1. sz. melléklet

Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, a büntetés-végre
hajtás országos parancsnokának szóbeli kiegészítő
jelentése a büntetés-végrehajtási szervezet 2001. évi
össztevékenységét értékelő, 2002. évi fő feladatait
m eghatározó értekezleten
Tisztelt Miniszter Asszony, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki részt vesz a Büntetés-végrehajtási Szer
vezet 2001. évi össztevékenységét értékelő, 2002. évi fő feladatait meghatározó értekezleten.
Köszöntőm a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság, a 31 intézet, a 7 intézmény,
a 12 gazdasági társaság parancsnokait, vezetőit.
Köszöntőm a társ rendvédelmi szervek, a bíróságok, az ügyészségek azon vezetőit, a tu
dományos élet jeles képviselőit, akik elfogadták meghívásunkat és megjelentek.
Külön köszöntőm a Büntetés-végrehajtási Szervezet felügyelő Igazságügyi Minisztérium
megjelent vezetőit, az államtitkár, főcsoportfőnök urakat, a megjelent főosztályvezető höl
gyeket, urakat.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntőm Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter aszszonyt, rendezvényünk elöljáróját.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai értekezleten a következő munka és időrend szerint terveztük:
1. Elsőként kérem Miniszter Asszonyt, szíveskedjen engedélyezni, hogy szóbeli kiegészí
tőjelentést tehessek az önértékelő jelentésünkhöz.
2. Kiegészítő jelentésemet követően a BV Országos Parancsnokság szakterületeinek első
számú vezetői tesznek kiegészítő jelentést.
a) Csóti András bv. ddtbk., általános helyettesem
b) Varga Valéria bv. ddtbk., gazdasági helyettesem
c) Dr. Kiss Imre, a Hivatal vezetője
d) Dr. Lipták László bv. ezredes, a Személyügyi és Szociális Főosztály vezetője
e) Csorba György bv. ezredes, az Ellenőrzési és Vizsgálati Főosztály vezetője

3. Majd az együttműködő szervek jelenlévő képviselőinek lesz lehetősége hozzászó
lásra.
4. Ezt követően a jelentkező intézetparancsnokok, intézményigazgatók, ügyvezető
igazgatók tehetnek jelentést.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Büntetés-végrehajtási Szervezet az Igazságügyi Minisztérium által meghatározott
határidőre elvégezte az önértékelést a Szervezet 2001. évi össztevékenységéről.
Az önértékelésről szóló jelentést Miniszter Asszonynak, a felügyeletünkben résztvevő
IM vezetőknek felterjesztettem. A 36 oldalas, 22 melléklettel bővített jelentés a követke
ző 11 tevékenységi körről szól:
1. A vezetés és irányítás
2. A személyi állomány juttatásai, szociális és fegyelmi helyzete
3. A biztonságos szaktevékenység
4. A védelmi tevékenység
5. A fogvatartottak helyzete
6. Az egészségügyi tevékenység
7. A költségvetési gazdálkodás
8. A gazdasági társaságok működése
9. A hivatali és funkcionális tevékenység
10. Az ellenőrzési tevékenység
11. A BV. 2002. évre javasolt fő feladatai
Az összefoglaló jelentést - amely a 31 intézet, a 7 intézmény, a 12 gazdasági tár
saság, a BVOP főosztályai jelentései figyelembevételével lett összeállítva - valamen
nyi BV Szervezet vezetője megkapta. A szervek vezetői a jelentés tartalmáról tájé
koztatták a beosztott vezetőket, és a jelentés ismeretében vesznek részt értekezletün
kön.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szinte minden ember, legyen akár magánszemély, akár valamely szervezetben be
osztott vagy vezető, amikor egy év kezdetén az előző év történéseit átgondolja, elem
zi, értékeli, általában keresi azokat a fő jellemzőket kifejező nyelvtani jelzős szerke
zeteket, amelyek megfelelnek az év sokféle, sokszínű történéseinek.
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A BV Szervezet 2001. évi tevékenységére én legjellemzőbbnek az alábbiakat találtam:
- „a bv állomány juttatásai és elismerése jelentős növekedésének éve”;
- „afogvatartotti létszámnövekedés éve
- „a viszonylag kevés számú rendkívüli esemény éve
- „a bv költségvetési finanszírozásának éve
„A bv állomány juttatásai és elismerése jelentős növekedésének éve” jelzős szerkezet
több pozitív - az állományra kedvező - intézkedés megtörténte miatt választottam és tettem
első helyre. A kapcsolódó tények a következők:
- a bv hivatásos állomány 2001. január 1-én átlagosan 8,75%-os béremelésben részesült;
- 2001. július 1-jén a tisztek átlagosan 63,22%-os (összegszerűségében 82.359 Ft/fő/hó)
a zászlósok és tiszthelyettesek 38,25%-os (26.043 Ft/fő/hó) illetményemelésben része
sültek;
- 2001-ben a hivatásos állomány ruházati utánpótlási illetményeként az előző évi 45.000
helyett 68.550 Ft-ot fizettünk ki;
- a közalkalmazottak 2001. évi illetményemelése 12,95%-os volt;
- 2001. márciusában 12.888 Ft kereset-kiegészítést kapott minden közalkalmazottunk;
- tovább növeltük a közalkalmazottak ruházati hozzájárulását, amely 1999-ben 7500 Ft,
20.000 Ft, 2001-ben 22.200 Ft lett;
- 2001. novemberében közalkalmazottaink, akik nem részesültek az év második felében
illetményemelésben, másfél havi illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesül
tek;
- azon közalkalmazottaink, akik 2000. szeptember 1. és 2001. szeptember 1. között nem
részesültek legalább 12%-os illetményemelésben, azok egyszeri kereset-kiegészítést
kaptak;
- Az Igazságügyi Minisztérium 2001. végén a BV jutalomkeretét további 20,1 millió Fttal növelte, melyből 500 fő intézeti dolgozó részesült egységesen 30.000 Ft összegű ju
talomban;
- üdülési hozzájárulásban (16.000) a teljes állomány részesült;
- összességében a bv. személyzetből 2001-ben 2724 fő (az állomány 38%-a) kapott elis
merést.
„A viszonylag kevés számú rendkívül esemény éve" minősítést a következő adatokkal,
tényekkel szeretném bizonyítani:
- külső támadás, behatolás, biztonsági építmények rongálása nem történt;
- fogolyzendülés nem történt;
- terrorcselekmény, túszejtés nem történt;
- amíg 1999-ben 15 estben 16 fő, 2000-ben 18 esetben összesen 19 fő, addig 2001-ben
7 esetben összesen 9 fő szökött meg;
- fegyverhasználatra nem volt szükség, nem került sor.
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„A fogvatartottak létszámnövekedés eve” jelző megítélésem szerint értékesebbé teszi a
2001. évi eredményeinket, hiszen jelentősen nem változó erőkkel, eszközökkel nagyobb lét
számú fogvatartottat kellett kezelnünk, mint az előző években.
A FOGVATARTOTTAK LÉTSZÁMA

1998. decem ber 31.

14.336 fő

1999. decem ber 31.

15.110 fő

2000. decem ber 31.

15.599 fő

2001. decem ber 31.

17.235 fő

Férőhely kapacitás

2001. decem ber 31.

10.799 fő

Telítettség

2001. decem ber 31.

159%

„A BV költségvetési finanszírozásának éve” azt jelentette számunkra, hogy a BV egyetlen
korábbi évben sem kapott olyan nagymértékű költségvetési támogatást, mint a 2001. évben.
„A BV KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSÁNAK ÉVE”
A KÖLTSÉGVETÉS HELYZETE és
A TERVEZETT ELŐIRÁNYZAT A 2001. ÉV KEZDETÉN
1. A 2001. évi kezdetekor nem volt adósságállomány.
2. A 2001. évi költségvetési előirányzat 11%-kal (1 milliárd 961 millió forinttal) haladta meg
a 2000. évi előirányzatot.
A BV KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK
TERVEN FELÜLI NÖVEKEDÉSE 2001-BEN
1. Kormány: A Hszt. új illetményrendszere 2 milliárd 26,7 millió Ft.
2. Kormány: A közszféra kereset-kiegészítése 133 millió Ft.
3. Kormány: A minimálbér felemelése 12,2 millió Ft.
4. Kormány: Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak béremelése 0,7 millió Ft.
5. Kormány: A központi költségvetés tartalékából 1 milliárd 81 millió Ft.
6. IM: A személyi állomány munkakörülményeinek javítása, dologi kiadások 370,1 millió Ft.
20,2%-os TÁMOGATÁS 3 MILLIÁRD 624 MILLIÓ FT.
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Tisztelt Miniszter Asszony, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2001. évben elért eredményeihez jelentősen hozzájá
rult az Igazságügyi Minisztérium felügyeleti tevékenységének segítő jellegű, sok esetben főként a politika és a jogalkalmazás határvonalán mutatkozó ügyek vonatkozásában - dön
tés-előkészítési feladatokat is átvállaló aktivitása.
Ezért, továbbá a személyi állomány élet- és szolgálati körülményei jelentős javulása ér
dekében tett intézkedésekért egész állományunk nevében köszönetét mondok az IM vezeté
sének, a felügyeletünkben munkát végzett IM állománynak.
Az együttműködő szervek, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a határőrség, a vám- és
pénzügyőrség, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a
helyi önkormányzatok - és lehetne még sorolni - óriási segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a
2001. évi büntetés-végrehajtási össztevékenységet eredményesnek minősíthessük. Köszönetünket fejezem ki együttműködésükért.
Végezetül, de nem utolsó sorban a büntetés-végrehajtási állomány döntő hányadát is kö
szönet illeti meg az elmúlt évi munkáért, szolgálatért.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindnyájan tudjuk azt, hogy a 2001. évben is voltak feszültségek, hiányosságok, történ
tek hibák, sőt bűnök (bűncselekmények), is a büntetés-végrehajtási összevékenységben.
Pozitív eredményeink ellenére sem feledkezhetünk meg az évközben eltávolított, volt
kollégáink által elkövetett korrupciós cselekményekről, a szolgálatban elkövetett hivatali,
katonai bűncselekményekről, a szökésekről, még ha jelentősen kevesebb is volt a számuk,
mint a 2001. év előtti években. Gondolnunk kell a fogvatartotti foglalkoztatás hiányosságá
ra, az intézetünkben jogszerűtlenül bekerült, majd felderített 237 db rádiótelefonra, a 8 eset
ben előtalált kábítószerre, a 11 fogvatartotti öngyilkosságra, az egyébként összességében
tisztességes, a lehetőségekhez mérten eredményes gazdálkodást folytató gazdasági társasá
gaink működésbeli gondjaira is.
Tisztelt Miniszter Asszony, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ennyiben kívántam szóban kiegészíteni éves önértékelő jelentésünket, köszönöm figyel
müket.
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2. sz. melléklet

Csóti A ndrás bv. dandártábornok jelentése
Tisztelt Miniszter Asszony! Hölgyeim és Uraim!
Kiegészítő jelentésemben a bv. szervezet 2001. évi munkáját értékelő jelentéshez és az Országos
Parancsnok Úr szóbeli kiegészítéséhez kapcsolódóan a hagyományos értelemben vett szakmai terü
letek munkájáról, feladat végrehajtásáról az alábbiakat jelentem.
Az egy évvel ezelőtti, a 2001. évi fő feladatokat meghatározó értekezletünkön kiemelt hangsúlyt
kapott munkánk alapja a biztonság és a rend. Az egyértelmű feladat meghatározás, a következetes
számonkérés, a magas színvonalú gyakorlati végrehajtás, a már többször említett feltételrendszer lé
nyegi javulása együttesen azt eredményezték, hogy szakmai mutatóit tekintve eredményes évről ad
hatunk számot.
A törvényes működés szempontjából kiemelendő, hogy az értékelt időszakban tovább csökkent a
bv. hibájából bekövetkezett jogtalan fogva tartások száma (összesen 4 eset), amely arányszámát te
kintve - hangsúlyozva, hogy az érintett oldalról egy sem tolerálható - kiváló mutató, s nyilvántartá
si területen dolgozó munkatársaink tevékenységét dicséri.
A bv. szervezet által teljesített, majdnem 43 ezres előállítások megszervezése és végrehajtása ki
emelt alapfeladatunk. Ehhez a számhoz képes minimális a különböző okokból elmaradtak aránya. Ez
azonban figyelmeztető jel, s konkrét intézkedéseket igénylő tény, hogy a bv. hibájából - elsősorban
figyelmetlenségből - tavaly 16 esetben nem teljesítettük e kötelezettségünket. A több mint 100 ezres
„ mozgatási”- szállítás, előállítás, célszállítás - tevékenységünket esemény nélkül teljesítettük.
Kérem, engedjék meg, hogy megismételjem Vezérőrnagy Úr által már elmondottakat annyiban,
hogy én is kiemeljem: a 2001. Évben a nagyarányú létszámnövekedést is figyelembe véve, intézmé
nyeinkben nem történt fogolyzendülés, terrorcselekmény, az élet kioltásával járó cselekmény. Az év
során több alkalommal érkezett jelzés, hogy a fogvatartottak különböző okok miatt tömeges ellen
szegülést terveznek. Ennek, tettekre váltását, megelőző intézkedésekkel eredményesen megakadá
lyoztuk. Ebben nagy szerep jutott a pontos információáramlásnak, a különböző szinteken hozott
gyors és szakszerű döntéseknek, a végrehajtási színvonal számottevő javulásának, valamint az
együttműködő szervek aktív közreműködésének.
Amennyiben Vezérőrnagy Úr is egyetért, és nem tekinti hatásköri eltévelyedésnek az év minő
sítését, még egy jelzős szerkezettel kiegészíteném. Véleményem szerint a 2001. év az „együttmű
ködés éve" is volt. A közös cél érdekében konkrét, érdemi feladat végrehajtás volt jellemző az
egész év során. A teljesség igénye nélkül külön is kiemelném a biztonsági vizsgálatok végrehajtá
sát, a szállítási és előállítási feladatok teljesítését, a jogalkalmazás során felmerült kérdésekben
egységes álláspont kialakítását és a megkötött együttműködési megállapodásokat. A szakterületen
dolgozók nevében köszönöm minden érintett szerv vezetőjének, munkatársának ez irányú készsé
gét, gyakorlati munkáját.
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Az események közül kiemelendő, hogy a fogolyszökések száma lényegesen csökkent,
ugyanakkor azt is érzékelnünk kell, hogy az engedély nélküli eltávozások száma emelkedett.
Itt is hangsúlyoznám, hogy megelégedettségre, elbizakodottságra nincs sem alapunk, sem
okunk, sem lehetőségünk. A börtön „veszélyes üzem’’, állandóan változó kockázati ténye
zőkkel, ezért a legkisebb hiba, egyetlenegy munkatársunk mulasztása veszélyeztetheti az
egész rendszer működését.
Itt szólnék arról, hogy az intézetek biztonsági helyzetét veszélyezteti a viszonylag magas,
rádiótelefonok száma. Az illegális kapcsolattartás veszélyezteti a büntetőeljárások sikerét,
módot ad az ellenőrizhetetlen kapcsolattartásra, de lehetőséget teremt a különböző intézetek
ben elhelyezett fogva tartottak folyamatos kommunikációjára is. Az idei év fő feladatának
tehát annak kell lenni, hogy a felderítés hatékonyságának fokozása mellett a bekerülés lehe
tőségét kell a minimálisra szűkíteni.
A megnövekedett létszámú és sajátos összetételű populációt is figyelembe véve örvende
tes, hogy a fegyelmi index csökkent - ahogy az írásos jelentés fogalmaz - „ biztató stagná
lás figyelhető meg”. A zsúfoltságból adódó agressziónövekedés mellett, kiemelt figyelmet
kell fordítanunk az öngyilkossági cselekmények megelőzésére, a megfogalmazott stratégi
ánk gyakorlati munkában történő alkalmazására.
Hölgyeim és Uraim!
Neves külföldi - keleti szomszédunkban dolgozó - kollégám mondta egy nemzetközi
konferencián: „nekem is van egy jó hírem: rabunk van bőven”. Az írásos jelentés és Vezér
őrnagy Úr is pontosan bemutatta a mi helyzetünket. Az igazi probléma véleményem szerint,
az igen magas telítettségi mutató, s az a trend, amely tovább folytatódik. Jelenlegi létszá
munk 17. 415 fő, amely egy hónap alatt 180 fős létszámnövekedést jelent. Ezért elemi érde
künk, hogy folyamatban lévő beruházásainkat határidőre befejezzük és az így nyert új férő
helyeket használatba, vegyük. Ismételten és közösen át kell tekintenünk elhelyezési lehető
ségeinek, és valamennyi belső tartalékunkat fel kell tárnunk, s működtetnünk kell.
Ezen a fórumon is tisztelettel kérem Miniszter Asszonyt, hogy a bv. férőhely bővítési
programját támogatni szíveskedjen.
Tisztelt Értekezlet!
Az értékelt időszak kiemelkedő eredményének tartom, hogy a 11%-os létszámemelkedés
működési zavart nem okozott, minden esetben befogadtuk, elhelyeztük és elláttuk a bv. őrize
tébe utalt személyeket úgy, hogy a bv. intézetek és intézmények rendje és biztonsága erősödött.
Ebben nagy szerepe volt az intézetek által szervezett és végrehajtott programoknak. A ki
vetítőn megjelenő alaptétel a gyakorlatban igazolódott: az események megelőzésének igen
hatásos módja a fogvatartotti programok repertoárjának bővítése. Az időre való tekintettel
méltatlanul röviden jelentem, hogy a Börtönlelkészi Szolgálat igen eredményesen, a szerve
zeti struktúrába illeszkedve működött. Tevékenységét talán egyik fiatal kollégám jellemezte
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a legpontosabban: amíg nem volt, nem éreztük hiányát, ha most nem lenne, óriási lenne hi
ányérzetünk.
Az esélynövelés, a reintegráció szempontjából az oktatás és képzés fontosságát gondo
lom, nem kell külön hangsúlyoznom. A saját, és külső erőforrások célirányos elosztásával,
hatékony felhasználásával nagyon sok fogvatartottnak tettük lehetővé, hogy kedvezőbb fel
tételekkel kezdje meg a szabadulás utáni életét.
A terápiás jellegű, személyiségfejlesztő, valamint önismereti és konfliktuskezelési trénin
gek egyre nagyobb teret kapnak az intézeti munkában.
A 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás a biztonsággal kapcsolatos kérdések
újragondolását és értelmezését követelték meg. Ebben hangsúlyozott szerepet kapott a vé
delmi tevékenység. Az értékelt időszakban teljes körűvé vált a szabályozás, a bv. szervek ak
tualizálták az e tevékenységhez kapcsolódó feladatterveiket.
Jelentem, hogy a védelmi tevékenység ellátásához szükséges anyag-technikai feltételek
javultak, a védőeszköz ellátottság megfelelő szintű. Eredményesen hajtottuk végre a helyi
védekezési szervezetek vezetőinek oktatását, kiképzését.
A szervezet egészségügyi szolgálata továbbra is magas színvonalú ellátást nyújt. A szak
mai normáknak megfelelően a személyi és tárgyi minimál feltételek teljesítése tárgyában, je
lentős eredményeket értünk el (15 fős státuszfejlesztés, gépek, műszerek, egészségügyi be
rendezések beszerzése), de jelentős feladataink is vannak.
A személyi állomány gyógyító-megelőző ellátása jól szervezett és folyamatos, a rehabili
tációs és rekreációs programok jól szolgálják a kitűzött célokat. Előre lépés történt a mentál
higiénés ellátás területén is.
A fogva tartottak továbbra is magas számban fordulnak orvoshoz. A megfelelő kezelése
ket megkapják. Bővítettük a mozgásszervi rehabilitáció lehetőségét is.
A zsúfoltság ellenére a bv. közegészségügyi helyzete alapvetően jó. Az értékelt időszak
ban folytatódott az élelmezési blokkok felújítása is.
Tisztelt Miniszter Asszony!
Hölgyeim és Uraim!
A kormányzat és az igazságügyi tárca intézkedéseinek köszönhetően a feltételrendszer
ben, mind személyi, mind pedig tárgyi oldalon igen kedvező helyzetet teremtett. A mi fele
lősségünk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt évek eredményei azonban jogos bi
zakodással tölthetnek el bennünket. Bízom benne, hogy közös munkánk eredményeképpen
az elkövetkezendő időszak kihívásainak is meg fogunk felelni.
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3.sz. melléklet

Varga Valéria bv. dandártábornok jelentése
Tisztelt Parancsnoki értekezlet!
Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a 2001. évi költségvetési gazdálkodásról mit is
mondjak. A számok, a tények feketén-fehéren - ha úgy tetszik - kitörölhetetlenül benne van
nak a „ Büntetés-végrehajtás 2001. évi jelentésében” és megjelennek majd a költségvetési
beszámolóban és ezen keresztül a nemzetgazdaság zárszámadásában is. Vezérőrnagy Úr a
2001. évet többek között „ a bv. költségvetési finanszírozásának éve ”-ként aposztrofálta, és
megjelölte azokat a konkrétumokat, amelyek ezt az állítást alátámasztják. Én ezt az állítást
más - általam rendkívül fontosnak tartott - szempontból szeretném alátámasztani.
Ehhez engedjenek meg egy személyes visszaemlékezést. Amikor elvállaltam a Büntetés
végrehajtás megtisztelő felkérését ezen beosztás betöltésére - (mondhatnám, hogy még az
előző évezredben), no de nem volt ez olyan nagyon régen, 1999. szeptember 1-jén - a kö
vetkező célt tűztem ki magam elé. Olyan költségvetési gazdálkodást kell folytatni, illetve
megvalósítani, amely minden körülmények között a ránk bízott közpénzek tisztességes, be
csületes elköltését jelentsék és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez mind a te
vékenységünk eredményében, mind pedig ennek „adminisztrációjában” is visszatükröződ
jék. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a gazdálkodást átláthatóvá, mindenki számára érthetővé,
mondhatnám közérthetővé kell tenni. Ha mind ez sikerül, akkor a legnagyobb eredményt ért
hetjük el - azaz - tevékenységünknek meg lesz a hitele és meg lesz a tevékenységünk irán
ti bizalom. Én ezt az utóbbi két dolgot „bizalom és hitel" vagy mondhatnám fordítva is „hi
telesség és bizalom ” külön-külön nem tudom elképzelni. Számomra e két fogalomnak együtt
kell teljesülnie. Ahhoz, hogy költségvetésünket az ellátandó feladatok által determinált ki
adásokhoz igazítsuk, azaz többletigényünket, fejlesztési szükségleteinket elismertessük el
engedhetetlen feltétel az, hogy gazdálkodásunknak hitele legyen. Úgy gondolom, hogy az el
múlt évben ezt sikerült elérnünk.
Vitathatatlan tény, hogy a kormány és az igazságügyi tárca által biztosított közel másfélmilliárd forint plusz költségvetési támogatás nélkül nem zártuk volna ennyire jól az évet, de
ez nem kisebbíti az elért teljesítményt, hiszen pont az volt a célunk, hogy elismertessük a
megnövekedett fogvatartotti létszámhoz kapcsolódó többletkiadásokat és a biztonsági terü
let fejlesztési igényeit. Úgy gondolom, hogy „ hiteltelen” gazdálkodással kérésünk már tár
ca szinten elvérzett volna.
A tisztességes gazdálkodás mellett az év során mindvégig erkölcsi tartást is biztosított a
háttérben az a tény, hogy sikerült megőrizni a likviditásunkat, gyakorlatilag nem volt adós
ságállományunk. Talán emlékeznek rá, hogy az év elején több fórumon is megvitattuk: nem
szabad „adóspozícióba” kerülnünk. Ez a pozíció mind a szállítók felé, mind a költségvetés
felé kiszolgáltatottá tesz. Ez az intelem természetesen továbbra is fenn áll.
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E gondolatkörben szeretnénk köszönetét mondani Önöknek és munkatársaiknak egész évi
munkájukért, megértésükért a főleg sokszor elhangzott „ nem ”-ért, amely - többnyire jogos
- kérésük elutasítását jelentette és nem utolsó sorban azért, hogy az év végi pénzek felhasz
nálását olyan fegyelmezetten hajtották végre, ahogyan az december 7-én megfogalmazódott.
Köszönetemet fejezem ki az igazságügyi tárca vezetőinek és munkatársainak is mindazért
az áldozatos munkáért, kitartásért, amivel a bv. ügyeit képviselték és végül sikerre vitték azt.
A még rendelkezésemre álló néhány percben csatlakozva Csóti dandártábornok úr fogvatartotti létszámot érintő
2001. augusztus 1-én az elhelyezhető létszám:
10 963 fő
jövőképéhez, én a fogvatarSopronkőhidai Fegyház és Börtönben felújítás miatti csökkenés:
-2 0 4 fő
totti férőhelyek idei alaku
Márianosztrai Fegyház és Börtönben férőhely bővítés:
+ 40 fő
lását szeretném bemutatni
2001. december 31-én a telítettség:
tekintettel a kiemelt beru
159%
házások készült
2002. évi várható változások
ségi fokára. Ezek
a
férőhelyválto
Szegedi Fegyház és Börtön előzetes háza:
+ 230 fő
zások a legfris
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet férőhely bővítése:
+ 72 fő
sebb számokat,
Fiatalkorúak Regionális Intézete Miskolc:
+ 115 fő
és most már re
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet férőhely bővítése:
+ 51 fő
mélem, hogy a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön rekonstrukció (3. ütem befejezése):
+ 204 fő
végleges számo
kat tartalmazzák.
2002. év végén az elhelyezhető létszám:
11 471 fő
Nem
magyará
2002. év végén a mai fogvatartotti létszámmal számított várható telítettség:
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zatképpen mondóm, de iga
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zából akkor
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+ 156 fő
tudjuk pon
2003. év I. negyedévére várható elhelyezhető létszám
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tosan meg
2003. év I. negyedévére a mai fogvatartotti létszámmal számított várható telítettség:
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határozni az
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létszámot, ha már állnak a
válaszfalak, ha már benn
--------m
-~flh"74t5---Uüh+ÓOS------ ..... ...1I-W2Í5---- ■
vannak a berendezési tár
gyak, vagy legalábbis azok
mérete ismert. (Az érintett
------- ♦"W799
parancsnok urak még a teg
napi nap is pontosítottak ez
«... -.. —X 6076
X « 5 t5 .......... ........ X 4594............ ••-X-3283...
ügyben.) Tehát a számok a
következőképpen alakulnak.
. -455
....:áxl59...:...i.......... •xX:--ISf .....r ............ ákrAéQ—
(Táblázatok)
2001 augusztus 1.
2001. december 31.
2002. december
2003.1. negyedév
17415

- elhelyezhető létszám (fő)
telítettség (%)

100

•••#■••• fogvatartottak létszáma (fő) j
munkáltatás (fő)
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A zsúfoltságot tekintve
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ható. A folyamatban lévő beruházások befejezése után 2001. december 31-ei állapothoz ké
pest 7,5%-os férőhely növekedéssel számolhatunk. Nem kel matematikusnak lenni ahhoz,
hogy megállapítsuk: amennyiben a fogvatartotti létszámnövekedés ezt az ütemet eléri, vagy
megközelíti, a telítettség helyzete nem fog javulni. Az kétségtelen tény, hogy az új körlete
ken az elhelyezés kulturáltabb lesz, ez a körülmény tompíthatja a zsúfoltság érzetét. Nagyonnagyon fontos számunkra, hogy mihamarabb döntés szülessen a férőhelybővítések ügyében.
Mi készen állunk a beruházások folytatására. Az elmúlt évben mind a bonyolításban, mind
az operatív irányításban nagyon sok tapasztalatra tettünk szert, melyeket örömmel hasznosí
tanánk az újabb beruházások megvalósítása során.
A diagrammból jól látható, hogy az elkövetkezendő évben a zsúfoltságot önerőből érez
hetően csökkenteni nem tudjuk. Kérdés: mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy a fogvatartás biztonságára ez a telítettség minél kevesebb veszélyt jelentsen. Hogy a kérdés ne
csak költői legyen a válaszom az, hogy pl. értelmes munkával lekötjük őket. Ez az a terület,
ahol nagyon sok tennivaló vár ránk. Úgy gondolom, hogy a gazdasági társaságok az elmúlt
évben megalapozták a fogvatartotti munkáltatás bővítésének lehetőségét azzal, hogy az üz
leti tervet meghazudtolva eredményüket az előző évhez képest - a legszigorúbb górcső alá
véve is - megnégyszerezték. Az elmúlt évben - önállóan és az igazságügyi tárca segítségé
vel is - több olyan beruházást sikerült megvalósítani, amely jobb minőségű termék előállí
tásával lehetőséget teremthet a piac szélesítésére. Ezen túlmenően a belső ellátásba történő
nagyobb szerepvállalás is rejthet még tartalékokat, de fontosnak tartom kihangsúlyozni,
hogy ezen a téren az elmúlt évben lényeges, pozitív változás történt. Gondoljunk csak pl. a
zárkaajtók gyártására, a ruházati megrendelések növelésére, a biztonságtechnikai rendszerek
kiegészítő részei gyártásának a Váci Dunamix Kft.-hez történő telepítésére, stb.
Tisztelt Ügyvezető igazgató urak! Köszönet illeti Önöket is az elért eredményért, a munkáltatási létszám növelésért, de szeretném figyelmükbe ajánlani a többnyire zárkákban tar
tózkodó, dolgozni akaró elítélteket. Több ezren vannak.
Végezetül visszakanyarodnék jelentésem első részéhez, a bizalomhoz és munkánk hite
lességéhez, aminek eléréséhez nagyon nehéz út vezet. Én úgy látom, hogy ezen az úton el
indultunk és talán nem is az elején tartunk, de az az eredmény, amit a múlt évben elértünk
nagyon törékeny, kérem, hogy vigyázzunk rá.
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4. sz. melléklet

Dr. Kiss Im re hivatalvezető jelentése
Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Államtitkár Urak!
Országos Parancsnok Úr! Hölgyeim és Uraim!
Jelentem, hogy a bv. 2001. évi tevékenységéről készített önértékelő jelentés mélyrehatóan
elemzi az elmúlt év során végzett munkánkat, röviden tömören lehet fogalmazni, mert az elmúlt
időszak, de különösen az utóbbi egy év működése az elvárásoknak megfelelő volt, 2001. évben
több területen előrelépés történt.
E területen dolgozók fő feladata a bv. vezetői döntéshozatalának előkészítése, a végrehajtás
szervezése, támogatása, valamint az alaptevékenység támogatása és kiszolgálása.
Az önértékelő jelentéshez csatlakozva abból néhány elemet kiemelve munkánkról az alábbi
fő jellemzők állapíthatók meg.
Munkatársaim az Országos Parancsnokságon és az intézetekben fenti elveknek megfelelően
egységesen dolgozva alapvetőnek tekintik az alaptevékenység megvalósítását szolgáló munkát.
Ennek eredményeként jobbá és hatékonyabbá vált a belső koordinációs munka, jelentősen ja
vult az iratkezelési fegyelem.
A bv. szervezetek vezetői felismerték, hogy a környezetvédelmi, energetikai, tűz- és munkavédelmi tevékenység ellátása, a feladatok magasabb szinten való végzése az EU csatlakozási
feltételeknek való megfelelés alapkövetelmény. Ha kis lépésekben is, ezeken a területeken fej
lődés tapasztalható, nagyobb a szervek vezetőinek felelősségérzete jobb és hatékonyabb együtt
működést alakítottak ki a helyi szakmai szervezetekkel. Ennek is köszönhető, hogy 2002.1. ne
gyedévében elkészítjük a bv. 5 éves környezetvédelmi fejlesztési tervét. További jellemzője a
munkánknak, a sokrétűség miatt is, hogy folyamatosan keressük azokat az együttműködési és
más szervezeten kívüli forráslehetőségeket, amelyekkel a szervezet fejlesztését hatékonyabb
működését tudjuk biztosítani.
A büntetés-végrehajtási szervezet egyes elemeiben korszerű informatikai infrastruktúrával,
országos kiterjedésű, egységes kommunikációs rendszerrel, az üzemeltetéséhez szükséges szak
mai szervezettel, valamint többéves üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik. 2001-ben a műkö
désük országosan zavartalan volt. Azonban e téren nagyon fontos a meglévő eszközök és rend
szerek folyamatos karbantartása, valamint szükséges és lehetséges fejlesztések elvégzése. Ezt a
költségvetési források maximális kihasználásával a lehető legnagyobb mértékű intézeti fejlesz
téseket biztosítottuk, melyet nagymértékben segített, és ezt külön köszönjük, az Igazságügyi Mi
nisztériumtól általános célra kapott 40 db PC valamint a központosított illetményszámfejtés cél
jára kapott 60 db PC, és 39 db nyomtató.
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Mint említettem, igyekeztünk minden olyan lehetőséget kihasználni, amely a további fej
lesztést más forrásból teszi lehetővé. Ilyen volt:
A Kormány a Széchenyi terv keretében kiemelt célként tűzte ki az információs társada
lom kialakulásának felgyorsítását. Az eleve társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők
számára a büntetésük letöltése alatt fontos feladat az informatikai ismeretek elsajátításának
biztosítása. E feladat teljesíthetősége érdekében a Bv. Országos Parancsnokság és a MeH1KB megállapodást kötött 12 bv. szervnél informatikai oktató laborok kialakítására.
A 12 oktató labor átadására a IV. negyedévben került sor, összesen 108,4 millió forint
összértékben.
Az oktató tantermek elsősorban a fogvatartottak általános képzését szolgálják. A fennma
radó időben azonban a személyi állomány oktatására-képzésére is felhasználható a rendelke
zésre álló eszközpark.
A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánvbiztosság (MeH-IKB) a 2001. évben pá
lyázatot hirdetett az Elektronikus Kormányzat Program keretében elnyerhető támogatásra. A
pályázat keretében az ,, Egyéb, az Elektronikus Kormányzat Programban meghatározott cél
hoz illeszkedő fejlesztés ” területen pályázatot nyújtottunk be a fogvatartotti Központi Nyil
vántartó rendszer korszerűsítésére, racionalizálására illetve más közigazgatási szervekkel
történő adatszolgáltatás (adatcsere) megvalósítására.
A több éves fejlesztési projekt várható beszerzési értéke 234 millió forint. Ebből a pályá
zat keretében igényelt központi támogatás mértéke 150 millió forint.
A Bv. Országos Parancsnokság által benyújtott pályázatot a MeH-IKB elbírálta, és 70
millió forint összegű forrással támogatja a projekt megvalósítását.
A MeH-IKB döntése alapján a megvalósításra a közbeszerzési eljárást megindítottuk.
A kormányzati szervek közötti kapcsolattartás első lépésként a büntetés-végrehajtás Or
szágos Parancsnoka együttműködési szerződést kötött a Legfőbb Ügyésszel, a két szerv in
formatikai fejlesztésének összehangolására.
A 2001-es év folyamán két jelentős pályázat előkészítésében, illetve szervezésében vett
részt a Hivatal úgymint a Phare és Matra projekt.
Phare pályázat
A magyar büntetés-végrehajtás Phare pályázatot nyújtott be a Budapesti Fiatalkorúak Re
gionális Bv. Intézet és Pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézet létrehozásának támogatásá
ra. A pályázat a decentralizáció elve és twinning programok elsőbbségének (EU normák, az
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ún. acquisok alapján) elvére épült. A végleges pályázatban a pécsi fiatalkorú intézet létreho
zása és twinning szerepel. A twinningben a budapesti bv. intézetek, illetve a Borsod-AbaújZemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehaj
tási Intézet fog részt venni. A pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal Phare programot koordi
náló hivatala elfogadta, és továbbította az EU brüsszeli központja felé. A pécsi beruházás
költségvetése 4768000 eurót tesz ki, ezen túl a twinning költségvetése 500000 euró. A twin
ning keretében a következő tevékenységeket támogatná a Phare:
- a fiatalkorúak rehabilitációs programjának kidolgozása
- a klasszifikációs rendszer kidolgozása
- speciális felkészítő tréning a személyzet részére
- visszaesés prevenciós program
A pályázat ügyében 2002. első negyedévében várható végleges döntés.
Matra Program
A Matra programot a Holland Külügyminisztérium hozta létre. A Holland Helsinki Bi
zottság „A magyar bünetés-végrehajtás professzionalizálásá" címmel pályázatot nyújtott be
a Holland Külügyminisztériumhoz, amelyet 2001. augusztus 13-án elfogadtak. A program
hivatalosan 2001. szeptember 1-től 2004. augusztus 1-ig tart. Matra program részterületei a
következők:
- fiatalkorú fogvatartottak kezelése
- kábítószer-probléma a börtönökben
- a fogvatartotti programok bővítése
- twinning, amelynek keretében holland, illetve magyar bv. intézetek vesznek részt.
- legjobb gyakorlat tréning (központilag' szervezett tanulmányutak)
2002. évi feladatainkban e programok további aktív munkát követelnek. Fő célkitűzése
ink ez évben a munka színvonalának további emelése és azoknak a kiemelt feladatoknak a
végrehajtása, melyeket országos parancsnok úr által jóváhagyott munkaterv tartalmaz. Ezek
közül kiemelném az Országgyűlési képviselők választásával összefüggő büntetés-végrehaj
tási feladatok szervezését és végrehajtását, valamint a tudományos kutatás és publikálás te
rén meghatározottakat.
Végezetül szeretném megköszönni az Igazságügyi Minisztérium munkatársai segítő el
lenőrzéseit és együttműködését, valamint parancsok társaim 2001. évben végzett segítő jel
legű munkáját.
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5.sz. melléklet

Gyenge Bíró István bv. alezredes jelentése
Tisztelt Miniszter Asszony, Tisztelt Elöljáróim, Munkatársaim!
A személyügyi és szociális szakterület helyettes vezetőjeként kívánok jelentést tenni.
Vezérőrnagy Úr éves értékelésében úgy fogalmazott, hogy a 2001. év többek között a
büntetés-végrehajtási állomány juttatásai és elismerése jelentős növekedésének éve volt.
A megállapodással magam is messzemenően egyetértek, ehhez kapcsolódva két gon
dolatot szeretnék megemlíteni.
- a személyzet számottevő mértékű jövedelem emelkedése nem csak az egyénnek, ha
nem a büntetés-végrehajtási szervezetnek is javuló lehetőségeket biztosít. Az elmúlt fél
év tapasztalatai alapján kijelenthetem, hogy a munkaerő piacon a büntetés-végrehajtási
szervezet megerősödött, versenyképessé vált. Ennek hatására az intézeteink állománya
szinte teljes egészében feltöltött, sok helyen a jelentkezőket üres álláshely hiányában
csak adatbanki nyilvántartásba tudjuk venni. Amennyiben e kedvező helyzet tartósan
fennmarad, személyügyi vonatkozásban további kedvező folyamatok érhetnek be.
A fluktuáció csökkenésével a személyzeti munka változni látszik, a mennyiségi muta
tókkal szemben előtérbe kerülhet a tervszerű utánpótlási tevékenység bevezetése, a kivá
lasztási rendszer hatékony működtetése, az oktatási rendszerünk átalakítása. A felsorolt
minőségi változások a szervezet számára egyben költségmegtakarítást is jelentenek.
Az illetményrendszer átalakításával együtt a személyi állomány vonatkozásában
egyéb munkajogi szabályok is változtak. Ezzel kapcsolatban az országos parancsnokság
és az intézetek személyügyi szerveire, munkatársaira jelentős többlet feladat hárult. A
jogszabályi változások maradéktalanul végrehajtása több személyzeti vonatkozású mun
káltatói intézkedés meghozatalát tették szükségessé. Gondolok itt az állományszervezési
táblázatok soron kívüli átdolgozására, a személyi állomány ismételt besorolására, a va
gyonnyilatkozatokkal kapcsolatos teendőkre. Úgy gondolom, hogy a szakterület munká
jának értékmérője lehet, hogy a megnövekedett számú munkáltatói intézkedések ellené
re a szolgálati panaszok száma nem nőtt, e vonatkozásban munkaügyi per nem indult.
Végezetül szeretném megemlíteni a büntetés-végrehajtási szervezet 2002. évi létszám
gondjait. Jelenleg több intézetben folyik fogvatartotti férőhelybővítés, amelynek szüksé
ges velejárója a személyzet létszámának megemelése is. Tekintettel arra, hogy a bünte
tés-végrehajtási szervezet minimális tartalék létszámmal rendelkezett, átmeneti megol
dásként a büntetés-végrehajtási intézetek, valamint a gazdasági társaságok ideiglenesen
be nem töltött státuszukból 214 álláshelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetekhez, valamint a Szegedi és a
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Márianosztrai Fegyház és Börtönökhöz átcsoportosítottuk. Természetesen e feszített lét
számhelyzetet átmenetileg lehet csak kezelni, így az ideiglenes zárolt státuszok vissza
pótlása szakmailag mindenképp indokolt. A helyzetet tovább rontja a Pénzügyminisztéri
um által meghatározott 2%-os létszámcsökkentés végrehajtásának veszélye, amely továb
bi 135 álláshely megszüntetését eredményezné.
Mindezen körülményekre tekintettel kérem tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a bünte
tés-végrehajtási szervezet 2002. évi 349 főnyi, szakmailag mindenképp indokolt létszámigényét támogatni szíveskedjen.
Tisztelt Miniszter Asszony jelentem befejezem.
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6. sz. melléklet

Csorba György bv. ezredes jelentése
Tisztelt Miniszter Asszony,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Jelentem, hogy az elmúlt évben végzett tevékenységünket az ellenőrzési, a fegyelmi és a
korrupció elleni küzdelem helyzetével kapcsolatosan az alábbi tendenciák kiemelésével egé
szítem ki:
A büntetés-végrehajtáson belül végzett saját ellenőrzések legfontosabb jegyei közül min
denképpen az Országos Parancsnoksági és a helyi parancsnoki ellenőrzések számban bekö
vetkezettjelentős arányú növekedés érdemli az első kiemelést. Az ellenőrzési alkalmak szá
ma 4 év alatt megduplázódott, és az egyes éveket követő években folyamatosan növekvő
tendenciájú volt. Az ez irányú tevékenységünkre fektetett különös hangsúlynak is köszönhe
tően az elmúlt évben a korábbinál jóval nagyobb, 52%-os emelkedést sikerült elérnünk a ve
zetői ellenőrzések összes száma tekintetében.
Úgy gondolom, a tendenciák közül az ellenőrzések alá vont fontosabb szakterületek ese
tében tapasztalható, ugyancsak nagy arányúnak ítélhető ellenőrzési alkalmak növekedése is
említésre érdemes. A növekedés az Országos Parancsnokság, és intézetek helyi ellenőrzései
vonatkozásában egyaránt kimutatható.
1998 óta a biztonsági területen végzett ellenőrzések száma közel ötszörösére nőtt és a
pénzügyi, gazdasági területen is közel 50%-os növekedés következett be. Ez utóbbi egyben
a költségvetésben biztosított egyes pénzügyi keretek felhasználásának korábbinál rendszere
sebb ellenőrzést jelenti a függetlenített belső ellenőrök által.
Említést kell azonban tenni arról is, hogy az ellenőrzések hatékonysága tekintetében ilyen
nagy arányú javulásról nem szólhatunk. Az eddig tett erőfeszítések ellenére a tapasztalatok
még mindig arra utalnak, hogy az ellenőrzések probléma feltáró jellegén tovább kell javíta
nunk. Az ezzel kapcsolatos helyzet az ellenőrzésekre történő jobb felkészüléssel, a helyszí
ni ellenőrzésekre fordított idő intenzívebb kihasználásával, és az ellenőrök szakmai tudásá
nak gyarapításával - megítélésem szerint - már az előttünk álló évben is javítani tudunk.
A személyzet fegyelmi-bűnügyi helyzete általában kedvezőbben alakult, mint egy évvel
korábban. A személyi állomány 2001. évi fegyelmi helyzetét minősíti, hogy marasztaló íté
let büntetőügyben az év végéig a büntetés-végrehajtási dolgozók 0,6 %-át, míg fegyelmi
ügyben 4,9%-át érintően született. Az összességében 5,5%-os arányszám jobb, mint egy év
vel korábban regisztrált.
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Eredménynek könyvelhető el a fogva tartás törvényességével és a katonai bűncselekmé
nyek kapcsolatos cselekmények miatt meggyanúsítottak és marasztaló ítéletben részesítettek
számának csökkenése is, ami azt jelenti, hogy e kategóriákban a személyzet jogkövető ma
gatartása javult az elmúlt év során.
A statisztikai adatok azonban azt is mutatják, hogy az elmúlt évben nőtt azoknak a szá
ma, akik a bánásmód szabályaival, a fogvatartottak elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos
előírásokkal kapcsolatos fegyelmi vétséget követtek el, illetőleg tiltott kapcsolatot alakítot
tak ki a fogvatartottakkal. A jelenséget minden képen jelzés értékűnek kell tekintetnünk, és
mindent meg kell tenni az ilyen irányú cselekmények visszaszorítására.
Végezetül a korrupció elleni küzdelemről, az ezzel kapcsolatos helyzet elmúlt évi alaku
lásáról szólnék. A korrupciós helyzetünk javítását, mint az a 2000. év értékelése során, de ezt
követően is a különböző fórumokon az IM vezetése számunkra meghatározta, megkülönböz
tetett figyelemmel kezeltük. Az elmúlt évben - többek között - kialakítottuk a korrupció el
leni küzdelem szervezeti és személyi feltételeit, szoros munkakapcsolatot építettünk ki a
bűncselekmények felderítésében nálunk szélesebb lehetőséggel rendelkező együttműködő
szervekkel és új, eddig a bv-nél még nem alkalmazott ellenőrzési formát vezettünk be. Ez
utóbbi, belső szóhasználattal „Mobil” ellenőrzésnek nevezett, döntően preventív jellegű el
lenőrzésekkel kapcsolatosan a személyzet hozzáállásáról feltétlenül szólnom kell. A több
mint 3500 ilyen típusú ellenőrzés során nem volt egy olyan dolgozónk sem, aki vonakodott
volna alávetni magát az ellenőrzésnek, sőt többségük készségesen, az utasítás kiadása előtt
már önállóan bemutatta szolgálati felszerelését és a nála lévő személyes tárgyakat, eszközö
ket. Úgy gondolom, ebből a következtetés vonható le, hogy dolgozóink döntő többsége meg
értette, hogy az ellenőrzés nem ellenük, hanem értük folyik.
Mint arról a jelentésben is megfogalmaztuk, a korrupció elleni küzdelemben bizakodás
sal tölt el bennünket az, hogy az elmúlt évben csökkentek a korrupciós, illetőleg ilyen jelle
gű cselekményeket elkövetők száma. E vonatkozásban azonban soha nem lehetünk megelé
gedve, hiszen már egy ilyen cselekmény is alkalmas a büntetés-végrehajtási munka minősí
tésére társadalmi szinten. Álláspontunk az ilyen jellegű cselekmény elkövetőiről továbbra is
az, hogy korrupt dolgozót a büntetés-végrehajtás nem tűr meg soraiban.
Ebből fakadóan ez év során is folyamatosan vizsgáljuk és vezetjük be a látencia további
csökkenését, az esetek további visszaszorítását, végső soron a megszüntetését célzó - eddig
még ki nem használt - azon lehetőségeket, amelyek a korrupció elleni stratégiánk bővülését,
és az öntisztulási folyamat gyorsítását eredményezhetik.
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Jelentések az intézetparancsnokok,
intézm ényigazgatók, ügyvezető igazgatók részéről
Dr. Ruzsonyi Péter bv. alezredes, az RTF tanszékvezető tanára
Tisztelt Miniszter Asszony!
Tisztelt Hölgyei és Uraim!
Kérem, engedjék meg, hogy mint a Rendőrtiszti Főiskola tanszékvezetője, néhány szóban
kifejtsem a bv. személyi állományának képzésével kapcsolatos elképzelésemet.
A bv-nek jó képességű munkatársakat kell képezni, akik az utasításokat a fennálló törvé
nyek és rendelkezések szellemében, szakszerűen hajtják végre. Ez azt is jelenti, hogy a saját
munkaterületükön, önálló gondolkodásra, döntések meghozatalára lesznek képesek. Ez az
elképzelés és ennek megvalósítása véleményem szerint csak egy integrált, átgondolt és lé
nyegesen átalakított oktatási struktúra keretében érhető el.
Az utcáról bekerült munkatársak a 96 órás bevezető képzés során nem sajátítják el meg
felelően az alapvető ismereteket, ezért ezt a képzési formát át kell alakítani.
A következő tanév ennek az átalakítás megkezdésének az éve lehet.
Ezen kívül célszerű lenne átgondolni az alap és a középfokú oktatás büntetés-végrehajtá
si szakközépiskolává való átalakítását.
Befejezésül meg kívánom jegyezni, hogy az RTF-en igen magas színvonalú az oktatás, a
jelentkezők jó képességű, ambiciózus emberek, akikből jól felkészült, a munkáját szerető hi
vatásos tiszteket tudunk képezni.
Ez annak is tudható, hogy a bv. tanszék személyi és tárgyi feltételei átlagon felüliek.
Tisztelt Miniszter Asszony, Vezérőrnagy Úr! Köszönöm, hogy meghallgattak, jelentésem
befejeztem.
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Dr. Huszár László bv. ezredes, a Budapesti Fegyház és Börtön
parancsnoka
Tisztelt Miniszter Asszony! Vezérőrnagy Úr!
Hölgyeim és Uraim!
Hozzászólásomat három feladat végrehajtásával kapcsolatban szeretném a Tisztelt Érte
kezlet tudomására hozni.
1.
Bűnmegelőzési célú látogatások:
A Budapesti Fegyház-és Börtön mindig is nagy hangsúlyt fektetett az oktatási intézmé
nyek bűnmegelőzési célú látogatásainak szervezésére, lebonyolítására. A csoportok nagy ré
sze oktatási intézményekből - általános iskolák, főiskolák - érkezett (25 esetben 542 fő rész
vételével).
2.
Közterületi, közcélú foglalkoztatás:
A Budapesti Fegyház-és Börtön 4 szervezettel tart fenn kapcsolatot. Az eddigiek során
ezeket a feladatokat 15 fő fogva tartott bevonásával hajtották végre. Az önkormányzatok vé
leménye általában pozitív volt. A velünk együttműködő szervezetek kampány jelleggel ve
szik igénybe a bv. ez irányú segítségét.
3.
Kisfái'ház Emlékhely kialakítása:
Intézetünk a Kisfogház Emlékhely 2001. november 4-i megnyitása óta együttműködési
megállapodást kötött a POFOSZ-szal, így ennek alapján történik az Emlékhely működteté
se. A különböző civil szervezetek (iskolák, társadalmi szervezetek stb.) a bv-s dolgozók is
érdeklődéssel látogatták, látogatják az Emlékhelyet.
A tevékenységi eredményünkről azt tudom elmondani, hogy az üzleti terv számításai sze
rint a teljes kapacitás kihasználással folytatott tevékenység éves árbevétele meghaladja a 100
MFt-ot, az árbevétel arányos nyeresége pedig elérheti a 12-15%-ot, ami az alaptevékenysé
günk esetében jelenleg 8 % körül van.
Tisztelt Miniszter Asszony Vezérőrnagy Úr! Jelentem, befejeztem!

Kovács Tamás bv. alezredes, ügyvezető igazgató
Tisztelt Miniszter Asszony, Vezérőrnagy Úr, Tisztelt Állományértekezlet!
Kérem, engedjék meg, hogy elmondjam gondolataimat a büntetés-végrehajtási kft-k előtt
álló lehetőségekről, a foglalkoztatott fogvatartotti létszám bővítése és a belső piacok egyre
szélesebb körű kihasználása vonatkozásában.
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Az általam vezetett vállalat, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 3 éve ünnepelte fennállásának
50. évfordulóját, 1951 óta tartozik az IM fennhatósága alá. 1957-től 37 évig, mint célgazda
ság működött, 1994 óta pedig, mint egyszemélyes kft. fejti ki tevékenységét.
Mezőgazdasági nagyüzemként több mint 4000, ha saját tulajdonú szántón folytatunk nö
vénytermesztést, mintegy 40 ha-on kertészeti tevékenységet. Ezen kívül számottevő állatte
nyésztésünk van (évi 16000 hízósertést és több mint 4 millió liter tejet értékesítünk). Emel
lett mezőgazdasági és építőipari szolgáltatást is nyújtunk. Rendkívül jelentős az ipari koope
rációs osztályunk, mely koordinálásában közel 300 fogvatartott bérmunkában történő foglal
koztatása folyik. Mezőgazdasági termelési szerkezetünk adott, alaptevékenységünket illető
en a tevékenységet lényegesen befolyásoló változtatások költségei nem állnak arányban az
általuk elérhető eredményekkel. Azt gondolom azonban, hogy komoly tartalékaink, lehető
ségeink vannak az ipari tevékenységünk fejlesztésében.
Vállalatunk, mind a hazai mezőgazdasági nagyüzemek, mind a bv-s kft. összehasonlítá
sában sikeres, mondhatni meghatározó vállalkozás. 2001-ben 673 fő elítélt és a hivatásosok
kal együtt közel 300 szabad munkavállaló foglalkoztatásával, több mint 1. 7 milliárd forint
árbevétel mellett realizáltunk 128 millió forint nyereséget. Az 1. 3 milliárd forintos termelő
eszközállomány működtetésével elért termelési eredményeink az ország bármely sarkában
megállnák az összehasonlítást.
Átalakulásunk óta eltelt időben, évente átlagosan 120-130 millió forintot költünk beruhá
zásra, technológiai korszerűsítésre. Pénzügyi helyzetünk stabil, likviditási gondjaink nincse
nek, fizetőképességünk megfelelő. 1994. óta szállítóink felé fizetési késedelembe nem es
tünk. Tevékenységünk során a törvényeket, jogszabályokat, szakhatósági állásfoglalásokat,
előírásokat hiánytalanul betartjuk, dolgozóinkkal betartatjuk. Társaságunk ellen peres eljá
rás nem folyik, ránk bírságot nem szabtak ki. A fegyelemsértések száma minimális volt az
év során. Mindössze 3 alkalommal fordult elő, hogy rendkívüli felmondással éltünk az elkö
vetővel szemben.
Rendkívül fontosnak tartom, 2001-es tevékenységünk során a fogvatartottak foglalkozta
tásából adódó rendkívüli esemény nem történt. Kiváló kapcsolatunk van a Pálhalmai Orszá
gos Bv. Intézettel. Módszertani, szakmai iránymutatásaik alapján folyamatosan alakítjuk,
korszerűsítjük őrzési, biztonsági rendszereinket.
Természetesen nem ülünk a babérjainkon, hanem folyamatosan keressük a lehetőségeit
üzleti tevékenységünk bővítésének, különös tekintettel a minél nagyobb számú fogvatartott
foglalkoztatására.
Komoly, kiaknázatlan lehetőségeket látok az ún. belső piacok egyre szélesebb körű ki
használásában.
Ezen elképzelés összecseng Márki Zoltán bíró, IM főcsoportfőnök Úr, a 2001. november
14-15-i összevont parancsnoki értekezleten megfogalmazott elvárásaival, miszerint a bv.
szerveknek a fogvatartottak foglalkoztatására alapított gazdasági társaságok termékeit és
szolgáltatásait a jövőben fokozottabban szükséges igénybe venniük.
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Ezen hármas szempont rendszer (tehát: emelkedő foglalkozatott létszám, belső piacok ki
használása, növekvő vállalati eredmény) figyelembe vételével már 2001 szeptembere óta
dolgozunk egy elképzelés megvalósításán, mely mára valósággá vált. Bérbe vettük a Pálhalmai Országos Bv. Intézet elöregedett gépparkja miatt csak kevéssé hatékonyan működtetett
mosodáját. Elvégezzük a szükséges technológiai rekonstrukciót, az elöregedett berendezé
sek cseréjét. 1 műszakkal még a télen elindul a mosodai tevékenység, mely az év második
felére 2 műszakossá, 2003 során pedig, terveink szerint 3 műszakossá kell, hogy bővüljön.
Partnereinknek a jelenlegit meghaladó szolgáltatási minőséget kívánunk nyújtani, áraink
versenyképességét pedig már az első szabadkézi beszerzési eljárás során megtapasztalhattuk.
Elkészült a mosoda üzleti terve. Ennek alapján megfogalmazott célkitűzéseink a követke
zők: szeretnénk, - de ehhez nyilvánvalóan szükséges az Országos Parancsnokság vezetésé
nek hathatós segítsége is - megszerezni a belső piac jelentős részét, azaz az országos intéze
ti mosatási igény minimum 70%-át, természetesen a már említett beszerzési eljárások során.
Versenyképességünkről meg vagyok győződve, már csak azért is, mert az 1996 évi 126os a szabadkézi vétellel történő beszerzések szabályairól szóló - kormányrendelet értelmé
ben a fegyveres erők és rendvédelmi szervek beszerzéseiknél kötelesek a büntetés-végrehaj
tás gazdálkodó szervezeteinek ajánlatát 10%-át árelőnyben részesíteni.
Amennyiben ezeken a belső piacokon meg tudunk jelenni, akkor a kapacitás 2/3-a kb. 8900 tonna/év mosatási igény jelenik meg, amihez a szabad piacon még 4-500 tonnát kell sze
reznünk. Célpiacaink lehetnek a kórházak, a szállodák, a fegyveres testületek (ez ügyben
megtettük az első lépéseket).
Mi a cél, mit kívánunk elérni? Célunk tehát a teljes kapacitás kihasználtsága 3 műszakos
foglalkoztatás elérése. Ennek, jelen ismereteink alapján minden feltétele adott.
Mit érünk el? Fogvatartotti munkáltatás bővítése 75-80 fővel, mintegy 10%-kaI nő a fog
lalkoztatott elítélt létszám.
Belső piacok kihasználása: a tevékenység eredménye nem civil, külsős vállalatoknál je
lentkezik. Miért engedjük a költségvetésből finanszírozott tevékenység nyereségét körön kí
vülre, amikor az visszaforgatható a fogvatartotti foglalkoztatásba is?
Tevékenységi eredmény: az említett üzleti terv számításai szerint a teljes kapacitás kihasz
nálással folytatott tevékenység éves árbevétele meghaladja a 100 millió forintot, az árbevé
tel arányos nyeresége pedig elérheti a 12-15%-ot, ami alaptevékenységünk esetében jelenleg
8% körül van.
Tisztelt Értekezlet! A pálhalmai mosodai projekt ismertetésével a célom az volt, hogy ve
zető társaimat, az intézetek parancsnokait és a kft. igazgatókat az együttműködési lehetősé
gek további keresésére bíztassam, úgy gondolom, hogy igényeink és lehetőségeink össze
hangolása a jövő egyik fontos feladata lehet.
Miniszter Asszony, Vezérőrnagy Úr! Jelentem, befejeztem!
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Hegyes András bv. törzszászlós, a BVDOSZ elnöke
Tisztelt Miniszter Asszony!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Jelentem Önöknek, hogy az érdekegyeztetés terén, 2000. decemberétől kezdődően egy
rendkívül hatékony, az állomány morális helyzetét még jobban megszilárdító pozitív ese
mény történt:
1999-ben a tisztek 123.521 Ft-ot, 2001-ben 232.360.-Ft-ot, míg a tiszthelyettesek 1999ben 68.014.-Ft-ot, 2001-ben 105.723.-Ft-ot kerestek átlagosan.
A közalkalmazottak illetménye ezzel szemben nem emelkedett ilyen arányban. 1999-ben
a közalkalmazottak 45.658.-Ft-ot, míg 2001-ben 61.378.-Ft-ot kerestek áltagosan. A megál
lapított illetmények bruttó összegben értendők. Ezért szeretném nyomatékosan felhívni a
Tisztelt Értekezlet figyelmét a közalkalmazottainknak nagyfokú bérkülönbségére a hivatásos
állománnyal szemben. Teszem ezt azzal a céllal, hogy a közalkalmazottak között is van na
gyon sok jól képzett, szakmájához magas színvonalon értő, felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező, nyelveket beszélő munkatárs. Pl. a közalkalmazotti és a hivatásos állomány azo
nos munkakört betöltő tagjainak fizetése közötti különbsége a legtöbb esetben legalább 50%.
Ennek az anomáliának a megszüntetésére kérem az OP és a Minisztérium hathatós segít
ségét.
Tisztelt Miniszter Asszony, Vezérőrnagy Úr! Jelentésem befejeztem!
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet
2002. évi fő feladatai
1. A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, gazdasági társaságok biztonsági szín
vonalának további növelése a fogolyzendülés, fogolyszökés bűncselekmények, az en
gedély nélküli eltávozás fegyelemsértések megelőzésével, megszakításával, a bv. biz
tonsági csoportok létrehozásával, a biztonságtechnikai eszközrendszer fejlesztésével.
2. A személyi állomány teljesítmény értékelésének kialakítása, a teljesítmény követelmé
nyek kialakítása, meghatározása.
3. A büntetés-végrehajtási állomány által alkalmazható kényszerítő eszközök rendszeré
nek további fejlesztése.
4. A fogvatartotti férőhelyek további növelése a miskolci, szegedi, szolnoki, veszprémi
központi beruházások befejezésével, az intézetek belső lehetőségeinek kihasználásá
val.
5. A fogvatartottak foglalkoztatási lehetőségeinek további bővítése a munkáltatás, az ok
tatás, a kulturális és sporttevékenység terén.
6. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok által foglalkoztatott fogvatartottak létszá
mának - összesített átlagban - legalább 15%-kal történő növelése a gazdasági társasá
gok eredményességének megőrzése mellett.
7. 2002. április 7-én 20-i országgyűlési képviselői választások büntetés-végrehajtási fel
adatainak tervszerű, szervezett, biztonságos végrehajtása.
8. Az anya-gyermek körlet működésének szabályozása, a körlet kialakítása a Fiatalkorú
ak Regionális Intézetében, Kecskeméten.
9. Az Európai Unióhoz történő későbbi csatlakozásra való felkészülés jegyében az EU
tagállamok büntetés-végrehajtási jogi szabályozásainak és joggyakorlatának megisme
rése különös tekintettel a holland-magyar MATRA programra, a bajor és az alsószász
német tartományi, az osztrák, a francia, a svájci büntetés-végrehajtási szervekre.
10. A büntetés-végrehajtási tudományos kutatás magasabb szintre emelése tudományos
pályázatok kiírásával, a tudományos kutatóvá képzésben való részvétellel és a publi
kációs tevékenység növelésével.
11. A büntetés-végrehajtási állomány oktatásának korszerűsítésére vonatkozó előterjesz
tés kidolgozása, jóváhagyás esetén a korszerűsítés megkezdése.
12. A büntetés-végrehajtási állomány szolgálati és életkörülményeinek további javítása a
munkahelyi testnevelés bevezetésével, a szolgálati egyenruha ellátás megkezdésével,
a lakásellátási koncepció kidolgozásával és a koncepció megvalósításának megkezdé
sével.
13. A központosított illetményszámfejtés bevezetése során a büntetés-végrehajtásra háru
ló feladatok zökkenőmentes, eredményes végrehajtása.
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Eseménynaptár
01 . 12.

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott és az intézethez tartozó
szennyvíztisztító telepen ellenőrzés mellett éjjeliőrként foglalkoztatott H.Z. börtön fokozatú elítélt
13-án 5.00-6.00 óra között a munkahelyéről engedély nélkül eltávozott. Nevezettet Szeged város
külterületének egyik tanyáján a rendőrség a büntetés-végrehajtás együttműködésével 15-én 13.50
órakor elfogta, az intézetbe visszaszállították.
01.19.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben január 19-én együttműködési tervidőszaki egyeztetés
céljából látogatást tett Dr. Berta László r. dandártábornok megyei rendőr-főkapitány úr.
01. 20.

A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ügyeletét január 20-án 13.25 órakor egy ismeretlen
férfi városi telefonvonalon felhívta és közölte, hogy bomba fog robbanni a házban. Ezután letette
a telefont. Az intézetben részleges riadót rendeltek el és értesítették a tűzszerészeket. Az épületet
átvizsgálták, robbanószerkezetet nem találtak.
01. 22.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben január 22-én látogatást tett a Győr-Moson-Sopron
Megyei Védelmi Bizottság 5 fős küldöttsége.
01. 27.
A Váci Fegyház és Börtönből 2000. szeptember 30-án másodmagával megszökött B. S. börtön
fokozatú elítéltet a rendőrség január 27-én 4.15 órakor Budakeszin elfogta, majd kihallgatása után
16.30 órakor a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.
02. 03.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú Objektumában megrendezésre került a
Büntetés-végrehajtási Szervezet 2000. évi tevékenységét értékelő, 2001. évi fő feladatait
meghatározó parancsnoki, vezetői országos értekezlet. Az értekezlet elöljárója Dr. Hende Csaba úr,
az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára volt.
02. 06.
A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben február 06-án látogatást tett a Magyar
Emberi Jogvédő Központ által szervezett nemzetközi konferencia 3 fö résztvevője.
02. 07.
A Belügyminisztériumban értekezletet tartottak, melynek tárgya a Belügyminisztérium és az
általa felügyelt szervek 2000. évi tevékenységének értékelése, 2001. évi fő feladatainak
meghatározása volt. Az értekezletre meghívást kapott Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy orszá
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gos parancsnok továbbá 19 fő bv. vezető, parancsnok is. Az értekezleten megjelent és felszólalt Dr.
Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki a belügyi szervek értékelésén és feladatain túl szólt valamen
nyi rendvédelmi szerv értékeléséről és fő feladatairól is.
02. 12.

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben február 12-én a felújított konyhablokk
ünnepélyes átadására került sor.
02. 19.
A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Konferencia Központban Pilisszentkereszten 19-én a
büntetés-végrehajtás nyomozó- és fegyelmi tisztjei részére öt napos továbbképzés indult, melyet
Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy úr a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka nyitott meg.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 19-én Puhl Sándor volt labdarúgó
játékvezető tartott élménybeszámolót, melyen 70 fő fogvatartott vett részt.
02 . 20 .

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben, valamint a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben
Márki Zoltán bíró, IM főcsoportfőnök úr, Dr. Csordás Sándor IM Bv. Felügyeleti Főosztályvezető
úr és Dr. Szabó András alkotmánybíró úr tett látogatást.
02. 26.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz
gatóság február 26-án együttműködési megállapodást kötött, melyet Dr. Bökönyi István bv.
vezérőrnagy úr a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és Dr. Bakondi György főigazgató írt
alá.
03. 02.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben március 2-án rendezték meg a Börtönlelkészi Szol
gálat Szakmai Napját, melyen részt vett a Szlovák Börtönlelkészi Szolgálat is. A tanácskozást
követően a résztvevők megtekintették az intézetet.
03. 06.
A tiszai árvíz elleni védekezéshez adható segítségnyújtás megszervezéséhez az Országos
Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottsággal történő egyeztetést követően Dr. Bökönyi István
bv. vezérőrnagy a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a régióba tartozó három intézetben
(Nyíregyháza, Miskolc, Sátoraljaújhely) elrendelte a szükség esetén igénybe vehető erő- és
eszközszámvetés (személyi állomány, fogvatartottak, gépjármű, főzési kapacitás, ágy és egyéb
eszközök) elkészítését, melyet továbbított a KKB Titkárságára.
A Budapesti Fegyház és Börtönben 6-án 15.00 órától Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy,
országos parancsnok úr vezetésével ülést tartott a kommunista diktatúra börtönben halálra ítélt,
kivégzett áldozatainak emlékhelyét kialakító bizottság. Az ülést ellenőrizte Márki Zoltán bíró, IM
főcsoportfőnök úr, továbbá részt vett Dr. Csordás Sándor IM osztályvezető úr és Fónay Jenő úr, a
POFOSZ elnöke is.
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2001. évben először került meghirdetésre az általános és középiskolások körében az ún. bűnmegelőzési célú intézet látogatások lehetősége, mellyel az év során országosan 246 alkalommal
6352 diák élt, először a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben március 6-án a Jókai Mór
Általános Iskola 32 fő 8. osztályos tanulója 2 fő tanár kíséretével.
03. 08.
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben március 8-án a Nostra Kft. szervezésében a bv. gaz
dasági társaságok ügyvezetőinek találkozóját rendezték meg.
03. 12.
A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben március 12-én a Szombathely Megyei Jogú
Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága kihelyezett ülést tartott.
03. 13.
A Váci Fegyház és Börtönben március 13-án Szeder József úr az FTC Labdarúgó és Sport Kft.
ügyvezető igazgatója, Csank János vezetőedző úr, illetve az egyesület három élvonalbeli játékosa
szurkolói ankétot tartott. A rendezvényen 80 fő fogvatartott vett részt.
03. 14.
A Magyar Köztársaság Igazságügy-minisztere 2001. március 15-i hatállyal soron kívül
előléptette ezredessé Dr. Rózsás Sándor bv. alezredest a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnokát és Schneider Gyula bv. alezredest az Állampusztai Kft. ügyvezető igaz
gatóját.
A megemlékezések az intézetekben helyi ünnepség keretében is megtörténtek, ahol szintén
elismerések kerültek átadásra.
03. 20.
A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben március 20-án új ügyvédi beszélő helyiség
átadására került sor.
03. 23.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Repülő-műszaki Főiskoláján, Szolnokon március
22-én került megrendezésre 10 csapat (28 fő) részvételével a Büntetés-végrehajtás Országos Asz
talitenisz Bajnokság regionális döntője.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 4 fős szakember csoportja március 22-23-án látogatást
tett a lengyel Rzesow-i Büntetés-végrehajtási Intézetben, melynek keretében többek között
egyeztették a két intézet tapasztalatcsere programját.
03. 28.
A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a Pálhalmai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézet és a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet részvételével a Megyei Védelmi
Bizottság kihelyezett ülést tartott.
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03. 29.
2001. március 29-én Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony vezetésével a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú objektumában, valamint a Budapesti
Fegyház és Börtönben látogatást tett Manfred Weis bajor igazságügy-miniszter.
04. 03.
A Budapesti Fegyház és Börtönben a Börtönügyi Szemle szerkesztő bizottsága április
3-án kihelyezett ülést tartott.
04. 07.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben április 7-én húsvéti szentmise került
megrendezésre, melyet Dr. Keszthelyi Ferenc váci megyés püspök, Flugyecz János
püspöki titkár, Koza József kanonok plébános, Vendrei Gábor szalézi plébános, Sánta
János irodaigazgató celebrált Varga János kántor-karnagy közreműködésével.
04. 09.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak letéti pénzük ter
hére önkéntes felajánlást tettek az árvízkárosultak megsegítésére. Az arra rászorulóknak
55 fő fogvatartott összesen 27300,- Ft összeggel kívánt segítséget nyújtani. Április 9-én
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete képviselőjének ünnepélyes keretek
között átadásra került a felajánlást tevő fogvatartottak „adománylevele”, melyben kérik,
hogy az általuk falajánlott összeget fordítsák az árvízkárosultak megsegítésére.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a Büntetés-végrehaj
tás Központi Kórház személyi állományának 6 fő delegációja április 4-8-ig
Romániában, a Marosvásárhelyi Büntetés-végrehajtási Intézet meghívására szakmai
látogatáson vett részt.
A program keretében megtekintették a Marosvásárhelyi, és a Gherla-i Büntetés
végrehajtási Intézetet, illetve a Maros Megyei Kórházat, az Újjáélesztő és Kiszabadító
Gyorssegély Szolgálatot és a Dej-i Büntetés-végrehajtási Intézet Kórházát.
04. 15.
A Kalocsai Fegyház és Börtönben Romsics Lászlóné népművész által vezetett Alkotó
Szakkör tagjai által készített hímes tojásokból kiállítást rendeztek.
Fiúsvét hétfőn az elítélt férfiakat a női fogvatartottak hímes tojással ajándékozták
meg.
Április 15-én a délelőtti órákban Ivó József kanonok ünnepi szentmisét, délután
Agyagási Béla református lelkész istentiszteleti szolgálatot tartott.
04. 20.
Április 20-án a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a Megyei Jogász
Napra meghívott Mark Romaneski ezredes az Amerikai Hadsereg jogásza és Oscar L.
Sammers őrnagy a taszári Jogi Iroda vezetője az országos parancsnok engedélyével láto
gatást tettek.
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04. 25.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet II. számú egységében április 23-án 9 fő
részvételével kihelyezett ülést tartott a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés.
04. 26.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy és Dr. Lipták László bv. ezredes, személyügyi és szociális önálló osztályvezető 2001. április 26-án a
lengyelországi Kule-ban aláírták a 2001. évi lengyel-magyar üdültetési programot, majd látogatást
tettek a városban megrendezett nemzetközi röplabda tornán, melyen az április 24-28 között
kintlévő 19 fő magyar büntetés-végrehajtási küldöttség csapat is szerepelt.
Április 25-én és 26-án a Szlovák Dubnicai Büntetés-végrehajtási Intézet 4 fő delegációja
látogatott a Váci Fegyház és Börtönbe. A csoport fogadásán az intézet vezetőségén túlmenően
jelen voltak a Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövete, katonai attaséja és a váci Szlovák
Önkonnányzat vezetői. A két intézet közötti Együttműködési Megállapodás aláírását követően
megtekintették az intézetet, majd másnap a Kecskeméti Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végre
hajtási Intézetét is.
04. 27.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben április 27-én Együttműködési Megál
lapodást írt alá a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében Geiger
János pv. ezredes főtanácsos megyei igazgató, valamint Tüske János bv. ezredes parancsnok-igaz
gató.
05. 11.
A váci Görög Katolikus Templomban május 11-én „Kényszerszülte Művészet” címmel a 19.
és a 20. századi rabmunkákból kiállítást nyíl a váci Tragor Ignác Múzeum és a Váci Fegyház és
Börtön közös szervezésében.
A kiállítást Márki Zoltán bíró IM főcsoportfőnök úr és Dr. Fejős Zoltán úr a Néprajzi Múzeum
főigazgatója nyitotta meg.
A közel 150 fő meghívott vendég részére a Váci Fegyház és Börtön fogvatartottai irodalmi
műsort adtak elő.
05. 15.
A Kalocsai Fegyház és Börtön falán elhelyezett emléktáblát május 5-én megkoszorúzta Poli
tikai Elítéltek Közössége.
05. 17.
A Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet börtönügyi, taktikai, biztonsági jelenének és rend
szerének megismerése céljából május 10-11-én általános tanulmányútra érkezett Avraham Lazarian ezredes, Különleges Biztosítási és Beavatkozási osztályvezető vezetésével 8 fős izraeli csoport.
A delegáció látogatást tett a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. és III. objektumában, a
Bács-Kiskun Megyei és a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézeteiben, továbbá a
Büntetés-végrehajtás Oktatási Központjában.
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05.18.
Az Igazságügyi Minisztérium szervezésében 2001. május 14-18-ig „A büntetés-végrehajtás
reformja” témakörben szakmai látogatást tettek Hessen Tartományban. A program részeként meglá
togattak több büntetés-végrehajtási intézetet, a tartomány büntetés-végrehajtási tisztviselőinek
kiképzési és továbbképzési intézetét, és tárgyalást folytattak a tartomány Igazságügyi Minisztéri
umában. A delegáció vezetője Márki Zoltán bíró, IM főcsoportfőnök úr volt, tagjai Dr. Soós László
IM főosztályvezető, Dr. Csordás Sándor IM főosztályvezető, Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, Varga Valéria bv. dandártábornok a büntetés-végreha
jtás országos parancsnokának gazdasági helyettese és Dr. Vókó György a Legfőbb Ügyészség önál
ló osztályvezetője.
05.21.
A Budapesti Fegyház és Börtönben 2001. május 21-én Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter
asszony átadta a „B” objektum új beléptető rendszerét és a beszélő helyiséget. Miniszter Asszony
ezt követően látogatást tett az intézetben, majd sajtótájékoztatót tartott.
05. 24.
A Budapesti Fegyház és Börtönben a kábítószerfüggők kezelésének tanulmányozása és
értékelése céljából látogatást tett Topolánszki Ákos úr az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes
államtitkára és Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy úr a büntetés-végrehajtás országos parancs
noka.
05. 26.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben és a Fiatalkorúak Regionális Büntetés
végrehajtási Intézetében május 23-26 közötti időben a Marosvásárhelyi Büntetés-végrehajtási
Intézet 6 fős delegációja tett látogatást. A csoport május 24-én Veszprém Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetbe is ellátogatott.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet képviseletében Tüske János bv. ezredes
intézetparancsnok vezetésével 4 fő delegáció május 23-26-ig a lengyelországi Opolei Kerületi
Börtönben tett látogatást.
05. 27.
A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben megőrzéseként fogvatartott T.
Cs. fegyház fokozatú, valamint V. J. és R L. börtön fokozatú elítéltek május 27-én 15.51 órakor az
intézet udvaráról a falon átmászás módszerével megszöktek.
A szökést a technikai ügyeletes 15.01 órakor a monitoron észlelte, értesítette a biztonsági tisztet,
aki azonnal a helyszínre küldte a körletfelügyelőt, továbbá a szökevények mozgásának irányával
szemben, az intézettel határos épület belső udvarára pedig 2 fő testületi tagot. Ezt követően riadót
rendelt el, és értesítette az intézet parancsnokát, és a rendőrséget.
Az épület az első emeleti erkélyén 15.58 órakor a 2 fő testületi tag elfogta az ott megbújt P.L.
elítéltet - akinek bokája az elsődleges orvosi vizsgálat alapján súlyosan megsérült - majd az
intézetbe kísérték.
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A kiértesített és intézetbe beérkező parancsnok utasítást adott az elfogást végrehajtó 2 fő testületi
tagnak, hogy menjenek vissza a lakóépületbe, és azt kutassák át. Az intézkedés eredményeképpen az
épület első emeleti folyosóján papírdobozok mögé bújva 16.30 órakor elfogták V.J. fogvatartottat és
az intézetbe kísérték.
A rendőrség a harmadik szökevény elfogása céljából - a riadóztatott intézeti állománnyal közösen
- haladéktalanul járőrcsoportokat, kutatócsoportokat alkotott, ellenőrizték a szökevény vélt
tartózkodási helyeit, továbbá nyomkövető kutyát is igénybe vettek.
Egy testületi tag az intézettől kb. 500 méterre lévő Múzeum cukrászda környékén felismerni vélte
nevezettet - az erőket átcsoportosították e területre és a Szent Tamás hegyre futva menekülő fog
vatartottat üldözőbe vették.
A rendőrség és a testületi tagok körülzárták a hegyet, és a kutatást végrehajtó rendőrök egy romos
épületben elfogták a szökevényt, majd az intézetbe szállították.
A BVOP ügyeletes tisztje jelentését követően Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy úr, a büntetés
végrehajtás országos parancsnoka azonnal a szökés helyszínére ment, és a rendőrkapitánnyal közösen
ellenőrizte a kutatás megszervezését, végrehajtását, továbbá az elsődleges vizsgálat lefolytatása
céljából intézkedett egy országos parancsnoksági bizottság helyszínre rendeléséről.
05.29.
A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott és az Állampusztai Mezőgaz
dasági és Kereskedelmi Kft. Nagyfai Kerületének „C” pulykatelepén ellenőrzés mellett foglalkozta
tott V. N. börtön fokozatú elítélte 16.15 óra körüli időben munkahelyéről engedély nélkül eltávozott.
A Váci Fegyház és Börtönben május 29-én az intézet területén található börtönkápolna felújításá
val kapcsolatos munkamegbeszélést tartottak, melyen részt vett Dr. Bökönyi István vezérőrnagy úr a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, továbbá a Műemlékvédelmi Hivatal, az egyházak és az
önkormányzat képviselői, valamint a restaurátor.
A Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében május 29-én 15.00 órai kezdettel megrendezésre
került „A szegedi büntetés-végrehajtás története” és Majzik Andre könyvillusztrációiból készült ván
dorkiállítást.
05.31.
A Budapesti Fegyház és Börtönben került megrendezésre a Fegyveres és Rendvédelmi Szervek
szóvivőinek és sajtófőnökeinek szakmai találkozója. Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy úr a bün
tetés-végrehajtás országos parancsnoka a vendégek köszöntését követően rövid tájékoztatót tartott a
büntetés-végrehajtás helyzetéről, különös tekintettel a sajtótevékenységről. Ezt követően megtekin
tették a BFB., valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumát.
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben május 31 -én 29 csapat részvételével rendezték meg a
2001. évi Büntetés-végrehajtás Országos Járőrbajnokságát, melyen Boglyasovszky Csaba bv. ezre
des a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági főosztályának vezetője adta át a
díjakat.
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06. 01.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben június 1-jén és 2-án
rendezték meg az észak-magyarországi büntetés-végrehajtási intézetek részére (Balassa
gyarmat, Eger, Miskolc, Sátoraljaújhely, Debrecen, Nyíregyháza, Ipoly Cipő Kft., Ábránd Ágy
nemű Kft.) a „Nyírség Kupa” sportversenyt labdarúgás, sakk, asztalitenisz és lövészet sportá
gakban.
A Fejér Megyei, a Pálhalmai Országos és a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetek parancsnokai, valamint a Pálhalmai Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatója június 1jén Pálhalmán Katasztrófavédelmi Együttműködési Megállapodást írtak alá a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójával.
06. 07.
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben június 7-én rendezték meg a minisztériumok
közigazgatási államtitkárainak kihelyezett értekezletét, melynek házigazdája Dr. Somogyvári
István úr, az IM közigazgatási államtitkára volt.
Az értekezlet első napirendi pontjaként a büntetés-végrehajtás vezetői tájékoztatót tartottak a
szervezet helyzetéről.
A program befejezéseként a vendégek megtekintették a büntetés-végrehajtási intézetet és a
Nostra Kft.-t.
A Lengyel Büntetés-végrehajtási Szervezet a Popovói Oktatási és Szabadidő Központban
június 5-7 közötti időpontban a lengyel büntetés-végrehajtási Kft.-k ipari termékeiből kiállítást
rendezett, melyre meghívták a szlovák, a cseh, a francia és a magyar büntetés-végrehajtási
szervezet képviselőit is.
06. 11.
A Zalai Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományából 23 fő június 9-én a
BVDOSZ szérvezésében az ausztriai Eisenstadtban lévő büntetés-végrehajtási intézet láto
gatásán vett részt.
A büntetés-végrehajtási intézet megtekintése után rövid városnézést követően a két intézet
csapatai közötti labdarúgó mérkőzésre is sor került.
06. 14.
A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott, és a szekszárdi Lisztesvölgyi
BM lőtéren ellenőrzés mellett foglalkoztatott K. F. fogvatartott 60 nap elzárásra beutalt 9.45 óra
és 10.00 óra közötti időben a munkahelyét engedély nélkül elhagyta.
A Budapesten megrendezett Kriminálexpó kiállításon június 12-én Dr. Bökönyi István bv.
vezérőrnagy úr országos parancsnok előadást tartott, a távtárgyalás kérdéseivel foglalkozó kon
ferencián.
A videokonferencia gyakorlati bemutatóján a helyszín, Pesti Központi Kerületi Bíróság,
illetve a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú objektuma között létesítettek
videokapcsolatot.
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A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú objektumában június 14-én az Amerikai
Egyesült Államokból, illetve Kanadából hazánkba érkezett missziós munkatársak 25 fő fogvatartott részvételével istentiszteletet tartottak.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben június 14-én a Handler Nándor Szakközépiskola 27
fős tanulócsoportja intézet látogatáson vett részt.
06. 15.
A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a Magyar Evangéliumi Börtön Misszió
szervezésében a scheidewegi német börtönmissziós kórus és magyar kísérőik adtak műsort,
melyen 53 fő fogvatartott vett részt.
A Kalocsai Fegyház és Börtön 4 fős csoportja június 11-15-e között az intézettel part
nerkapcsolatban lévő szlovákiai nyitrai női börtönben tett látogatást.
A Váci Fegyház és Börtön 5 fős, valamint a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet és a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében 4 fős csoportja június
13-15 között szakmai látogatáson vett részt Szlovákiában, melynek keretében megtekintették
a Dubnicai Büntetés-végrehajtási Intézetet, valamint a Martini Fiatalkorúak Büntetés-végrehaj
tási Intézetét.
A Szociális és Családügyi Minisztérium Rákospalotai Javítóintézetében június 16-án
„Romanapot” rendeztek, melyen a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetéből
6 fő elítélt vett részt.
06. 19.
A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben június 19-én rendezték meg a
PHARE program keretében induló „tanyagazda” szakképzés ünnepélyes évnyitóját.
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet mélykúti alegységében június 19-én a
Scheideveg-i német missziós csoport 150 fő női fogvatartott részére hangversenyt adott.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Magyarországi Képviselete június 19-én a
Nemzetközi Menekültnap tiszteletére a Duna Palotában rendezett ünnepi gálaest keretében a
menedékkérők és menekültek érdekében végzett munkájáért „Elismerő Oklevelet” adott át
Csépai József bv. ezredesnek, a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoká
nak.
06. 25.
A Szegedi Fegyház és Börtönben Dr. Somogyvári István IM közigazgatási államtitkár úr,
Márki Zoltán IM főcsoportfőnök úr, Dr. Plankó Erika IM hivatalvezető úrnő, Dr. Csordás Sán
dor IM főosztályvezető úr, Tóth Sándor IM főosztályvezető úr és Dr. Bökönyi István bv.
vezérőrnagy úr, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jelenlétében ünnepélyes keretek
között átadták az intézet konyháját.
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07. 16.
Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott és az Állampusztai
Kft. meleghegyi szőlészetében kapálási munkát végző Sz. F. börtön fokozatú elítélt 16-án 11.40
órakor munkahelyéről megszökött.
07. 20.
A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet martonvásári alegységéből 1997. február
25-én megszöktetett K. V. börtön fokozatú elítélt július 21-én 8.40 órakor, mint deportált személy
érkezett a New York - Budapest menetrend szerinti repülőgépjárattal. Az ORFK Repülőtéri Biz
tonsági Szolgálata az azonosítást követően nevezettet letartóztatta és a Fővárosi Büntetés-végre
hajtási Intézetbe szállította.
07. 27.
Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott H. Cs. börtön
fokozatú elítélt július 27-én 16.40 órakor az intézet solti objektumából a körlet járműbejárati
kaputól jobbra lévő nyomsáv kapura felmászott és a külső biztonsági kerítés hattyúnyakán
keresztül megszökött. A kerítéstől DNy-i irányban 5 méterre elfutott, ahol a készenlétes bizton
sági felügyelők kényszerítő eszköz - testi kényszer és bilincs - alkalmazásával 16.45 órakor
elfogták.
A BVOP havi vezetői értekezletén Csóti András bv. dandártábornok, az országos parancsnok
általános helyettese jelentésben számolt be a jogerősen elítélte fogvatartottak közterületen
végzendő közcélú munkáltatásáról, a kapcsolódó aktuális feladatokról.
Czinege István mb. főosztályvezető beszámolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a JászNagykun-Szolnok Megyei, a Szegedi, valamint a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetekben folyamatban lévő beruházásokról.
08. 10.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 71. számú zárkájában egyedül elhelyezett D. A. fegyház
fokozatú elítélt augusztus 10-én 22.03 - 22.31 közötti időben nyaki ütőerét egy engedélyezett
egyszer használatos borotvapengével elvágta, melynek következtében elhalálozott. Nevezett bú
csúleveleiben cselekményének okát magányában, kilátástalan helyzetében és az egyedüllétben
jelölte meg.
08. 26.
A Bács-Kiskun Megyei Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében fogvatar
tott fk. Á. I. fogház fokozatú elítélt augusztus 26-án 11.10 - 12.00 közötti időben az intézet
sportudvaráról a kerítésen átmászva megszökött.
08. 30.
Kecskeméten augusztus 30-án a Tudomány és Technika Házában a VII. Nemzetközi Nyári
Jogakadémia plenáris ülésén megjelent és előadást tartott többek között Dr. Hende Csaba IM
politikai államtitkár, Dr. Polt Péter legfőbb ügyész és Dr. Solt Pál a Legfelsőbb Bíróság elnöke.
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Ezt követően Csóti András bv. dandártábornok megnyitotta Gaál Béla „A foglyok
helyzete - a helyzet foglyai” című börtönfotó, továbbá a fogvatartottak szakköri
munkáit, illetve munkáltatását bemutató kiállítást.
Délután a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet II. egységében a bün
tetés-végrehajtási szekció ülésén előadások hangzottak el Dr. Vókó György a Legfőbb
Ügyészség osztályvezetője, Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet a Szociális és Családügyi
Minisztérium osztályvezetője, Dr. Ruzsonyi Péter bv. alezredes tanszékvezető főiskolai
docens, Tüske János bv. ezredes intézetparancsnok és Vörösné Dr. Fodor Zsuzsanna a
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala vezetője részéről.
08. 31.
A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a Csongrád Megyei Közgyűlés
megyezászlót, az egyházak harangot adományoztak, melynek átadására és megszen
telésére augusztus 31-én került sor az intézetben.
Az ünnepséget követően családi nap és nyugdíjas találkozó lebonyolítására került sor.
09. 07.
A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a Tolna Megyei Önkormányzat
nevében megyezászlót adományozott Koltai Tamás úr a Megyei Önkormányzat elnöke.
A rendezvény a Római Katolikus templomban szentmisével kezdődött, majd az
intézetben került sor a megyezászló átadására és megszentelésére.
A rendezvényen megjelent és Szent Adorján napi ünnepi beszédet mondott Dr. Dávid Ibolya
igazságügy-miniszter asszony. Az ünnepi beszédben köszöntötte a teljes büntetés-végrehajtás
állományát és méltatta a szervezet tevékenységét rámutatva az aktuális feladatokra.
Szeptember 7-én került megrendezésre a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III.
számú objektumában a Büntetés-végrehajtási szervezet Szent Adorján Napi központi
ünnepsége, ahol a miniszteri ünnepi parancs ismertetésére és elismerések, jutalmak
átadására került sor.
Az ünnepség elöljárója Dr. Hende Csaba úr, az 1M politikai államtitkára volt, megje
lent Márki Zoltán bíró úr, IM főcsoportfőnök, az ügyészségek, bíróságok, ügyvédek,
fegyveres erők, rendvédelmi szervek, titkosszolgálatok és más együttműködő szervek
képviselői.
Dr. Hende Csaba úr pohárköszöntőjében köszöntötte Szent Adorján Nap alkalmából
a büntetés-végrehajtás teljes állományát, méltatta tevékenységét, kiemelte a büntetés
végrehajtás állomány illetményének növelését. Beszédében felhívta a figyelmet, hogy az
IM vezetése fokozott igényeket támaszt a parancsnokok, vezető beosztásban lévők és a
teljes személyi állomány elé, elvárják a szolgálati fegyelem erősödését, minden szintű
parancsnoktól és vezetőtől a következetes, szigorú és korrupció ellenes fellépést.
A büntetés-végrehajtási intézetekben szeptember 7-én és 8-án Szent Adorján Napja
alkalmából ünnepi állománygyűlésekre és a személyi állomány, valamint hozzátartozóik
részére szabadidős programok megtartására került sor, amelyre meghívták az
együttműködő szervek képviselőit is.
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09. 24.
Dr. Somogyvári István IM közigazgatási államtitkár úr, Dr. Plankó Erika IM hivatalvezető és Dr.
Borka Katalin IM Bv. felügyeleti főosztályvezető-helyettes szeptember 24-én látogatást tett a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben, melynek során megtekintették az intézetet, valamint a
Sopronkőhidai Szövő- és Ruhaipari Kft.-t.
09. 25.
A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben 25-én került sor a Munkaerő-piaci Alap
Irányító Testületének kihelyezett ülésére.
09. 26.
A Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben szeptember 26-án ünnepélyes keretek között a
Népfőiskola megnyitójára került sor.
09. 28.
Szakmai együttműködés keretében a bajorországi Kaisheimi Büntetés-végrehajtási Intézet 11
fos csoportja szeptember 24-28. között látogatást tett a Váci Fegyház és Börtönben, a Balassagyar
mati Fegyház és Börtönben és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai objek
tumában.
09. 29.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet falán elhelyezett emléktáblánál szeptem
ber 29-én koszorúzást és megemlékezést tartottak Dr. Szobonya Zoltán ügyvéd ’56-os forradalmár
kivégzésének évfordulója alkalmából.
A megemlékezésen beszédet mondott Márki Zoltán bíró úr, IM főcsoportfőnök, Kissné Dr.
Szobonya Csilla, a mártír lánya és az intézet parancsnoka.
10. 02.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
szervezésében folyó konferencián részt vevő 19 fő hazai és külföldi szakember intézetlátogatáson
vett részt.
10. 04.
Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott, és az Állampusztai
Kft. meleghegyi szőlészetében szüretelési munkát végző A. S. Cs. börtön fokozatú elítélt 4-én 11.45
órakor munkahelyéről megszökött.
A bevezetett intézkedések és a nyomkövető kutya nyomvezetése eredményeként a szökevényt a
kutatócsoport 12.58 órakor a munkaterülettől mintegy 500 m távolságra elfogta, és az intézetbe szál
lította.
10. 08.
Szakmai együttműködés keretében a romániai Marosvásárhelyi Büntetés-végrehajtási Intézet
meghívására a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében október 3-6.
között 5 fős delegáció tapasztalatcsere látogatáson vett részt. A látogatás során megtekintették a
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Marosvásárhelyi Büntetés-végrehajtási Intézet két egységét, valamint a Kolozsvári Büntetés-végre
hajtási Intézetet.
10. 09.
A Kalocsai Fegyház és Börtön személyi állományának 6 fös csoportja szakmai együttműködés
keretében október 1-5 között tapasztalatszerzés céljából a németországi Aichach-i, valamint több
közeli büntetés-végrehajtási intézetben tett látogatást.
10. 10.

A Baracskai Országos és a Fejér megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben október 10-én látogatást
tett Dr. Somogyvári István IM közigazgatási államtitkár, Dr. Plankó Erika 1M államtitkári
hivatalvezető és Dr. Csordás Sándor IM főosztályvezető.
Az intézetek parancsnokai és a Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatását követően megtekintették
a fogvatartottak elhelyezési körleteit, és munkahelyeit, továbbá tájékozódtak a személyi állomány
szolgálat teljesítésének körülményeiről.
10. 11.

A Budapesti Fegyház és Börtönben 11-én Dr. Somogyvári István IM közigazgatási államtitkár és
Sík Zoltán, a Miniszterelnöki Flivatal államtitkára ünnepélyes keretek között adták át a fogvatartot
tak részére az új számítástechnikai kabinetet, majd ezt követően megtekintették az intézetet.
10. 12.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben október 11-12-én a lengyelországi Rzeszovi Büntetés
végrehajtási Intézetből 4 fos delegáció tett látogatást.
10. 15.
A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben október 15-én Dr. Somogyvári István IM
közigazgatási államtitkár úr vezetésével a minisztérium több vezető beosztású munkatársa látogatást tett.
10. 20.

Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Büntetés
végrehajtási Szervezet központi ünnepségét október 20-án rendezték a Fővárosi Büntetés-végreha
jtási Intézet ül. számú objektumában. Az ünnepség elöljárója Dr. Somogyvári István IM közigaz
gatási államtitkár volt.
A Büntetés-végrehajtási Intézetekben október 19-én, illetve 20-án ünnepi állománygyűléseken
emlékeztek meg Nemzeti Ünnepünkről, melynek keretében helyi elismerések átadására került sor.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén október 20-án 13 csapat részvételével rendezték meg
a Rendvédelmi Szervek és Fegyveres Testületek I. Regionális Lőbajnokságát.
10. 29.
Az 1956-ban kiszabadult politikai foglyok emlékére a Váci Fegyház és Börtön falán elhelyezett
emléktáblának október 27-én a Politikai Elítéltek Közössége és Vác Város Önkormányzata koszo-
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rúzási ünnepséget tartott. A rendezvényen részt vett és koszrút helyezett el Dr. Bökönyi István bv.
vezérőrnagy, országos parancsnok.
11. 01.

A váci rabtemetőben november 1-jén az ott eltemetett politikai áldozatok tiszteletére emlékművet
avattak, ahol Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony tartott ünnepi beszédet.
Több büntetés-végrehajtási intézetben november 1-jén istentiszteletet és megemlékezést tartottak
több száz fogvatartott részvételével.
11.04.
A Budapesti Fegyház és Börtön területén kialakított „Kisfogház Emlékhely”-et november 4-én
megnyitották.
Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Dr. Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke, Dr.
Dávid Ibolya igazságügy-miniszter és Fónay Jenő, a POFOSZ elnöke, továbbá több vezető politikus,
az Igazságügyi Minisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának több vezetője,
valamint 100 fó meghívott vendég.
11.06.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben november 6-án ünnepélyes keretek között átadásra
került az újonnan kialakított 3 helyiségből álló biztonsági beszélő blokk.
11.13-14.
A büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos értekezletén megtárgyalták a börtönlelkészi szolgálat működését, a lelkészek beilleszkedését. Értékelték a fogvatartotti állomány hangu
latát, börtöntűrő képességét.
Megvitatták a kényszerközösségekben jelentkező feszültségek feloldásának módszereit, továbbá
hogy miként hatnak a feszültségek az intézet belső rendjére.
11. 22.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben a felújított III. körlet, a Szövő és Ruhaipari Kft-nél új
zsugorító és festőgépek, valamint a Márianosztrai Fegyház és Börtön IV. körletének ünnepélyes
átadására november 22-én került sor. A rendezvények elöljárója Dr. Flende Csaba IM politikai
államtitkár volt. A program részeként szerepelt az intézetek és a munkahelyek megtekintése.
11.29.
Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy országos parancsnok vezetésével a Civil Tanácsadó Testület
a Budapesti Fegyház és Börtönben tartotta soros ülését, melyet követően megtekintették az Emlékhe
lyet.
12. 01.

A Magyar Köztársaság Igazságügy-minisztere a büntetés-végrehajtás érdekében kifejtett
oktatásszervezési tevékenységük elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
arany fokozatát adományozta Szilas György és Topolay Elek uraknak, a SZILTOP Oktatási Kht.
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igazgatóinak. Az elismeréseket december 1-jén Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, országos pa
rancsnok adta át a SZILTOP Kht., a Budakalász Gimnázium és Tagiskolái, továbbá a Balassi Bálint
Gimnázium és Tagiskolái VIII. Országos Szakmai értekezletén.
12. 04.
Szlován delegáció december 4-én a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, 5-én a
Váci Fegyház és Börtönben intézetlátogatáson vett részt.
12. 06.
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott T. Z. börtön fokozatú elítélt
6-án 20.40 órakor a mélykúti körlet bejáratánál gépjárműre szálláskor megszökött.
A szökést azonnal jelentették a biztonsági tisztnek és az intézet vezetőinek, akik elrendelték a
személyi állomány riadóztatását és értesítették a rendőrséget.
A bevezetett intézkedések és a nyomkövető kutya nyomvezetése eredményeként a kimerült
állapotban lévő szökevényt a kutatócsoport 7-én 1.25-kor a szökés helyétől kb. 10 km távolságra
Hantos település közelében egy árok partján feküdve, elfogta, majd az intézetbe szállította.
12. 11.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott és a Ferroplast Kft. tábor
falvai üzemében felügyelet mellett foglalkoztatott K. S. börtön fokozatú elítélt a munkahelyéről
megszökött.
12. 22.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben december 22-én szentmise keretében szentelt fel Carl-Josef
Rauber érsek, Apostoli Nuncius az intézet Szent Kereszt Kápolnáját, melyen részt vett Dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye érseke, Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter
asszony, Márki Zoltán bíró 1M föcsoportfőnök, Tóth Sándor titkárságvezető, Dr. Bökönyi István bv.
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, Csóti András bv. dandártábornok, az
országos parancsnok általános helyettese, továbbá a német és a szlovák testvérbörtönök igazgatói, 54
fö meghívott vendég és a média képviselői.
12. 24.
A Szegedi Fegyház és Börtön kápolnájában december 24-én ünnepi misét tartott Gyulai Endre
Szeged-Csanád Megyés Püspök. A rendezvényen részt vett Márki Zoltán bíró LM főcsoportfőnök,
továbbá megjelentek a sajtó képviselői is.
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A fegyelm i helyzettel
és a biztonsággal összefüggő statisztikák
Bv. Intézet működését, biztonságát veszélyeztető események
2001. év
E sem ények:
Az intézetből lopás
Tüzeset
Technikai rendszer meghibásodása
Szolgálati hirösszeköttetést biztosító eszköz elvesztése, ill.
eltulajdonítása
Szolgálati gépjármű balesete
Szolgálati gépjármű feltörése
Szolgálati gépjármű eltulajdonítása
Gépjármű hatósági jelzésének elvesztése
Robbantással történő fenyegetés
M obiltelefon előtalálása
Szállító gépjármű balesete
Szállító gépjármű meghibásodása
Robbanóanyag előtalálása
Közműhiba
Intézet működését zavaró esemény
Bélyegző eltulajdonítása
Lőszer előtalálása
Riadó elrendelése
Egyéb

Eset

Összesen:

303

Fő

11

2
1
10

3
3
237
3
6
6
1
14
I

3
1
1
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Személyi állománnyal kapcsolatos események

2001. év
Események:
Hivatali visszaélés
Bántalmazás hivatalos eljárásban
Gondatlan fegyverkezelés
Szolgálati feladat ellátása alóli kibúvás
Kötelességszegés szolgálatban
Szolgálati tekintély megsértése
Öngyilkosság
Öngyilkossági kísérlet
Vesztegetés
Csalás
Lopás
Önbíráskodás
Súlyos testi sértés
Rablás
Garázdaság
Sikkasztás
Rongálás
Ittas járművezetés
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
Közúti baleset okozása
Önkényes eltávozás
Személyi áll.tagja ell.intéz.kív.elköv.hiv.szem.e
Okirathamisítás
Személyi áll.tagjának halálos közúti balesete
Hamis vád
Alárendelt megsértése
Jármű önkényes elvitele
Szolgálati igazolvány elvesztése, eltulajdonítása
Szolgálati igazolvány megtalálása
Elhalálozás
Hivatalos szentély elleni erőszak
Súlyos munkabaleset
Embercsempészés
Fegyver-műszaki anyag elvesztése
Hivatali vesztegetés kísérlete
Vámorgazgaság
Visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel
Súlyos közúti baleset
Személyi áll.tagjának eltűnése
Közveszéllyel fenyegetés
Foglalkozás körében elköv. gondatlan veszélyeztetés
Szerzői jogok megsértése
Összesen:
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Eset
15
35
14
32
24
7
1
1
2
1
14
1
2
1
1
1
1
1
1
4
I
7
7
1
1
1
1
79
26
2
2
7
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
306

Fő
23
45
14
34
27
7
1
1
2
1
14
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
K
7
1
1
1
1
79
26
2
2
7
I
1
1
1
1
3
1
1
1
1
330

Fogvatartottakkal kapcsolatos események
2001. év
Események:
Fogolyszökés
Fogolyszökés kísérlete
Fogolyszökés előkészülete
Hivatalos személy elleni erőszak
Súlyos testi sértés
Természet elleni erőszakos fajtalanság
Zárkatorlaszolás
Közveszély okozás, gyújtogatás
Öngyilkosság
Öngyilkossági kísérlet
Kábítószerrel visszaélés
Jogellenes fogvatartás
Terrorcselekmény előkészülete
Vesztegetés kísérlete
Kényszerítés
Lopás
Hatóság félrevezetése
Engedélynélküli távolléten bcs.elkövetése
Rablás
Hamis vád
Okirathamisítás
Önbíráskodás
Személyi szabadság megsértése
Tömeges ételfertőzés
Csalás
Foglalkozási baleset
72 órát meghaladó étkezés megtagadás
Engedély nélküli eltávozás
Elhalálozás
Idegenrendészeti esemény
Előállítás elmaradása
Testi sértés
Szökevény elfogása
Visszaélés lőszerrel
Zsarolás
Összesen:

Eset
7
1
11
42
65
19
1
9
11
1
8
26
1
7
22
20
5
1
5
2
5
1
l
1
4
2
41
4
44
3
44
3
9
1
3
430

Fő
9
1
14
42
87
40
1
12
11
1
8
26
1
7
42
33
5
1
6
3
5
1
2
17
4
2
41
4
44
3
46
5
11
1
4
540

133

Bűnmegelőzési látogatások 2001.
Tanintézmény

Látogatók száma

Á ltalános iskola

2105

K özépiskola

3770

Felsőfokú oktatási intézm ény

477

Összesen

6352

Közterületen végzett
közcélú foglalkoztatás
25 eset

134

143 fő

