
Yazbekné Szabó Katalin bv. alezredes jelentése
Tisztelt Miniszter Úr, Hölgyeim és Uraim!
Az általam vezetett szakterület jellegében jelentõs változás történt az elmúlt évben. A

2005. október 1-jén hatályba lépett szervezeti átalakítás eredményeként két szakterü-
let részbeni öszszevonásával létrejött a jelenlegi osztály. 

I. Nemzetközi szakterület

A Bv. szervezet nemzetközi tevékenységében jelentõs szerepet játszott a szlovák és
lengyel büntetés-végrehajtással kötött szerzõdésen alapuló szakmai program végrehajtá-
sa. A hangsúly részben a szerzõdések elõkészítésén, a tapasztalatcseréken, és az üdülte-
tésen volt.

Munkatársainkat 17 alkalommal delegáltuk 10 európai országba, illetve Mongóliába,
Kínába és Izraelbe. A megállapodásokon kívüli beutazások alkalmával 5 ország delegáci-
ója 6 alkalommal látogatott hazánkba. Idén háromszor igazságügyi delegáció (Svájcból, a
bajor tartományból és a Kínai Népköztársaságból) tekintette meg a Veszprém Megyei Bv. In-
tézetet és a Kalocsai Fegyház és Börtönt. 

II. Konferenciák – Rendezvények

Komoly, komplex szakmai elõkészületeket kívánnak a nemzetközi konferenciák és a
Büntetés-végrehajtási Szervezet rendezvényei.

Szeretném kiemelni 2005. július 7-9. között megrendezett, a Cranstoun Drug Services-
zel közös szervezésû „A börtönökben használt kábítószerekrõl és fertõzésekrõl” címû
nemzetközi konferenciát 35 ország képviseletében mintegy 245 fõ részvételével.

Az Ügyészek Országos Egyesülete idén is megrendezte a Kriminálexpo – IT – SEC
2005 14. nemzetközi biztonsági, bûnmegelõzési, bûnüldözési, igazságszolgáltatási, kataszt-
rófavédelmi és informatikai konferenciát és szakkiállítást, melynek idõpontja 2005. novem-
ber 2-4. volt. A Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet 2005. november 2-án egynapos
önálló szekcióval vett részt, melynek címe: „Az informatika szerepe a Büntetés-végrehaj-
tási Szervezet fejlesztésében”. A standon ez évben is fogvatartottak által készített alkotáso-
kat valamint a bent lévõk életét bemutató fotókat állítottunk ki.

III. 2006. év kiemelt nemzetközi feladatai

Szeretnénk fenntartani a meglévõ jó együttmûködésünket a szlovák, illetve lengyel
Büntetés-végrehajtási Szervezetettel. A lengyel féllel korábban kötött Együttmûködési
Megállapodást szeretnénk megújítani, ennek aláírására várhatóan 2006. év elsõ felében
kerülhet sor. 
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A Horvát Büntetés-végrehajtással kapcsolatunk 2005-ben aktívabbá vált (Cranstoun
Drug Services nemzetközi konferencián). Érdemes megfontolni az együttmûködés szerzõ-
dési létrehozását a jövõben. 

Folyamatosan jó együttmûködésünket az izraeli, osztrák, német és holland Büntetés-
végrehajtási Szervezetekkel a jövõben szorosabbra kívánjuk fûzni.

Az elmúlt idõszak tapasztalata alapján érdemes és hasznos távolabbi szervezetekkel kapcso-
latot tartani, elsõsorban a kínai illetve mongol szakmai együttmûködés erõsítése lehet a cél.
A jelentõs különbségek számos új színt, tapasztalatot hozhatnak a büntetés-végrehajtásba. 

2006. február 17-19. között a Nemzetközi Büntetõjogi és Börtönügyi Alapítvány szer-
vezésében Budapesten „A kriminálpolitika, a biztonság és az új magyar büntetés-végrehaj-
tási törvénytervezet” címmel nemzetközi kollokviumra kerül sor. A rendezvény helyszíne a
Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. Objektumának színházterme. 

2006. novemberében ismételten jelen kívánunk lenni önálló büntetés-végrehajtási szek-
cióval a Kriminálexpo rendezvényen.

A Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet 2006. év elsõ felében tervezi a kapcsolatfel-
vételt a bolgár társszervezettel. Ennek aktualitását Bulgária küszöbön álló Európai Uniós
csatlakozása adja, továbbá a tény, hogy a szervezettõl eddig is mutatkozott érdeklõdés a
magyar büntetés-végrehajtással tervezett szakmai együttmûködésre és tapasztalatcserére.

Meghívások 2006. évi nemzetközi konferenciákra
Meghívás érkezett 2006. március 2-3 között egy nemzetközi börtön-egészségügyi kon-

ferenciára Londonba. 
Az Izraeli Büntetés-végrehajtási Szervezet 2006. márciusában nemzetközi konferenci-

át szervez a büntetés-végrehajtási speciális beavatkozó egységek parancsnokainak. 
Szervezetünk meghívást kapott továbbá a 2006. március 30. és április 1. között Barce-

lonában megrendezésre kerülõ a Nemzetközi Börtönügyi Konferenciára (International
Penitentiary Congress). 

2006. május 8-12. között kerül sor a németországi Pilsenben a Német Parancsnokok
Szövetségi Egyesületének (Bundesvereinigung der Anstaltleiter im Strafvollzug) éves talál-
kozójára. 

IV. BvOP Szakkönyvtár

A Szakkönyvtár a BvOP egészének szakirodalmi igényeit kielégítette (sajtótermékek,
szakkönyvek beszerzése stb.); közvetett módon – kölcsönzések révén – a teljes bv. szerve-
zetet kiszolgálta; továbbá külsõ olvasókat is fogadott.

Sajnálatos, hogy az elmúlt évben a könyvtári állomány mindössze 40 könyvvel bõvült.
(Korábban 150-200 könyv beszerzésére volt mód.) 

Miután a Szakkönyvtár 2005. október 1-jétõl heti egy alkalommal tart nyitva, csak az
olvasók kiszolgálására van mód, s csupán a legszükségesebb könyvtári adminisztráció el-
végzése lehet cél
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V. Sajtótevékenység összefoglalása

Visszatekintve a 2005-ös esztendõre elmondható, hogy a büntetés-végrehajtás igen magas
szakmai követelményeket támasztott a sajtó-, és kommunikációs területen dolgozók számára. 

Rendszeres kapcsolatban állunk az országos napi- és hetilapok képviselõivel, a televízi-
ós- és rádiócsatornák hírmûsoraival, bûnügyi magazinjaival és a hírügynökségekkel. Jól és
összehangoltan tudunk együttmûködni, a sajtófigyelem már nem kizárólag valamilyen rend-
kívüli esemény bekövetkeztekor irányul ránk. Egyre több média érdeklõdik a fogvatartottak
elhelyezésérõl, iskoláztatásáról, munkáltatásáról, mindennapi életükrõl, a büntetés-végrehaj-
tási intézetek fejlesztésérõl.

Két évvel ezelõtt bekapcsolódtunk a Kaposvári Egyetem fotóriporteri képzésébe. A hall-
gatók ”A médiumok és az igazságszolgáltatás kapcsolata” egy napos blokkban a terepen (So-
mogy Megyei Bv. Intézet) ismerkednek a büntetés-végrehajtás mûködésével, majd részletes
tájékoztatást kapnak a kapcsolatfelvétel módjáról, valamint a sajtóval történõ kapcsolattatás
jogszabályi hátterérõl.

A Legfõbb ügyészség kezdeményezésére az Országos Kriminológiai Intézet kutatást
folytat a média és az igazságszolgáltatás kapcsolata kérdéskörben. Három év (2002-2003)
teljes sajtóanyagát átvizsgálják, elemzik a kiemelkedõ bûnügyeket, az igazságszolgálta-
tást érintõ eseteket. Vizsgálják, miként mutatják be a büntetõügyeket, valamint azok kom-
munikációs, jogszabályi hátterét. A sajtóval történõ kapcsolattartásról kérdezték a büntetés-
végrehajtást is. A kutatáshoz folyamatosan háttéranyagokat szolgáltatunk.

Tudomásul kell venni, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet egészének megítélésében
döntõ jelentõsége van annak, hogy egy-egy intézet miként jelenik meg a nyilvánosság elõtt,
menynyire kezdeményezõ, rendelkezik-e kommunikációs (külsõ-belsõ) stratégiával.

A bv. intézetek vezetõi többnyire megértik ennek jelentõségét. Arra törekednek, hogy
a nyilvánosság részletes, pontos, hiteles képet kapjon a szakmai munkáról. Elõrelépés, ha a
nyilvánosság nem kizárólag az ún. válság- kommunikáció, válságkezelés (szökés, öngyil-
kosság, gazdasági, elhelyezési, ellátási problémák) alkalmával találkozik a büntetés-végre-
hajtási intézettel.

Ezért célszerû kezdeményezõen fellépni a térségben, élni kell a sajtó rendszeres meghí-
vásával, közlemények kiadásával egy-egy a személyi, illetve a fogvatartotti állományt érin-
tõ pozitív esemény bemutatásával (oktatás, szakképzés, munkáltatás, pályázatok, sportese-
mények, ünnepek stb.). Így lehet megelõzni azt, hogy a közvélemény csupán a szervezet
szempontjából negatív eseményekrõl értesüljön, továbbá, hogy korrekt, kiegyensúlyozott tá-
jékoztatást kapjanak a szakmai munkáról.

Néhány sikeres kezdeményezés: Sopronkõhida – EQUAL program, Szeged – ünnepi
programok, kiállítások, élménybeszámolók, évforduló, Sátoraljaújhely-évforduló, oktatás,
Veszprém – fogvatartottak által készített tárgyak kiállítása, Budapesti Fegyház és Börtön –
élménybeszámolók, koncertek.

93

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2005. ÉVI ÖSSZTEVÉKENYSÉGÉT ÉRTÉKELÕ,
A 2006. ÉVI FÕ FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET

2005-004.qxd  6/30/2006  10:23 AM  Page 93



A tudatos stratégiának fontos eleme, hogy milyen személyi, technikai feltételeket bizto-
sítanak. Számos helyen például az ügyintézéssel megbízott személy nem rendelkezik köz-
vetlen e-mail, Internet hozzáféréssel. Élni kell ezzel a lehetõséggel. A hírversenyben a
gyorsaságon múlik minden. 

A sajtókérelmek intézése során érvényesül a Magyar Köztársaság Alkotmányában
deklarált sajtó- és véleménynyilvánítás szabadsága.

A fogvatartottak véleménynyilvánítási jogát kizárólag a jogszabályokban meghatározott
esetekben korlátozza a büntetés-végrehajtás. Az a cél, hogy a lehetõ legrövidebb határidõn
belül történjen az ügyintézés, ez a legtöbb esetben 3 munkanapot jelentett.

Körültekintõen kell elõkészíteni a fogvatartotti kérelmeket, különös tekintettel az elõ-
zetes letartóztatásban lévõkre, valamint azokra, akik ellen újabb büntetõeljárás van folya-
matban. Már az intézetben a nevelõnek fel kell hívni a fogvatartott figyelmét az engedélye-
zési eljárás módjára, figyelemmel a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 43.§ (3)
bekezdés b. pontjára. Álláspontunk szerint, akkor kell továbbítani a kérelmet a BvOP-
ra, ha már az eljáró hatóság engedélyezte a kapcsolatfelvételt.

2005-ben az összes beérkezett kérelmek száma az elõzõ évhez képest mintegy 30 %-al
növekedett.

889 sajtókérelem volt. 115 esetben kértek név szerinti interjút fogvatartottal.
71 fogvatartott nem vállalta az interjút. Személyiségi jogok miatt 1 alkalommal, biz-

tonsági okból két esetben utasítottuk el a megkeresést. Az eljáró hatóság három ügyben adott
nemleges választ.

A stratégia meghatározó eleme -mindkét fél részérõl- a pontos, korrekt, gyors tájékoz-
tatás. Ennek ellenére elõfordult, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezetrõl országos napi-
lapokban, illetve az Interneten valótlan vagy téves adatokat tartalmazó írás jelent meg.
Pert nyert a BVOP a Blikk címû napilap ellen, mely valótlan állításokat közölt.

Jelentõs energiát igényelt a filmforgatások elõkészítése, szervezése, lebonyolítása, pél-
dául a Discovery Chanell forgatása (Ambrus Attila), TIT demonstrációs anyag a drogpre-
vencióhoz. A londoni Magyar Nagykövet közbenjárására a Ten Alps angol televíziós társa-
ságnak nyújtottunk segítséget.

A korrekt együttmûködésnek köszönhetõ, hogy a rendezõk, filmforgalmazók megbízható
partnerként kezelik a büntetés-végrehajtást, a felmerült költségeket – külön megállapodás
szerint – megtérítik. Ennek eredményeként a vetítésre térítésmentesen felajánlott filmek-
kel bõvíteni, színesíteni tudtuk a fogvatartottak szabadidõs programját. (Nyócker; Csuda-
film; Getno; Le a fejjel!; Az igazi Mikulás; BoniésKlájd) 

Sajtókérelmek száma egyes intézetekre lebontva: (Összesen: 562 db)
A megkeresések többsége fõként a nagy létszámú intézetekhez érkezett. Ezek közül is ki-

emelkednek, jellegüknél fogva, a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (106) és a Budapes-
ti Fegyház és Börtön (57), a nagyobb vidéki büntetés-végrehajtási intézetek: Szegedi Fegy-
ház és Börtön (95), Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (32), Váci Fegyház és Börtön (29),
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet (28), Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet (27).
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Néhány kiemelkedõ esemény: a Büntetés-végrehajtási Szervezet („Foglár”) bálja; szak-
mai Adorján-napi rendezvénysorozat; a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön centenáriumi ün-
nepsége; a Szegedi Fegyház és Börtönben a hosszú idõtartamú szabadságvesztésre ítéltek
speciális rezsimû új körletrészének átadása; megyezászló adományozása a Váci Fegyház és
Börtönnek; miniszteri Központi Karácsonyi Ünnepség Szirmabesenyõn; fogvatartottak csat-
lakozása a „Mikulás Gyár” ajándékozási akcióhoz; református és katolikus Központi Kará-
csonyi Istentisztelet Debrecenben és a Fõvárosi Bv. Intézetben; nemzetközi (lengyel) újság-
írók látogatása.

A kiadványainkról:
A Magyar Tudományos Akadémia mértékadó, tudományos folyóiratnak ismerte el a Bv.

Szervezet szakmai és tudományos folyóiratát – a Börtönügyi Szemlét.
Folyamatban van a Börtön Újság reformja. A szerzõgárdából az év során többen magas

színvonalú (országos és nemzetközi) elismerésben részesültek.
A honlap önálló mûködése több-kevesebb zökkenõ után rendezõdött. Az Interneten,

www.bvop.hu címen folyamatosan közzétesszük az aktuális változásokat, a büntetés-végre-
hajtással kapcsolatos fontosabb témákat, háttér-információkat. 

Ugyanakkor tény, hogy jelentõs fejlesztést, szemléletváltást kell végrehajtani a honla-
pon, az adatok kezelésében, figyelemmel „Az elektronikus információ szabadságról” szó-
ló 2005. évi XC. törvényre.

Az intézetek és a Nemzetközi Kapcsolatok és Sajtó Osztály, valamint a média együtt-
mûködésének eredményeként az elmúlt évben a büntetés-végrehajtás általános megíté-
lése és tárgyszerû megismerése kedvezõen alakult.

Kérem Tisztelt Miniszter Urat, kiegészítõ jelentésemet elfogadni szíveskedjék.
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