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1. sz. táblázat
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Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Elnökség! Hölgyeim és Uraim!
A bv. szervezet munkáját értékelő jelentést kiegészítve, valamint az Országos Parancsnok 

Úr által elmondottakhoz a szakmai és szervezési szakterületek munkájában a következő té
mákat kívánom kiemelni.

R ö v i d e n  b e m u t a t n á m  Fogvatartottak létszáma

a fogvatartotti létszám 
alakulását, illetve belső 
szerkezetének jellemző
jét egy kicsit hosszabb, 
mintegy évtizednyi idő
szakot felölelően. Ennek 
tükrében szólnék a szak
mai területek tevékeny
ségéről, valamint a fo
lyamatban lévő változá
sokról, amelyek remé
nyeim szerint hosszú tá
von befolyásolják az 
egész szervezet működését.

Az önértékelő jelentés, valamint az Országos Parancsnok Úr kiegészítő jelentése mind té
máját, mind az adatokat tekintve olyan széleskörű volt, hogy én ezekhez csak megjegyzése
ket kívánok hozzátenni.

Elsőként a fogvatartottak létszámáról szeretnék egy táblát mutatni. A létszámemelkedés
1995 óta tapasztalható. 
Bízunk abban, hogy a 
jogszabályalkotásban, 
ítélkezési gyakorlatban 
végbemenő változások 
hosszú távon éreztetik 
hatásukat, és párhuza
mosan az intézményfej
lesztéssel, a fogvatartot
tak elhelyezési körül
ményeit pozitívan befo
lyásolják, így a fogva
tartotti létszám növeke
dése csökken, leg-
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25% —

szinten stagnál. (1. sz. -  3. sz. táblázat

táblázat) 30% 7
Ha megvizsgáljuk a 

fogvatartottak büntetés
végrehajtási fokozat sze
rinti eloszlását, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy a fog- 
vatartotti létszám növe
kedése elsősorban a bör
tönfokozatra ítélteknél 
jelentős. Összességében 
a fogvatartotti populáci
ónál ez az emelkedés 
egyenes vonalú, mono
ton növekedést mutat. A 
fogházas fogvatartotti állománynál lényegi emelkedés nem mutatható ki, a fegyházra ítéltek
nél a létszám növekedése még kisebb. (2. sz. táblázat)

Minden egyes rendszerben jelentős az előzetesek, illetve elítéltek létszáma. Azt állapít
hatjuk meg, hogy ezen a területen a százalékos mutatók tekintetében az elmúlt 10 év során

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

4. sz. táblázat

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

■  életfogytiglan 154 160 164 179 188 191 200 197 198 195

□  10 év felett 601 556 655 736 803 840 843 816 783 750

^  5 évtől -10 évig 1776 1871 1910 2178 2187 2179 2187 2161 2323 2378

0  3 évtől - 5 évig 2226 2009 1779 1656 1710 1878 1885 1891 2058 2291

■  2 évtő l-3  évig 1753 1441 1531 1274 1348 1540 1602 1464 1830 2027

□  1 évtől - 2 évig 1743 1508 1548 1537 1771 1917 1860 2105 2731 2767 |

□  6 hótól - 1 évig 716 851 748 821 862 984 1341 1729 1953 2022

B 1 hótól - 6 hóig 330 540 576 607 527 642 865 838 865 812
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jelentős változás nem történt, kb. 20% körül mozog az előzetes fogvatartottak aránya. Elkép
zelhető, bizonyos értelemben remélhető, hogy az a néhány százalékos csökkenés, ami az 
utolsó 1-2 évben megfigyelhető, hosszú távú trendnek a kezdete, hiszen az előzetes fogva
tartottak aránya akkor tekinthető kedvezőbbnek mind a büntetés-végrehajtásban, mind a 
büntető-igazságszolgáltatás egészében, ha minél alacsonyabb. (3. sz. táblázat)

A következő táblán néhány ítélet időtartamának arányát lehet megfigyelni. Ebben két dol
got emelnék ki. Az egyik az, hogy 1996-97-ben a Nyugat-Európában hosszú idősnek számí
tó fogvatartottak száma -  tehát az 5 év fölötti szabadságvesztést töltők aránya -  kiemelke

dően magas volt. (4. sz. 
táblázat)

Pozitívnak értékelhe
tő az a tendencia, hogy a 
kifejezetten hosszú idős 
fogvatartottak aránya az
óta jelentős csökkenést 
mutat. A vétségi határ 
alatt elítéltek aránya vi
szont az egész 10 éves 
periódus alatt növekvő 
tendenciát mutat. Ennek 
az egyik oka lehet az, 
hogy az összbüntetés hi
ánya miatt rövidebb íté
letek jelentkeznek a sta

tisztikában, hiszen az összbüntetések természetükből adódóan hosszabbak. Mindazonáltal 
értelmezhető úgy is, hogy a fogvatartotti népesség összetétele olyan irányban változott, hogy 
sokkal több rövidebb ítéletet töltő van a rendszerben. Ezeknek a kezelése az alkalmazható 
motivációs eszközök jellege egészen más, mint a hosszú időtartamra ítéltek esetében.

A mi rendszerünkben nem igazán jelentős tény a külföldi elítéltek jelenléte. Ez nem így 
van más büntetés-végrehajtási rendszerekben, ott az idegen állampolgárságú fogvatartottak 
kezelése az egyik legfontosabb napi probléma. Az oszlopdiagram szürke területein láthatjuk, 
hogy a 3-6% közötti arány maradt a 10 éves perióduson belül. Ha az abszolút számokat vizs
gáljuk, azt látjuk, hogy több mint kétszeres a növekedés a 10 éves perióduson belül. (5. sz. 
táblázat)

A következő tábla a nem dolgozó fogvatartottak arányát mutatja. A százalékokat úgy kell 
érteni, hogy az előzetes fogvatartottakat automatikusan a nem dolgozók közé soroltuk annak 
ellenére, hogy szűk körben a nem jogerős előzetes elítéltek is dolgozhatnak kérésükre. Itt 
elég jól megfigyelhető az a törés, ami a ’90-es évek közepén lezajlott. Ezután, ha kisebb 
megingásokkal is, úgy értékelhető, hogy a nem dolgozók aránya csökkenő tendenciát mutat. 
(6. sz. táblázat)

5. sz. táblázat
Idegen állampolgárságú fogvatartottak aránya (%)

6 % ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nemdolgozók aránya (%)
6. sz. táblázat

25%
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Tisztelt Értekezlet!
A szakmai területek munkáját elsődlegesen a bekövetkezett események száma, illetve jel

lege szerinti megoszlás tükrözi. Ezzel kapcsolatban kiemelkedő jelentőségűnek tartom, hogy 
olyan súlyos események, mint fogolyzendülés, terrorcselekmény, túszejtés vagy emberélet 
kioltásával járó cselekmények nem fordultak elő. Megjegyzem, hogy -  más rendszerekkel 
történő összehasonlítást 
alapul véve -  egyáltalán 
nem szokványos, hogy a 
fogvatartottak egymás 
sérelmére, emberi élet 
kioltását magába foglaló 
cselekményt, gyilkossá
got nem követnek el. Ez 
igen jellemző más bör
tönrendszerekre. Szak
mai munkánk eredmé
nyének számít, hogy ná
lunk ilyen esetek nem 
fordultak elő.

A fogvatartottak által
elkövetett súlyosabb fegyelmi vétséget megvalósító cselekmények, illetve az intézetek rend
jét, biztonságát befolyásoló események száma összességében csökkenő tendenciát mutat. A 
tavalyihoz képest 28 esettel volt kevesebb ebben az évben, ami mintegy 6%-ot tesz ki. Emel
lett figyelembe kell venni a fogvatartotti létszám folyamatos emelkedését is.

Az Országos Parancsok Úr által elemzetteken túl, egy jelentős tényre hívom fel a figyel
met. Ez azoknak a cselekményeknek az előfordulása, amelyet a fogvatartottak egymás sérel
mére, jellegzetesen a zárkában, munkahelyen, nem kellően vagy nem jól kontrollálható hely
színeken követnek el. Itt elsősorban a kényszerítésre, testi sértésre, adott esetben súlyos tes
ti sértésre, egymás ellen, más fogvatartottak erejét a klikkesedés hatásait kihasználva követ
nek el. Azt gondolom, hogy ezen a területen az emelkedés nem jó hír, az egész szakmai te
vékenységünket arra kell összpontosítani, hogy a fogvatartottak hasonló szerveződéseit, il
letve ezeket a cselekményeket kellő hatékonysággal tudjuk megelőzni. Ilyen kényszerítést 
31 esetben 78-an követtek el. Az adatokból is kitűnik, hogy jellemzően sokan 1, esetleg 2 
fogvatartott sérelmére követik el ezeket a cselekményeket.

A szakmai munkát kicsit átfogóbban úgy értékelem, hogy a büntetés-végrehajtás alap
funkciói, amelyek igencsak összetettek, komplexek és sokszor egymással ellentétes eleme
ket is tartalmaznak, mint a kontroll, a represszió ugyanakkor a túloldalon a rehabilitáció, a 
fogvatartottak visszailleszkedésének elősegítése, egyszerre szerepel feladataink között. Sze
rintem mindezeknek az ellátásában a szakmai területek sikeresen vettek részt ebben az év
ben is.
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Nevezhetnénk ezt módszerbeli, modalitásbeli változásnak, stílusváltásnak, vagy akár a 
szakmai beállítódás változásának is. Itt egyfajta hangsúlyeltolódást figyelhettünk meg és 
hajtottunk végre, amely egyrészt a fogvatartottak visszailleszkedését, másrészt az intézeten 
belüli adaptációjuk elősegítését hangsúlyozta.

Nagyon fontos folyamat, amely nem új keletű -  évtizedek óta próbáljuk ezt az elemet be
vonni a szakmai munkánkba -  a fogvatartottak motivációs rendszerének alakítása, finomítá
sa és hatékony működtetése. Több lehetőségünk adódott,arra, hogy mindazokat a motiváci
ós eszközöket, amelyek korábban is jelen voltak szakmai repertoárunkban -  erre megvolt a 
jogszabályi lehetőség -, szélesebb körben tudjuk alkalmazni a fogvatartottak ellenőrzése, 
kontrollja, másrészt a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése érdekében. Azt gon
dolom, és biztos vagyok benne, hogy ez a körülmény, beállítódás, stílus szervesen illeszke
dik a büntetés-végrehajtási szakma hosszú távú fejlődésébe.

Ebben az évben számos olyan dolog történt, sok olyan feladatot hajtottunk végre, ame
lyek a külföldi tapasztalatok integrálását jelentik a magyar büntetés-végrehajtási rendszerbe. 
Itt is fontos, hogy nem teljesen új, számunkra ismeretlen dolgokat tanulunk, lesünk el, pró
bálunk adaptálni, hanem olyan módszereket, amelyek részben másként működnek a külföl
di büntetés-végrehajtási rendszerekben, mint nálunk. Ezzel kapcsolatban három területet em
lítenék, ahol ez a háttérmunka folyt. Egyrészt, ha úgy tetszik a szervezési területen, másrészt 
a szakmai területeken egyaránt. Az egyik a már említett motivációs rendszer kiszélesítése.

A másik a klasszifikáció kidolgozása, egy átfogó klasszifikációs fogvatartotti csoportosí- 
tási, „diagnosztikai” rendszer kialakítása. A MATRA-program fő célkitűzése az, hogy a hol
land szakemberekkel együtt a mi rendszerünkhöz illeszkedő klasszifikációs rendszert dol
gozzunk ki.

A harmadik, amely talán leginkább búvópatakként jelent meg tevékenységünkben, ez 
egyfajta minimum standard rendszer kialakítása. Ezalatt leginkább a magyar normásítás ki
fejezés értendő. Meg kell határozni mi az az alapszolgáltatás, amit egy fogvatartottnak min
denképpen nyújtani kell, milyen funkciókra osztható egy büntetés-végrehajtási intézet és egy 
új intézet létesítésénél, melyek azok a funkciók, amelyeknek meg kell jelenniük. Részben 
ezekkel is foglalkozik a PHARE-program keretében a Fiatalkorú Regionális Intézet létesíté
se. Amikor a tervezéssel foglalkozunk, a műszaki specifikációját alakítjuk, akkor lényegé
ben egy büntetés-végrehajtási intézet minimum szabványait is próbáljuk meghatározni.

Befejezésül és összefoglalásul azt emelném ki, hogy az elkövetkezendő év az Európai 
Unióhoz való csatlakozásnak várhatóan az utolsó éve. Talán szokatlan számunkra, hogy az 
elvárások nem pontosan körülírt jogi normatívákban jelennek meg. Az Európai Unió a bör
tönök minimum szabványainak kialakítását, a szabályozást alapvetően meghagyja a nemzet
államok keretei között. Ugyanakkor általános elvárásokkal, stílusbeli, modalitásbeli, beál
lítódásbeli elvárásokkal él az egyes büntetés-végrehajtási rendszerek vonatkozásában és eze
ket az elvárás-rendszereket hol finomabb, hol kevésbé finom módon kéri számon, ellenőrzi 
az adott tagállamokban.

Úgy gondolom, hogy a MATRA-programban, vagy a PHARE-program megvalósításakor 
éppen ezeket az amúgy nem pontosan, vagy nem normatív úton meghatározott elvárásokat

93



A B ü n tetés-v ég reh a jtá si Szerv ezet  2002. évi ö ssztev ék en y ség ét  értékelő ,

A 2003. ÉVI FŐ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

lehet érezni és érteni. Az ilyen együttműködéseknek ez az egyik legfontosabb hozadéka. Mé
lyebb megértést adnak arról, hogy egy igazán eurokompatibilis vagy Európai Uniós tagállam 
börtönrendszerének, börtönének milyen módon kell működni.

Miniszter Úr! Tisztelt Értekezlet!
Csatlakozva az Országos Parancsnok Úrhoz úgy értékelem, hogy a szakmai területek, va

lamint az új szervezési területek is eredményesen oldották meg a feladatokat, és amit még 
ennél is fontosabbnak tartok, hogy ezek a tevékenységek beleilleszkedtek egy hosszútávú 
fejlődés trendjébe.

Miniszter Úr jelentem, kiegészítő jelentésemet befejeztem.
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Varga Valéria bv. dandártábornok jelentése

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Értekezlet!
A büntetés-végrehajtás 2002. évéről szóló írásos értékelés, beszámoló részletesen foglal

kozik a költségvetési gazdálkodás és a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok eredmé
nyeivel.

Az éves jelentések természetéből fakadóan a gazdálkodási tevékenység értékelése egy
részt a beszámolás időszakra korlátozódik, másrészt társadalmi-gazdasági összefüggések 
elemzése nélkül ad számot a tárgyév eredményeiről. Ezért ezek az írásos jelentések „önma
gukban” nem a legalkalmasabbak arra, hogy az adott tevékenység átfogóbb, komplex érté
kelését jelentsék, illetve, hogy „csak” ennek alapján jelöljük ki a fejlődés irányvonalát. Kü
lönösen igaz ez a pénzügyi-gazdasági szakterületre (természetesen beleértve a gazdasági tár
saságok tevékenységét is), hiszen az államháztartás és a nemzetgazdaság reálfolyamatainak 
és azok tendenciájának figyelembe vétele nélkül könnyen téves következtetéseket vonhat
nánk le.

Ezért a szóbeli kiegészítésemben -  a szakterületemet illetően — arra törekszem, hogy 
2002. év eredményeiről reálisabb, sokoldalúbb képet adjak a büntetés-végrehajtás pénzügyi 
pozíciójáról és a gazdasági társaságok működéséről.

A hosszabb távú visszatekintés szükségességét támasztja alá az is, hogy ma az Európai 
Unióhoz történő csatlakozás előestéjén szinte valamennyi területen számbavesszük az elért 
eredményeket. Pl. az Európai Bizottság Országjelentése is az elmúlt 5 év eseményeit értéke
li, annak tükrében, hogy hogyan tettünk eleget a csatlakozási kritériumoknak. Az Európai 
Unióba való felvé
tel egyik sarkalatos 
feltétele az állam- 
háztartás egyensú
lyának a megte
remtése. Az állam- 
háztartás hiányá
nak csökkentése -  
a 3-3,5%-os hiány 
mutató elérése -  az 
elmúlt időszak leg
fontosabb prioritá
sa volt, amely el
sődlegesen az ál
lamháztartási ki
adások erőteljes 
visszaszorításában 
-többnyire fűnyíró
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elv alapján -  jelent 
meg.

Nézzük meg -  a 
következő néhány 
diagramm segítsé
gével 1996. és 
2002. év időszaká
ban, de már kite
kintve 2003-ra is 

hogyan hatottak 
mindezek a bünte
tés-végrehajtás te
vékenységére. Az 
1996-os év bázis 
évként történő 
kijelölését az indo
kolja, hogy ez év
től a fogvatartotti
létszámváltozás folyamatos -  időnként drasztikus -  növekedést mutat, a költségvetés 
finanszírozásában ez időtől kezdve erőteljes restrikciós törekvések érezhetők.

A büntetés-végrehajtás kiadásai a vizsgált időszakban 10,9 milliárd forintról 34,3 milli
árd forintra emelkedtek, ami 314%-os növekedést jelent. Noha ez önmagában véve nem 
mondható kevésnek, a részletesebb vizsgálat azonban nem támasztja alá a reál-értéktartást.

Önmagában az a 
tény, hogy a fo
gyasztói árindex a 
vizsgált időszak 
alatt 195%-os mér
tékű volt, ugyan ar
ra utalna, hogy az 
állam e területre 
fordított kiadásai 
növekvő szintet ér
tek el, azonban a 
részletes elemzések 
eredőjeként más 
következtetés von
ható le. A költség- 
vetési gazdálko
dást, illetve annak 
lehetőségeit alap-
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vetően behatároló fogvatartotti létszámalakulás ebben az időszakban 44%-os növekedést 
mutatott.

A növekvő költségvetési finanszírozás a személyi jellegű kiadások változásának köszön
hető. A vizsgált időszakban a személyi jellegű kiadások 5,6 milliárd forintról 21,9 milliárd 
forintra emelkedtek, ami normálisan 391%-os, reálértékben pedig 211%-os növekedést je
lent. 2001. és 2002. évek kiugróan magas növekedési üteme egyértelműen visszatükrözi a 
közszféra béremelésének prioritását.

A dologi kiadá
sok 3,6 milliárd 
forintról 8,8 milli
árd forintra emel
kedtek 244%-os 
nominál növeke
dést mutatva. A re
álérték tartás mu
tatója 27%. A bün
tetés-végrehajtás 
tevékenységének 
eredményességét, 
időnként heroikus 
küzdelmét a leg
plasztikusabban az 
egy fogvatartottra 
jutó dologi kiadá
sok alakulása mu
tatja be. 1996-ban

egy fogvatartottra vetített dologi kiadások mutatója 288,9 ezer forint volt, ez a szám 2002- 
ben 501,6 ezer forint, ez utóbbi 96-os reálértéken 270 ezer forint. Azt hiszem nem szüksé
ges hosszasabban elemezni azt -  hiszen a számok önmagukért beszélnek -  hogy csökkenő 
költségvetési támogatásból magasabb színvonalú ellátást biztosítani csak folyamatos takaré
kosság mellett lehet.

A gazdasági társaságok tevékenységével kapcsolatban két ábrára szeretném felhívni a 
figyelmet, az egyik a fogvatartottak átlagmunkadíjának és az alapmunkadíjnak az alakulása 
a másik a foglalkoztatás megoszlásának mutatói. A fogvatartottak alap- és átlagmunkadíjá
nak alakulása, vagyis az arány eltolódás az alapmunkadíj irányába rávilágít arra, hogy a gaz
dasági társaságok foglalkoztatási lehetőségei „csúcsra” járatott állapotban vannak. A foglal
koztatás növelésének lehetőségei e strukturális feltétel mellett erősen beszűkültek. Az ada
tokból egyértelműen látható, hogy a vizsgált időszak 12,2%-os növekménye döntő mérték
ben a gazdasági társaságok által realizált 32,1%-os emelkedésnek köszönhető. Ugyanezen 
időszak alatt a költségvetési munkáltatás 14,3%-kal csökkent, az oktatás, szakképzés pedig 
16,1 %-kal növekedett.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Milyen következtetéseket vonhatunk le a bemutatott folyamatokból. Látható, hogy a bün
tetés-végrehajtás államháztartási pozíciója viszonylag stabil, egyenletes intézményfinan
szírozást mutat. A baj csak az, hogy ez a finanszírozás abszolút nincs összhangban a fogva- 
tartotti létszám alakulásával. Tény, hogy az utóbbi években sikerült a dologi kiadásainkat 
kismértékben bázis szinten is növelni, de igazság szerint azokban az években, amikor kicsit 
fellélegezhettünk, akkor mindig a költségvetés általános tartaléka terhére jutottunk pluszfor
ráshoz. A többlettámogatások ilyen „megszerzése” meglehetősen kockázatos a gazdálkodás 
stabilitására. Célunk nem lehet más -  hasonlóan a korszerű finanszírozási technikákat alkal
mazó költségvetésekhez -  mint kidolgozni és elismertetni a normatív finanszírozást. Gazdál
kodási tevékenységünk eredményességének, hatékonyságának fokozásához pedig ki kell 
dolgozunk a megfelelő feladatmutatókat és értékelési rendszert. Addig, amíg ezt nem való
sítjuk meg, szinte nap mint nap meg kell vívnunk a harcot jogos kiadásaink elismertetése cél
jából.

A fogvatartotti munkáltatás, a gazdasági társaságok működése terén látható, hogy a jelen
legi struktúra elérte a maximumát. A költségvetési támogatás növelése jelen pillanatban -  te
kintettel az államháztartás kötelezettségeire -  utópisztikus célnak tűnik. A társaságok gazda
ságos működését kizárólag költségvetési eszközökkel (beleértve a belső ellátás növelését is) 
megoldani nem lehetséges és nem is célszerű. Természetesen a költségvetési eszközök racio
nális növelése és felhasználása mellett szükséges a társaságok irányításának, működési kere
teinek felülvizsgálata, a termelési méret és a rendelkezésre bocsátható erőforrások összhang
jának megteremtése, az egy lábon álló termelési struktúra több lábon állóvá tétele. Új kitöré
si irányok felkutatása során a központilag szervezett -  az elítélt szabadulását követően hasz
nosítható iskolai végzettséget, szakképzettséget adó oktatás feltételeinek megteremtése mel
lett, a külső tőkebevonást -  az EU és hazai vállalkozói források felhasználásával -  biztosíta
ni képes szabályozási, irányítási, együttműködési modellek kialakítása válik szükségessé.

Remélem, hogy az előbbiekben felvázolt célkitűzések ki nem mondott nehézségei senkit 
sem rémisztettek el attól, hogy a jövőben is ugyanolyan lelkesen és ugyanolyan szorgalom
mal dolgozzanak, mint ahogy ezt tették az elmúlt időszakban. Becsületes, lelkiismeretes 
munkájukat -  amely döntő része az elért eredményeknek -  ezúton is szeretném megköszön
ni és biztos vagyok abban, hogy a büntetés-végrehajtás vezetése erre a jövőben is reálisan 
számíthat.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

98



A  B ü n tetés-v égrehajtási Szerv ezet  2002. évi ö ssztev ék en y ség ét  érték elő ,

A 2003. ÉVI FŐ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

Dr. Lipták László bv. ezredes jelentése

Tisztelt Miniszter Úr! Főcsoportfőnök Úr!
Jelentem, 3 olyan témakört szeretnék érinteni, melyeket a bv. szervezet humán-erőforrás 

gazdálkodása szempontjából kiemelten fontosnak tartok.
Elsőként a humán erőforrás stratégia módosításának szükségszerűségére szeretném ráirá

nyítani a munkaerővel gazdálkodók figyelmét.
Hosszú időszakon keresztül az volt a stratégiai cél, hogy a bv. szervezet biztosítani tudja 

a szolgálatellátás minimális személyi feltételeit, és fel tudják tölteni üres álláshelyeiket. Or
szágosan több száz szolgálati beosztás volt folyamatosan betöltetlen.

Miután a munkaerő-piaci helyzet számunkra egyértelműen kedvezőtlen volt, az intézetek 
arra kényszerültek, hogy a pálya iránt egyáltalán érdeklődést mutató és a minimális követel
ményeknek megfelelő munkaerő-kínálatból pótolják az állományt. Ez arra vezetett, hogy re
latíve alulképzett, nehezen motiválható és képezhető, nem hosszú távra tervező munkaerő 
került nagy számban felvételre, különösen a tiszthelyettesi állományba. A tiszti beosztásokat 
sem tudtuk alkalmas jelöltekkel betölteni. A beosztások közel 10 %-ban hivatásos állomány
ba már nem vehető, megfelelő képesítésű közalkalmazottakat neveztek ki. Emiatt a tiszti be
osztásokban relatív hiány van, a közalkalmazotti állománycsoportban pedig állandósult a re
latív túlfoglalkoztatottság.

A Hszt. 2001. júliusi módosítása új helyzetet teremtett. Hatására alig egy év alatt a bv. 
számára is jelentős túlkínálat keletkezett a diplomás munkaerő tekintetében. Az intézetek 
többsége a tiszthelyettesi beosztásokat is a korábbinál jobb minőségű munkaerővel tudja fo
lyamatosan feltölteni. A két fővárosi intézet lényegesen hátrányosabb helyzetben van. A 
munkaerő kínálat nőtt ugyan, de minőségi mutatói nem javultak, sem az előképzettség, sem 
a mobilitás tekintetében. Országosan azonban a helyzet alapvetően kedvezőbb, mint másfél 
évvel ezelőtt volt. Ez az új helyzet a stratégia módosítását igényli. i

A jövőben már nem a munkaerő mindenáron történő megszerzésére, hanem az igények
nek megfelelő munkaerő hosszú távú megtartására kell koncentrálnunk. Ebben elsősorban a 
vezető beosztásban lévő munkatársaknak van kiemelt szerepe és felelőssége. Nem engedhe
tő meg, hogy a nehezen megszerzett, magas költséggel felszerelt és kiképzett munkaerőt a 
kinevezést követően magára hagyjuk, hogy ne kapjon meg minden olyan támogatást, ami 
feladatai megismeréséhez, magabiztos, szakszerű ellátásához, az esetleges félelmei leküzdé
séhez szükséges.

A stratégiaváltás igénye annak belátásából ered, hogy a munkaerő onnan vándorol el, ahol 
nem érzi jól magát. Az állományból távozók 2002-es adatai azt mutatják, hogy még mindig 
sokan nem érezték jól magukat ennél a szervezetnél. Továbbra is nagyon magas a próbaszol
gálatból leszerelők, az egészségügyi okból távozok, a hivatásos és közalkalmazotti jogvi
szony megszüntetését kérők aránya.

A rossz munkahelyi közérzetnek számos oka lehet. Ilyen a bér, a túlzott leterhelés, a mun
kafeltételek nem kielégítő volta, a rossz munkahelyi légkör, a személytelenné váló kapcso
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latok, a karrierlehetőségek korlátái és még számos más tényező. A munkavállaló ezeket a kö
rülményeket együttesen értékeli, mert azok összességükben erősíthetik a szervezethez kötő
dés kialakulását, vagy hatnak az ellen.

Javasolom, hogy a jövőben a vezetői teljesítmény értékelésének egyik kiemelt szempont
ja legyen, hogy mennyire képes megtartani, fejleszteni, motiválni a gondjaira bízott munka
erőt.

A második kérdéskör a bv. jelenlegi létszámhelyzete és annak várható alakulása. Minde
nekelőtt ezen a fórumon is szeretném megköszönni a Minisztérium vezetésének azon erőfe
szítéseit, amelyek lehetővé tették a bv. szerveknél zárolt és a fogvatartotti férőhely-bővítő 
beruházásokat megvalósító intézetek részére kiadott, 226 álláshely pótlását.

Ezek az álláshelyek az intézetek és részben a Kft.-k részére a 2003. évi állomány szerve
zési táblázatokban újra kiadásra kerültek, és feltöltésük folyamatosan történik. A pótlás le
hetővé tette a veszprémi új intézet működéséhez szükséges személyzet létszám biztosítását, 
részben további zárolás útján.

Az intézményfejlesztési program pontos ütemezését, illetve a megvalósulási időpontokat 
ma még nem ismerjük. Azt azonban tudjuk, hogy a létesítendő új intézetek személyzeti lét
számszükségletét más intézetektől elvont létszámmal nem lesz mód biztosítani. Amennyiben 
a jövőben olyan helyen létesül új intézet, ahol más bv. szerv nem működik, úgy a működést 
döntően új, de már kiképzett és gyakorlati tapasztalatokat is szerzett állománnyal lehet meg
kezdeni. Ez azt feltételezi, hogy az új személyzetnek és minden alkalmazási feltételének, 
legalább fél évvel az indulás előtt rendelkezésre kell állnia, hogy a képzés megkezdődjön és 
a minimális gyakorlati ismereteket is megszerezhesse. A kulcsfontosságú beosztásokat még 
ez esetben is tapasztalt és vezetői gyakorlatot szerzett munkaerővel lehet betölteni. Ezért új 
intézetek létesítése esetén a törzsállomány áttelepítésének feltételeit is meg kell teremteni 
(szolgálati lakások építése vagy vásárlása, szálláshely létesítése, egyéni letelepedés támoga
tása, stb. útján).

A harmadik fontos kérdéskör a személyzet szakmai képzési rendszerének reformja. Az új 
képzési struktúra kidolgozása folyamatban van és teljeskörű bevezetése 2004. őszére tehető.

A új képzési rendszer feltételei:
• a jelenleginél legalább 20-30%-kal alacsonyabb szinten tudjuk tartani az állomány cse

rélődésének mértékét,
• pótolni tudjuk az alap- és középfokú képzés elmaradását, mert az új rendszer nem ké

pes együtt kezelni a jelenlegi szaktanfolyami és a jövő szakképzését,
• célszerűsíteni és egyszerűsíteni szükséges a képesítési követelményrendszert,
• további fontos előfeltétel, hogy egységes legyen az intézeti gyakorlati képzés feltétel- 

rendszere.
A feltételek biztosítása nem lesz egyszerű, ezért kérem a Parancsnok Urakat, hogy min

den lehetőséget vegyenek igénybe és használjanak ki a személyzet képzésének pótlására.
Miniszter Úr, jelentem befejeztem.
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Csorba György bv. ezredes jelentése

Tisztelt Miniszter Úr! Hölgyeim és Uraim!
Hozzászólásomban az elmúlt évben végzett ellenőrzési tevékenységhez, valamint 

az állomány fegyelmi helyzetéhez szeretnék kiegészítéseket tenni, bemutatva az el
múlt év legfontosabb jegyeit, tendenciáit ezeken a területeken.

A 2002. év elején két kiemelt célt tűztünk ki magunk elé az ellenőrzési tevékeny
ségünkre irányulóan. Az első cél az országos parancsnoki téma-, illetve a célellenőr
zések számának szaporítása volt, a második, tovább erősíteni a vezetői ellenőrzési te
vékenységet a kiemelkedő fontossággal bíró szakterületeken, összbüntetés-végrehaj- 
tási szinten.

A statisztikai adatok céljaink teljesítésére utalnak.
2002-ben -  megtartva az ellenőrzési alkalmak már több éve tartó növekvő tenden

ciáját -  átlagosan 51%-kal több ellenőrzés történt a büntetés-végrehajtáson belül, 
mint egy évvel korábban. A növekedés az Országos Parancsnokság által és a parancs
nokok által végzett ellenőrzéseknél egyaránt kimutatható.

A Parancsnokság által végrehajtott célellenőrzések száma megduplázódott, a téma
ellenőrzések száma több mint kétszeresére emelkedett, és a kitűzött célok szerint ala
kultak a biztonsági, a gazdálkodási és a nevelési területen végzett ellenőrzések is.

1998 1999 2000 2001 2002
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A parancsnokok által végzett helyi ellenőrzésekre vonatkozó adatok szintén arra 
utalnak, hogy a korábbi évhez képest több alkalommal történt vezetői helyszíni ellen
őrzés is a fontosabbnak tartott szakterületeken.

Úgy gondolom, hogy az előttünk álló év legfontosabb céljának az elmúlt évek so
rán tapasztalt tendencia továbbvitelét kell megjelölnünk. A kiemelt célok között kell 
szerepeltetnünk, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság 2003. január 1-jén 
történt középirányító szervként való elismeréséből adódó költségvetési ellenőrzési 
kötelezettségek teljesítését. Ennek első lépése, hogy -  az 15/1999. sz. kormányrende
let megjelenését megelőző helyzethez hasonlóan -  a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnok irányítása alá tartozó olyan független költségvetési, ellenőrzési szerveze
tet állítsunk fel, melynek feladata kizárólag az adott évre vonatkozó központi költ
ségvetési ellenőrzési tervben szereplő feladatok végrehajtására irányul. A feladat 
végrehajtását már megkezdtük.

A büntetés-végrehajtásnál szolgálatot teljesítő személyzet fegyelméről adok rövid 
tájékoztatást. E téren kedvezőtlenebb helyzet mutatható ki, mint egy évvel korábban: 
valamelyest emelkedett a fegyelmi vétség miatt fenyítettek, illetőleg bűncselekmény 
elkövetése miatt marasztaló ítéletben részesítettek száma.
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Fontosnak tartom azonban azt hangsúlyozni, hogy hasonlóan a korábbi évekhez, 
az állomány döntő többsége tisztességesen, az előírásokat szem előtt tartva és 
azokat betartva végezte munkáját 2002-ben.

A fegyelmi terület statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy 2002-ben jóval 
többen sértették meg vétkesen a szolgálati rendet, mint egy évvel korábban. Ez való
színűleg a megfiatalodott állomány tapasztalatlanságának tudható be.

1998 1999 2000 2001 2002

Tekintettel arra, hogy a fegyelmi vétséget elkövetők számának elmúlt évi emelke
dése alapvetően az e kategóriában bekövetkezett növekedésből ered, a tendencia 
megállítását, illetőleg visszafordítását kiemelt céljaink között kell szerepeltetnünk az 
év során. Intézkedéseinktől az is remélhető, hogy -  a párhuzamosan indítandó eljárá
si rendből fakadóan -  2003-ban csökkeni fog a katonai bűncselekmények elkövetése 
miatt indult büntetőeljárások száma is.

Az év eredményeként kell értékelni, hogy lényegesen kevesebben követtek el bá
násmód megsértésével kapcsolatos vétségeket, és tovább csökkent azoknak a szá
ma, akik tiltott kapcsolatot alakítottak ki a fogvatartottakkal. Az azonban nyil
vánvaló, hogy további erőfeszítéseket kell tennünk a fogvatartás törvényességét sér
tő cselekmények megelőzésére és felderítésére. Annak ellenére, hogy az elmúlt évben 
kevesebb ügy indult bántalmazás hivatalos eljárásában, továbbá korrupciós jellegű 
cselekmény elkövetésének gyanúja miatt, -  és ez utóbbi kategóriában csak egy ma
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rasztaló ítélet született -  további intézkedések szükségesek a helyzet javítására. Eh
hez a korábbi évekhez hasonló támogatást kérünk, illetve várunk a velünk együttmű
ködő, az állomány védelmét ellátó szervektől. Álláspontunk változatlan: a büntetés
végrehajtás állományában nincs helye korrupt személyeknek, és azoknak sem, 
akik megalázzák, vagy bántalmazzák a fogvatartottakat.

Jelentem, hozzászólásomat befejeztem.
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Hegyes András BvDOSZ-elnök hozzászólása

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Értekezlet!
A büntetés-végrehajtás 2002. évi értékelésével kapcsolatosan néhány kiegészítő gondola

tot engedjenek meg. Először szeretnék köszönetét mondani a jelentés készítőinek. Ebben a 
szervezetben élve azt nagyon reálisan jeleníti meg, s gyakorlatilag a szervezet valamennyi 
területét tartalmazza.

Tekintettel érdekképviseleti funkciómra, így a személyzet helyzetével kapcsolatosan sze
retnék néhány kiegészítő gondolatot tenni. Igen széleskörű bemutatást láthatott a Miniszter 
Úr és a jelenlévők is az országos parancsnok gazdasági helyettesétől, a büntetés-végrehajtás 
anyagi, gazdasági helyzetét tekintve és ebben jelentős hangsúlyt kapott a személyzet bérezé
sének kérdése. Én egy picit távolítanám a dolgokat abból a szempontból, hogy a rendszer- 
váltás kezdete óta néhány mozzanatot és évszámot említek meg. Ezt azért teszem, mert a sze
mélyi juttatások évenkénti változása, gyakorlatilag nem állandó jellegű dinamikus emelke
dést mutat, hanem inkább egy hullámvonalas diagrammal jellemezhető.

1992 az első dátum, amikor valamennyi fegyveres és rendvédelmi szerv rendfokozati il
letménye megnövekedett, kivéve a büntetés-végrehajtásé. 1994-ben ez a hiány pótlásra ke
rült. Ebben az évben a személyi juttatás növekedése, mintegy másfél százalékos volt, 18,8%- 
os hivatalos infláció mellett. 1996-ban 2% volt ugyanennek a faktornak a növekedése, 
23,6%-os inflációval számolva. 1999-ben a hivatásos állomány „felsóhajtott” és megkapta a 
szolgálati törvény szerinti járandóságát, de 1998. évi alapon.

Összességében ezek a változások nem a személyzet stabilitását, állománymegtartó képes
ségét eredményezték. Örvendetes tényként könyvelhető el, hogy a kétlépcsős, 2001. máso
dik felétől, majd 2002. január elsejétől a hivatásos állomány bérezésében megjelenő jelentős 
növekedés, amely a tiszthelyettesi állományt nem érintette oly mértékben. A kimutatott 125 
ezer forint körüli átlag -  ez bruttóban értendő - , némi kívánnivalót hagy maga után.

Még néhány statisztikai adatot említek, amelyet nem szeretnék még egyszer átélni, hogy 
2000-ben mintegy 14,5%-os volt a tiszthelyettesi állomány eltávozása a büntetés-végrehaj
tástól, 22%-os a közalkalmazotti állományé.

A 2002. év mind a hivatásos, mind a közalkalmazotti állomány tekintetében igen pozitív 
változást hozott a bérezés területén, ezért jelenleg 98% körüli a feltöltöttség. Úgy gondolom, 
hogy 2003-ra vonatkozóan és a jövőt tekintve -  a fogvatartotti létszámot is figyelembe véve

szakmailag indokolt a személyzet létszámának növelése. A bér oldaláról megközelítve, 
amit más rendvédelmi szervekkel együtt is megfogalmaztunk -  mint érdekképviseleti veze
tők hogy 2003-ban béreink alakulása legalább reál értékvesztést ne szenvedjen.

Egy költőinek szánt kérdés, hogy a 2004 májusától várható Európai Uniós csatlakozás kö
vetkezményeként, vajon mikor fogjuk elérni az uniós bér körüli állapotokat?

Egy fontos eseményről szeretnék még megemlékezni. Az egyik eseményről már beszél
tem: érdekegyeztetés folyamán történt az, hogy közalkalmazottaink az Igazságügyi Minisz
tériummal történt megállapodás keretében a pozitív változást megélhették. A hivatásos állo
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mány vonatkozásában egy új érdekképviseleti fórum létrehozására került sor november 21 - 
én, a rendvédelmi szervek tárcaközi érdekegyeztető fórumára, ahol most már kormányzati 
szinten lehet a hivatásos állomány érdekeit képviselni.

Varga Valéria bv. dandártábornok asszony mondanivalójából kiemelném és hangsúlyoz
nám a gazdasági társaságok működésének néhány problémáját. Az előadásában az állami tá
mogatás feltétlen szükségességét említette. Szeretném ezt kibővíteni azzal, hogy a sajátos 
többletköltségekre vonatkozóan ez egy több éve változatlan összeg, amely eddig sem érte el 
a 140 ezer forint/fogvatartott/év kvantumot. A minimálbér kérdése a fogvatartottakat és a 
munkavállalókat is egyszerre érinti úgy, hogy jelentős többletet igényel mindkét területen, az 
üzemi eredmények terhére. A minimálbér rendeletben szabályozott, tehát kötelező, a munka- 
vállalókra így kevesebb bérnövekményre nyílik lehetőség. Miniszter Úrral, hivatalába lépé
sekor már beszéltünk erről a dologról, hogy az előző, 2002-es évben mindösszesen 7,75%- 
os béremelésre volt lehetősége a gazdasági társaságoknak. Én úgy gondolom, hogy az érté
kelő jelentésben leírtak alapján, valamint a decemberben lefolytatott érdekegyeztetés ered
ményeként kérnem kell a minisztérium segítségét abban, hogy a gazdasági társaságoknak a 
piaci lehetőségei szélesedjenek, ebben Önök is nagyon sokat tudnak segíteni, akkor ez a 
helyzet is orvosolhatóvá válik.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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Dr. Bárándy Péter 
igazságügy-miniszter beszéde

Tisztelt Tábornok Asszony! Tisztelt Tábornok Urak! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt 
Kollégák!

Azt gondolom, hogy az Önök által már jól ismert hivatalos köszöntés kiegészítése, a 
„Tisztelt Kollégák” üdvözléssel egy tartalmi megközelítés. Ez a megközelítés az én vélemé
nyem szerint azt jelenti, hogy szakmailag azonos a felfogásunk, és a feladatokat, annak cél
zott eredményét hasonlóan tűzzük ki és ugyanúgy látjuk.

Amikor egy felügyeletet, ellenőrzést gyakorló szervezet vezetője utolsóként szólal fel, 
akkor a hallgatóságot az érdekli, hogy a felszólalásban, annak tartalmában van-e valami 
olyan elem, ami különbözik az önértékeléstől. Amennyiben nagy unalom övezi ezt a hozzá
szólást, akkor a miniszter csak az előzőeket ismételte meg, és ez azt jelenti, hogy minden 
rendben van. Ha ez nem így történik, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mi a probléma, 
kinek van igaza, és mit kell tenni azokon a területeken, ahol a nézetkülönbség az előadások
ból tükröződik. Én nagyon remélem, hogy kevés, vagy egyáltalán nem lesz olyan eleme en
nek a felszólalásnak, amely nem találkozna az Önök szakmai meggyőződésével.

Egy biztos, hogy az elmúlt év derekán, vagy valamivel azelőtt történt egy kormányváltás. 
Gondolom, hogy ez nem okozott meglepetést abban a tekintetben, hogy ez az Önök munká
ját érintően is változásokat fog okozni.

A korábbi szigorításon és enyhítésen alapuló felfogást egy olyan szemlélet váltotta fel, amely 
nem az előbb említett kategóriákat tekinti értékmérőnek, nem ebben az összehasonlításban kép
zeli el az Önök munkáját és általában a büntetőjogot, a bűnmegelőzés kérdéskörét, hanem azt 
tartja fontosnak, hogy mi a hatékonyabb fellépés a bűnözéssel szemben, és ennek érdekében ho
gyan tud a büntetés-végrehajtás még eredményesebben tevékenykedni. Úgy gondolom, hogy 
ennek pozitív hatásai nem csak a bástyafalon belül, hanem azon kívül is érvényesülni fognak.

A büntetés-végrehajtás egy nagy és rendkívül formalizált szervezet, amelynek a helyes 
működésére jellemző a lassúság, legalábbis a változásokra történő elmozdulása bizonyos ne
hézségi erőnek, egy „tőkesúlynak” a jelenlétét feltételezi.

Ez a lassúbb, vagy kiegyensúlyozottabb reagálás nagyon jól észlelhető volt akkor, amikor a szi
gorítás irányába kellett elhajlania, és ugyanúgy jól érzékelhető most, amikor -  az előbb már körül
írt szemlélet alapján -  egy hatékonyságban gondolkodó felfogást kell irányvonalnak tekinteni.

Én azt gondolom, hogy ezért nem az elmarasztalás a helyes reakció, hanem az, hogyha az 
ember némi örömmel tekint arra, hogy van egy szakmai tartás a társaságban, a büntetés-vég
rehajtás vezetőiben. Ez a tartás, ez a szakmai önbecsülés teszi lehetővé, hogy ne fejvesztet
ten, hanem természetes módon tudjanak reagálni a minisztériumi vezetés eltérő felfogására.

Elismerésemet fejezem ki azért, hogy az eltérő, felfogásbeli külső körülmények ellenére 
tisztességgel végezték a szakmai munkájukat, és köszönöm azt is, hogy azért nem arra men
nek, amerre eddig, hanem beépítik a gondolkodásmódjukba a változásokat.
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Az elmúlt 8 hónapban történtek olyan intézkedések, amelyek a fogvatartottak közérzeté
nek javítását célozták, és voltak olyanok, amelyek a személyi állomány munkahelyi körül
ményeinek, életvitelének jobbá tételére irányultak.

Azokat az intézkedéseket, amelyek Önökre hárultak és a fogvatartás körülményeinek ja
vítására irányultak -  a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek megfelelő felhasználásával -  a 
minisztériumi vezetés megelégedésére szolgáló módon hajtották végre. Kedvezően befolyá
solta a tevékenységüket, hogy javultak a pénzügyi lehetőségek, a közalkalmazotti bérek, a 
működés feltételei, és ez által egy kicsit kényelmesebbé vált a munka.

Azt gondolom, hogy az Önök munkájának, munkakörülményeinek mikéntjét alapvetően 
meghatározza a fogvatartottak viselkedése.

Biztos vagyok abban, hogy ha a fogvatartott úgy érzi, hogy megváltozott az a felfogás, 
amely arról szólt, hogy aki börtönbe került, az emlegesse is meg, és érzékeli azokat a ténye
zőket, amelyek elviselhetőbbé teszik ezt a zárt világot és kapaszkodókat nyújtanak ahhoz, 
hogy kilábaljon a bajból, akkor valószínűleg a személyi állománynak is javul a munkahelyi 
közérzete és színvonalasabban végzi a feladatát.

Visszatekintve az elmúlt évre elmondható, hogy kirívó esemény nem történt, és nyil
vánvalóan a felügyeletet gyakorló szerv részéről az értékelésnél ez elsődleges szempont. 
Ez az elsődleges megközelítés egy önös dolog, de hát végső soron az Önök munkájának 
ez egy nagyon fontos értékelési szegmense. Tudjuk, hogy a körülmények bizony maguk
ban hordozták egy ilyen esemény bekövetkezésének a lehetőségét, hiszen a túlzsúfolt
ságban eltöltött hosszabb idő természetes, hogy élesítette a fogvatartottak közötti konf
liktusokat.

Azt gondolom, hogy az Önök vezetői tevékenységét megfelelően minősíti, hogy ilyen kö
rülmények mellett is el tudták kerülni, meg tudták előzni azokat az eseményeket, amelyek 
felbolydíthatták volna nemcsak ennek a szűkén vett körnek, ennek a néhány ezer embernek 
az életét, hanem az ország köznyugalmát, közrendjét is.

Rosszat is kell persze mondani. Három bv. parancsnok tekintetében személyi változás kö
vetkezett be. Itt nem volt indokolási kötelezettség, de azért úgy tartom helyesnek, ha erre is 
kitérek. Egyik esetben sem arról volt szó, hogy valami rettenetes, iszonyú bűnökre derült 
volna fény, hanem főként és jellemzően az történt, hogy a parancsnok urak -  akiktől meg
váltunk -  a környezetükkel nem úgy alakították a kapcsolatot, ahogy az helyesnek látszik és 
emiatt feszültségek alakultak ki ezekben a körökben. Remélem, hogy a váltásnak a negatív 
részén túl vagyunk, és a jelenlegi helyzet már nem rejt ilyen veszélyeket magában.

A közérzetjavító intézkedéseken túlmenően azt gondolom, hogy nagyon fontos és a valós 
működésben is példaértékű az enyhébb végrehajtási szabályokkal kapcsolatos változás. A 
Főcsoportfőnök Úrral és Vezérőrnagy Úrral történt egyeztetést követően, az elhatározásunk
nak megfelelően elindult egy olyan folyamat, amely reálissá teszi az említett jogintézmény 
szélesebb körű alkalmazását.

A foglalkoztatás terén -  ami bűnmegelőzési szempontból is nagyon fontos tényező -  nem 
sikerült az év elején kitűzött célt, a 15%-os növekedést elérni, de ez egy olyan terület, ahol 
már a „majdnem” is eredmény.
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Kérem, hogy törekedjenek rá, és a magam részéről is azon leszek, hogy meglegyen a re
ális lehetősége a foglalkoztatás nagyobb arányú fejlesztésének.

Nyilvánvaló feladat volt az uniós követelményeknek a közelítése. Azt állapíthatom meg, 
hogy ez szépen történik. Megfelelően alakulnak a kapcsolatok az uniós szervekkel és a hol
land büntetés-végrehajtással, melyet a felkészülés elősegítésére számunkra kijelöltek.

A gazdálkodás értékelését Tábornok Asszony részletesen, és ha magammal hasonlítom 
össze, akkor mérhetetlenül nagyobb szakértelemmel megtette. Azt gondolom, hogy erről tel
jesen felesleges többet mondanom, inkább visszautalnék a felszólalásom elejére, és fenntar
tom az ott kifejtett elismerő véleményemet.

Ehhez a körhöz kapcsolódóan az egyik legfontosabb feladatnak látom a gazdasági társa
ságok lehetőségeinek a bővítését, annak a biztosítását, hogy ne csak a mezőgazdasággal fog
lalkozók, hanem az ipari tevékenységet folytató társaságok is jobb eredményeket legyenek 
képesek felmutatni.

El kell majd gondolkodnunk azon, hogy milyen módon oldható meg, hogy maga a bün
tetés-végrehajtás megrendelőként szerepelhessen -  természetesen a megfelelő jogi eszközök 
és utak megválasztásával, megtalálásával -  a gazdasági társaságok megrendelői között.

A 2003. évi feladatok azoknak a folytatása, amit Önök immár 8 hónapja tesznek, de bi
zonyos kiemelések szükségesek.

Ezek egy része Önökre tartozik, más része csak illeti Önöket. Ez utóbbi kategóriába tar
tozik, hogy a vezetést, a felügyeleti rendszert olyan módon kell átalakítani, amely lehetővé 
teszi a regionalitás elvének az érvényesülését, hiszen minden pályázat eredményességét és 
egyáltalán a működésünket az unión belül -  ami már többé-kevésbé fenyegetően áll a kapu
ban -  csak úgy tudjuk elérni, hogyha rendszerbelileg kompatibilissé tesszük az irányítási, 
szervezeti felépítésünket.

A büntetés-végrehajtási fokozatokon belül a rezsimelőírásök érvényesítéséhez szükséges 
feltételek meghatározása megint a mi dolgunk. Világosan ki kell alakítani a zárt, nyitott, fé
lig nyitott börtönök rendszerét, azoknak a működési szabályait. Továbbra is a közérzetjaví
tó intézkedéseket, az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását szem előtt tartva, és eze
ket a lehetőségeket bővítve kell eljárni.

Azt gondolom, hogy figyelmet kell fordítani a fogvatartottak és a külvilág, a számukra 
legfontosabb külvilági tényezőkkel való kapcsolattartásra. Úgy vélem, hogy ehhez új tech
nikai eljárásokat is ki kell dolgozni. Olyan új lehetőségeket, amelyek számunkra újak, tőlünk 
keletebbre ismeretlenek, nyugatra viszont teljesen megszokottak. Most megint azt a bűvös 
szót mondom, hogy bűnmegelőzés, mert ebből a szempontból ez alapvetően fontos, és ezt a 
tapasztalataink is alátámasztják.

Továbbra is figyelmet kell fordítani a MATRA- és a PHARE-programhoz való csatlako
zásra és a csatlakozási pontok további kialakítására.

Az előző kérdések is igényelnek anyagi ráfordítást, de itt nem ez az elsődleges. Ahol vi
szont elengedhetetlen, az nyilvánvalóan a férőhelybővítés.

A zsúfoltság csökkentése két oldalról közelíthető meg, természetesen az elvi oldalról, 
hogy kit kell fogva tartani. Azt gondolom, hogy nem mindenkit, akit most a jelenlegi bünte
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tő anyagi jogszabály szerint lecsuknak. Azt gondolom, hogyha Önökkel most én csak úgy 
társalognék, és ez nem egyoldalú beszélgetés lenne, akkor hasonlókat mondanánk, és ugyan
azokat a kategóriákat nem tartanánk szívesen a tömlöcben, akiknek nincs ott helye, de a sú
lyos bűncselekmények elkövetőinek, az elvetemültség magasabb fokát bizonyító emberek
nek persze ez legyen elkerülhetetlen, de csak azoknak. Nyilvánvaló, hogy ennek a szemlé
letnek a kialakításában alapvető kérdés a büntető anyagi jogszabály hogyléte, amely márci
us elsejével változik. Sokan kárhoztatják, de akik ezt teszik, azok nem szakemberek.

A másik megoldást a börtönök építése és bővítése jelenteni. Ez a bővítési tendencia már 
az előző kormányzat idején megindult és eredményét ebben a kormányzati ciklusban is él
vezni lehet. Az idén befejeződik a veszprémi intézet kivitelezése. A folytatás érdekében erő
sen dolgozunk egy olyan pénzügyi-beruházási technika kialakításán, amely két nagyobb in
tézet felépítésével és a meglévők bővítésével növelné a férőhelyek számát.

Azt gondolom, hogyha ez megvalósul -  ennek persze akadályai vannak és küszködni kell 
érte - , akkor ebben a tekintetben is a nyugat-európai mértéknek megfelelő szintet érhetünk 
el, és mindenképpen könnyebb és hatékonyabb lesz a munkánk. Ez annál is szükségesebb, 
mert fel kell készülni arra, hogy a rendőrségi fogdában tartózkodók nagy része is átkerül az 
Önök intézeteibe, és ez önmagában is újabb férőhely bővítési igényt fog támasztani.

Én azt gondolom, hogy ennyi volt a számomra kiszabott idő, és annak a végezetével csu
pán meg kell Önöket nyugtatni abban a tekintetben, hogy a személyi állományt illetően az 
oktatás, a lakástámogatás, az üdülési lehetőségek biztosítása és a sportolási feltételek bőví
tése a minisztériumi vezetés számára fontos feladat, és ebben a körben is ami tőlünk, a lehe
tőségeinkből telik, mindent megfogunk tenni.

Köszönöm szépen a figyelmüket.
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a 2003. évi fő  feladatokat m eghatározó  o r szá g o s  értekezlet

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
2003. évi fő feladatai

1. ) A büntetés-végrehajtás irányításával összefüggésben:

a) A büntetés-végrehajtás irányítási rendszerének felülvizsgálata és módosítá
sa, figyelemmel a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság -  mint kö
zépirányító szerv -  működési feltételeinek és feladatrendszerének a kialakí
tására, a regionalitás egyes elemeinek alkalmazására és a büntetés-végrehaj
tási szervek szakmai és gazdálkodási jogköreinek meghatározására.

b) Az egyes büntetés-végrehajtási és üzemeltetési feladatok normatív finanszí
rozási rendszerének kidolgozása.

c) Az adott büntetés-végrehajtási fokozat rezsim szabályainak érvényesítésé
hez szükséges minimum feltételek és követelmények meghatározása.

d) A büntetés-végrehajtási szerv lehetőségeire, építészeti sajátosságaira és az 
ott rendeltetés szerint elhelyezettek büntetés-végrehajtási fokozatára figye
lemmel, a zárt és nyitottabb jellegű elhelyezési feltételek kialakítása.

e) A munkabiztonsági feladatok maradéktalan ellátáshoz szükséges feltételek 
meghatározása.

2. ) A büntetés-végrehajtás törvényességi követelm ényeivel,
a fogvatartási körülmények javításával összefüggő feladatok:

a) A személyi állomány és a fogvatartottak közérzetének javítására tett intéz
kedések eredményeinek megtartása, a jogszabályi és az anyagi lehetősége
ken belül további fejlesztése.

b) Az enyhébb végrehajtási szabályok és az intézet ideiglenes elhagyásával já 
ró jutalmazási mód megfelelő körültekintéssel történő alkalmazása.

c) A fogvatartottak ellátási színvonalának javítása mennyiségi és minőségi té
ren egyaránt.

d) A fogvatartottak és a hozzátartozók közötti kapcsolattartás elősegítése a lá
togatások számának növelésével, a találkozás helyszíneinek és módjának 
szélesítésével, a vezetékes telefon engedélyezett igénybevételének bővíté
sével.

111



A  B ü n tetés-v ég reh a jtá si Szer v ezet  2002 . évi ö ssztev ék en y ség ét  értékelő ,

A 2003 . ÉVI FŐ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

e) A speciális kezelést igénylő fogvatartotti csoportokkal, egyénekkel (különö
sen hosszú tartamú szabadságvesztésre ítélt, terhes nő, gyerekes anya, kábí
tószerfüggő, stb.) való foglalkozás hatékonyságának növelése, ennek meg
felelő programok kidolgozása.

f) A kecskeméti 20 fős anya-gyermek körlet elhelyezésére szolgáló létesít
mény megvalósítása és beüzemelése.

g) A fogvatartottak foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, az oktatás és a 
szakmai képzések regionális és helyi rendszerének kidolgozása.

h) A gazdasági társaságokat illetően az elért foglalkoztatási szint megtartása és 
lehetőség szerinti bővítése, működési hatékonyságuk növelése.

i) A pártfogókkal történő együttműködés kidolgozása.

3. ) Az Európai Unióhoz történő csatlakozással
összefüggésben:

a) A belépésre vonatkozó népszavazás előkészítése és zavartalan lebonyolítá
sa a büntetés-végrehajtási szerveknél.

b) A Nemzeti Fejlesztési Terv alapelveihez kapcsolható büntetés-végrehajtási 
feladatok meghatározása.

c) A Büntető Törvénykönyv, a büntetőeljárási törvény módosításával össze
függésben -  az Európai Unió börtönüggyel kapcsolatos alapelveinek meg
felelően -  a büntetés-végrehajtásról szóló törvényerejű rendelet jelentős 
módosítása és más jogszabályok előkészítése.

d) A csatlakozás elősegítésére kijelölt holland büntetés-végrehajtással, vala
mint a Helsinki Bizottsággal munkakapcsolat kialakítása.

e) A MATRA-programhoz és a PHARE-támogatáshoz kapcsolódó vállalásaink 
és kötelezettségeink időarányos teljesítése.

4. ) A büntetés-végrehajtás zavartalan működésének
biztosítása érdekében:

a) A büntetés-végrehajtási szervezet rendjét, biztonságát, üzemeltetését súlyo
san veszélyeztető cselekmények, katasztrófahelyzetek megelőzése, bekö
vetkezése esetén a válsághelyzet szakszerű kezelése és káros következmé
nyeinek hatékony felszámolása.

b) A fogvatartás rendjére és biztonságára veszélyt jelentő tárgyak, eszközök és 
anyagok kezelésére vonatkozó szabályok maradéktalan érvényesítése, azok 
bejuttatásának és tartásának megakadályozása.
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c) Több figyelmet kell fordítani a fogvatartott személyiségének, magatartásá
nak és kapcsolatainak megismerésére a kezelés, a foglalkoztatás és a fel
ügyelet differenciáltabb végrehajtása érdekében.

d) Az együttműködés keretein belül nagyobb hatékonysággal kell kihasználni 
a rendvédelmi szervek nyújtotta informális, kiképzési és kölcsönös segít
ségnyújtási lehetőségeket.

5. ) A büntetőeljárásról szóló törvényben és a büntetés-végrehaj
tás fejlesztési programjáról szóló kormányhatározatokban  
meghatározott feladatok végrehajtása érdekében:

a) Az új intézetek építésére vonatkozó döntés meghozataláig részletesen ki 
kell dolgozni az új börtönök létesítésével kapcsolatos szakmai, építészeti és 
üzemeltetési követelményeket.

b) Fel kell mérni az intézetek férőhely-bővítési lehetőségeit, és az azok meg
valósításához szükséges feltételeket.

c) Elő kell készíteni a magántőke bevonásával történő intézetépítés és férő
hely-bővítés finanszírozási és garanciális szabályait.

d) El kell kezdeni a felkészülést a rendőrségi fogdában elhelyezett előzetes le
tartóztatottak 60 nap utáni átvételére.

6. ) A költségvetési gazdálkodás körébe tartozó egyes feladatok
színvonalasabb végrehajtása érdekében:

a) Felül kell vizsgálni a saját hatáskörben elrendelt nyilvántartások vezetésé
nek szükségességét, és a tervezett jogszabályi változásokra figyelemmel ki 
kell dolgozni a gazdálkodásra vonatkozó adatok kezelésének szabályait.

b) A közbeszerzés és a szabadkézi vétel körébe tartozó termékek és szolgálta
tások megvételénél maradéktalanul érvényesítsék a jogszabályi előírásokat.

c) Fokozzák a gazdálkodással összefüggő vezetői és belső ellenőrzés haté
konyságát.
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7.) A személyi állomány felkészültségének,
jövedelm i viszonyainak, munkahelyi körülményeinek  
és szociális helyzetének javítása érdekében:

a) A személyi állomány oktatásának és képzésének 2004. évtől tervezett kor
szerűsítésével kapcsolatos időszerű feladatokat országos parancsnoki intéz
kedésben rögzítsék.

b) Vizsgálják meg a büntetés-végrehajtási kft.-knél dolgozó polgári munkavál
lalók bérfejlesztésének lehetőségét.

c) Tegyenek lépéseket a munkáltatói lakáscélú támogatások növelésére, a tá
mogatási formák bővítésére, valamint a hitelpiaci feltételektől kedvezőbb 
lakáscélú bankhitelek biztosítására.

d) Lehetőség szerint bővítsék a személyi állomány üdültetési, rekreációs lehe
tőségeit, és megfelelő támogatási formák bevezetésével is segítsék elő a 
gondtalan pihenést.

e) A sportolási lehetőségek szélesítésével, sportegyesületek létrehozásával já 
ruljanak hozzá a személyi állomány felkészültségének és egészségi állapo
tának megőrzéséhez.
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A 2002. év eseménynaptára

Január 16.

A Budapesti Fegyház és Börtön „B” ob
jektumának egészségügyi körletén egy újon
nan kialakított fizikoterápiás részleg került 
átadásra.

A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Inté
zet Parancsnoka együttműködési szerződést 
írt alá a szombathelyi Roma Kisebbségi Ön- 
kormányzat elnökével.

Január 17.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetben 20 fogvatartott tett sikeres 
vizsgát a gyorsétkeztetői eladó tanfolyamon.

Január 18.

A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Inté
zetben 6 fogvatartott tett sikeres vizsgát tűz
oltó készülékek javítása és szerelése téma
körben szervezett tanfolyamon.

Január 23.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben a 
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Tovább
képző Kft. győri képviselete által szervezett 
gyorsétkeztetési eladó tanfolyamon 19 fog
vatartott tett eredményes vizsgát.

Január 24.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben a 
Pécsi Regionális Munkaerő-fejlesztő és 
Képző Központ által szervezett faipari és

gépmunkás tanfolyamon 17 fogvatartott tett 
eredményes vizsgát.

Január 25.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben 
az Osztrák Köztársaság Burgenland tartomá
nyának területén működő „Szabadságvesz
tés-büntetésből Szabadultakat Támogató 
Egyesület” képviselőinek 6 fős csoportja 
szakmai tapasztalatcserén vett részt.

Január 30.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2001. 
évét értékelő, és a 2002. évi feladatait meg
határozó országos értekezlete a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú ob
jektumában került megrendezésre.

Február 1.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet éves 
bálja Budapesten, a Magyar Honvédség -  
Stefánia úti -  Tiszti Klubjában került meg
rendezésre.

A Budapesti Fegyház és Börtönben 3 
geológus „Másfélmillió lépés Izlandon” 
címmel tartott előadásán 31 fogvatartott vett 
részt.

A Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun Me
gyei Szervezete rendezte meg a XXXI. Kecs
keméti Jogásznapot. „Az európai normák al
kalmazása a magyar jogrendszerben” című
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előadáson részt vettek a Bács-Kiskun Me
gyei, és a Veszprém Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetek, továbbá a Kalocsai Fegyház 
és Börtön és az Állampusztai Országos Bün
tetés-végrehajtási Intézet képviselői is.

Február 4.

A MATRA-projekt keretében kétnapos 
szeminárium került megrendezésre Siófokon 
a Holland Helsinki Bizottság, valamint a hol
land és a magyar büntetés-végrehajtás szak
embereinek részvételével.

Február 6.

A holland Breda Büntetés-végrehajtási In
tézet 4 fős delegációja február 6-án a Főváro
si Büntetés-végrehajtási Intézet I. és II. szá
mú, 7-én a III. számú objektumában, 8-án a 
Budapesti Fegyház és Börtönben tett látoga
tást.

Február 8.

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási In
tézetben a Pécsi Regionális Munkaerő-fej
lesztő és Képző Központ által szervezett be
tanított szobafestő-mázoló tanfolyamon 16 
fogvatartóit tett eredményes vizsgát.

Február 9.

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetben az „Új Remény Baptista 
Gyülekezet” és az intézet lelkésze 66 fogva- 
tartott részvételével ünnepi istentiszteletet 
tartott.

Február 13.

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben a Békés Megyei Munkaügyi Köz

pont két munkatársa előadást tartott a szaba
dulás utáni elhelyezkedésről és a munkába 
állási problémákról 28 elítélt részére.

Február 16.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
12 fogvatartott az alapfokú szociális munkás 
tanfolyam zárásaként sikeres vizsgát tett.

Február 18.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézetben látogatást tett dr. Pápai La
jos római katolikus megyéspüspök. A vendé
get az intézet vezetése a fogvatartottak sza
bad vallásgyakorlásának lehetőségeiről tájé
koztatta.

Február 19.

A Baracskai Országos Büntetés-végrehaj
tási Intézetben és az Annamajori Mezőgaz
dasági és Kereskedelmi Kft.-nél tett látoga
tást dr. Kelemen András országgyűlési kép
viselő és Nagy Sándor a Fejér Megyei Köz
gyűlés alelnöke.

Február 21.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézetben regionális börtönlelkész- 
találkozót rendeztek.

Február 22.

A Szegedi Fegyház és Börtön kápolnájá
ban a Szent Jobb Lator ünnepségen megem
lékező beszédet tartott Bölcskei Gusztáv re
formátus püspök és Szebik Imre evangéli
kus püspök, majd misét celebrált Karl-Jozef 
Raubert érsek, pápai nuncius és Gyulai End
re szeged-csanádi megyéspüspök. A mise
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F e b r u á r  2 6 .
után „Keresztúti ájtatosság” körmenet ke
rült megrendezésre a „Csillag” épületében. 
Az ünnepségen a szegedieken kívül a nagy
fai, az állampusztai, a kalocsai és a kecske
méti intézetekből 5-5 fogvatartott is részt 
vett. A rendezvényen megjelent Csóti And
rás bv. dandártábornok, az országos pa
rancsnok általános helyettese, továbbá egy
házi méltóságok, a civil szervezetek és a 
sajtó képviselői is.

A Váci Fegyház és Börtönben az Újszil- 
vási Jones zenekar jótékonysági koncertet 
adott, melyet 100 fogvatartott tekintett meg.

A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben a Pécsi Regionális Munkaerő-fej
lesztő és Képző Központ által szervezett, 
épület karbantartói képzésen 15 fogvatartott 
eredményes vizsgát tett.

Február 23.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Tovább
képző Kft. által szervezett hulladékgyűjtő 
tanfolyamon 19 elítélt tett eredményes vizs
gát.

Február 24.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben a 
Magyar Evangéliumi Börtönmisszió irodal
mi műsorán 57 fogvatartott vett részt.

Február 25.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a város 
önkormányzatának 9 munkatársa és a Cor
vin köz egykori parancsnoka, Pongrátz Ger
gely, valamint dr. Kozma Huba múzeum
igazgató tett látogatást.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 
-  egyhónapos próbaüzem után -  a fogvatar- 
tottak folyamatos tájékoztatását szolgáló 
képújságot helyeztek üzembe.

Február 27.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet II. számú alegységében dr. 
Dávid Ibolya igazságügy-miniszter ünnepé
lyes keretek között átadta az ideiglenesen ki
alakított anya-gyermek részleget.

Február 28.

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtá
si Intézetben az Európai Joghallgatók Szö
vetsége Szegedi Szervezet hallgatóinak 8 fős 
csoportja szakmai célú látogatást tett.

A Váci Fegyház és Börtönben az Adu 
Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakisko
la által szervezett középfokú számítástechni
kai szoftverüzemeltető tanfolyamon 14 fog
vatartott eredményes vizsgát tett.

Március 1.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 
Gelsei Gábor esperes vezetésével a Hodászi 
Cigány Egyházközösség 18 tagja cigány
nyelvű görög katolikus szentmisét tartott 61 
fogvatartott részére. A szentmisén megjelen
tek a helyi történelmi egyházak vezetői is.

Március 4.

Ünnepélyes keretek között elhelyezték a 
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási In
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tézet Kádártai úti új börtönépületének alap
kövét.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben a 
Csúcs Kft. által szervezett kosárfonó tanfo
lyamon 15 elítélt tett eredményes vizsgát.

Március 5.

A Szegedi Fegyház és Börtön II. számú 
objektumát ünnepélyes keretek között átadta 
dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter.

A Helsinki Bizottság szervezésében a 
MATRA-projekt keretében március 3-ától 
március 15-éig 17 fős szakmai delegáció 
utazott Hollandiába.

A Baracskai Országos Büntetés-végrehaj
tási Intézetben a csepeli Adu Oktatási Köz
pont által szervezett kazánkezelői tanfolya
mot 22 fogvatartott eredményes vizsgával 
zárta.

Március 6.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetbe látogatott a Kecskeméti Vá
rosi Bíróságon joggyakorlaton lévő 12 egye
temi hallgató.

Március 13.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet objektumaiba a Müncheni 
Tartományi Bíróság 15 fős delegációja tett 
látogatást.

A Baracskai Országos Büntetés-végrehaj
tási Intézetben megrendezésre került a Bün
tetés-végrehajtási Szervezet regionális aszta
litenisz versenye 7 csapat, összesen 30 fő 
részvételével.

A Váci Fegyház és Börtönben a Vendég
látó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kö
zép- és Szakiskola által szervezett vendéglá
tó-eladó tanfolyamon 20 fogvatartott ered
ményes vizsgát tett.

Március 14.

Az 1848-49-es forradalom és szabadság- 
harc évfordulójáról a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán központi ünnep
ség keretében emlékeztek meg.

A Nemzeti Ünnep alkalmából a büntetés
végrehajtási intézetekben helyi ünnepsége
ket, megemlékezéseket tartottak.

A Nógrád Megyei Közgyűlés az 1848- 
49-es forradalom és szabadságharc tisztele
tére megtartott ünnepi ülésén a Balassa
gyarmati Fegyház és Börtön részére me
gyezászlót adományozott, melyet az intézet 
parancsnoka vett át. A rendezvényen részt 
vett Csóti András bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok általános helyettese, 
továbbá a társ-rendvédelmi szervek meghí
vott vezetői.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a 
Kossuth év tiszteletére kiállítást rendez
tek Balaton Pál ny. bv. törzszászlós 1848- 
49-es érmeinek, könyveinek gyűjtemé
nyeiből.

Március 16.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bün
tetés-végrehajtási Intézetben látogatást tet
tek a Holland Királyság Midden megyéjé
nek rendőri vezetői és a helyi rendőrség 
képviselői.
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M á r c i u s  18 .

A Szegedi Fegyház és Börtönben rendez
ték meg a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságainak munkaértekezletét, amelyen 
részt vett Csóti András bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok általános helyettese 
és Varga Valéria bv. dandártábornok, az or
szágos parancsnok gazdasági helyettese.

Március 20.

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben a Magyar Testvéri Börtöntársaság 
tagjai, 7 fogvatartott közreműködésével, 
húsvéti zenés műsort adtak, amelyen 50 fog
vatartott vett részt.

Március 21.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet 5 munkatársa a MATRA-pro- 
jekt szervezésében március 15-e és 21-e kö
zött Hollandiában tanulmányúton volt. A de
legáció tagjai a Den Helder-i büntetés-végre
hajtási intézetben a fiatalkorú fogvatartottak 
helyzetével, programjaikkal ismerkedtek.

Március 25.

A Kalocsai Fegyház és Börtön Szent Ke
reszt kápolnájában Orián Géza szociális 
munkás a Református Cigány Misszió mun
katársa 111 fogvatartott részére előadást tar
tott.

Március 26.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön
ben a város Bűnmegelőzési és Közbiztonsá
gi Bizottsága kihelyezett ülést tartott, ezt 
követően a 16 fős csoport megtekintette az 
intézetet.

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási In
tézetben a zalai Boldogasszony Alapítvány 4 
fős csoportjának mentálhigiénés előadásán 
22 fogvatartott vett részt.

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben a Holland Külügyminisztérium 
részéről Marieke van Renssen, a MATRA- 
program felelőse, Wiesje Elfferich, a politi
kai ügyek felelőse, valamint a Holland 
Nagykövetség részéről Hester Somsen, a 
MATRA-program magyarországi felelőse, 
és Matheidesz Dóra a követség másodtitkára 
tanulmányozták a MATRA-projekt megva
lósításának tapasztalatait. A delegációt dr. 
Bökönyi István bv. vezérőrnagy, a büntetés
végrehajtás országos parancsnoka fogadta, 
majd tájékoztatást adott a MATRA-prog- 
ramról, valamint a magyar büntetés-végre
hajtás helyzetéről.

A magyar Büntetés-végrehajtási Szerve
zet március 26-a és 27-e között nemzetközi 
konferenciát rendezett Miskolctapolcán, az 
„Új lehetőségek a fiatalkorúak büntetés-vég
rehajtásában” címmel. A konferencián részt 
vettek a hazai tudományos élet képviselői, 
nyolc ország (köztük hazánk is) büntetés
végrehajtási szervezetének vezetői és mun
katársai.

Március 27.

Ünnepélyes keretek között átadta a Fia
talkorúak Regionális Intézetét Szirmabese- 
nyőn dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter.

Március 28.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a Re
formátus Egyház szervezésében a soltvad- 
kerti Baptista Egyházközösség 22 tagja
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ÁPRILIS 2 6 .
nyozott serleget -  a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokának megbízásából -  
Bereczki Zsolt bv. őrnagy, osztályvezető ad
ta át.

Április 16.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 
ünnepélyes keretek között Csóti András bv. 
dandártábornok, az országos parancsnok ál
talános helyettese átadta az új személybejá
rati beléptető rendszert.

Április 17.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben Balázs 
Pál előadóművész 183 fogvatartott részére 
koncertet adott.

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtá
si Intézetben az Európai Joghallgatók Szö
vetségének képviseletében 10 joghallgató 
intézetlátogatáson vett részt.

Április 23.

A Németországból, Dániából és Luxem
burgból érkezett 19 fős szakszervezeti kül
döttség, Hegyes András, a Büntetés-végre
hajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti 
Szövetsége elnökének kíséretében április 
23-án a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté
zetben, 24-én a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtönben tett látogatást.

Április 24.

A Budapesti Fegyház és Börtön területén 
elhelyezett emlékműnél Szilágyi József ha
lálának 44. évfordulója alkalmából koszorút 
helyezett el Göncz Árpád, Mécs Imre és 
Fónay Jenő, valamint a rendezvényen meg
jelent további 25 fő.

Szakmai látogatás céljából hazánkban 
tartózkodó külföldi delegációt (dán, lu
xemburgi, német) a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán fogadta dr. 
Bökönyi István bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok. Kölcsönösen tájékoztatták 
egymást országaik szakmai tevékenysé
géről. j.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetben tartották a megyei Ügyvé
di Kamara kihelyezett továbbképzését.

A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Inté
zetben a németországi Hildesheim Főiskola 
hallgatóinak 9 fős csoportja tett látogatást.

Április 30.

A Váci Fegyház és Börtönben a betanított 
könyvkötő képzésben 14 fogvatartott tett 
eredményes vizsgát.

Május 2.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönt 
meglátogatta Sátoraljaújhely testvérvárosá
nak, a hollandiai Franekkernek 10 fős kül
döttsége.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
ben a Budapesti Németajkú Evangélikus 
Egyház szervezésében a fogvatartottak ré
szére Judy Depuhi énekes tartott előadást.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
befejeződött a Vöröskereszt közreműködé
sével szervezett 20 órás elsősegély-nyújtó 
tanfolyam, amelyen 28 fogvatartott eredmé
nyes vizsgát tett.
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M á j u s  3 .

A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési 
és Konferencia Központjában, Pilisszentke- 
reszten rendezték meg -  a szlovákiai 
Nagyölvad községgel közös szervezésben -  
a „Két ország egy vallás” című konferenciát 
közel 100 fő részvételével. Több meghívott 
előadó között volt Csáky Pál, a Szlovák 
Köztársaság miniszterelnök-helyettese, Jan 
Sokol, Szlovákia prímása, Paskai László bí
boros, Glatz Ferenc, az MTA elnöke és 
Kefer István, a PPKE tanszékvezetője. A ta
nácskozás megkezdése előtt a falu templo
mában szentmisét celebrált Paskai László 
bíboros és Jan Sokol prímás.

Május 7.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bünte
tés-végrehajtási Intézetben ünnepséggel 
zárták a hátrányos helyzetű felnőtteknek 
szervezett „Képzettség és boldogulás” alap
képzést adó programot, melyet a PHARE 
keretében az Oktatási Minisztérium finan
szírozott, és a megyei népfőiskola bonyolí
tott le.

Május 8.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 
a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Magyaror
szági Regionális Parancsnoksággal kötött 
együttműködésben rögzített feladatok vég
rehajtásának időszakos értékelésére került 
sor, amelyen részt vettek a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön, a Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén és a Heves Megyei Büntetés-végrehajtá
si Intézetek parancsnokai is.

Május 10.

A hazánkban tartózkodó svájci büntetés
végrehajtási szervezet 21 fős küldöttsége

május 10-én a Bács-Kiskun Megyei és a Fi
atalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtá- 
si Intézetbe, 11-én pedig a Veszprém Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe láto
gatott.

Május 12.

A Kalocsai Fegyház és Börtön külső 
homlokzatán lévő emléktáblánál koszorú
zást tartott a Politikai Elítéltek Közössége, 
amelyen részt vett Varga Valéria bv. dan
dártábornok, az országos parancsnok gaz
dasági helyettese, majd ezt követően az in
tézet területén található Szent Kereszt ká
polnában ünnepi szentmisét tartottak.

Május 13.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
I. és III. számú objektumaiban a Holland 
Királyság magyarországi konzuljának ve
zetésével a Holland Külügyminisztérium 
30 fős delegációja tett látogatást.

Május 14.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a Sá
rospataki Táncművészeti Főiskolai kihelye
zett tagozatának táncegyüttese 54 fogvatar- 
tott részére bemutatót tartott, amelyet közös 
tánctanulás követett.

Május 15.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
ben az intézet börtönlelkésze szervezésében 
13 egyházi személy részvételével rendezték 
meg a Bodrogközi és Sárospataki Esperesi 
Kerületek összevont gyűlését. Az intézet 
kápolnájában közösen celebrált szentmisét 
követően a vendégek megtekintették az in
tézetet.
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M ájus  16.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté

zet III. számú objektumában a Belügyi 
Szemle és a BM Társadalmi Kapcsolatok 
és Kommunikációs Iroda rendezésében saj
tótájékoztatón mutatták be a Belügyi 
Szemle 2002/2-3. -  a büntetés-végrehajtás
sal foglalkozó -  számát. A rendezvényen 
dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, a bün
tetés-végrehajtás országos parancsnoka, dr. 
Körinek László, az MTA tagja, a Belügyi 
Szemle főszerkesztője, Kőszeg Ferenc, a 
Magyar Helsinki Bizottság elnöke, vala
mint több tudományos és közigazgatási 
szakember, továbbá a sajtó képviselői je
lentek meg.

A Budapesti Fegyház és Börtönt -  a Fő
városi Bíróság szervezésében -  6 fős jugo
szláv jogászcsoport látogatta meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Fia
talkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási 
Intézetben (Szirmabesenyő) a Jedlik Ányos 
Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tag
ja a „Fák-Madarak Világnapja” alkalmából 
57 fogvatartott részére tartott előadást.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön
ben rendezték meg a gazdasági társaságok 
ügyvezetői igazgatóinak értekezletét, me
lyen részt vett Katonáné dr. Borka Katalin, 
az IM Bv. Felügyeleti Főosztály vezetője 
és Varga Valéria bv. dandártábornok, az or
szágos parancsnok gazdasági helyettese.

Május 17.

A Bács-Kiskun Megyei Fiatalkorúak 
Regionális Büntetés-végrehajtási Intézeté
ben a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szol
gálat munkatársai tartottak előadást 8 fog
vatartott részére.

Lengyel Rzeszowi Büntetés-végrehajtá
si Intézet 4 fős delegációja május 16-a és 
17-e között szakmai látogatást tett a Sátor
aljaújhelyi Fegyház és Börtönben.

Május 19.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-vég
rehajtási Intézet 6 fős delegációja május 
15-e és 19-e közötti időszakban szakmai 
látogatást tett Németországban, ahol 
megtekintették az aichachi, a neuburgi és 
a kaisheimi büntetés-végrehajtási intéze
teket.

Május 22.

A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási In
tézetben látogatást tett Judit Várnái Shorer, 
Izrael Állam nagykövete és 5 követségi 
munkatárs. A vendégeket elkísérte a Ma
gyar-Izraeli Baráti Társaság 6 fős szombat- 
helyi képviselőcsoportja is.

Május 23.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
2002. évi járőrbajnokságát -  a Büntetés- 
végrehajtási Szervezet Oktatási Központ 
és a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
szervezésében -  26 csapat részvételével 
Márianosztrán rendezték meg. A verse
nyen első helyen a Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg Megyei, a második helyen a Fejér Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetek csa
patai, a harmadik helyen a Váci Fegyház 
és Börtön csapata végzett. A helyezettek 
díjait Csóti András bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok általános helyettese 
és dr. Márkus Ilona, a Büntetés-végrehaj- 
tási Szervezet Oktatási Központjának 
igazgatója adták át.
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A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási In
tézetében Schorbert Norbert 100 fogvatartott 
részére zenés testnevelésórát tartott.

Május 26.

A Hősök Napja alkalmából a hősi halot
tak tiszteletére a Szegedi, a Sopronkőhidai 
és a Budapesti Fegyház és Börtönben lévő 
emlékhelyeknél koszorút helyeztek el az in
tézetek és a kft.-k vezetői.

Az Új Köztemetőben a Magyar Hősök 
Emlékművénél rendezett központi koszorú- 
zási ünnepségen részt vett dr. Bökönyi Ist
ván bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka.

Május 27.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben május 
27-e és június i-je között a szlovákiai Nyit- 
rai Női Börtön 4 fős delegációja tett szakmai 
látogatást.

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézettől 6 fő -  május 27-étől június 1-jéig 
-  szakmai látogatást tett a hollandiai Zwollei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben.

Május 28.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben a 
Trefort Ágoston Szakképző Iskola által szerve
zett fazekas szakképzést, valamint a Népfőis
kola szervezésében indított általános iskolai 
képzést 11-11 fogvatartott eredményesen zárta.

Május 29.

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási In
tézetében, a Litván Oktatási Minisztérium 
szervezésében a hátrányos helyzetű gyerme

kekkel foglalkozó szakemberek 39 fős cso
portja tett látogatást.

A Budapesti Fegyház és Börtönt megláto
gatta a Missouri Egyetem 18 fős csoportja.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézet sándorházi és mélykúti alegy
ségében Schorbert Norbert aerobik-oktató 
zenés tornaórát tartott 183 fogvatartott ré
szére.

Május 30.

A Budapesti Fegyház és Börtönben láto
gatást tett Donáth László országgyűlési kép
viselő és a Magyarországi Evangéliumi Test
vérközösség 17 tagja.

JÚNIUS 2.

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-vég
rehajtási Intézetben (Szirmabesenyő) a Ma
gyar Evangéliumi Börtönmisszió 19 fogva
tartott részére zenés istentiszteletet tartott.

JÚNIUS 6.

A Bács-Kiskun Megyei és a Fiatalkorúak 
Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetek
ben látogatást tett a Németországi Bírósági 
Pártfogók Munkaközösségének 18 fős dele
gációja. A vendégeket Csóti András bv. dan
dártábornok, az országos parancsnok általá
nos helyettese tájékoztatta a büntetés-végre
hajtás szervezetéről és tevékenységéről.

JÚNIUS 7.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bün
tetés-végrehajtási Intézet rendezésében Mis
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JÚNIUS 17.
kolcon került lebonyolításra -  az észak-kele
ti régió büntetés-végrehajtási intézeteinek 
részvételével -  az „Avas Kupa” sportver
seny. Az összejövetelen, a családtagokkal 
együtt, mintegy 300 fő vett részt. A progra
mot bányalátogatás, városnézés, barlangtúra 
és az Aranysarkantyús Lovagrend bemutató
ja színesítette.

JÚNIUS 11.

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtá
si Intézetben a PHARE-program keretében a 
tanyagazda tanfolyam vizsgáját és záróün
nepségét tartották meg.

JÚNIUS 12.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
ben látogatást tett Alvaro Gil-Robles az Eu
rópai Tanács Emberi Jogi Biztosa és három 
munkatársa, valamint Pecze Zoltán, a Kül
ügyminisztérium főosztályvezetője. A bün
tetés-végrehajtás helyzetéről dr. Bökönyi Ist
ván bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
adott tájékoztatást.

JÚNIUS 13.

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetbe látogatott dr. Hörcsik Richárd Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén megye országgyűlési 
képviselője.

JÚNIUS 14.

A Váci Fegyház és Börtön személyi állo
mányának 13 fős csoportja június 13-a és 
19-e között Kaisheimben részt vett a Bajor 
Büntetés-végrehajtási Szervezet lőbajnoksá- 
gán, illetve megtekintettek három büntetés
végrehajtási intézetet.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön 7 
fős csoportja június 17-e és 23-a közötti idő
szakban Hollandiában, a Bács-Kiskun Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet 4 fős cso
portja június 18-ától 21-éig Szlovákiában 
tett szakmai látogatást, melynek keretében 
megtekintettek több büntetés-végrehajtási 
intézetet.

Június 20.

A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben fogvatartott és az Annamajori Kft.- 
nél foglalkoztatott H. G. börtön fokozatú elítélt 
megszökött munkahelyéről. A szökevényt el
fogták, és visszaszállították az intézetbe.

Június 21.

A Szegedi Fegyház és Börtön 14 fős cso
portja látogatott a Magyar Börtönpasztoráci- 
ós Társaság Mécses Szeretetszolgálat 
alsószenttamási Társadalmi Rehabilitációs 
Otthonába.

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetben fogvatartott L. A. J. előze
tesen fogvatartott és B. F. S. fegyház fokoza
tú elítélt az intézet alagsorában kialakított 
munkahelyről rácsfűrészelés módszerével 
megszökött. A büntetés-végrehajtás állomá
nya a rendőrséggel közösen a szökevényeket 
elfogta és az intézetbe visszaszállította.

A Szegedi Fegyház és Börtönben a Tisza 
Lajos Könnyűipari Szakközépiskola kihe
lyezett levelező tagozatán 15, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a 
Rosti Pál Szakközépiskola kihelyezett leve
lező tagozatán 22 fogvatartott sikeres érett
ségi vizsgát tett.
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A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
III. számú objektumában együttműködési 
megállapodást írt alá dr. Bökönyi István bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás orszá
gos parancsnoka és Kőszeg Ferenc, a Ma
gyar Helsinki Bizottság elnöke.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
III. számú objektumában rendezték meg az 
idei Semmelweis-napi ünnepséget, melyen 
részt vettek a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokság vezetői és a büntetés-végre
hajtási szervek egészségügyi szakterületein 
dolgozó vezetők.

Június 28.

Az Állampusztai Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézettől 3 fő június 23-a és 28-a 
közötti időszakban a MATRA-program ke
retében szakmai látogatást tettek Hollandiá
ban, ahol megtekintettek két büntetés-végre
hajtási intézetet.

Június 29.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 
a Drogprevenció Világnapja alkalmából 35 
fogvatartott részére előadást tartott dr. Orosz 
István Oszkár r. őrnagy, a Miskolci Rendé
szeti Szakközépiskola tanára, Kiss Ferenc 
pszichológus, a Miskolci Egyetem Sárospa
taki Tanárképző Karának igazgató-helyette
se, valamint a „Traiszta Erna” drogambulan
cia munkatársa.

JÚLIUS 3.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a 
Nashville-i (Amerikai Egyesült Államok)

„Morgan and the Tramps” énekkar 181 fog
vatartott részére adott műsort.

JÚLIUS 5.

Az Állampusztai Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézetben fogva tartott, és az Ál
lampusztai Kft. gálházi sertéstelepén fel
ügyelettel foglalkoztatott B. Cs. börtön fo
kozatú elítélt a munkahelyéről megszökött. 
Az elítéltet a büntetés-végrehajtás állomá
nya a rendőrséggel közösen elfogta, és az in
tézetbe visszaszállította.

A Szegedi Fegyház és Börtönben, illetve 
a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben szakmai látogatást tett Drágán 
Jaksity a Novi-Sad-i, és Garan Djukity a 
Szabadkai Büntetés-végrehajtási Intézet pa
rancsnoka, valamint dr. Lukács János r. dan
dártábornok, Csongrád megye főkapitánya.

JÚLIUS 12.

A Pálhalmai Sportegyesület szervezésé
ben július 12-e és 14-e közötti időszakban 23 
csapat (14 büntetés-végrehajtási) részvételé
vel rendezték meg az V. Pálhalmai Túlélő 
Versenyt. A díjátadáson megjelent Csóti 
András bv. dandártábornok, az országos pa
rancsnok általános helyettese.

JÚLIUS 17.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben -  
együttműködési megállapodás keretében -  
túszejtési gyakorlatot hajtottak végre. A 
megmozduláson részt vettek a Győr-Moson- 
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság tör
zse, a Soproni Rendőrkapitányság csoportja, 
a „Marcal” Bevetési Alosztály tagjai, továb
bá az intézet személyi állománya. Az esemé
nyen a Büntetés-végrehajtás Országos Pa
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rancsnoksága részéről megjelent dr. Németh 
Gyula bv. ezredes, osztályvezető.

JÚLIUS 23.

A Szegedi Fegyház és Börtönben látoga
tást tett dr. Bárándy Péter igazságügy-mi
niszter, dr. Hankó Faragó Miklós politikai 
államtitkár és az 1M több munkatársa kísére
tében. A rendezvényen részt vett dr. Bökönyi 
István bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehaj
tás országos parancsnoka. A miniszter meg
hallgatta az intézet és a kft. vezetőinek be
számolóját, majd értékelte a látogatás ta
pasztalatait, iránymutatást adott a további 
munkához.

Augusztus 1.

A Büntetés-végrehajtás Országos Pa
rancsnoka a Budapesti Fegyház és Börtön
ben tartott állományértekezleten kihirdette, 
hogy az igazságügy-miniszter augusztus 1- 
jei hatállyal kinevezte dr. Huszár László bv. 
ezredest a büntetés-végrehajtás országos pa
rancsnok szervezési helyettesévé.

Az Alföldi Bútorgyártó Kft. vezetése és 
képviselői, a hozzátartozók jelenlétében 
megkoszorúzták az 1988. július 28-án hősi 
halált halt Kovács Hegedűs Gábor bv. száza
dos és Szalay Árpád bv. alhadnagy sírját.

Augusztus 2.

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben Erős Zsolt, a Mount Everest ma
gyar meghódítója és Kollár Lajos Grönland- 
kutató, 43 fogvatartott részére -  videó vetí
téssel egybekötött -  élménybeszámolót tar
tott.

Az Állampusztai Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézetből 5 fogvatartott „Szent 
Adorján Kórusa” részt vett az Apostagon 
megrendezett „Keresztény Zenei Fesztivá
lon”.

Augusztus 3.

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-vég- 
rehajtási Intézetben (Szirmabesenyő) a Ma
gyar Continental Singers énekegyüttes 77 
fogvatartottnak adott koncertet.

Augusztus 12.

Az Állampusztai Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézetben fogvatartott Gy. Z. bör
tön fokozatú elítélt az intézeti munkahelyé
ről megszökött. A rendőrség augusztus 29-én 
elfogta, és visszaszállította a büntetés-végre
hajtási intézetbe.

Augusztus 15.

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-vég
rehajtási Intézetben (Szirmabesenyő) a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapi
tányság munkatársa tartott drogprevenciós 
előadást 26 fogvatartott részére.

Augusztus 16.

A büntetés-végrehajtási intézetek, a kft.-k 
és a büntetés-végrehajtási szervezetek közös 
ünnepségeket rendeztek az augusztus 20-ai 
állami ünnep alkalmából, melynek keretében 
elismerések átadására is sor került.

Augusztus 17.

A Dunán levonuló árhullám miatt ülést 
tartott a Kormányzati Koordinációs Bi
zottság, amelyen részt vett dr. Bökönyi Ist
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ván bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehaj
tás országos parancsnoka. Az Országos 
Parancsnok tájékoztatta a bizottságot az 
intézetek árvízvédelmi tevékenységéről. 
Az árvíz elleni küzdelemben több bünte
tés-végrehajtási intézetben büntetését töltő 
fogvatartott is részt vett, őrzésüket a köz- 
biztonság érdekében mindenütt fegyveres
kutyás testületi tagok látták el. Feladatuk 
homokzsákok töltése, illetve a gátak meg
erősítése volt.

Medgyessy Péter miniszterelnök az árvíz- 
védelmi tevékenység során végzett kiemel
kedő helytállásért Miniszterelnöki Emléklap 
elismerésben és pénzjutalomban részesített 
több büntetés-végrehajtási dolgozót és fog- 
vatartottat.

Augusztus 22.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön
ben, a Pécsi Regionális Képzési Központ 
szervezésében szobafestő, mázoló és tapétá
zó szakmunkásképző tanfolyam vizsgáin 16 
fogvatartott felelt meg a követelményeknek 
és kapott szakmunkás-bizonyítványt.

Augusztus 26.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a Pécsi 
Regionális Munkaerő Központ által szerve
zett csipkekészítő szakképzésen 16 fogvatar
tott eredményes vizsgát tett.

Augusztus 31.

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-vég
rehajtási Intézetben (Szirmabesenyő) ünne
pélyes általános iskolai tanévnyitót tartottak, 
amelyen részt vett dr. Huszár László bv. ez
redes, az országos parancsnok szervezési he
lyettese, Garami Lajos bv. ezredes, főosz

tályvezető, illetve az oktatásban résztvevő 
szervezetek képviselői.

Szeptember 2.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
és a Magyar Vöröskereszt szervezésében, a 
Vigadó téri galériában, „Művészet a zárká
ban” címmel fogvatartottak alkotásait bemu
tató kiállítást nyitottak meg, amelyen részt- 
vett a Büntetés-végrehajtás Országos Pa
rancsnokságáról Garami Lajos bv. ezredes, 
főosztályvezető.

Szeptember 4.

A Köztársasági Őrezred Testnevelési és 
Sportbizottsága által Budapesten rendezett 
sportnapon a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön személyi állományából 14 fő vett 
részt.

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtá
si Intézetben a MONO-SOFT 2000 Kft. által 
szervezett számítógép-kezelői tanfolyamon 
30 fogvatartott vett részt.

Szeptember 5.

A Marosvásárhelyi Büntetés-végrehajtási 
Intézet 3 fős delegációja szeptember 4-én a 
Veszprém Megyei, 5-én a Bács-Kiskun Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tett 
szakmai látogatást.

A Martini Büntetés-végrehajtási Intézet 4 
fős csoportja -  szlovák-magyar együttműkö
dési megállapodás keretében -  a Bács-Kis
kun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe 
látogatott, ahonnan másnap továbbutaztak 
Szegedre és megtekintették a Szegedi Fegy-
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ház és Börtönt, valamint az Alföldi Bútor
gyárat.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
szervezett kőműves szakmunkásképző tan
folyamon 17 fogvatartott eredményes vizs
gát tett.

A váci Madách Imre Művelődési Köz
pontban a büntetés-végrehajtási dolgozók 
képzőművészeti és kézműipari kiállítását 
rendezték meg 15 intézet, 27 alkotójának 
munkáiból. A rendezvényt Csóti András bv. 
dandártábornok, az országos parancsnok ál
talános helyettese nyitotta meg.

Szeptember 6.

Dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter 
és több minisztériumi vezető látogatást tett a 
Márianosztrai és a Váci Fegyház és Börtön
ben. Az intézetparancsnokok és a kft.-k ügy
vezető igazgatói jelentést tettek az ott folyó 
tevékenységről, majd megtekintették az ob
jektumokat, valamint a váci Duna-parton az 
árvíz utáni állapotokat.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben 
rendezték meg a nemzetközi lőbajnokságot. 
A lóversenyen részt vettek a bajor, a cseh, a 
lengyel, a román, a szlovák, a szlovén és a 
magyar büntetés-végrehajtási szervezetek, 
valamint a határőrség, a rendőrség és a vám- 
és pénzügyőrség csapatai. A rendezvényt dr. 
Bárándy Péter igazságügy-miniszter nyitotta 
meg.

Szeptember 7.

A váci Madách Imre Művelődési Köz
pontban 250 fő részvételével, ünnepi állo
mányértekezletet tartottak a Büntetés-végre
hajtási Szervezet Napja -  Szent Adorján Nap

-  alkalmából, amelynek keretében dr. Bárán
dy Péter igazságügy-miniszter mondott be
szédet. Ezt követően a miniszter és a Bünte
tés-végrehajtás Országos Parancsnoka elis
meréseket adták át. A rendezvényen résztvett 
az IM több vezető tisztségviselője, a bírósá
gok, az ügyészségek, a fegyveres és rendvé
delmi szervek vezetői, 6 ország delegációja, 
egyházi képviselők, Vác Önkormányzat 
tisztségviselői, valamint a büntetés-végre
hajtási szervek és a kft.-k vezetői.

Szeptember 9.

A Fíeves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet elhelyezési körletén börtönkápolnát 
adtak át, amelyet dr. Seregély István érsek, a 
katolikus püspöki kar elnöke, dr. Szebik Im
re evangélikus püspök és dr. Mészáros Ist
ván református püspök szentelt fel. Utána 
ökumenikus istentiszteletet tartottak, ame
lyen fogvatartottak is resztvettek.

Az alsó-szászországi Celle Büntetés-vég
rehajtási Intézet 40 fős delegációja szeptem
ber 9-e és 14-e között meglátogatta a Buda
pesti Fegyház és Börtönt, a Fővárosi Bünte
tés-végrehajtási Intézetet, valamint a Balas
sagyarmati Fegyház és Börtönt.

Szeptember 11.

A Büntetés-végrehajtási Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központban, Igaion tartot
ták a büntetés-végrehajtási vezetők országos 
értekezletét.

Szeptember 13.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bün
tetés-végrehajtási Intézetben Besenczi Ár
pád színművész 100 fogvatartott részére 
adott műsort.
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Szeptember 16.

Az Esztergomi Városi Bíróságon és 
Ügyészségen tett látogatást követően, dr. 
Bárándy Péter igazságügy-miniszter, dr. 
Tittmann János és dr. Kovács László or
szággyűlési képviselők, továbbá a megyei 
és a városi bíróságok elnökei, a városi 
ügyészség vezetői és a városi rendőrkapi
tány megtekintette a Komárom-Esztergom 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet.

Szeptember 17.

A Váci Fegyház és Börtönben 41 Ma
gyarországra akkreditált konzul részvéte
lével szakmai értekezletet tartottak. A 
megjelenteket dr. Bökönyi István bv. ve
zérőrnagy, a büntetés-végrehajtás orszá
gos parancsnoka köszöntötte és tájékozta
tást adott a magyar büntetés-végrehajtás 
helyzetéről, dr. Huszár László bv. ezredes, 
az országos parancsnok szervezési helyet
tese előadást tartott a magyar büntetés
végrehajtási intézetekben elhelyezett kül
földi fogvatartottak helyzetéről.

Szeptember 19.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben 
35 csapat részvételével rendezték meg az 
országos lőbajnokságot. A díjátadó ünnep
ségen megjelent dr. Huszár László bv. ez
redes, az országos parancsnok szervezési 
helyettese.

Szeptember 20.

Az Állampusztai Országos Büntetés
végrehajtási Intézetben a Kecskeméti Re
gionális Munkaerő-fejlesztő és Képző 
Központ szervezésében láng- és ívhegesz
tő, valamint épületkarbantartó szaktanfo
lyamot indítottak.

Szeptember 23.

Dr. Hankó Faragó Miklós, az IM politi
kai államtitkára, valamint Kalocsa város 
polgármestere látogatást tett a Kalocsai 
Fegyház és Börtönben.

A Szegedi Fegyház és Börtönben láto
gatást tett a romániai Nagyenyedi Bünte
tés-végrehajtási Intézet 15 fős csoportja.

Szeptember 24.

A Szegedi Fegyház és Börtönben a né
metországi Aichach-i Büntetés-végrehaj
tási Intézet 6 fős delegációja tett látoga
tást.

Szeptember 26.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a 
Kossuth-év rendezvénysorozat keretében 
prózamondó versenyt rendeztek.

Szeptember 27.

A Váci Fegyház és Börtönben 5 fős kí
nai igazságügyi delegáció tett látogatást, 
amelyre a Pest Megyei Bíróság elnöke és 
munkatársai, valamint Vác Város Bírósá
gának elnöke is elkísérték.

Szeptember 29.

Dr. Szobonya Zoltán ügyvéd, ’56-os 
forradalmár kivégzésének évfordulója al
kalmából a Bács-Kiskun Megyei Bünte
tés-végrehajtási Intézet falán elhelyezett 
emléktáblánál megemlékezést és koszorú
zást tartottak, amelyen Dr. Szakály Sán
dor, a történettudományok kandidátusa 
mondott ünnepi beszédet.
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A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön pa
rancsnoka és a Fogvatartási Ügyek osztály- 
vezetője a Burgenlandi Tartományi Bírósá
gon rendezett konferencián vettek részt, va
lamint megtekintették az Eisenstadti Bünte
tés-végrehajtási Intézetet.

Október 3.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet ideiglenes anya-gyermek 
részlegében elhelyezett fogvatartott anyák 
kérésére -  az intézeti lelkész szervezésében 
-  négy gyermeket megkereszteltek.

A drogellenes program keretében október
3- án a Márianosztrai Fegyház és Börtönben,
4- én a Váci Fegyház és Börtönben angol 
nemzetiségű lelkész házaspár a fogvatartot- 
tak részére zenés műsort adott.

Október 6.

Az Állampusztai Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézetben az Aradi Vértanúk emlé
kére 40-40 fogvatartott részére, az intézet ró
mai katolikus lelkésze ünnepi szentmisét ce
lebrált.

Október 8.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
október 8-án és 9-én a Helsinki Bizottság 4 
fős csoportja Kőszeg Ferenc elnök vezetésé
vel, a fogvatartottak helyzete és jogaik érvé
nyesülése témakörben 31 fogvatartottat hall
gatott meg.

Október 11.

Az Igazságügyi Minisztérium szervezé
sében október 7-e és 11 -e között Pilisszent-

kereszten került megrendezésre a fiatalkorú
akkal kapcsolatos igazságszolgáltatási kér
désekről szóló kanadai-cseh-szlovák-ma- 
gyar szeminárium. A rendezvényen megje
lent dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka. 
A program keretében a kanadai résztvevők 
október 7-én látogatást tettek Kecskeméten, 
a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végre
hajtási Intézetben.

A MATRA-program keretében október 9- 
e és 11-e között került sor az első továbbkép
zésre Dobogókőn. Témája a „Fogvatartotti 
programok”. A képzésen jelen volt dr. Hu
szár László bv. ezredes, az országos parancs
nok szervezési helyettese, továbbá Raymond 
Swennenhuis, a MATRA-program koordiná
tora, valamint Tón Goldstein és Evelien 
Schepers a holland büntetés-végrehajtástól 
és 30 fő a magyar büntetés-végrehajtás szak
emberei közül.

Október 19.

A Baracskai Országos Büntetés-végrehaj
tási Intézetben, a Fiatalkorúak Büntetés-vég- 
rehajtási Intézetében fogvatartottakból meg
alakult „Lator Brothers” együttes 100 fogva
tartott részére koncertet adott.

Október 22.

Nemzeti ünnepünk, az 1956-os forrada
lom és szabadságharc 46., a Magyar Köz
társaság kikiáltásának 13. évfordulója al
kalmából a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
központi ünnepségét a Büntetés-végrehaj
tás Országos Parancsnokságán rendezték 
meg. A büntetés-végrehajtási intézetekben 
október 22-én, illetve 23-án ünnepi állo
mánygyűléseken emlékeztek meg a nemze
ti ünnepről.
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A Budapesti Fegyház és Börtönben a 
„Kisfogház Emlékhely”-nél, valamint a kő
bányai Új Köztemető 301-es parcellájánál 
dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, a bünte
tés-végrehajtás országos parancsnoka és 
Bereczki Zsolt bv. ezredes, intézetparancs
nok koszorúkat helyeztek el a nemzeti ünnep 
alkalmából.

Október 24.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
objektumaiban szlovák büntetés-végrehajtá
si szakemberekből álló küldöttség tett szak
mai látogatást.

Október 26.

A Váci Fegyház és Börtönben a „The 
Germán Marshall Fund of the United States” 
jogászokból, rendőrökből álló küldöttség in
tézeti átogatáson vett részt.

A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Inté
zetben fogvatartott B. A. és K. Z. börtön fo
kozatú elítéltek megszöktek. K. Z. elítéltet 
szökés közben elfogták, B. A. elítélt pedig 
november 6-án önként jelentkezett a Győr- 
Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtá
si Intézetben.

Október 27.

A nemzeti ünnep alkalmából a váci rabte
metőben, majd a Váci Fegyház és Börtön fa
lán elhelyezett emléktáblánál, az 1945-46 
közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössé
ge és Vác Város Önkormányzatának képvi
selői, továbbá a büntetés-végrehajtás részé
ről dr. Huszár László bv. ezredes, az orszá
gos parancsnok szervezési helyettese és Fel
iinger Zsolt bv. alezredes, parancsnok-he
lyettes koszorút helyeztek el.

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási In
tézetben fogvatartott Cs. P. börtön fokozatú 
elítélt az intézetből megszökött. A szökevényt 
október 29-én elfogták, majd a Büntetés-vég
rehajtás Központi Kórházába szállították, mi
vel a szökés közben balesetet szenvedett.

Október 31.

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási In
tézetében a Japán Nagykövetség 3 fős diplo
mata csoportja tett szakmai célú látogatást.

November 27.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bün
tetés-végrehajtási Intézetben dr. Bárándy Pé
ter igazságügy-miniszter tett látogatást. A lá
togatáson megjelent dr. Bökönyi István bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás orszá
gos parancsnoka. Az intézet parancsnoka be
mutatta a vezetői állományt és jelentést tett 
az ott folyó tevékenységről, eredményekről, 
problémákról.

November 29.

A Budapesti Fegyház és Börtönben a 
Norvég Büntetés-végrehajtás Oktatási Köz
pontjának 25 fős csoportja tett látogatást.

December 4.

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-vég
rehajtási Intézetben (Szirmabesenyő) a mis
kolci drogambulancia munkatársa 35, a Jed
lik Ányos TIT miskolci szervezetének mun
katársa pedig 19 fogvatartott részére tartot
tak előadást.

132



D e c e m b e r  9.

Jan Kooi, a holland NMCP szervezet 
szakértője december 1-jétől 8-áig tanulmá
nyozta a magyar büntetés-végrehajtást. Lá
togatást tett a Bács-Kiskun Megyei Bünte
tés-végrehajtási Intézet anya-gyermek rész
legén, a Büntetés-végrehajtás Központi Kór
házában, valamint találkozott Kőszeg Fe
renccel, a Helsinki Bizottság magyarországi 
képviseletének elnökével, és a Maholnap 
Magyar Jóléti Alapítvány vezetőjével.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bün
tetés-végrehajtási Intézetben szakmai célú 
látogatást tett a holland büntetés-végrehajtá- 
si szervezettől a fiatalkorúakért felelős szak- 
referens és a PHARE-program tanácsadója.

December 11.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben 
rendezték meg a „Bűnügyi tudósítók” talál
kozóját, melyen részt vett Sponga István, a 
BvOP Társadalmi Kapcsolatok Főosztály ve
zetője, valamint Yazbekné Szabó Katalin bv. 
alezredes, a BvOP Sajtókapcsolatok Osztály 
vezetője. Az intézet parancsnoka és a kft. 
ügyvezető igazgatója tájékoztatást adott a 
szakmai munkáról, majd a tudósítók megte
kintették az intézetet és a kft. munkahelyeit.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetben 14 fogvatartott szőnyeg- 
szövő tanfolyam zárásaként sikeres vizsgát 
tett.

December 12.

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben szakmai napot szerveztek. A ren
dezvényen megjelentek országgyűlési kép
viselők, a megyei főügyész-helyettes és a 
büntetés-végrehajtási bíró. A tanácskozás

résztvevőit dr. Bökönyi István bv. vezérőr
nagy, a büntetés-végrehajtás országos pa
rancsnoka köszöntötte, majd megtekintették 
a fogvatartottak kultúrprogramját és vála
szoltak a fogvatartottak által felvetett kérdé
sekre.

December 16.

Az Állampusztai Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézetben fogvatartott Cs. I. börtön 
fokozatú elítélt munkahelyéről megszökött. 
A szökevényt elfogták, és az intézetbe visz- 
szaszállították.

December 20.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
átadták az intézetben újonnan kialakított bí
rói tárgyalóhelyiséget, az átépített egyik kül
ső őrhelyet és a körletépületben szintén át
épített fogvatartotti fürdőhelyiséget. Az ün
nepség elöljárója Varga Valéria bv. dandártá
bornok, az országos parancsnok gazdasági 
helyettes volt.

December 23.

A büntetés-végrehajtási intézetekben a ka
rácsonyi ünnepek alkalmából az egyházak 
képviselői istentiszteleteket mutattak be, illet
ve a karitatív szervezetek és fogvatartotti ön
tevékeny csoportok tagjai az ünneppel kap
csolatos irodalmi, zenés műsorokat adtak elő.
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A Szegedi Fegyház és Börtön kápolnájában 2002. február 22-én a Szent Jobb Lator ün
nepség keretében szentmisét mutatott be Karl-Josef Rauber érsek, apostoli nuncius és 
Gyulai Endre szeged-csanádi megyéspüspök

2002. március 27-én ünnepélyes keretek között átadták a Fiatalkorúak Regionális Bv. 
Intézetét Szirmabesenyőn



Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, országos parancsnok és Kőszeg Ferenc, a Magyar 
Helsinki Bizottság elnöke 2002. június 27-én együttműködési megállapodást írt alá

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben rendezték meg 2002. szeptember 6-án a bv. első 
nemzetközi lőbajnokságát



A Váci Fegyház és Börtönben a Magyarországra akkreditált konzulok részvételével 2002. 
szeptember 17-én a büntetés-végrehajtással összefüggő szakmai értekezletet tartottak

A márianosztrai Nostra Kft.-ben készülő seprűk Európa számos országába eljutnak. 
A gyártási folyamatokat az idelátogató bűnügyi tudósítók 2002. december 11-én köz
vetlenül tanulmányozhatták


