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Dr. Szalai László bv. ezredes jelentése

Tisztelt Miniszter Úr Tisztelt Értekezlet! Hölgyeim és Uraim!
Hozzászólásom három részre tagolódik. Először jelentést teszek, tájékoztatást adok egy 

új oktatási formáról, majd javaslattal élek alapító okirat módosítására, végezetül kéréssel for
dulok a miniszteri és országos parancsnoksági vezetés irányába.

A jelenlévők közül sokan tudják, hogy 2003 szeptemberében az Informatikai és Hírköz
lési Minisztérium kezdeményezésére a Miskolci Egyetem Számítóközpontja és az ott, e cél
ra létrehozott Innocenter Innovációs Közhasznú Társaság, valamint a miskolci Földes Ferenc 
Gimnázium közösen létrehozta a Digitális Középiskolát, amely 12 kistérségi oktatási köz
pontban, a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származásúak részére lehetőséget ad a kö
zépiskolai végzettség megszerzésére. A 12 kistérségi központ egyike a miénk, a Digitális 
Középiskola Bv. tagozata névvel. A megbeszélések eredménye alapján lehetőséget kaptunk, 
hogy nemcsak a fogvatartottak, hanem a személyi állomány is részt vehessen ezen oktatási 
formában, így elősegítjük az állomány magasabb képzettségi szintre emelésének feladatát.

Az oktatás szakmai anyagát a miskolci Földes Ferenc Gimnázium állítja össze és viszi fel 
a világhálóra. Ez az oktatási forma sem nélkülözi a tankönyveket. A számítógépen az okta
tó iskola felhívja a tanuló figyelmét a fontos anyagrészekre, feladatlapokat közvetít, amelyek 
megoldása segít a tananyag elsajátításában.

A tananyagot modulokba rendezik, a modulok végén konzultációkat tartanak, amely any- 
nyit jelent, hogy az oktató a helyszínen (tehát az intézetben) ad segítséget a tanulók részére, 
illetve beszámoltatja őket a tananyagból.

A digitalizált anyagot az Innocenter Közhasznú Társaság továbbítja a megye 12 kistérsé
gi oktatási központjába. A kht. jelenleg azon dolgozik, hogyan lehet a hálózatot tovább fej
leszteni, országos kiterjedésűvé tenni.

A számítógépes kabinet eszközeit az Informatikai és Hírközlési Minisztérium biztosítot
ta az intézet részére az Innocenter Kht. közreműködésével. Tekintettel arra, hogy az intézet
ben még nem volt számítógépes kabinet több járulékos költség merült fel (számítógépes asz
talok, elektromos hálózat átalakítása, számítógépes és elektromos segédanyagok és eszkö
zök), illetőleg a működéshez tankönyvek és segédeszközök, ezekre összesen 955 eFt-ot kel
lett kiadni.

Van még kisebb és nagyobb gond is. Kisebb gond, hogy a telepített eszközökből a moni
torok rossz szériából származnak (20-ból 15-öt javítani kellett). Nagyobb gond, hogy az in
tézet jelenleg ISDN adatátviteli rendszerrel dolgozik, mert Szirmabesenyőn az ADSL kiépí
tése csak most fog történni.

2003 szeptemberében a Digitális Középiskolában 19 fogvatartott és 31 fő személyi állo
mányi tag kezdte meg a tanévet. Jelenleg 17 fő fogvatartott folytatja a tanulmányokat, 2 fő 
szabadult, közülük 1 fő már bejelentkezett az egyik kistérségi oktatási központba, ott lép fel 
el a számítógépen az internetes oktatási honlapra.
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A 31 személyi állományi tagból 25 fő folytatja a tanulmányokat. 6 fő különböző okokra 
hivatkozva kilépett az oktatásból. Az okok között betegség, más oktatási formában történő 
részvétel, családi problémák szerepelnek. Az un. oktatási modulokban a beszámolási kötele
zettségek a fogvatartottaknál eltérő eredményeket hozott. A legproblémásabb tárgy a kémia, 
ahol az átlageredmény nem érte el a 2 egészet, szemben a történelemmel, ahol az átlagered
mény 4 egész fölött van.

A személyi állomány átlageredményei -  az eddig beérkezett adatok szerint -  2 egész és 
4,5 között változik tantárgyanként.

Tanulni ebben az oktatási formában is kell, tehát le kell mondani bizonyos dolgokról, 
mind a személyi állománynak, mind a fogvatartottaknak, áldozatvállalást jelent a cél eléré
sében.

Tisztelt Miniszter Úr!
Javaslom a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetének alapító okirata mó

dosítását. Az alapító okirat, a 3/2002. (03. 26.) IM. rendelet, majd annak módosítására ki
adott 32/2002. (12. 21.) 1M. rendelet a Fiatalkorúak Intézetének csak költségvetési-gazdasá
gi részbeni önállóságáról szól, és az egyéb szakterületek vonatkozásában nem tesz említést 
arról, hogy a további szakfeladatok közül mely az, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet lát el. Ezzel együtt javaslom a Megyei Intézet alapító-ok
iratának módosítását is.

Végezetül jelentem, hogy a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében az 
általános iskola 5 osztállyal működik, a Digitális Középiskolának jelenleg az első évfolya
mat üzemel, a közeli napokban két OKJ-s képzés beindítását kezdjük meg. Mind ehhez 4 db 
oktató teremmel rendelkezünk, így az oktató helyek (melyek egyben egyéb célú foglalkoz
tató termek is) szinte állandóan foglaltak. Szakköreinket egyéb helyiségekben működtetjük, 
amellyel más irányú tevékenységektől vesszük el a helyet. Tudjuk, hogy a költségvetés je 
lenlegi helyzete nem teszi lehetővé az intézeti bővítést. Arról is tudomásunk van, hogy tár
gyalások folynak a „Beruházás a III. évezred iskolájába” című pályázat olyan irányú kiter
jesztésére, hogy abban a Büntetés-végrehajtás is eséllyel pályázhasson.

A leírtak alapján jelenleg, rövid távon ezt az egyetlen megoldást látom olyan lehetőség
nek, amellyel az intézet bővítése lehetséges. Ha megnyílik a pályázati út, szeretnénk egy kü
lönálló iskola épületet emelni, ahol a -  várhatóan megnövekedő számú -  tanulóinkat tisztes
séges körülmények között tudjuk oktatni. Ez azért is válik sürgetővé, mert 2006-tól a tankö
telezettség felső korhatára 18 évre módosul, és már ez évben indítanunk kell a Digitális Kö
zépiskola újabb évfolyamát.

Kérem Miniszter Urat és Országos Parancsnok Urat, hogy támogassák a pályázat meg
nyílásának gondolatát, így számunkra is marad remény nehézségeink enyhítésére.

Miniszter Úr jelentem, hozzászólásomat befejeztem.
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Kovács Tamás bv. ezredes jelentése

Tisztelt Miniszter Úr, Vezérőrnagy Úr, Tisztelt Állományértekezlet!
Kérem, engedjék meg, hogy rövid hozzászólásomban számot adjak két, a Pálhalmai Ag- 

rospeciál Kft. életében igen jelentős beruházásról melyek egyike megvalósult a másik pedig 
a megvalósulásához szükséges alapítói döntésre vár, melyet természetesen nekünk kell meg
felelően előkészíteni.

Vállalatunk mezőgazdasági nagyüzem, termelési szerkezete adott, alaptevékenységünket 
illetően a tevékenységet lényegesen befolyásoló változtatások költségei nem állnak arányban 
az általuk elérhető eredményekkel. Azt gondolom azonban, hogy komoly tartalékaink, lehe
tőségeink vannak ipari tevékenységünk fejlesztésében. Folyamatosan keressük a lehetősége
it üzleti tevékenységünk bővítésének, különös tekintettel a minél nagyobb számú fogvatar- 
tott foglalkoztatására.

Továbbra is kiaknázatlan lehetőséget látok az ún. belső piacok egyre szélesebb körű ki
használásában, és továbbra is meg kívánunk felelni a 2001. november 14-15-ei összevont pa
rancsnoki értekezleten megfogalmazott alapítói elvárásnak, miszerint a fogvatartottak fog
lalkoztatására alapított gazdasági társaságoknak termékeikkel és szolgáltatásaikkal a jövő
ben fokozottabban szükséges bekapcsolódni a bv. szervek ellátásába.

Ezen hármas szempontrendszer (tehát: emelkedő foglalkoztatott létszám, belső piacok ki
használása, növekvő vállalati eredmény) figyelembevételével kidolgozunk egy elképzelést, 
melyet a minisztérium akkori vezetése elé tártam a 2002. január 30-ai évértékelő állomány
értekezleten. Ma lehetőséget kaptam, hogy számot adjak akkori elképzeléseim megvalósítá
sáról.

Bérbe vettük először a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, majd a Büntetés-végrehajtás Köz
ponti Ellátó Intézete elöregedett gépparkja miatt, csak kevéssé hatékonyan működtetett mo
sodáit. Elvégeztük a szükséges technológiai rekonstrukciót, összesen 128 millió Ft értékű 
beruházást hajtottunk végre és 19,5 millió Ft-ért végeztünk karbantartás, felújítási munká
kat.

Engedjék meg, ezúttal szembesítsem magam akkori elképzeléseimmel, oly módon, hogy 
a megfogalmazott célokat az akkori jegyzőkönyvből pontosan idézzem, majd célonként szá
mot adjak a megvalósulásról.

Mik voltak tehát a megfogalmazott célok?
1. ,,Fogvatartotti munkáltatás bővítése: 75-80 fővel, mintegy 10%-kal nő a foglalkozta

tott elítélt létszám. ” -  állítottam akkor. És a tények: 2003-ban átlagban 74 fő dolgozott a mo
sodákban.

2. „B elsőpiacok kihasználása: a tevékenység eredménye nem civil, külsős vállalatok
nál jelentkezik. Miért engedjük a költségvetésből finanszírozott tevékenység nyereségét 
körön kívülre, amikor az visszaforgatható a fogvatartotti foglalkoztatásba is? ” Ma 11 in
tézet, bv. szerv, és közel 10000 fogvatartott számára biztosítunk mosatási szolgáltatást
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évente közel 50 millió Ft értékben. 2004-ben a tevékenység szerény 2003-as 8,5 millió 
Ft-os fedezetével szemben (melyben benne van külső szolgáltatás eredménye is), 39 mil
lió Ft értékben tervezünk pótlólagos beruházást, illetve karbantartást, azaz a profit több
szörösét forgatjuk vissza a fogvatartotti foglalkoztatásba.

3. „ Tevékenységi eredmény: a 2002. évi üzleti terv számításai szerint a teljes kapaci
tás kihasználással fo lyta to tt tevékenység éves árbevétele meghaladja a 100 millió forin
tot, árbevétel arányos nyeresége pedig elérheti a 12-15%-ot. ” 2003-ban mosodai tevé
kenységünk árbevétele 114 millió Ft volt, 7,5%-os fedezettermelő képesség mellett. A 
teljes kapacitáskihasználás érdekében profitigényünket csökkentettük, még kedvezőbb 
helyzetbe hozva ezzel bv.-s partnereinket. Ennek érzékeltetésére egyetlen összehasonlí
tás 2002-ben 8 bv. intézet mosatott külső szolgáltatóknál 166000 kg ruhát 134 Ft/kg át
lagdíj mellett, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. pedig 230000 kg-ot 77,7 Ft mosatási díj mel
lett.

Tisztelt Értekezlet! 2002 januárjában ismertettem egy elképzelést, ma egy működő új 
vállalkozásról beszéltem, talán érthető a büszkeségem ma, amikor megfogalmazott célja
ink maradéktalan megvalósulásáról adhatok számot. A büntetés-végrehajtás országos ve
zetése részéről rengeteg erkölcsi támogatást, biztatást kaptunk terveink megvalósítása so
rán, kérem Vezérőrnagy urat, továbbra is szíveskedjék támogatni törekvéseinket a belső 
ellátás mértékének további szélesítése érdekében.

Második témám egy új projekt, a bv. gazdaságok történetének egyik legnagyobb sza
bású beruházásának megvalósítására vonatkozó elképzeléseink ismertetése.

Vállalatunk a korábbiakban is sokat tett a környezet és természetvédelem érdekében. 
Már évek óta foglalkozunk a megújuló energiaforrások egyre nagyobb fokú kihasználá
sának lehetőségeivel.

Társaságunk nagyméretű állattenyésztési telepeket működtet, melyek mind a fogvatar
totti foglalkoztatás szempontjából, mind pedig az árbevétel és fedezettermelő képességük 
miatt meghatározó szerepet töltenek be. Az összesen 5 állattartó telepünk által kibocsátott 
közel 25000 tonna szervestrágya kezelésének problémája az EU-csatlakozás hajnalán óri
ási terhet ró ránk. Az uniós előírásoknak megfelelő trágyakezelés több százmilliós beruhá
zási igényként jelentkezik. Ugyan ilyen teher az intézettel közösen működtetett 4 db bio
lógiai szennyvíztisztítónkból kitermelt nagymennyiségű szennyvíziszap elhelyezése is.

Mai ismereteink alapján létezik egy generális megoldás, amely valamennyi az előbb 
vázolt problémánkra megoldást jelent.

Ez a megoldás pedig egy biogázüzem létesítése, amely egy rendszerben a következő 
feladatokat oldja meg.

• A trágyából -  mint veszélyes hulladékból -  zárt rendszerben eltávolítja a környezet- 
szennyező komponenseket.

• Biogázt állít elő, amelyből értékesíthető zöld áramot termel.
• A keletkező nagymennyiségű hulladékhő a vállalat, illetve a bv. intézet objektumai

nak fűtésére-hűtésére hasznosítható.
• A végtermék a termőtalajba visszajuttatható környezetbarát szervestrágya.
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Azaz összességében a megépítendő üzem megvalósulása esetén egyidejűleg teljesíthetők 
a vállalat környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, energiatakarékossági és a mezőgazdasá
gi tevékenység modernizálási feladatai, az uniós elvárásoknak megfelelően.

A beruházás értéke 1,3 milliárd Ft, természetesen többszörösen meghaladja lehetőségein
ket. 2003. december 18-án a Pálhalmai Agrospeciál Kft. egyetlen magyarországi vállalatként 
csatlakozott egy nemzetközi programhoz, mely egy speciális a nemzetközi gyakorlatban is
mert ún. „contracting” módszerével, valamint a nemzetközi karbonkereskedelembe való be
kapcsolódással lehetővé teszi a projekt megvalósulását vállalati források bevonása nélkül.

Ebben a hónapban 27-én a Pálhalmai Agrospeciál Kft. kulcsi oktatási termében rende
zünk egy projektbemutatót, melynek feladata egy konzultációt követően az alapítót a projekt 
megvalósítása, azaz a biogázüzem megépítése ügyében döntési helyzetbe hozni.

Tisztelt Miniszter Úr! Az általam ismertetett projekt nemcsak a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft., hanem az egész fogvatartotti foglalkoztatás ügye szempontjából meghatározó jelentő
ségű, kérem, amennyiben egyéb elfoglaltságai engedik, szíveskedjék részt venni a január 27- 
ei projektbemutatón.

Tisztelt Miniszter Úr! Jelentem, befejeztem!
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Dr. Lipták László bv. ezredes jelentése

Tisztelt Miniszter Úr, Főcsoportfőnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
I. Az éves önértékelő jelentés utolsó részében olvashatjuk a 2004. évre javasolt fő felada

tokat. Már önmagában kiemelkedő jelentőségű a tény, hogy e feladatok között szerepel a sze
mélyi állomány bv. szakmai képzési rendszerének reformja. Álláspontom szerint az új kép
zési rendszernek 3 kulcseleme van:

• Az első az állománybavételi rend megváltoztatása, mert az elmúlt évek bebizonyították, 
hogy éves szinten 24 alkalommal történő állományba vételi időponthoz nem lehet haté
kony képzési rendszert igazítani. Másrészt az is beigazolódott, hogy az állományba vé
telt követően azonnal meg kell kezdeni az új személyzet szakmai képzését, mert annak 
halogatása termeli és termelte ki eddig is a képzési elmaradásokat, tette lehetővé, hogy 
a tiszthelyettesek jelentős része megfelelő szakmai felkészítés nélkül teljesített szolgá
latot, gyakran több éven keresztül.

• A második kulcselem a Bv. OK közoktatási intézménnyé, szakközépiskolává történő át
alakítása. Ez formai és tartalmi átalakulást is jelent. Egyetértek Gyenge Bíró alezredes 
úrral, a hangsúly valóban a tartalmi elemeken van, tehát nem azon, hogy hol, hanem 
hogy mit és hogyan oktatunk. Ez gyakorlatra orientáltságot jelent, azt, hogy a képzés so
rán az intézeti gyakorlati munkára kell felkészíteni dolgozóinkat.

• A harmadik kulcselem az államilag elismert szakképzésre történő teljes körű áttérés, 
ami rövid magyarázatot igényel.

Jelenleg az OKJ-ben két bv. szakképesítés van, a bv. felügyelő és a bv. főfelügyelő. A fel
ügyelő beosztásokban nagy számban teljesítenek szolgálatot olyan kollégák, akik nem ren
delkeznek középiskolai végzettséggel.

Reálisan látnunk kell, hogy a 2120 érettségivel nem rendelkező tiszthelyettes jelentős ré
sze életkora, vagy az ambíció hiánya miatt nem fog érettségit szerezni.

A képzési koncepció korábbi változata számunkra szaktanfolyami képzést kínált fel. Az 
új és jóváhagyott elképzelés szerint az OKJ kiegészülne a bv. felügyelő II. szakképzéssel, 
ami az érettségi nélkülieknek teszi lehetővé az államilag elismert képesítés megszerzését, az 
érettségi megszerzése után pedig a szakmai előmenetelt és magasabb szintű képesítés meg
szerzésének esélyét.

Képzési rendszerünk a felsőfokú szakképzés bevezetésével válik teljessé. A bv. szervezet
hez diplomával felvételre kerülő dolgozók bv. szakvizsgáztatását -  ami belső szaktanfo
lyamnak minősül -  felváltja az OKJ-be felvenni javasolt „bv. szervező (tiszt)” szakképesí
tés.

Ez az új képzési fonna időtartamát tekintve megegyezik a jelenlegivel, de struktúrája, kö
vetelményrendszere és a vizsgáztatás rendje jelentősen változik.

Mindezek alapján tehát az új képzési rendszerben a szakképzés úgy válik teljes körűvé, 
hogy alapfokon a szaktanfolyami képzést a bv. felügyelő I.-II., középfokon a zászlósképzést
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a bv. főfelügyelő szakképzés, a felsőfokú szaktanfolyamot pedig a „Bv. szervező tiszt” szak
képzés váltja fel.

II. A Bv. OK-ban Ütemterv készült a bv. szakközépiskola létrehozásával és az új képzé
si rendszerre való áttéréssel kapcsolatos feladatok végrehajtására. A szakközépiskola alapító 
okiratának tervezte, valamint működésének sajátos szabályairól szóló IM-OM együttes ren
delet tervezete elkészült, azokat véleményezésre az országos parancsnok Úrhoz felterjesztet
tük.

A Bv. OK-ban előkészítés alatt áll a bv. szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye
inek kiadásáról szóló IM rendelet tervezete, illetve készülnek a képzési szinteknek megfele
lő új tananyagok.

A szakközépiskola alapítási és működési alapdokumentumainak kiadását követően a mű
ködés megkezdéséhez szükséges engedélyeket kell beszerezni. Mindezek a feladatok az üte
mezésnek megfelelően úgy végezhetők el, hogy a 2004. szeptemberi tanévkezdésre minden 
feltételnek megfelelünk, a bv. szakmai képzés közoktatási intézményi keretek között folytat
ható.

III. A jelenlévő szakemberek előtt nyilvánvaló, hogy az új képzési rendszerre történő si
keres áttérés feltétele a képzési elmaradások felszámolása.

Az Oktatási Központ 2003-2004-es tanévre szóló oktatási programját ennek a követelmé
nyeknek rendeltük alá.

A tény ezzel szemben az, hogy a Bv. OK kapacitása az átmeneti tanévben nincs kihasz
nálva. A bv. szervek az 1. tanítási félévben mintegy 100 fővel kevesebbet iskoláztak be és a
2. félévben is 100 fővel kevesebb munkatárs képzését tervezik, mint amennyit a Bv. OK fo
gadni tudna.

Úgy gondolom, hogy ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, ezért kérem a pa
rancsnok Urakat, gondolják át beiskolázási terveiket, úgy az iskolát, mint a kihelyezett tago
zatokat illetően.

A tiszthelyettesek képzését legkésőbb 2004 márciusának első hetében el kell kezdenünk, 
hogy ezek a tanulócsoportok július közepéig vizsgát tehessenek.

Ehhez kérem az Országos Parancsnokság vezetőinek támogatását, szükség esetén intéz
kedését is.

Miniszter Úr jelentem, befejeztem.
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Theo van Maanen előcsatlakozási tanácsadó
hozzászólása

Tisztelt Miniszter Úr, Helyettes-államtitkár Urak, Vezérőrnagy Úr!
Tisztelt Állományértekezlet!
Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a 2003-ban elkezdett Phare 

projektünket bemutathatom Önöknek.
Nevem Theo van Maanen, 2003 áprilisa és 2004 áprilisa között a „Fiatalkorúak Bör

tönkörülményeinek Javítása és Társadalomba való Visszailleszkedésük Elősegítése”
nevű Phare támogatású projekt előcsatlakozási tanácsadója vagyok. Magyarországra jö 
vetelem előtt a hollandiai den Helder-i Fiatalkorúak Bv. Intézete parancsnoka voltam.

A projekt célcsoportja a magyarországi fiatalkorúak bv. intézetének fiataljai és három 
tárgykört tartalmaz: klasszifikáció, rehabilitáció, valamint a fiatalkorú bv. intézetek és a 
civil szervezetek közötti kapcsolatok kiépítése és elmélyítése.

Néhány szó a klasszifikációról:
2003-ban, a projekt kezdetekor magyar és holland szakértők összeállították azokat a 

kérdőíveket, teszteket, amiket a program során használunk. Szeptemberben került sor a 
Szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete személyi állományának oktatására 
az októberben 100 fiatalkorút érintő kísérleti program beindításához.

A klasszifikáció segítésével a fogvatartott társadalmi hátteréről gyűjthetünk informá
ciókat, ami előre jelzi a fogvatartott agresszió-, addikciós- és öngyilkossági rizikófak
torait. A klasszifikáció során szerzett információ alapján a pszichológiai problémával és 
személyiségzavarral küzdő fogvatartottak számára ki tudjuk választani azt a megfelelő 
kezelési rezsimet, amely felkészíti őt a szabadulás utáni életre.

A büntetés-végrehajtás terveiben szerepel a klasszifikáció országos szintű bevezeté
se is.

Néhány szó a rehabilitációról:
A rehabilitáció a fiatalkorúak szabadulás utáni életre való felkészítési tréningje illetve 

oktatási programja, három elemet tartalmaz: egészségügyi oktatás, társas jártasságok- és 
EQUIP foglalkozások. Ez utóbbi egy amerikai módszer az agressziókezelésre, valamint 
arra, hogyan hozzunk jó döntést problematikus helyzetekben.

Múlt év októberében mindhárom magyarországi fiatalkorú bv. intézetben elkezdődött 
egy-egy kísérleti program a fenti témákban. Nagyon fontos szerep hárul mindkét nagy té
makörnél a nevelőkre, felügyelőkre.

Phare projektünk harmadik témaköre a bv. intézetek és a civil szervezetek közötti kap
csolatok elmélyítése.

2004 márciusában a Pártfogó Felügyelői Szervezet Országos Hivatalával együtt kon
ferenciát szervezünk a büntetés-végrehajtás, a PFSZOH és a civil szervezetek közötti
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jobb együttműködés kialakítása céljából. A konferencián holland szakértők számolnak be 
az ott bevált módszerekről.

Bár a projekt végső értékelése csak 2004. áprilisában lesz hozzáférhető, engedjék meg, 
hogy a 2003. évi eredményekkel kapcsolatban tegyek pár megjegyzést:

1. A személyi állomány a várt szinten, a fogvatartottak azonban a várt szinttől sokkal job
ban működtek együtt a programban.

2. Nagy benyomást tett rám, hogy a programban részt vevő személyi állomány milyen 
gyorsan elsajátította azt a módszert, hogyan kell a fogvatartottakkal magas szinten fog
lalkozni.

3. Az első eredmények azt mutatják, hogy a fiatalkorúak kb. 50%-a alacsony intelligen
ciaszinttel rendelkezik, akiknek majdnem fele szellemileg visszamaradott. Csupán 10 
százalékuknak van megfelelő intelligenciaszintje az általános iskolai oktatás nívójá
hoz.

4. A fiatalkorú intézetek több munkatársa jelezte már felém, hogy az újfajta megközelítés 
révén kevesebb agresszió fordul elő a fiatalok között, és jobb kapcsolatot lehet kiala
kítani az elítélt és a személyi állomány között.

5. Végül engedjenek meg nekem még egy utolsó megjegyzést: véleményem szerint a ke
zelés hatékonyabb lehetne, ha az intézetek maguk dönthetnének több olyan témában, 
ami jelenleg központi szabályozás alá esik. Például, feltétlenül a fogvatartott kezelését 
és fejlődését szolgálná, ha a befogadás után kb. 3 hónappal az intézet dönthetne arról, 
hogy a fiatalkorú melyik rezsimbe kerüljön.
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Hegyes András BvDOSZ-elnök hozzászólása

Tisztelt Miniszter Úr!
Szakszervezeti szövetségünk nevében szeretnék a büntetés-végrehajtási szervezet értéke

lése kapcsán véleményt nyilvánítani a 2003-ban történtekkel kapcsolatban, s ugyanakkor 
megragadni ezt az alkalmat is arra, hogy a jövőt illetően néhány kérdést felvessek.

A 2003. évi történésekkel kapcsolatban fontosnak tartom a jelentést kiegészíteni azzal, 
hogy a vezetés és irányítás cím alá kerüljön be az a tény, hogy szövetségünk kapcsolata a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével kifogástalan és folyamatos. 
Minden a büntetés-végrehajtási személyzetet érintő kérdésben az egyeztetések, konzultáci
ók megtörténtek, s néhány esettől eltekintve -  melyek alapvetően hatásköri vagy pénzügyi 
korlátok voltak -  magasabb fórumhoz fordultunk, vagy eleve ott történtek az egyeztetések.

Ami az érdekegyeztetés második lépcsőjét illeti, meg kell említenem, hogy az igazság
ügyi minisztériummal kialakult kapcsolatunkra is elmondható, hogy az ágazati szintű 
egyeztetések korrekt és konstruktív módon folytak, és reményeim szerint így folytatód
nak a jövőben is, csupán azon igényünknek adnék hangot, hogy a kölcsönösség a jövőt job
ban jellemezze, magyarán ne csak a mi kezdeményezésünkre történnének meg ezek a tárgya
lások. Célszerűnek látnánk, ha rendszeressé tehetnénk e Fórum munkáját.

Az egyeztetéseknél maradva szeretnék néhány gondolatot fűzni kiegészítésképpen a sze
mélyi állomány juttatásai című részhez. A jelentés így fogalmaz, idézem „a 2003. év folya
mán a személyi állomány illetményemelésben nem részesült”, a hitelesség kedvéért annyi
ban pontosítanám, hogy ez a megállapítás a költségvetésben foglalkoztatottakra igaz, tehát a 
hivatásos állományúakra és közalkalmazottakra. Gazdasági Társaságaink munkavállalóinál 
az alapító képviselője nettó 5%-os keresetnövelésre adott lehetőséget.

Néhány általunk fontosnak tartott eseményt részletesebben szeretnék megemlíteni, a sze
mélyi állomány döntő többségét meghatározó hivatásos állományú dolgozóival kapcsolat
ban. Ez a történet 2002 novemberében kezdődött, a rendvédelmi szervek tárcaközi érdek
egyeztető fóruma megalakulásával egy időben, amikor is az aláírást követően azonnal meg
kezdődtek a tárgyalások a 2003. évi bérfejlesztés ügyében. Nem kívánom Önöket minden 
mozzanattal terhelni, mert talán mindenki által ismert, hogy a Fegyveres és Rendvédelmi 
Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége tagjaként figyelemfelkeltő akciót szerveztünk a reálér
ték-vesztés elkerülése érdekében, melynek eredményeként megszületett a Kormány- 
FRDÉSZ megállapodás június 11-én. Lényege, hogy október 3 1-ig kiszámolásra került a re
álérték vesztés, e fogalomhoz a közérthetőség kedvéért hozzátenném, hogy ez nem más, 
mint a nettó fizetéseink összehasonlítása 4,6%-os éves inflációt véve alapul. Ez a szám 6,6 
milliárd Ft, a teljes egyenruházott állományra számítottan. A mi egyenruhásaink esetében re
álérték-vesztés a II/III tiszthelyettesi középkategóriától felfelé mindenkit érintett, melynek 
számolt értéke 576 millió forintot jelent járulékokkal együtt. Még egy lényeges adatot emlí
tek meg. A felmérés szerint a fegyveres szervek összesítésében 40%-ot tesz ki a reálérték
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vesztés és 60%-ot akik reálértéken növekedtek. Ez utóbbi számot (60%) ha megengedik, idé
zőjelbe teszem, mert azt gondolom, hogy ha melléteszem a mértéket is amely 0,5%, talán 
érthető is.

Ami a mi adatainkat illeti, a fegyveresek fordítottja, nálunk 35% a kimutatott reálérték
növekedés és 65% a reálérték-vesztés. A november 28-án megszületett „KÖZÖS NYILAT
KOZAT” alapján került sor a kifizetésre december 20-ával a részbeni kompenzáció. Azért 
részbeni, mert 576 millió helyett 254 millió volt ez az összeg járulékokkal együtt, s ebből is 
látszik, hogy még a felét sem teszi ki az elszenvedett veszteségnek.

Minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült jobb helyzetbe hozni gazdasági társasá
gaink munkavállalóit, akik ez idő tájt a büntetés-végrehajtás legrosszabbul fizetett al
kalmazottai. Említettem korábban, hogy nettó 5%-os keresetnövekedésre volt lehetőség 
2003-ban. A kormány javaslata alapján került meghatározásra társaságonként ez a mérték, 
melyhez némi magyarázatot kívánok fűzni. Ismereteim szerint jelentős számú minimálbé
ren foglalkoztatott munkavállalónk van, akik esetében ez a nettó 5% azt jelentette, hogy 
részére egyetlen forint többletet sem kell biztosítani, hiszen a 6000 Ft alkalmazotti adóked
vezmény-többlet nettó 5,5% többletet jelent!

Tudják, nem lenne semmi kifogásom akkor, ha 43,500 Ft-ból ma meg lehetne élni. A múl
tat nem szívesen emlegetem, de annyit azért mondanom kell, hogy az előző kormányzati cik
lusban mindig csak a költségvetési szféra növelési mértékére volt lehetőség, ami a verseny- 
szféra üteméhez képest hátrányt jelentett. A tavaly rendelkezésünkre bocsátott harmadik ne
gyedéves adatok 710 fő dolgozólétszámnál azt mutatják, hogy a bértömeg alakulása előző év 
azonos időszakával egybevetve közel 8 millió forint negatívumot mutat. Tehát itt is jelentős 
veszteségek mutathatók ki. Próbáltuk keresni az okokat, s a következő kép az, ami reálisan 
kikövetkeztethető. Változott-e a társaságaink piaci helyzete? A válasz, hogy nem igazán, hi
szen a mezőgazdaságban az aszály és a fagy jelentős károkat okozott, s ez által ott az üzleti 
terveket is módosítani kellett. Nincs tudomásunk jelentős pozitív elmozdulásról ipari tár
saságaink esetében sem. Viszont ami tény, hogy a sajátos többletköltségek ellentételezésé
re biztosított támogatás nem követi a változásokat, sőt a mértéke csökkent. Az elítéltek mun
kadíja jogszabályban meghatározott, de ez viszont jelentős mértékben emelkedett. A költsé
gek minden területen nőttek, így az energiahordozókban is, tehát mi az, amin megtakarítani 
lehet, a beruházások, felújítások elhagyásán, s ami a legegyszerűbb, a munkavállalók bérén. 
De szeretném leszögezni, hogy sajnos ez nem csak a 2003-as esztendőre jellemző.

Nem szeretném kihagyni az alig több mint ezer főnyi közalkalmazotti munkatársunkat 
sem, mert azt gondolom, sőt meggyőződésem, hogy munkájuk legalább olyan fontos egy 
szervezet életében, mint a hivatásosoké. Ők a kormányzati kommunikáció alapján a 2002. 
évi szeptemberi jelentős bérrendezés áthúzódó hatásában részesültek.

Összegzéseként az elmondottaknak, meg kell állapítsam, hogy 2003 történései a bünte
tés-végrehajtás személyzetének igen sok kemény feladatot hozott, amelyeket véleményem 
szerint, a körülményekhez képest sikeresen megoldott, de ebben az a szomorú, hogy romló 
anyagi környezetben, romló fizetési kondíciókkal. Ez utóbbi kijelentésem illusztrálására egy 
példával szolgálnék. Vajon nettó 70,000 Ft milyen megélhetést biztosít ma egy családnak,
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mert általában tiszthelyetteseink havi keresetei e körül az összeg körül mozognak, amely ki
csit több, ha több a túlszolgálat, az általánosnak mondható 12 órás szolgálatteljesítés alap
ján? Én úgy gondolom, erre a kérdésre mindenki érzi a választ.

Tisztemnek tartom, hogy beszámoljak arról, hogy a részbeni kompenzáció kifizetésén túl, 
minden közalkalmazott és munkavállaló részesült bruttó 25,000 Ft egyszeri juttatásban, 
amelyet szeretnék ezen értekezlet keretében is megköszönni a minisztérium vezetésének, hi
szen közreműködésük és megértésük nélkül ezen állománycsoportoknak sötétebb lett volna 
a karácsonyuk.

Tisztelt Miniszter Úr!
Mint hozzászólásom elején jeleztem, szeretnék néhány kérdést a jövőre nézve feltenni, 

amely kérdések a büntetés-végrehajtási szervezet további életéhez kapcsolódnak. 2004 má
jusától tagjai leszünk az Európai Uniónak s ez a közeli időpont bennünk is egyfajta várako
zást kelt.

Az EU-csatlakozás felkészülési szakaszában készültek az országjelentések, amelyekben 
mindig szerepelt egy mondat, amely a börtönök zsúfoltságát kifogásolta. Mi is történt ebben 
a dologban? Született a büntetés-végrehajtás középtávú fejlesztésére két kormányhatározat, 
a korábbi 1998-ban, majd 2002-ben. Ami e két kormányhatározatból megvalósult, az 2001 - 
ben a Fővárosi BV intézet III. számú objektuma, s 2003 június végén, végre egy zöldmezős 
beruházás végeredményeként az új Veszprémi intézet.

A két beruházás megvalósulása valamit enyhített az elhelyezési gondokon, aminek örül
hetnénk, viszont egyik esetben sem teljesült az a létszámfejlesztési igény, ami a feladatok el
végzéséhez szükséges lenne. Ami 2004-et illeti, nem látszik a folytatás, nem a szervezet 
szándékából, hanem anyagi fedezet híján.

A késés miatt komoly problémát érzékelek, mert 2005-től a büntetőeljárási törvény vál
tozása fog újabb terhelést jelenteni előzetes házainknál, s az is gond, hogy a 2004-es évben 
egyetlen létszámbővítési lehetőséget sem biztosít számunkra a költségvetés. Vajon mikor 
jutunk el így az EU-ban létező 1:2 személyzet-fogvatartotti arányhoz?

Évröl-évre csökken gazdasági társaságaink sajátos többletköltsége, de nem igazán értem 
az okát. Van egy kormányhatározat 2064/1996 számon, amely hatályos ma is. Idézem az em
lített határozat 3. pontját szó szerint: A többletköltségek 1997. évre vonatkozó kompenzálá
sának számítási alapja az 1996. évi első öt hónap adatainak éves szintre számított tényleges 
többletköltsége, a további években pedig a megelőző év utolsó hét hónapja, illetve a tárgy
év első öt hónapja alatt jelentkező többletköltségeket kell figyelembe venni.”

A kormányhatározat 2. pontja pedig így szól: „A gazdálkodó szervezetek vagyonkezelő
je évente javaslatot tesz a pénzügyminiszternek a következő évi támogatás mértékére, vala
mint a megtérítés rendjére.” Ehhez képest sajnos elég sokszor érte ezt a működés szempont
jából igen fontos tételt hol az árvíz, hol a zárolás.

Az elmondottak alapján az egyik fontos kérdés az lenne, hogy szervezetünk mikor szá
míthat arra, hogy törvényekben megfogalmazott feladatainak végrehajtásához meg is kapja 
a működéshez szükséges támogatást?
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Számunkra a legfontosabb kérdés, mire számíthatnak a büntetés-végrehajtási szervezet 
alkalmazottai, a hivatásosok, a közalkalmazottak és a munkavállalók 2004-ben? Erre vonat
kozóan ugyanis még nem született megállapodás, viszont már van elfogadott költségvetési 
törvény. Január 15-én szakértői csoportunk az OKÉT keretében az FMM meghívására részt 
vett egy megbeszélésen, melynek témája a 2004. évi bérkérdés. A rendelkezésünkre bocsá
tott megállapodás tervezet átlag 6% béremelés ajánlásról szól. A tárgyalás során a hivatáso
sokra és közalkalmazottakra vonatkozóan a fegyveres és rendvédelmi szervek képviselői el
mondták, hogy milyen béremelést tudnak végrehajtani:

A Honvédség 8%-ot, a Belügyminisztérium a helyi szervek illetménypótlékának 10%-ra, 
tiszteknél 15%-ra történő emelésével 6,7%-ot valósít meg. A nemzetbiztonságiaknál a MÉH 
4%-ot, a vámosoknál a PM 11%-ot tud vállalni. A bv. szervezet hivatásosaira 1,9%, köz- 
alkalmazottaira 0% a kilátás. Én úgy gondolom, hogy igen méltánytalan a helyzetünk, s 
kérem a Miniszter Urat, hogy a legalább 6%-os átlagos béremelés érdekében tegyen lépése
ket a kormányzat felé.

Utolsó, de csak a felsorolási sorrendben az a kérdés, amely az egyenruhás állományt fog
lalkoztatja, s ez a ruhapénz kérdése. Nap, mint nap kapok telefonon kérdéseket, hogy a mi 
állományunk mikor kapja meg a 2002-ből és 2003-ból visszatartott ruhapénzét, mint a rend
őrök. Legutóbbi egyeztető tárgyalásunkon, 2003. december 5-én is beszéltünk erről, ismer
jük a tárca álláspontját, mely szerint a rendőrökhöz hasonlóan számíthat a mi állományunk 
is a kifizetésre, amennyiben ennek fedezetét a pénzügyminisztérium biztosítja. Kérdésünk, 
és kérésünk, hogy kapjunk tájékoztatást ennek a dolognak az állásáról, akár pozitív, akár ne
gatív a jelenlegi helyzet.
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Dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter
beszéde

Tisztelt Tábornok Asszony, Tábornok Urak! Tisztelt Kollégák és Meghívott Vendégek!
Miközben vendégeink hozzászólásait hallgattam, úgy tűnt, hogy a büntetés-végrehajtási szer

vezet tevékenységével kapcsolatosan minden rendben van, ugyanakkor a szakszervezet vezetője 
által elmondottak alapján az az érzésem alakult ki, hogy itt a vég.

Valószínű, hogy a két vélemény között lehet megtalálni a szervezet elmúlt évben végzett mun
kájának reális értékelését, amelyből kiindulva meghatározhatjuk a következő évi feladatokat.

A kormányváltás óta már második alkalommal van módom az éves értékelő értekezlet lezárá
saként elmondani véleményemet arról, hogy álláspontom szerint hogyan működött a büntetés-vég
rehajtás, azonban ez az első alkalom, amikor a büntetés-végrehajtás és a minisztérium jelenlegi ve
zetésének együttműködése, együtt dolgozása az egész évet felölelte.

A minisztériumi vezetés büntetőpolitikája -  és ez meglepetést nem okozhatott a büntetés-vég
rehajtásban dolgozóknak -  kezdettől alapvetően különbözik a megelőző igazságügyi vezetés bün
tetőpolitikájától. Ez a büntetőpolitika pedig okszerűen meghatározta -  és jórészt másként határoz
ta meg -  a büntetés-végrehajtás feladatait és munkastílusát is. Úgy tűnik számomra, sőt meggyő
ződésem az, hogy a szervezet és annak dolgozói azonosultak a megváltozott szakmai elvárások
kal, amelyek egybeestek a büntetés-végrehajtási szakemberek elképzeléseivel.

Míg -  meggyőződésem szerint -  a bűnüldözés során nagyon határozottan és keményen kell fel
lépni a bűncselekmények elkövetőivel szemben, addig a büntetés-végrehajtás területén a biztonsá
gi szempontok érvényesítése mellett elsődleges cél a reszocializáció, a társadalomba történő visz- 
szavezetése azoknak az embereknek, akiket a büntetés-végrehajtás gondjaira bízott az igazságszol
gáltatás.

A szakmai változások és az idő múlása szükségessé tették a büntetések és intézkedések végre
hajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. módosítását. A módosítás előkészítése során a beérkezett véle
mények ismeretében azonban egyértelművé vált, hogy lehetetlen feladatra vállalkozunk a jogsza
bály módosításával, tehát egy új bv. törvényt kell kidolgozni, hiszen olyan koncepcionális változ
tatások szükségesek, amelyek csak egy új törvény keretében valósíthatók meg.

A bv. törvény koncepciója elkészült, annak kidolgozásában a bv. szakemberei jelentős részt vál
laltak, értékes észrevételeket bocsátottak rendelkezésünkre. Az új törvény terveink szerint -  
amennyiben a parlamenti munkarend azt lehetővé teszi -  2005. január 1-jén lép hatályba. Ha ez 
így lesz, akkor azonban a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv-t is módosí
tani kell. Ennél a jogszabálynál viszont egy módosítás nyilvánvalóan elegendő lesz.

A büntetés-végrehajtási szervezet 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés részletesen értékeli 
az elmúlt évben végzett munkát. A jelentésben foglalt megállapításokat az Igazságügyi Miniszté
rium vezetőinek tapasztalatai és az én személyes tapasztalataim is alátámasztják. Nincs és nem volt 
olyan pontja az önértékelésnek, amely a személyes tapasztalatokkal ellentétes lett volna, amire azt
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kellett volna mondanom, hogy én nem így látom. Nyilvánvaló, hogy ez a nézetazonosság vezetett 
oda is, hogy a büntetés-végrehajtási szervezeten belül a vezetők cseréje lelassult, sőt azt is mond
hatnám, hogy megállt. Ez azt jelzi, hogy a minisztérium vezetése nem talált alapvető hibát, kivet
nivalót a szervezet vezetésében, működtetésében.

Az év során a szervezet létszámát 226 fővel tudtuk bővíteni, amely véleményem szerint jelen
tős eredmény, ha figyelembe vesszük a közszférában elrendelt létszámcsökkentést. Erre azt mond
hatjuk, hogy a létszámemelés szükséges és indokolt volt, de a közszféra más területein is szükség 
van, vagy szükség lett volna létszámbővítésre.

Jelentős eredmény az is, hogy az állomány feltöltöttsége az év során tovább javult és megkö
zelítette a 100%-ot. Az, hogy e mellett a belső tartalékainkat is fel kell használnunk, és erre is súlyt 
kell fektetnünk, ennek kinyilvánítása azt gondolom, hogy nem meglepő, ezt minden vezető el 
szokta mondani, én is felhívom erre a figyelmet.

Nem tartózkodom attól sem, hogy kritikával illessem azt a jelenséget, hogy a legfelső vezetés
ben, különösen az Országos Parancsnokságon, jelentősen nőtt a vezetői beosztások száma. E téren 
kellő önmérsékletet kellene tanúsítani, talán ennyi vezető beosztásra, a vezető beosztások ilyen 
mértékű növelésére nincs szükség.

A szakszervezettel -  az eddigiekben én úgy tapasztaltam -  alapvetően az egyetértés jellemezte 
a munkánkat. A BVDOSZ vezetőjének mai hozzászólása alapján ennél egy kicsit élesebb ellentét 
mutatkozott, ami persze nem baj, és remélem, hogy a további egyeztetés során valamivel kiegyen
lítettebbé fog válni a viszony, illetve a munka, amit közösen kell folytatnunk.

Az illetményekkel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy annak emelésére nagy valószínű
ség szerint -  legalábbis az érdemi emelésre -  ebben az évben nem lesz mód, és ez nyilvánvalóan 
nem a minisztérium elhatározásából adódik, hanem aránk kötelező kormánydöntés következtében 
állt elő ez a helyzet. Arra, hogy milyen módon tudjuk enyhíteni a külső körülmények negatív ha
tását, azt tudom mondani, hogy csupán szerény példa volt erre a reálbércsökkenés kompenzálása
ként az év végén a hivatásos állomány részére a havi rendszeres illetmény 20%-át kitevő kifizetés, 
illetve a közalkalmazottak és a gazdasági társaságok munkavállalói részére a 25000 Ft egyszeri ke
reset-kiegészítés. Törekszünk arra, hogy a jövőben is minden lehetséges megoldást megtaláljunk 
az állományt megillető járandóságok emelésének érdekében. Bízom abban, hogy ez a törekvés si
kerrel jár majd.

A hivatásos állomány visszatartott ruházati illetményével kapcsolatosan volt egy jogvita. A 
rendőrség hivatásos állományú tagjai megnyerték a pert, ennek konzekvenciáit nyilvánvalóan ne
künk is le kell vonni. Lelkileg ez nem esik nehezünkre, azonban a kifizetésre nincs fedezet a mi
nisztérium költségvetésében, tehát azt a Pénzügyminisztériumtól kell kieszközölnünk, ami eddigi 
tapasztalataim szerint nem lehetetlen, de meglehetősen nehéz feladat.

A következőkben néhány, a biztonságot érintő körülményről kell szólnom.
A biztonsági tevékenységet alapvetően negatívan érintő jelenség nem fordult elő az elmúlt év

ben, és ez a meglévő anyagi és technikai feltételek mellett -  azt gondolom, és ezt már korábban is 
elmondtam -  alapvetően a büntetés-végrehajtásnál dolgozók kiváló munkájának köszönhető, hi
szen a feltételek terén fennálló hiányosságokat csak az un. emberi tényezők fokozott igénybe vé
telével, annak keretein belül lehetett kivédeni.
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Negatív jelenségként lehetne említeni a szökések számának kisméretű emelkedését, de azt 
hiszem, hogy ez nem volt olyan karakteres változás, amely a hibahatáron túli lenne, és a mi
nisztérium vezetése részéről külön intézkedést tenne indokolttá. A fogvatartottak öngyilkossá
gának feltűnő növekedése azonban igen. Egy ünnepi alkalommal ezzel kapcsolatosan már el
mondtam a véleményemet, és most is azt gondolom, hogy az a helyes, ha e miatt ismét szót 
emelek, hiszen ez a tendencia azóta sem változott meg. Azt gondolom, ki kell mondani, hogy 
a jelenségnek nem megfelelő kezelése történik, hiszen ezt a kérdést már egyértelműen hibaha
táron túlinak tartom. Ennek konzekvenciáját nekünk is le kell vonni, személy szerint nekem is, 
és az országos parancsnok úrnak egyaránt, de mindenkinek, aki a szervezeten belül fogvatar- 
tottakkal foglalkozik, a fogvatartottakért felel.

A bv. intézetek telítettsége elsősorban a büntetőpolitikai intézkedések hatására bekövetke
zett fogvatartotti létszámcsökkenésnek köszönhetően a korábbi időszakhoz képest valamivel 
kedvezőbb képet mutat, hiszen a 170%-on felüli telítettség 145%-ra csökkent. Ez persze a to
vábbra is zsúfolt intézetek vezetőit, mondjuk az Esztergomi Bv. Intézet vezetőjét nem vigasz
talja, hiszen ott a zsúfoltság jelenleg is megközelíti a 200%-ot.

Természetesen történt intézményfejlesztés. Van ebben minőségi fejlesztés, mint pl. a Bács- 
Kiskun Megyei Bv. Intézetben átadott anya-gyermek körlet, és van zöldmenős beruházás át
adása, mint a Veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézet, és történt több, kisebb férőhelynövelő 
beruházás is. Olyan beruházás azonban, amely alapvető megoldást jelentene -  az oly sokszor 
emlegetett kétszer 700 fős intézet felépítése - ,  nem kezdődött meg. Azonban e területen nyu
godt szívvel elmondhatjuk, hogy minket mulasztás nem terhel, hiszen minden lehetséges intéz
kedést megtettünk, amit megtehettünk. Tari főcsoportfőnök úrral a múltkor úgy fogalmaztunk, 
hogy mi akár a jövő héten el tudjuk kezdeni az érdemi munkát a megvalósításban.

A beruházást előzetesen mindenki támogatta, azonban a Pénzügyminisztérium megváltoz
tatta álláspontját, arra hivatkozva, hogy az növeli az államháztartás hiányát, és ezért kételyei 
vannak a megvalósítás tekintetében. Az álláspontot nem tekintem véglegesnek, hiszen a közel
jövőben változni fog a pénzügyminiszter személye, és a korábbi elzárkózás sem volt olyan ke
mény és egyértelmű, hogy azt végleges véleményként fogadtuk volna el. Azt gondolom, biz
tos vagyon abban, hogy végül sikerül a szükséges kompromisszumot megtalálnunk, és csupán 
késedelmet szenved a börtönépítési projekt, de nem kell attól elbúcsúznunk.

Ha a tervezett intézményeket sikerült megvalósítanunk, akkor azt gondolom, hogy az inté
zetek telítettségét tekintve megközelíthetjük a nyugat-európai országok színvonalát, és módot 
kapunk arra, hogy a következő időszakban a minőségi fejlesztésre koncentrálhassunk, és az el
helyezési körülményeket azokban az intézetekben javítsuk, ahol azok ma nem igazán megfe
lelőek.

A fogvatartási körülmények javítására való törekvés megmutatkozott a már átadott férő
helynövelő beruházásokban, de megmutatkozott az úgynevezett közérzetjavító intézkedések 
végrehajtása során is. Ezen intézkedések gyakorlati megvalósítását meglehetősen intenzív fi
gyelemmel kísértem, figyeltem azt, hogy milyen lelkesen hajtják végre azokat, amiből ki lehe
tett olvasni az egyetértés vagy egyet nem értés jeleit. Azt láttam a bv. vezetésével és az állam
titkár úrral együtt, hogy az egyetértés jelei itt jól felismerhetőek voltak.
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Az intézményrendszer működésének javulását mutatja a fogvatartottak oktatási-képzési 
rendszerének pozitív irányú változása is. Az, hogy minden végrehajtó intézetben rendelkezés
re áll az általános iskola, és hét helyen -  ami még nem elég és nem sok -  a középiskolai kép
zés lehetősége is biztosított.

Az egészségügyi ellátás tekintetében -  ahol jártam, és ahol módomban állt megtekinteni, 
hogy milyen feltételeket biztosítanak e területen -  megelégedésre okot adó körülményeket ta
láltam. Túl azon, hogy nagyon gyorsan át kellett térnünk arra a technikára, amely során a fog- 
vatartottakat befogadásuk során egy sokkal alaposabb orvosi vizsgálatnak vetjük alá. Ez annak 
megelőzése érdekében szükséges, hogy az árnyéka se vetülhessen ránk, hogy valamilyen mu
lasztást követünk el befogadáskor, és ez vezet egy-egy személyes tragédiához.

Kormányzati hatáskörben elvontak tőlünk, illetőleg a büntetés-végrehajtástól 825 millió fo
rintot, amely az év során bizonyos likviditási nehézségeket okozott, amit az év végére érdem
ben sikerült kiküszöbölni. Bízom benne, hogy ilyen küzdelmet az új pénzügyi évben nem kell 
folytatnunk. Azonban ha szükséges, akkor remélem, hogy ugyanilyen eredményt fogunk elér
ni a pótlólagos források megszervezése terén.

Az ellátó rendszer felülvizsgálata az év során szükségessé vált, ugyanígy az ellenőrzési 
rendszer átdolgozására is sor került, hiszen az ellenőrzések nagyon sokszor párhuzamosan és 
a párhuzamosságokból adódóan bizonytalanul és lassan folytak.

A gazdasági társaságok tevékenységével kapcsolatosan tovább erősödtek a negatív hatások, 
ezt mindannyian érezzük. A jelenlegi helyzetből kivezető megoldásokat meg kell találnunk. 
Nem kockáztathatjuk azt, hogy a fogvatartottak munkáltatása ne legyen megoldott, de azt sem 
engedhetjük meg -  amit ez évben el kell viselnünk - , hogy a kft.-k gazdasági eredménye az 
előző évi 40%-ára essen vissza. Azt sem lehet megengedni, hogy a vesztességgel működő tár
saságok akár csak ugyanilyen számban jelen legyenek ez évben is.

A jelenlegi helyzetből kivezető megoldás feltárása érdekében egy bizottságot alakítottunk -  
persze azt lehet mondani, hogy minden ügy halála, ha megmentésére bizottságot alakítunk -, 
de itt nem erről van szó, hiszen ez a bizottság egy nagyon értékes anyagot produkált. Ennek 
feldolgozása a minisztériumban jelenleg is folyik, és megállapításainak hasznosításával meg
győződésem, hogy sikerült egy olyan átalakítást megvalósítanunk, amely nem a gazdasági tár
saságok átszervezésével, hanem kezelésüknek az átalakításával valósul meg. Azt gondolom, 
hogy ez a kft.-k életképességét fogja erősíteni. Biztosítja azt, hogy a társaságoknak megrende
léseik legyenek, és azt, hogy működőképességük fenntartható legyen.

A büntetés-végrehajtási rendszer egészének működéséről azt lehet elmondani, hogy az az 
elmúlt évben szakszerű, működőképes, és -  ami rendkívül fontos -  törvényes volt.

A minisztérium vezetése nevében elismerésemet fejezem ki az Önök munkájával kapcsola
tosan.

Köszönöm a figyelmet.

120



A B ü n tetés-v ég reh a jtá si Szerv ezet  2003. évi ö ssztev ék en y ség ét  értékelő ,

A 2004. ÉVI FŐ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

Az igazságügy-miniszter által 
a büntetés-végrehajtási szervezet számára 

a 2004. évre meghatározott fő feladatok

1. A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és a büntetés-végrehajtási 
gazdasági társaságok törvényes, biztonságos működésének biztosítása.

2. A bv. szervezet rendjét, biztonságát, üzemeltetését súlyosan veszélyeztető 
cselekm ények, katasztrófahelyzetek megelőzése, azok bekövetkezése ese
tén válsághelyzet szakszerű kezelése és káros következményeinek hatékony 

felszámolása.

3. A bv. szervezet korszerűsítésének megkezdése.

4. Felkészülés a Büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően a 2005. 
január 1-jétől a rendőrségi fogdán 30, illetve 60 napon túl fogvatartott elő
zetesen letartóztatottak befogadásával kapcsolatos feladatokra.

5. Részvétel a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló új törvény 
kidolgozásában, felkészülés az új rendelkezéseknek megfelelő büntetés
végrehajtási gyakorlat kialakítására.

6. Az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása.

7. A személyi állom ány oktatási rendszerének reformja.

8. A 2072/1998. (111.31.), valamint a 2147/2002. (V.10.) Komi. határozatok
ban foglalt beruházások megvalósítása, a rendelkezésre álló költségvetési 
fedezet biztosításának ütemében.

9. Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos pályázati és dokumentációs 
tevékenység időarányos feladatainak végrehajtása.

10. A fogvatartottak társadalmi reintegrációját segítő tevékenységek foglalkoz

tatási formák bővítése.
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A 2003. év eseménynaptára

J a n u á r  7 .

C. T. Puthnamt a New Hampshire-i 
Egyetem tanárát és kollégáját munkameg
beszélésen fogadta Dr. Bökönyi István 
bv. vezérőrnagy, országos parancsnok.

J a n u á r  2 8 .

Dr. Bárándy Péter igazságügy-minisz
ter látogatást tett a Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén Megyei Büntetés-végrehajtási Inté
zetben.

F e b r u á r  3 .

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté
zet III. sz. objektumában tartották a Bün
tetés-végrehajtási Szervezet 2002. évi ér
tékelő, és a 2003. évi feladat meghatáro
zó országos értékezletét.

F e b r u á r  2 3 .

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben tett látogatást a holland 
zwollei Büntetés-végrehajtási Intézet de
legációja.

F e b r u á r  2 4 .

A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési 
és Konferencia Központjában tartották 
meg a büntetés-végrehajtási orvosok

XXI. Tudományos értekezletét. A rendez
vényen részt vettek a hazai egészségügyi 
intézmények orvosi, valamint a gyógy
szergyárak képviselői is. A rendezvény 
keretében a gyógyszergyártók termékbe
mutatót és ismertetőt tartottak.

M á r c i u s  4 .

Az Országgyűlés Alkotmányügyi Bi
zottságának kihelyezett ülését tartották a 
Budapesti Fegyház és Börtönben, ame
lyen részt vett Dr. Bárándy Péter igazság
ügy-miniszter. Az értekezlet után látoga
tást tettek az intézetben.

M á r c i u s  1 7 .

A Baracskai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézet részére a Fejér Megyei 
Közgyűlés -  az intézet alapításának 50. 
évfordulója alkalmából -  csapatzászlót 
adományozott.

A Szegedi Fegyház és Börtönben meg
rendezésre került a XV. „Csillagpódium”, 
amelyen előadást tartott Novák István 
Ybl-díjas városi főépítész. Ezt követően 
megnyitották Dusha Béla fotóművész 
„Szeged fényei” c. kiállítást.

M á r c i u s  2 8 .

A Szegedi Fegyház és Börtön „Szent 
Jobb Lator” kápolnájában ünnepi szentmi

123



sét tartottak, amelyen Karl-Josef Rauber 
érsek, apostoli nuncius celebrált.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézetben 7 fős svéd börtönlelké
szekből álló csoport tett látogatást.

M á r c i u s  3 1 .

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön
ben -  a MATRA program keretében -  5 
fős holland büntetés-végrehajtási dolgo
zókból álló delegáció szakmai látogatáson 
vett részt.

Á p r i l i s  1.

A Szegedi Fegyház és Börtönben a Ma
gyar Börtönügyi Társaság Történeti szek
ciója kihelyezett ülést tartott.

Á p r i l i s  8 .

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 
Intézetében, Tökölön látogatást tett Julié 
Conradt francia bírósági fogalmazó és a 
Pécsi Városi Bíróság dolgozói.

Á p r i l i s  1 0 .

A büntetés-végrehajtási intézetekben a 
„Költészet Napja” alkalmából a fogvatar- 
tottak irodalmi szakkörei megemlékező 
műsorokat tartottak.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté
zet I. sz. objektumában látogatást tett a 
norvég igazságügyi delegáció, Mr. Jorn 
Holme politikai államtitkár vezetésével.

A Nagy Imre Társaság Budapesti 
Szervezete Szilágyi József halálának 45. 
évfordulója alkalmából megkoszorúzta a 
Budapesti Fegyház és Börtön területén 
elhelyezett emlékművet.

Á p r il is  24.

M á j u s  8 .

A Büntetés-végrehajtás Oktatási Köz
pontjában megrendezésre került a Bünte
tés-végrehajtási szervezet 2003. évi Or
szágos Terepfutó Bajnoksága.

A Büntetés-végrehajtás Országos Pa
rancsnoksága szervezésében Pilisszent- 
kereszten megrendezésre került a nem
zetközi büntetés-végrehajtási öregfiúk 
labdarugó tornát rendeztek holland, cseh, 
szlovák, szlovén, lengyel, román csapa
tok részvételével.

M á j u s  1 0 .

A Kalocsai Fegyház és Börtön falán 
elhelyezett emléktáblánál a Politikai El
ítéltek Közössége koszorúzási ünnepsé
get tartott.

M á j u s  1 6 .

23 fős nemzetközi újságírócsoport tett 
látogatást a Budapesti Fegyház és Bör
tönben.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
szervezésében rendezték meg a „Zemp
lén Kupa” regionális sporttalálkozót.

124



A B üntetés-végrehajtási Szervezet 
Országos Járőrbajnokságát rendezték 
meg a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
lőterén.

M á ju s  22.

M á j u s  2 9 .

A B üntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központjában rendezték meg a 
központi pedagógusnapi ünnepséget.

J Ú N I U S  3 .

A Nagyfai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézetben látogatást tett az 
ENSZ M enekültügyi Főbiztosság Ma
gyarországi Képviseletének delegációja.

J Ú N I U S  1 6 .

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási In
tézet I. sz. objektumában Dán Eliasson 
svéd igazságügyi állam titkár vezetését 
igazságügyi delegáció tett látogatást.

J ú n i u s  2 0 .

Ünnepélyes keretek között adták át a 
Duna-Papír Kft. beruházásában megva
lósult tissue papíralapanyag gépsort.

J ú n i u s  2 6 .

Ünnepélyes keretek között adták a 
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet új épületét, amelyen részt vettek

a külföldi büntetés-végrehajtási szerve
zetek képviselői is.

J ú l i u s  3 .

A Budapesti Fegyház és Börtönben ala
kuló ülést tartott a Börtönlelkészek Nem
zetközi szövetségének Magyarországi 
csoportja.

J Ú L I U S  8 .

Aude Poncet asszony a Bapaume-i 
Büntetés-végrehajtási Intézet (Franciaor
szág) parancsnok-helyettese a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnokság ve
zetői előtt előadást tartott a francia bünte
tés-végrehajtás felépítéséről, regionális 
működéséről, valamint a magántőke és a 
vállalkozói szféra bevonásáról. Az elő
adást követően Poncet asszony intézetlá
togatást tett a Fővárosi Büntetés-végre
hajtási intézetben, valamint a Budapesti 
Fegyház és Börtönben.

J Ú L I U S  9 .

Dr. Szenes Zoltán, a Honvédelmi Mi
nisztérium Honvéd Vezérkari Főnök kez
deményezésére a fegyveres erők, rendvé
delmi szervek országos parancsnokai 
megbeszélést tartottak az Európai Unió
hoz történő csatlakozással, a szervezetek 
korszerűsítésével kapcsolatosan.

J ú l i u s  2 8 .

A Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a 
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari
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kft. vezetői, dolgozói a hozzátartozók jelenlét
ében megkoszorúzták az Alföldi Bútorgyárban 
1988. július 28-án keletkezett tűzben, hősi ha
lált halt Kovács Hegedűs Gábor bv. őrnagy és 
Szalai Árpád bv. főhadnagy emléktábláját.

J ú l i u s  3 0 .

Együttműködési megállapodás alapján a 
Vám- és Pénzügyőrség végzi a büntetés-vég
rehajtási intézetek részére a kutyavezetők és a 
kábítószer-kereső szolgálati kutyák képzését 
és továbbképzését. A továbbképzés keretében 
a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszol
gálat Parancsnokságának kutyás kiképzési- és 
felderítési csoportja átfogó ellenőrzést tartott 
a hegyeshalmi határátkelőhelyen. A feladat 
végrehajtásán részt vett az Állampusztai Bün
tetés-végrehajtási Intézet „Ice” nevű szolgála
ti kutyája a kiképzőjével együtt.

A u g u s z t u s  3 .

A BM Nemzetközi és Oktatási Köz
pontban augusztus 3-9. között rendezték 
meg „A magyar rendvédelem története” c. 
konferenciát, amelyen a büntetés-végre
hajtás is képviseltette magát.

A u g u s z t u s  9 .

A Váci Fegyház és Börtön kápolnájában 
Fellegi Ádám zongoraművész adott műsort.

A u g u s z t u s  1 4 .

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a 
Magyar Helsinki Bizottság vizsgálta az 
előzetesen letartóztatottak körülményeit.

Kecskeméten került megrendezésre au
gusztus 28-29-én a VIII. Nyári Jogakadé
mia, amelyen több büntetés-végrehajtási 
intézet is képviseltette magát.

S z e p t e m b e r  1 1 .

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
ben látogatást tett Dr. Walter Hubert, nyu
galmazott tartományi bíró, valamint az 
Osztrák Köztársaság eisenstadti tartomá
nyában működő -  a szabadságvesztésből 
szabadult fogvatartottak megsegítését 
végző -  alapítvány delegációja.

S z e p t e m b e r  1 6 .

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-vég
rehajtási Intézetben látogatást tett a török 
Tekirdag Rendőr-főkapitányság, illetve a 
román Marosváráshelyi Rendőr-főkapi
tányság delegációja.

S z e p t e m b e r  1 8 .

A Márianosztrai Fegyház és Börtön lő
téren rendezték meg a Büntetés-végrehaj
tás Országos Lőbajnokságát 34 csapat 
részvételével.

A u g u s ztu s  28.

S z e p t e m b e r  2 0 .

Az Állampusztai Országos Büntetés
végrehajtási Intézet, valamint az Állam
pusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. területén a helyi Horgászegyesület 
szerevezésében megrendezésre került a
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„Lovas Bálint” Országos Büntetés-végre
hajtási Horgászverseny.

S z e p t e m b e r  2 2 .

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási In
tézetben -  az ENSZ International Labour 
Office szervezésében -  látogatást tett a Ma
gyarországon tartózkodó kínai delegáció.

A szirmabesenyöi Fiatalkorúak Regioná
lis Büntetés-végrehajtási Intézetben, a PHA
RE program keretében klasszifikációs kép
zés kezdődött holland oktatók részvételével.

A Szegedi Fegyház és Börtönben szep
tember 22-étől 26-áig a hollandiai Vught-i 
Büntetés-végrehajtási Intézet delegációja 
látogatást tett, a gyógyító-nevelő csoport 
munkájának megfigyelés és megismerése 
céljából.

O k t ó b e r  1 .

Szirmabesenyőn, a Fiatalkorúak Regioná
lis Büntetés-végrehajtási Intézetében a Digitá
lis Középiskola Büntetés-végrehajtási Tagoza
tának ünnepélyes megnyitójára került sor.

O k t ó b e r  7 .

A Baracskai Országos Büntetés-végrehaj
tási Intézetben látogatást tett Giancarlo 
Fornaro, a holland JM osztályvezetője. Tájé
koztatást kapott az intézet tevékenységéről 
és megtekintette a fogvatartottak elhelyezési 
körleteit, munkahelyeit.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben -  Dr. 
Vókó György, a Legfőbb Ügyészség osz

tályvezető ügyésze vezetésével -  a megyei 
főügyészek és büntetés-végrehajtási ügyé
szek regionális tanácskozást tartottak és 
megtekintették az intézetet.

O k t ó b e r  8.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 
szirmabesenyöi Fiatalkorúak Regionális 
Büntetés-végrehajtási Intézetében sakk-szi
multán bemutató mérkőzéseket tartottak 
Mészáros András nemzetközi sakkmester 
vezetésével.

O k t ó b e r  9 .

A kaposvári városházán rendezték meg a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem 
Történeti Tudományos Társaság dél-dunán
túli szekciójának 3. szimpóziumát, amelyen 
Horváth Lajos bv. ezredesnek, a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet pa
rancsnokának emléklapot és érdemérmet 
adományoztak.

O k t ó b e r  1 0 .

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtá
si Intézetben a Veszprémi Egyetem hallgatói 
csoportja, valamint Csongrád város középis
koláinak „Bűnmegelőzés -  2003” vetélkedő 
helyezettjei intézetlátogatáson vettek részt.

O k t ó b e r  1 3 .

A Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási 
intézetben népfőiskola ünnepélyes meg
nyitójára került sor, amelyen részt vett 
Orgovány István, a Megyei Közgyűlés al-
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elnöke, valamint több tanfolyamot vezető 
oktató.

O k t ó b e r  1 4 .

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön
ben a Társadalmi Visszailleszkedést Segí
tő Egyesület szervezésében elkezdődött a 
szenvedélybetegségek kezelésének pszi
choterápiás programja.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-vég
rehajtási Intézetben október 14-15-én lá
togatást tett Peter Éliás, a holland Igaz
ságügyi Minisztérium osztályvezetője.

O k t ó b e r  1 5 .

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté
zet III. számú objektumában Thomas 
Bodström, a Svéd Királyság igazságügy
minisztere és 4 tagú delegációja látogatá
son vett részt. A vendégeket Dr. Bökönyi 
István bv. vezérőrnagy fogadta.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Ok
tatási Központjában, a Fővárosi Büntetés
végrehajtási Intézet III. számú objektumá
ban, valamint a Budapesti Fegyház és 
Börtönben 3 fős osztrák delegáció szak
mai látogatást tett Dr. Michael Neider, or
szágos parancsnok vezetésével.

A Nagyfai Országos Büntetés-végre
hajtási Intézetben látogatást tett a Foglal
koztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszté
rium, az Esélyegyenlőségi Kormányhiva
tal és a Magyar Államkincstár munkatár
sai, továbbá az Európai Bizottság és an
nak Budapesti Delegációja, az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL

közösségi kezdeményezéssel és EQUAL 
típusú kísérleti programok irányításával 
foglalkozó munkatársai, illetve a program 
ok magyarországi előkészítésében közre
működő külföldi szakértők csoportja.

A rendezvény résztvevői megtekintették a 
„Roma kisebbség szociális integrációja” el
nevezésű, PHARE programban zajló oktatás 
és gyakorlati képzés helyszíneit.

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézetben október 15-18. között a 
marosvásárhelyi, illetve a nagyváradi bünte
tés-végrehajtási intézetek parancsnokai és 
kísérete szakmai célú látogatást tett.

O k t ó b e r  1 8 .

A Szegedi Fegyház és Börtönben az 
1984-ben hősi halált halt személyi állomány 
tagjainak emléktábláinál, illetve sírjaiknál 
megemlékezést és koszorúzást tartottak.

O k t ó b e r  2 1 .

Nemzeti Ünnepünk az 1956-os forrada
lom és szabadságharc 47., a Magyar Köz
társaság kikiáltásának 14. évfordulója al
kalmából a Büntetés-végrehajtási Szerve
zet központi ünnepségét rendezték meg, 
amelyen részt vett Dr. Tari Ferenc IM Fő- 
csoportfőnök.

O k t ó b e r  2 3 .

Nemzeti ünnepünk alakalmából a rá
koskeresztúri Új köztemető 301-es parcel
lájánál a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
nevében koszorút helyezett el Csóti And
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rás bv. dandártábornok, Dr. Huszár László 
bv. dandártábornok és Bereczki Zsolt bv. 
ezredes.

A fenti eseménnyel egy időben Dr. Bö- 
könyi István bv. vezérőrnagy, a büntetés
végrehajtás országos parancsnoka a buda
pesti Kossuth téren, az állami zászlófelvo- 
nási ünnepségen vett részt.

O k t ó b e r  2 6 .

Deák Ferenc születésének 200. évfor
dulója alkalmából a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet mélykúti 
objektumában délelőtt szavalóverseny, 
délután a bernátkúti objektumban szelle
mi vetélkedőt tartottak. A rendezvényeken 
megjelent Dr. Deák László, a Szent Lázár 
Lovagrend magyarországi képviseletének 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.

O k t ó b e r  2 7 .

A Magyar Politikai Elítéltek Közössé
ge és Vác Város Önkormányzata a váci 
rabtemetőben, azt követően az intézet fa
lán lévő emléktáblánál koszorúzott. A 
Büntetés-végrehajtási Szervezet nevében 
Kovács László bv. ezredes, főosztályveze
tő és Vatai Gyula bv. ezredes, a Váci 
Fegyház és Börtön parancsnoka helyezte 
el a megemlékezés virágait.

O k t ó b e r  2 9 .

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-vég
rehajtási Intézetben Ken-Marti Vaher, 
Észtország igazságügy-minisztere szak
mai célú látogatáson vett részt.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben 
október 29-31. között a Magyar Helsinki 
Bizottság öt tagja tett látogatást.

O k t ó b e r  3 0 .

Az Országgyűlés Alkotmány- és Igaz
ságügyi Bizottsága a Szegedi Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kará
nak tanácstermében kihelyezett ülést tar
tott, amelyen részt vett Dr. Tari Ferenc 1M 
Főcsoportfőnök és Csóti András bv. dan
dártábornok, országos parancsnok általá
nos helyettese.

A Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-vég
rehajtási Tanszéke „A büntetés-végrehaj
tás ma és holnap” címmel tudományos 
konferenciát rendezett, szlovák vendégek 
részvételével.

„Mindenszentek” ünnepe alkalmából 
október 30. és november 2. közötti idő
szakban a büntetés-végrehajtási intézet
ben a fogvatartottak részére ünnepi szent
miséket, gyertyagyújtással egybekötött 
megemlékezéseket tartottak.

N o v e m b e r  5 .

Milán Jasurek ezredes, a szlovák orszá
gos parancsnok szolgálati helyettese veze
tésével november 5-6-án látogatást tett a 
Váci Fegyház és Börtönben, valamint a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben.

N o v e m b e r  1 4 .

Csóti András bv. dandártábornok, az or
szágos parancsnok általános helyettese ün-
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nepélyes keretek között átadta a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. 120 millió forintos beru
házási költséggel felújított mosodáját.

N o v e m b e r  1 8 .

A „Kriminálexpo-2003” rendezvény ke
retében a Budapesti Kongresszusi Központ
ban „Uniós csatlakozás börtönügyi kérdései 
Magyarországon és a többi Európai Uniós 
tagjelölt országokban” c. nemzetközi kon
ferenciára került sor. A konferencián részt 
vett Oto Lobodás ezredes, a szlovák bünte
tés-végrehajtás országos parancsnoka, Tony 
Cameron, a skót büntetés-végrehajtás fő
igazgatója, Andrzej Popiolek dandártábor
nok, a lengyel büntetés-végrehajtás orszá
gos parancsnokának általános helyettese, 
Peter von dér Sande, a holland büntetés
végrehajtás főigazgató-helyettese, Szergej 
Zlatousztov, a lett büntetés-végrehajtás or
szágos parancsnokának helyettese, Arto 
Kujala, a finn büntetés-végrehajtás főigaz
gató-helyettese. A büntetés-végrehajtási 
szakemberekből álló konferencia résztve
vői november 17-én látogatást tettek a Fő
városi Büntetés-végrehajtási Intézet I. szá
mú objektumában.

N o v e m b e r  2 0 .

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehaj
tási Intézetben látogatást tett Jürgén Kop
pén, az Európai Unió megbízott magyaror
szági nagykövete, az Európai Információs 
Pont referensei, akik megtekintették a 
PHARE program szakképzés helyszíneit.

A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regioná
lis Büntetés-végrehajtási Intézetben „A 
Gyermekjogok Világnapja” alkalmából az

Oktatási Minisztérium, az Igazságügyi Mi
nisztérium, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat 
Országos Hivatala, valamint a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnoksága, to
vábbá a média képviselői jelentében az in
tézet parancsnoka tájékoztatást tartott a 
szakmai munkáról és képzésről.

A lengyel nemzeti ünnep alkalmából a 
lengyel-magyar büntetés-végrehajtási kap
csolatok ápolása terén végzett kiemelkedő 
munkája elismeréséül a Lengyel Btintetés- 
végrehajtás Országos Parancsnok a „Bünte
tés-végrehajtási Szolgálatért Érdemérem” 
ezüst fokozata kitüntetést adományozta Dr. 
Estók József bv. dandártábornoknak, a Sá
toraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancs
nokának.

N o v e m b e r  2 7 .

Magyarországra látogatott november 
23-27. között a Birminghami Központi 
Egyetemről Dr. Morag MacDonald asz- 
szony, aki kutatásait a büntetés-végrehajtá
si intézeteken belüli droghasználattal kap
csolatosan végzi. Itt tartózkodása folyamán 
látogatást tett a Budapesti Fegyház és Bör
tönben, az Igazságügyi Megfigyelő és El
megyógyító Intézetben és a Baracskai Or
szágos Büntetés-végrehajtási Intézetben.

D e c e m b e r  3 .

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet II. sz. egységében létreho
zott anya-gyermek részleget ünnepélyes 
keretek között átadták.

Összeállította: Dr. Ilovicsné Török Ágota
főmunkatárs
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A tököli Duna-Papír Kft. 400 mFt értékű, tissue papíralapanyag feldolgozására alkalmas 
gépsorának beszerzése az éve egyik kiemelkedő beruházása volt.
A gyártósort június 20-án adták át rendeltetésének.

Az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága március 4-én kihelyezett ülést tartott 
a Budapesti Fegyház és Börtönben. Felvételünkön Vastagh Pál, az Alkotmányügyi 
Bizottság elnöke, s a testület tagjai.



Június 26-án ünnepélyes keretek között átadták a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet új, 214 fő befogadóképességű épületét, amely zöldmezős beruházásként valósult 
meg, a 82. sz. főközlekedési út mentén, a hajdani honvédségi gyakorlótéren.

Szirmabesenyőn, a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében 
október 1-jén megtartották a digitális középiskola büntetés-végrehajtási tagozatának 
ünnepélyes tanévnyitóját.



Nagy sajtónyilvánosságot kapott az anya-gyermek körlet létrehozása, amely kulturált elhe
lyezést biztosít valamennyi érintett számára. Decemberben Gönczöl Katalin miniszteri biz
tos -  aki mint ombudsman, korábban kezdeményezte az intézmény létrehozását -  is részt 
vett a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet részlegének ünnepélyes átadásán.

A „Kriminálexpo 2003” rendezvény keretében november 18-án a Budapesti Kongresszusi 
Központban az uniós csatlakozás börtönügyi kérdéseiről tanácskoztak a nemzetközi konfe
rencia résztvevői. A Büntetés-végrehajtási Szervezet kiállítása számos érdeklődőt vonzott.
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