
feszítéseit.

3. Komoly erőfeszítésekkel sikerült elérni, hogy 1999-ben a gazdasági társaságok keretén 
belül foglalkoztatottak éves állományi átlaglétszáma 4365 fő volt, a foglalkoztatott el
ítéltek száma — az összes gazdasági társaságot tekintve — az 1998. évi 4450 főhöz 
képest jelentősen nem csökkent. Sajnálatos viszont, hogy — nem csak a gazdasági tár
saságokat terhelő körülmények hatására — romlottak egyes gazdasági társaságok elő
zetes eredményadatai (veszteség). Az Alföldi Bútorgyár Kft. már csőd-, illetve végle- 
számolás-közeli helyzetbe került. Súlyos gazdasági gondokkal küzd az Allampusztai 
Kft is.

E társaságok finanszírozási gondjai már más, jobban gazdálkodó, vagy jobb adottsá
gokkal rendelkező társaságok rovására tovább nem rendezhetők. A két társaságnál 
prognosztizált 76, illetve 100 milliós negatív eredmény (veszteség) visszavezethető az 
örökölt gazdasági profil piacképtelenségére, a törzstőke feltöltésének hiányára, az el
múlt évben alkalmazott mezőgazdasági támogatási rendszer— állami tulajdonú társa
ságok számára kedvezőtlen — szabályozására, de jelentős része van benne a társaságok 
vezetésének, a sikertelen reorganizációs programnak is.

A többi gazdasági társaság helyzete nem olyan drámai mint az előbbieké, de a tenden
cia azt mutatja, hogy azoknál is folyamatos a tőkehiány, a likvidforrások hiánya, vala
mint szinte semmi forrás nem áll rendelkezésre a profilok fejlesztésére és változtatásá
ra. Mindezek azért is veszélyesek, mert az elítélt-foglalkoztatás eddig fenntartott ered
ményeire — ezáltal az intézetek biztonságára — is negatívan hatnak.
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4. Az alapító képviselőjének BVOP-n működő apparátusa a társaságok irányításában, a 
működés fenntartásában 1999-ben nem az elvárt szinten látta el feladatát. Nem kellően 
érzékelte a büntetés-végrehajtás szakmai oldalát érintő, a fogvatartotti foglalkoztatás 
esetleges csökkenésének hatásait sem.

5. A társaságok “talponmaradásához” számításba vehető profilok átcsoportosítása, újak 
kialakítása, a büntetés-végrehajtás belső ellátásában való nagyobb arányú részvételben, 
az egyes társaságok magasabb szintű kooperációjában lévő lehetőségek kidolgozása és 
megszervezése folyamatban van, de hosszú időre történő stabilizálásuk belső források
ból már nem rendezhető. Az azonos profilú gazdasági társaságok integrációjában, szer
vezeti átalakításokban rejlenek még gazdálkodási tartalékok, de egy esetleges új va
gyonkezelő szervezet létrehozásának jogszabályi hátterét, gazdaságosságát még tisz
tázni kell.

6. A 2000. év feladata, hogy kérni kell a tulajdonos, a magyar állam támogatását az el
ítélt-foglalkoztatás eddig elért szintjének megtartásához, valamint sürgős intézkedés 
szükséges Szegeden és Allampusztán a munkaképes fogvatartottak folyamatos és gaz
daságos foglalkoztatásának megoldása érdekében.

VII.
Összegzés

1. Összességében a büntetés-végrehajtás területén a legutóbbi néhány évet mérlegelve, az 
1999-es esztendő “ellentmondásos és rendhagyó évnek” tekinthető, ugyanis az év fo
lyamán olyan minőségű események és változási, átalakulási folyamatok történtek, ame
lyek a korábbi évekre nem voltak jellemzőek.

Ennek ellenére a büntetés-végrehajtás új vezetése és a személyi állomány a problémák
kal és feszültségekkel terhes időszakban derekasan és tisztességgel helytállt. A bv. in
tézetek, intézmények és gazdasági társaságok feladataikat a jogszabályoknak megfele
lően, törvényes keretek között teljesítették. A bv. szervezetek tevékenységében nem 
következett be törés, a súlyos működési zavarokat sikerült elkerülni.

Lényeges eredménynek tekinthető, hogy megindult egy egészséges változási folyamat, 
ami nem azt jelenti, hogy a problémákat és ellentmondásokat teljes körűen sikerült ki
küszöbölni illetve felszámolni, de a további hanyatlást meg lehetett állítani és olyan 
fordulatot tenni, melynek következtében az eddigi eredmények megfelelő alapokat te
remtettek a további fejlődéshez.

A költségvetési gazdálkodás területén a legfőbb személyi, szervezeti és szervezési fel
tételek 1999. év második felében létrejöttek, de a büntetés-végrehajtásnál évek óta je-
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lentkező forráshiányok rendezése — a saját belső erőfeszítéseken kívül — a központi 
költségvetés további beavatkozását is szükségessé teszi. Ezek együttesen biztosíthatják 
a 2000. év során a büntetés-végrehajtás működőképességének fenntartását.

A gazdasági társaságok 1999. évi gazdálkodásában jelentkező súlyos gondokra tekin
tettel meg kell erősíteni az alapító képviselőjének BVOP-n lévő szakmai apparátusát, 
amelynek az eddigieknél hatékonyabban és intenzívebben kell ellátnia az alapvető va
gyonkezelői feladatokat és a gazdasági társaságok működésének szakmai felügyeletét.

Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium
bv. felügyeleti főosztály ellenőrzési főosztály

Igazságügyi Minisztérium 
pénzügyi és gazdasági főosztály
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