
Okirat száma: A-110/1/2019 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapesti Fegyház 
és Börtön alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1     A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapesti Fegyház és Börtön 

1.1.2. rövidített neve: BFB 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Budapest Strict and Medium Regime Prison 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1108 Budapest X., Kozma utca 13. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. július 16. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a büntetés-végrehajtási szervek 
alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium 

3.1.2. székhelye: 1051 Budapest V., József Attila utca 2-4. 



3.2. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

3.2.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, 1054 Budapest V., Steindl Imre utca 8. 

3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 9. § b), d), g), h), i) és j) pontja szerint. 

3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a büntetés-
végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Rendvédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezetről 
szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerint. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) az előzetes letartóztatással, 
b) a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével, valamint 
c) az elzárással 
összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 

2 072111 Háziorvosi alapellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Budapesti Fegyház és Börtön 
vezetőjét a belügyminiszter - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: 
Hszt.) alapján 5 évre - nevezi ki és menti fel.  Az egyéb munkáltatói jogokat – a 



rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 4. melléklete alapján - az országos parancsnok gyakorolja a 
vezető felett. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
rendvédelmi szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati 
jogviszonya 

Hszt. és Korm. rendelet 

2 
rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszony 

Hszt. 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény 

4 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

5 
kormányzati szolgálati 
jogviszony 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény   

6 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 2019.
április  08.  napján  kelt,  2019.  február  01.  napjától  alkalmazandó A-110/1/2019/M okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. április 12.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.04.12 12:57:49


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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