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A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI

A Köztársasági Elnök
111/2008. (IV. 24.) KE

határozata
büntetés-végrehajtási altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt jogkörömben, az igazságügyi és rendészeti miniszter
elõterjesztésére dr. Kökényesi Antal rendõr vezérõrnagyot 2008. április 15-ei hatállyal büntetés-végrehajtási altábor-
naggyá elõléptetem.

Budapest, 2008. április 11.
Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. április 14.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02025/2008.

A Köztársasági Elnök
112/2008. (IV. 24.) KE

határozata
büntetés-végrehajtási vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt jogkörömben, az igazságügyi és rendészeti miniszter
elõterjesztésére Csóti András büntetés-végrehajtási dandártábornokot büntetés-végrehajtási vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2008. április 11.
Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. április 14.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02026/2008.
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A Köztársasági Elnök
114/2008. (IV. 24.) KE

határozata
büntetés-végrehajtási vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt jogkörömben, az igazságügyi és rendészeti miniszter
elõterjesztésére dr. Tóth László rendõr dandártábornokot 2008. április 15-i hatállyal büntetés-végrehajtási vezér-
õrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2008. április 11.
Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. április 14.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02027/2008.
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A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
4/2008. (III. 31.) MNB

rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
a) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése
értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 8,00%.

2. §

(1) E rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 9/2007.
(IX. 24.) MNB rendelet.

(3) E rendeletet a Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 60. §
(5) bekezdése alapján honlapján és elektronikus hírügy-
nökségi oldalán 2008. március 31-én hirdeti ki.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
6/2008. (IV. 28.) MNB

rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
a) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése
értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 8,25%.

2. §

(1) E rendelet 2008. április 29-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 4/2008.
(III. 31.) MNB rendelet.

(3) E rendeletet a Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 60. §
(5) bekezdése alapján honlapján és elektronikus hírügy-
nökségi oldalán 2008. április 28-án hirdeti ki.



AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER
ALAPÍTÓ OKIRATAI

A büntetés-végrehajtási szervezet költségvetési szerveinek
alapító okiratai

IRM/BVO/36/2008

A Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intéze-
tet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõk szerint megalapítom:

1. A költségvetési szerv neve: Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet.*

2. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségveté-
si szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 9700 Szombathely, Söptei út,
4. Létesítés ideje: 2008. március 1.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
– az elõzetes letartóztatással,
– az elzárással,
– a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön – kivé-

telesen fogház – fokozatú szabadságvesztésével
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

6. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besoro-
lása alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazati rend alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Ren-

dészeti Minisztériumának képviseletében – a pénzügymi-
niszterrel egyetértésben – az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter.

* A jogelõd Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapítása a bünte-
tés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló
20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében történt.

9. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézetet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által
kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kap-
csolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t
az intézet parancsnoka az alapító okirat nyilvántartásba
történõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv.

13. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. február 29.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-22/2008

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
alapító okirata

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága.

2. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
4. Létesítés éve: 1952.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
a) a büntetés-végrehajtási szervek szolgálati feladatai

végrehajtásának – így különösen a fogva tartás biztonsá-
gával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával,
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egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával
kapcsolatos tevékenységeknek – felügyelete, ellenõrzése
és szakmai irányítása,

b) a büntetés-végrehajtási szervek központi anyagi-
technikai ellátása,

c) a büntetés-végrehajtási szervezet költségvetésének
keretei között a büntetés-végrehajtási szervek feladatainak
ellátásához szükséges feltételek biztosítása.

6. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságá-
nak tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát az
igazságügyi és rendészeti miniszter által kinevezett orszá-
gos parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t az ala-
pító okirat nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ
30 napon belül az igazságügyi és rendészeti miniszter
hagyja jóvá.

11. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a
részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett tel-
jes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségve-
tési, középirányító szerv.

13. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
megszüntetése esetén jogutódot az alapító jelöli ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága alapítása a bünte-
tés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló
20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében történt.

IRM/BVO/20-23/2008

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön alapító okiratát
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Balassagyarmati Fegyház
és Börtön.

2. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön az Áht.
87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi
személy.

3. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
4. Létesítés éve: 1847.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokoza-

tú szabadságvesztésével, valamint
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön tevékenységi

köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Balassagyarmati Fegyház és Börtönt a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka által kinevezett pa-
rancsnok vezeti és képviseli.

10. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön szervezeti és
mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az in-
tézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 na-
pon belül készíti el.

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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11. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön vállalkozási
tevékenységet nem folytat.

12. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön a részére jó-
váhagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkör-
rel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön megszünteté-
se esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-24/2008

A Budapesti Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Budapesti Fegyház és Börtön alapító okiratát az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Budapesti Fegyház és
Börtön.

2. A Budapesti Fegyház és Börtön az Áht. 87. §-ának
(1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 1108 Budapest X., Kozma u. 13.
4. Létesítés éve: 1896.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokoza-

tú szabadságvesztésével, valamint
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Budapesti Fegyház és Börtön tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.

8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-
nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Budapesti Fegyház és Börtönt az igazságügyi és
rendészeti miniszter által kinevezett parancsnok vezeti és
képviseli. A parancsnok személyére a büntetés-végrehaj-
tás országos parancsnoka tesz elõterjesztést.

10. A Budapesti Fegyház és Börtön szervezeti és mû-
ködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az in-
tézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 na-
pon belül készíti el.

11. A Budapesti Fegyház és Börtön vállalkozási tevé-
kenységet nem folytat.

12. A Budapesti Fegyház és Börtön a részére jóváha-
gyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Budapesti Fegyház és Börtön megszüntetése ese-
tén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-25/2008

A Kalocsai Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Kalocsai Fegyház és Börtön alapító okiratát az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a további-
akban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Kalocsai Fegyház és
Börtön.

2. A Kalocsai Fegyház és Börtön az Áht. 87. §-ának
(1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 6300 Kalocsa, Szt. István u. 26.
4. Létesítés éve: 1950.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú nõi elítéltek fegyház és börtön fokozatú

szabadságvesztésével,
c) a nõi elítéltek életfogytig tartó szabadságvesztésével,
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d) a gyógyító nevelõ csoportba helyezett nõi elítéltek
szabadságvesztésével,

e) a férfi elítéltek börtönfokozatú szabadságvesztésével
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása, to-
vábbá

f) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-
hajtása.

6. A Kalocsai Fegyház és Börtön tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
b) államháztartási szakágazat alapján

842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Kalocsai Fegyház és Börtönt a büntetés-végrehaj-
tás országos parancsnoka által kinevezett parancsnok ve-
zeti és képviseli.

10. A Kalocsai Fegyház és Börtön szervezeti és mûkö-
dési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó ren-
delkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az in-
tézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 na-
pon belül készíti el.

11. A Kalocsai Fegyház és Börtön vállalkozási tevé-
kenységet nem folytat.

12. A Kalocsai Fegyház és Börtön a részére jóváhagyott
költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendel-
kezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Kalocsai Fegyház és Börtön megszüntetése esetén
az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* A intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-26/2008

A Márianosztrai Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Márianosztrai Fegyház és Börtön alapító okiratát az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Márianosztrai Fegyház és
Börtön.

2. A Márianosztrai Fegyház és Börtön az Áht.
87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi
személy.

3. Székhelye: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
4. Létesítés éve: 1858.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön foko-

zatú szabadságvesztésével összefüggõ büntetés-végrehaj-
tási feladatok ellátása, továbbá

c) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-
hajtása.

6. A Márianosztrai Fegyház és Börtön tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Márianosztrai Fegyház és Börtönt a büntetés-vég-
rehajtás országos parancsnoka által kinevezett parancsnok
vezeti és képviseli.

10. A Márianosztrai Fegyház és Börtön szervezeti és
mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30
napon belül készíti el.

11. A Márianosztrai Fegyház és Börtön vállalkozási te-
vékenységet nem folytat.

12. A Márianosztrai Fegyház és Börtön a részére jóvá-
hagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Márianosztrai Fegyház és Börtön megszüntetése
esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-27/2008

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön alapító okiratát az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Sátoraljaújhelyi Fegyház
és Börtön.

2. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön az Áht.
87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi
személy.

3. Székhelye: 3981 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
4. Létesítés éve: 1900.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokoza-

tú szabadságvesztésével összefüggõ büntetés-végrehajtási
feladatok ellátása, továbbá

c) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-
hajtása.

6. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön tevékenységi
köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönt a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka által kinevezett pa-
rancsnok vezeti és képviseli.

10. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön szervezeti és
mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az in-
tézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 na-
pon belül készíti el.

11. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön vállalkozási
tevékenységet nem folytat.

12. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön a részére jóvá-
hagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön megszünteté-
se esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-28/2008

A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön alapító okiratát az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Sopronkõhidai Fegyház
és Börtön.

2. A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön az Áht.
87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi
személy.

3. Székhelye: 9407 Sopronkõhida, Pesti Barnabás u. 25.
4. Létesítés éve: 1886.
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5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-
deltetése:

Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokoza-

tú szabadságvesztésével összefüggõ büntetés-végrehajtási
feladatok ellátása, továbbá

c) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-
hajtása.

6. A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön tevékenységi
köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Sopronkõhidai Fegyház és Börtönt az igazságügyi
és rendészeti miniszter által kinevezett parancsnok vezeti
és képviseli. A parancsnok személyére a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka tesz elõterjesztést.

10. A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön szervezeti és
mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az in-
tézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 na-
pon belül készíti el.

11. A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön vállalkozási te-
vékenységet nem folytat.

12. A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön a részére jóvá-
hagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön megszüntetése
esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-29/2008

A Szegedi Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Szegedi Fegyház és Börtön alapító okiratát az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Szegedi Fegyház és
Börtön.

2. A Szegedi Fegyház és Börtön az Áht. 87. §-ának
(1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 6724 Szeged, Mars tér 13.
4. Létesítés éve: 1884.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokoza-

tú szabadságvesztésével,
c) a férfi elítéltek életfogytig tartó szabadságvesztésé-

vel, továbbá
d) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Szegedi Fegyház és Börtön tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Szegedi Fegyház és Börtönt az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter által kinevezett parancsnok vezeti és
képviseli. A parancsnok személyére a büntetés-végrehaj-
tás országos parancsnoka tesz elõterjesztést.

10. A Szegedi Fegyház és Börtön szervezeti és mûködé-
si rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendel-
kezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ)
határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az intézmény

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 napon belül
készíti el.

11. A Szegedi Fegyház és Börtön vállalkozási tevé-
kenységet nem folytat.

12. A Szegedi Fegyház és Börtön a részére jóváhagyott
költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendel-
kezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Szegedi Fegyház és Börtön megszüntetése esetén
az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-30/2008

A Váci Fegyház és Börtön
alapító okirata

A Váci Fegyház és Börtön alapító okiratát az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Váci Fegyház és Börtön.
2. A Váci Fegyház és Börtön az Áht. 87. §-ának (1) be-

kezdése szerint költségvetési szerv, jogi személy.
3. Székhelye: 2601 Vác, Köztársaság u. 62–64.
4. Létesítés éve: 1855.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokoza-

tú szabadságvesztésével összefüggõ büntetés-végrehajtási
feladatok ellátása, továbbá

c) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-
hajtása.

6. A Váci Fegyház és Börtön tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.

b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Váci Fegyház és Börtönt az igazságügyi és rendé-
szeti miniszter által kinevezett parancsnok vezeti és képvi-
seli. A parancsnok személyére a büntetés-végrehajtás or-
szágos parancsnoka tesz elõterjesztést.

10. A Váci Fegyház és Börtön szervezeti és mûködési
rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ)
határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az intézmény
nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 napon belül
készíti el.

11. A Váci Fegyház és Börtön vállalkozási tevékenysé-
get nem folytat.

12. A Váci Fegyház és Börtön a részére jóváhagyott
költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendel-
kezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Váci Fegyház és Börtön megszüntetése esetén az
alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-31/2008

Az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségve-
tési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 6327 Állampuszta.
4. Létesítés éve: 1886.
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5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-
deltetése:

Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház

fokozatú szabadságvesztésével összefüggõ büntetés-vég-
rehajtási feladatok ellátása, továbbá

c) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-
hajtása.

6. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézetet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által
kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kap-
csolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t
a parancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegy-
zését követõ 30 napon belül készíti el.

11. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.

13. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-32/2008

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ala-
pító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Nagyfai Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet.

2. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 6750 Nagyfa.
4. Létesítés éve: 1990.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház

fokozatú szabadságvesztésével,
c) az egészségügyi utókezelésre szoruló fogvatartottak

ellátásával
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása, to-

vábbá
d) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-

hajtása.
6. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet te-

vékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8610 Fekvõbeteg-ellátás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
c) a krónikus utókezelõ részleg felett szakmai felügyele-

tet gyakorló szerv:
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)
2313 Tököl, Ráckevei u. 6.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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9. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a pa-
rancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sét követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a
részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett tel-
jes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségve-
tési szerv.

13. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-33/2008

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Pálhalmai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet.

2. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési
szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 2407 Dunaújváros-Pálhalma.
4. Létesítés éve: 1951.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház

fokozatú szabadságvesztésével,
c) a nõi elítéltek börtön és fogház fokozatú szabadság-

vesztésével, továbbá
d) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

6. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intéze-
tet az igazságügyi és rendészeti miniszter által kinevezett
parancsnok vezeti és képviseli. A parancsnok személyére a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tesz elõter-
jesztést.

10. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a pa-
rancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sét követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv.

13. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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IRM/BVO/20-34/2008

A Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Közép-dunántúli Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségve-
tési szerv, jogi személy.

3. a) Székhelye: 2471 Baracska-Annamajor
b) Telephelye: 8003 Székesfehérvár, Szekfû Gy. u. 2.

2462 Martonvásár, Tordasi út.
4. Létesítés éve: 1953.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház

fokozatú szabadságvesztésével,
c) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
d) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási

Intézet tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység.

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ál-
tal kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt, amelyet módosított a 40/2007. (VII. 14.) IRM rendelet.

10. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kap-
csolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t
a parancsnok az intézet nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sét követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.

13. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-35/2008

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
(Tököl)

alapító okirata

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Fiatalkorúak Bünte-
tés-végrehajtási Intézete (Tököl).

2. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
(Tököl) az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költség-
vetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 2313 Tököl, Ráckevei u. 6.
4. Létesítés éve: 1963.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
I. a) a fiatalkorú fogvatartottak elõzetes letartóztatásával,
b) a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével,
c) felnõtt korú férfi elítéltek börtön fokozatú szabadság-

vesztésével,
d) jogszabályban meghatározott körben elzárás végre-

hajtásával,
e) a HIV-fertõzött nõi és férfi fogvatartottak elõzetes le-

tartóztatásával, továbbá
f) a HIV-fertõzött nõi és férfi elítéltek fogház, börtön és

fegyház fokozatú szabadságvesztésével
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

3–4. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 85



II. Elkülönített részén katonai fogdaként mûködik.
Ennek keretében a Büntetõ Törvénykönyv 122. §-a

(1) bekezdésében meghatározott katonák, valamint a ma-
gyar büntetõ joghatóság alá tartozó szövetséges fegyveres
erõ tagjának

a) elõzetes letartóztatásával,
b) elzárásával,
c) szabadságvesztésével

kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

(Tököl) tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján:
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján:
842340 büntetés-végrehajtási tevékenység .

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerve:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetét
(Tököl) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által
kinevezett igazgató vezeti és képviseli.

10. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
(Tököl) szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t az igazgató az intézet nyilvántartásba történõ
bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
(Tököl) vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
(Tököl) a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.

13. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
(Tököl) megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-36/2008

A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Baranya Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet.

2. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 7601 Pécs, Papnövelde u. 7.
4. Létesítés éve: 1884.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet te-

vékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a pa-

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

86 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 3–4. szám



rancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sét követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a
részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett tel-
jes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségve-
tési szerv.

13. A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-37/2008

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési
szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 6001 Kecskemét, Mátyási u. 2.
4. Létesítés éve: 1904.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével,
c) az elzárással, továbbá
d) az anya-gyermek részleggel

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intéze-
tet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kine-
vezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcso-
lataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a
parancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegy-
zését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv.

13. A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-38/2008

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Békés Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet.

2. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 5701 Gyula, Béke sugárút 38.
4. Létesítés éve: 1899.
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5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-
deltetése:

Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása,
d) a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya

számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében
nyújtott orvosi rehabilitáció feltételeinek biztosítása.

6. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tevé-
kenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szer-
vezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancs-
nok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését kö-
vetõ 30 napon belül készíti el.

11. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vál-
lalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a ré-
szére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.

13. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet meg-
szüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-39/2008

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet alapító okiratát az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint
költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
4. Létesítés éve: 1902.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-

hajtási Intézet tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetet a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka által kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és kül-
sõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t a parancsnok az intézmény nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet a részére jóváhagyott költségvetési elõ-
irányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gaz-
dálkodó költségvetési szerv.

13. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot
jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-40/2008

A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet alapító okira-
tát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Fõvárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézet.

2. A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet az Áht.
87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi
személy.

3. Székhelye: 1055 Budapest V., Nagy Ignác u. 5–11.
4. Létesítés éve: 1891.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással, valamint
b) a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítél-

tek szabadságvesztésével
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

6. A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet tevékeny-
ségi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetet az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter által kinevezett parancs-
nok vezeti és képviseli. A parancsnok személyére a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka tesz elõterjesztést.

10. A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet szervezeti
és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatko-
zó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancsnok az in-
tézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 na-
pon belül készíti el.

11. A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet vállalko-
zási tevékenységet nem folytat.

12. A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet a részére
jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jog-
körrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.

13. A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet megszün-
tetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-41/2008

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alap-
ján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk
szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtá-
si Intézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költség-
vetési szerv, jogi személy.
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3. Székhelye: 9021 Gyõr, Jókai u. 18.
4. Létesítés éve: 1886.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehaj-

tási Intézet tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtá-
si Intézetet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
által kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t a parancsnok az intézmény nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányza-
tok felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.

13. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot je-
löl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-42/2008

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési
szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
4. Létesítés éve: 1895.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intéze-
tet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kine-
vezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcso-
lataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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parancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegy-
zését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv.

13. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-43/2008

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet alapító okiratát az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint
költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 4401, Nyíregyháza, Bujtos u. 5.
4. Létesítés éve: 1891.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-

hajtási Intézet tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetet a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka által kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és kül-
sõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t a parancsnok az intézmény nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet a részére jóváhagyott költségvetési elõ-
irányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gaz-
dálkodó költségvetési szerv.

13. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot
jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-44/2008

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapító
okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a következõk szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet.

2. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.
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3. Székhelye: 7101 Szekszárd, Béla tér 4.
4. Létesítés éve: 1895.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása .
6. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tevé-

kenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szer-
vezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancs-
nok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését kö-
vetõ 30 napon belül készíti el.

11. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vál-
lalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a ré-
szére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.

13. A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet meg-
szüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-45/2008

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ala-
pító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet.

2. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 8200 Veszprém, Külsõ-Kádártai út 12.
4. Létesítés éve: 1858.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a pa-
rancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sét követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a
részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett tel-
jes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségve-
tési szerv.

13. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-46/2008

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapító
okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a következõk szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Zala Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet.

2. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az Áht.
87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi
személy.

3. Székhelye: 8901 Zalaegerszeg, Várkör 4.
4. Létesítés éve: 1909.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tevé-

kenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet a bün-
tetés-végrehajtás országos parancsnoka által kinevezett
parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szer-
vezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancs-
nok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését kö-
vetõ 30 napon belül készíti el.

11. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vállal-
kozási tevékenységet nem folytat.

12. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a ré-
szére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.

13. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet meg-
szüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-47/2008

A Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét)

alapító okirata

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Inté-
zete (Kecskemét) alapító okiratát az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét).
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2. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási In-
tézete (Kecskemét) az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése sze-
rint költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 6000 Kecskemét, Wéber Ede u. 2.
4. Létesítés ideje: 1997. július 15.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
a) a fiatalkorú nõi fogvatartottak,
b) a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun

Szolnok megyékben lakó fiatalkorú férfi fogvatartottak
elõzetes letartóztatásával, valamint szabadságvesztésével
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

6. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Kecskemét) tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézetét (Kecskemét) a büntetés-végrehajtás országos pa-
rancsnoka által kinevezett igazgató vezeti és képviseli.

10. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Kecskemét) szervezeti és mûködési rendjét,
belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza
meg. Az SZMSZ-t az igazgató az intézet nyilvántartásba
történõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Kecskemét) vállalkozási tevékenységet nem
folytat.

12. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Kecskemét) a részére jóváhagyott költségvetési
elõirányzatok felett részjogkörrel rendelkezõ, részben ön-
állóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek egyes, a
középirányító szerv által jóváhagyott megállapodásban
rögzített pénzügyi-gazdasági feladatait a Bács-Kiskun
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet látja el.

* Az intézet alapítása a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási In-
tézete (Kecskemét) alapításáról szóló 22/1997. (VII. 15.) IM rendelettel tör-
tént.

13. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási In-
tézete (Kecskemét) megszüntetése esetén az alapító jog-
utódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-48/2008

A Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ)

alapító okirata

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Inté-
zete (Szirmabesenyõ) alapító okiratát az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ).

2. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése
szerint költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 3711 Szirmabesenyõ, Miskolci út 3.
4. Létesítés ideje: 2002. március 26.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Hajdú-Bihar

megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Heves
megyében lakó fiatalkorú férfi fogvatartottak szabadság-
vesztésével, valamint

b) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében eljáró bíróságok
rendelkezése alapján fogvatartott fiatalkorú férfiak elõze-
tes letartóztatásával
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

6. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási In-
tézete (Szirmabesenyõ) tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
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b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézetét (Szirmabesenyõ) a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka által kinevezett igazgató vezeti és képviseli.

10. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) szervezeti és mûködési rendjét,
belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza
meg. Az SZMSZ-t az igazgató az alapító okirat nyilvántar-
tásba történõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Fiatalkorúak Regionális Intézete (Szirmabese-
nyõ) vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) a részére jóváhagyott költségve-
tési elõirányzatok felett részjogkörrel rendelkezõ, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek egyes,
a középirányító szerv által jóváhagyott megállapodásban
rögzített pénzügyi-gazdasági feladatait a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet látja el.

13. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) megszüntetése esetén az alapító
jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási In-
tézete (Szirmabesenyõ) alapításáról és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet alapító okiratának módosításáról szóló 3/2002.
(III. 26.) IM rendelettel történt.

IRM/BVO/20-49/2008

A Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs)

alapító okirata

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Inté-
zete (Pécs) alapító okiratát az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs).

2. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Pécs) az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint
költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 9–11.
4. Létesítés ideje: 2006. szeptember 25.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
a fiatalkorú férfi és nõi fogvatartottak
a) elõzetes letartóztatásával, valamint
b) szabadságvesztésével

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási

Intézete (Pécs) tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján:
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján:
842340 büntetés-végrehajtási tevékenység.

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.

b) Szakfelügyeletet ellátó szerve:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.

8. Alapítója: az igazságügyi és rendészeti miniszter a
pénzügyminiszterrel egyetértésben.*

9. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézetét (Pécs) a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka által kinevezett igazgató vezeti és képviseli.

10. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Pécs) szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és
külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t az igazgató az intézet nyilvántartásba történõ
bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Pécs) vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Pécs) a részére jóváhagyott költségvetési elõ-
irányzatok felett részjogkörrel rendelkezõ, részben önálló-
an gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek egyes, a kö-
zépirányító szerv által jóváhagyott megállapodásban rög-
zített pénzügyi-gazdasági feladatait a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet látja el.

13. A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Pécs) megszüntetése esetén az alapító jogutódot
jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási In-
tézete (Pécs) alapításáról szóló 22/2006. (IX. 25.) IRM rendelettel történt.
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IRM/BVO/20-50/2008

A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

alapító okirata

A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház alapító okira-
tát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Büntetés-végrehajtás
Központi Kórház (Tököl).

2. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 2313 Tököl, Ráckevei u. 6.
4. Létesítés éve: 1961.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
a) a büntetés-végrehajtási intézetekbõl beutalt beteg

fogvatartottak, valamint Budapest és Pest megye terü-
letérõl orvosi kivizsgálás, megfigyelés és – terhesség-
megszakítás kivételével – mûtét céljából a rendõrségi fog-
dán elhelyezett elõzetes letartóztatottak egészségügyi ellá-
tása,

b) a büntetés-végrehajtás szervezetén belül a fogvatar-
tottak egészségügyi alapellátásának, valamint a Nagyfai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet krónikus utókeze-
lõ részlegének szakmai felügyelete, továbbá

c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ál-
tal megállapított keret terhére a nagy értékû orvosi mûsze-
rek és egészségügyi fogyóanyagok beszerzése.

6. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) te-
vékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8610 Fekvõbeteg-ellátás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
c) A közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi

tevékenység, valamint az egészségügyi ellátás felett fel-
ügyeletet gyakorló szerv: Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Magyarországi Regionális
Intézete, 1138 Budapest XIII., Váci út 174.

8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-
nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórházat (Tököl) a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett fõigazgató-fõorvos vezeti és képviseli.

10. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a fõ-
igazgató-fõorvos az intézmény nyilvántartásba történõ be-
jegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) a
részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett
részjogkörrel rendelkezõ, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv, amelynek egyes, a középirányító
szerv által jóváhagyott megállapodásban rögzített pénz-
ügyi-gazdasági feladatait a Fiatalkorúak Büntetés-végre-
hajtási Intézete (Tököl) látja el.

13. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-51/2008

Az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet

alapító okirata

Az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Igazságügyi Megfigyelõ
és Elmegyógyító Intézet.

2. Az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési
szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 1108 Budapest X., Kozma u. 13.
4. Létesítés éve: 1896.
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5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-
deltetése:

a) a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak
ideg- és elmegyógyászati ellátása,

b) a kényszergyógykezelésre, az ideiglenes kényszer-
gyógykezelésre utalt betegek és a szabadságvesztés végre-
hajtása alatt elmebeteggé vált elítéltek gyógykezelése,

c) az elõzetes letartóztatottak elmeállapotának megfi-
gyelése a Be. 107. §-a alapján,

d) a kényszergyógyításra utalt, a Btk. 24. § (2) bekezdé-
se alapján korlátozott beszámítási képességû, valamint a
személyiségzavarban szenvedõ fogvatartottak központi
kivizsgálása és gyógyítása, továbbá

e) a munkaterápiás rehabilitációs tevékenység ellátása.
6. Az Igazságügyi és Elmegyógyító Intézet tevékenysé-

gi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8610 Fekvõbeteg-ellátás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
c) A közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi

tevékenység, valamint az egészségügyi ellátás felett fel-
ügyeletet gyakorló szerv: Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Népegészségügyi Köz-
pont, 1138 Budapest XIII., Váci út 174.

8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-
nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. Az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intéze-
tet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kine-
vezett fõigazgató-fõorvos vezeti és képviseli.

10. Az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Inté-
zet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcso-
lataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a
fõigazgató-fõorvos az intézmény nyilvántartásba történõ
bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett
részjogkörrel rendelkezõ, részben önállóan gazdálkodó

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

költségvetési szerv, amelynek egyes, a középirányító
szerv által jóváhagyott megállapodásban rögzített pénz-
ügyi-gazdasági feladatait a Budapesti Fegyház és Börtön
látja el.

13. A Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-52/2008

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

alapító okirata

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja alapító okiratát az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Büntetés-végrehajtási
Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja.

2. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése
szerint költségvetési szerv, jogi személy.

3. a) Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
b) Telephelye: 7275 Igal, Gábor u. 6.
4. Létesítés éve: 1975.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
a) a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állomá-

nya továbbképzésének, továbbá
b) a büntetés-végrehajtási feladatok ellátását elõsegítõ

továbbképzések, szakmai értekezletek, konferenciák szer-
vezése, a résztvevõknek szállás és étkezés biztosítása, va-
lamint

c) orvosi rehabilitáció, illetve rekreáció biztosítása a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében.

6. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8559 M. n. s. egyéb oktatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
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7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központját a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka által kinevezett igazgató vezeti és képviseli.

10. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja szervezeti és mûködési rend-
jét, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) hatá-
rozza meg. Az SZMSZ-t az igazgató az intézmény nyil-
vántartásba történõ bejegyzését követõ 30 napon belül ké-
szíti el.

11. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja vállalkozási tevékenységet
nem folytat.

12. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja a részére jóváhagyott költség-
vetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ, ön-
állóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja megszüntetése esetén az ala-
pító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* A jogelõd alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-53/2008

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központja

alapító okirata

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási Központja.

2. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ-
ja az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési
szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 1108 Budapest X., Újhegyi út 9–11.
4. Létesítés éve: 1996.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
A büntetés-végrehajtási szervek személyi állománya

alap- és középfokú szakmai oktatása, szakképzése, to-
vábbképzése, szakmai vizsgáztatása.

6. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ-
ja tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-
sa alapján

8423 Igazságügy, bíróság
8559 M.n.s. Egyéb oktatás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ-
ját a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kine-
vezett igazgató vezeti és képviseli.

10. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Köz-
pontjának szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t az igazgató az alapító okirat hatálybalépését kö-
vetõ 30 napon belül készíti elõ és az országos parancsnok
hagyja jóvá.

11. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Köz-
pontja vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ-
ja a részére jóváhagyott elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Köz-
pontjának megszûnése esetén jogutódja – a vagyoni jogok
és kötelezettségek tekintetében – a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a költségvetési szerv alapításáról szóló 1/1996.
(IK 9.) IM határozatban, módosítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító
okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet
mellékletében történt.
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IRM/BVO/20-54/2008

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk
szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Tiszalöki Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet.

2. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
az Áht. 87. § (1) bekezdése szerint költségvetési szerv, jogi
személy.

3. Székhelye: 4450 Tiszalök, Kossuth Lajos u. 124.
4. Létesítés ideje: 2007. június 28.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
a) a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és fogház

fokozatú szabadságvesztésével, továbbá
b) jogszabályban meghatározott körben az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerve:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: az igazságügyi és rendészeti miniszter a

pénzügyminiszterrel egyetértésben.*
9. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet

a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a pa-
rancsnok az alapító okirat nyilvántartásba történõ bejegy-
zését követõ 30 napon belül készíti el.

* Az intézet alapítása a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
alapításáról szóló 34/2007. (VI. 28.) IRM rendelettel történt.

11. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv.

13. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

IRM/BVO/20-55/2008

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapító
okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a következõk szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet.

2. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 3301 Eger, Törvényház u. 2.
4. Létesítés éve: 1908.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) a felnõtt korú nõi elítéltek börtön fokozatú szabad-

ságvesztésével,
c) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
d) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tevé-

kenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
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7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szer-
vezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a parancs-
nok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzését kö-
vetõ 30 napon belül készíti el.

11. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vál-
lalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a ré-
szére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.

13. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet meg-
szüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.

IRM/BVO/20-56/2008

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet alapító okiratát az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88.
§-a alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint
költségvetési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 5001 Szolnok, Dózsa Gy. u. 2.

4. Létesítés éve: 1902.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-

hajtási Intézet tevékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetet a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka által kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és kül-
sõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t a parancsnok az intézmény nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet a részére jóváhagyott költségvetési elõ-
irányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gaz-
dálkodó költségvetési szerv.

13. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot
jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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IRM/BVO/20-57/2008

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
alapító okirata

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapí-
tó okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a következõk szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet.

2. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az
Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségvetési szerv,
jogi személy.

3. Székhelye: 7401 Kaposvár, Kossuth L. u. 19.
4. Létesítés éve: 1905.
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-

deltetése:
Külön kijelölés által meghatározott körben
a) az elõzetes letartóztatással,
b) biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek

szabadságvesztésével, továbbá
c) az elzárással

összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
6. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet te-

vékenységi köre:
a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolá-

sa alapján
8423 Igazságügy, bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazat alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér. 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.
8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az igazságügy-miniszter.*

9. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kineve-
zett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kapcsolatai-
ra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a pa-
rancsnok az intézmény nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sét követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a
részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett tel-
jes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségve-
tési szerv.

13. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

* Az intézet alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében
történt.
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INTÉZKEDÉSEK

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
1-1/39/2008. (IK Bv. Mell. 3.) OP

intézkedése
a büntetés-végrehajtási szervezet tulajdonában lévõ

egyes személygépjármûvek magáncélú
futásteljesítmény éves normáját meghaladó

kilométerek költség megállapításáról

A gépjármû üzemben tartás és igénybevétel rendjérõl,
továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet tulajdonában lé-
võ egyes személygépjármûvek magáncélú igénybevételi
rendjérõl, elszámolási módjáról szóló OP intézkedés (to-
vábbiakban: intézkedés) alapján az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedésben meghatározottak alapján 2008. év-
ben a magáncélú futásteljesítmény éves normáját megha-
ladó kilométerek költségének megállapítása során bruttó
36 Ft/km összeget kell figyelembe venni.

2. Az intézkedésben foglaltakat 2008. április 1-tõl kell
alkalmazni. Ezzel egyidejûleg a büntetés-végrehajtási
szervezet tulajdonában lévõ egyes személygépjármûvek
magáncélú futásteljesítmény éves normáját meghaladó
kilométerek költség megállapításáról szóló 1-1/22/2007.
(IK Bv. Mell. 3.) OP intézkedést visszavonom.

Dömény Sándor s. k.,
bv. dandártábornok

mb. országos parancsnok



A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
gazdasági helyettesének

3-1/1/2008. (IK. Bv. Mell. 3.) OPg.h.
intézkedése

a gépjármûvek 2008. évi futásteljesítmény normáinak
meghatározásáról

A büntetés-végrehajtási szervezet által üzemeltetett gép-
jármûvek éves futásteljesítmény normáiról – az 1-1/8/2005.
(IK Bv. Mell. 1.) OP intézkedés II. fejezet 1. 2. c) pontja
alapján – a gépjármûvek takarékos üzemeltetése érdekében
az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnoksága (a továbbiakban: OP) szervezeti egy-
ségei által használt gépjármûvekre, valamint a bünte-
tés-végrehajtási intézetek, intézmények (a továbbiakban:
intézetek) üzemeltetésében lévõ gépjármûvekre terjed ki.

2. Az intézetek éves futásteljesítmény normáit az 1. szá-
mú melléklet, az intézmények éves futásteljesítmény nor-
máit a 2. számú melléklet, az OP futásteljesítmény normáit
– szervezeti egységekre lebontva – a 3. számú melléklet
tartalmazza.

3. A fogvatartottak elõállítási és szállítási feladatainak
végrehajtása, valamint az ellenõrzési tevékenység ellátása
nem szenvedhet hátrányt.

4. A 2008. évi költségvetési takarékossági intézkedé-
sekre tekintettel utasítom a szolgálati gépjármûveket üze-
meltetõ OP szervezeti egységek és intézetek vezetõit a
gépjármû üzemeltetések, igénybevételek összehangolt, ta-
karékos szervezésére, végrehajtására. Ennek keretében
– többek között – az OP szervezeti egységek, intézetek

egymás közti együttmûködésével gazdaságosabbá kell
tenni a bv. feladatok ellátása érdekében végrehajtott gép-
jármû üzemeltetést, igénybevételt.

5. Az OP szervezeti egységei az általuk teljesített szol-
gálati igénybevételek kilométer-felhasználását, a tárgyne-
gyedévet követõ hónap 15. napjáig írásban jelentsék a Be-
ruházási és Ellátási Fõosztály vezetõjének. Az intézeti fu-
tásteljesítmény normák évközi alakulását fel kell tüntetni a
féléves gépjármû-forgalmazási jelentésben.

6. A futásteljesítmény norma túllépését – rendkívüli és
indokolt esetben, az OP szervezeti egység vezetõje, illetve
az intézet vezetõje által kezdeményezett, részletes kimuta-
tást tartalmazó felterjesztés útján – külön engedélyezem.
A normamódosításra vonatkozó felterjesztéseket legké-
sõbb a tárgyév III. negyedévének végéig (09. hó 30-ig)
kell megküldeni.

7. Az OP szervezeti egységek és az intézetek részére
meghatározott éves futásteljesítmény normákat nem terhe-
lik a térítés ellenében végzett gépjármû igénybevételek,
valamint az OP szervezeti egység, illetve az intézet veze-
tõje által az 1-1/8/2005. (IK Bv. Mell. 1.) OP intézkedés
szerint teljesített magáncélú gépjármû-forgalmazás.

8. Az intézkedésemben foglaltakat a személyi állo-
mánnyal ismertetni kell, végrehajtását – különös tekintet-
tel az OP szervezeti egységek általi teljesítéseket – folya-
matosan ellenõriztetem.

9. Az intézkedésben foglaltakat 2008. március 1-jétõl
kell alkalmazni, ezzel egyidejûleg a 3-1/1/2007. (IK Bv.
Mell. 3.) OPg.h. intézkedést visszavonom.

Kiss Ágnes Katalin s. k.,
gazdasági helyettes
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1.számú melléklet

A Bv. intézetek futásteljesítmény normáinak meghatározása 2008.01.01.–2008.12.31.

INTÉZET
Engedélyezett futásnorma

(km)

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 480 000

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét)
135 000

Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön 110 000

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 170 000

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula) 95 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Miskolc) 165 000

Budapesti Fegyház és Börtön 140 000



INTÉZET
Engedélyezett futásnorma

(km)

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) 230 000

Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ) 20 000

Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 490 000

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyõr) 100 000

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Debrecen) 175 000

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Eger) 85 000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szolnok) 105 000

Kalocsai Fegyház és Börtön 105 000

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Baracska) 500 000

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Székesfehérvár) 100 000

Márianosztrai Fegyház és Börtön 160 000

Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 340 000

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 420 000

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 165 000

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kaposvár) 125 000

Sopronkõhidai Fegyház és Börtön 185 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Nyíregyháza) 155 000

Szegedi Fegyház és Börtön 245 000

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet PPP szerzõdés szerint

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet PPP szerzõdés szerint

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szekszárd) 140 000

Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szombathely) 40 000

Váci Fegyház és Börtön 140 000

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 145 000

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Zalaegerszeg) 95 000

ÖSSZESEN 5 560 000

2.számú melléklet

A Bv. intézmények futásteljesítmény normáinak meghatározása 2008.01.01.–2008.12.31

INTÉZMÉNY
Engedélyezett futásnorma

(km)

Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
(Pilisszentkereszt, Igal)

80 000

Büntetés-végrehajtás Szervezet Oktatási Központja 20 000

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 200 000

Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet 75 000

ÖSSZESEN 375 000
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3.számú melléklet

A Bv. Országos Parancsnoksága szervezeti egységei futásteljesítmény normáinak meghatározása
2008.01.01.–2008.12.31.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezeti egységei
Engedélyezett futásnorma

(km)

Vezetõi közvetlen 45 000

Beruházási és Ellátási Fõosztály 30 000

Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Fõosztálya 60 000

Egészségügyi Fõosztály 10 000

Gazdasági Fõosztály 3 000

Gazdasági Társaságok Fõosztálya 10 000

Informatikai Osztály 5 000

Jogi és Titkársági Fõosztály 15 000

Költségvetési és Ellenõrzési Fõosztály 10 000

Személyügyi és Szociális Fõosztály 5 000

RTF. Bv. Tanszék 7 000

ÖSSZESEN: 200 000
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
1-1/42/2008. (IK Bv. Mell. 4.) OP

intézkedése
a ruházati utánpótlási illetmény, valamint

a ruhapénz kifizetése
a büntetés-végrehajtási szervezetnél

A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya
2008. évi ruházati utánpótlási illetményének, illetve ruha-
pénzének kifizetésére az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási
szervezet hivatásos állományú tagjaira és közalkalmazot-
taira.

I.

2. A hivatásos szolgálati jogviszonyban lévõk ruházati
utánpótlási illetményét 2008. május 30-ig kell kifizetni.
A hivatásos állomány lakossági folyószámlára történõ uta-
lását a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
(a továbbiakban: Bv. OP) Gazdasági Fõosztálya központi-
lag hajtja végre. Ehhez az IMI rendszeren keresztül a hiva-

tásos állomány ruházati utánpótlási illetményét a 45643
jogcímkódon nettó összegként kell rögzíteni és 2008. má-
jus 9-ig feladást kell készíteni a Bv. OP Gazdasági Fõosz-
tály Illetményszámfejtési Osztálya (a továbbiakban: IO)
felé.

3. A hivatásos szolgálati jogviszonyban lévõket 2008.
évben a 96 625 Ft ruházati utánpótlási illetmény teljes,
vagy idõarányos része illeti meg, mely illetmény adó-
mentes.

4. Az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya évközben
szûnik meg – ide tartozik a nyugállományba helyezés is –,
csak idõarányos ruházati utánpótlási illetményre jo-
gosult.

II.

5. A büntetés-végrehajtás közalkalmazottját 48 000 Ft
ruhapénz teljes, vagy idõarányos része illeti meg, mely
adóköteles természetbeni juttatásnak minõsül.

6. A ruhapénzt a közalkalmazottak részére 2008. május
30-ig kell kifizetni. A közalkalmazotti állomány lakossági
folyószámlára történõ utalását a Bv. OP Gazdasági Fõosz-



tálya központilag hajtja végre. Ehhez az IMI rendszeren
keresztül a közalkalmazotti állomány ruhapénzét a 45573
jogcímkódon nettó összegként kell rögzíteni és 2009. má-
jus 9-ig feladást kell készíteni a Bv. OP Gazdasági Fõosz-
tály IO felé.

7. A ruhapénzt az intézet/intézmény elõirányzat-fel-
használási keretszámlája terhére a Bv. OP Gazdasági Fõ-
osztály „vásárlási elõlegként” számfejti, ezért ha a vásár-
lási elõleg a mellékletben meghatározott idõn belül nem
kerül elszámolásra, akkor az elõleg egyéb jövedelemnek
minõsül és adóalapot növel.

8. Idõarányos ruhapénzt kell fizetni annak a közalkal-
mazottnak:

a) aki részmunkaidõs;
b) akinek jogviszonya év közben keletkezett, vagy év

közben szûnik meg.

9. Az idõarányos ruhapénz kiszámításánál minden meg-
kezdett hónap egész hónapnak számít.

10. Próbaidõ alatt ruhapénzt fizetni nem lehet, de a vég-
legesítést követõen – visszamenõleg, a próbaidõt is figye-
lembe véve – annak kifizetésére intézkedni kell.

11. Ha a jogviszony megszûnésének idõpontja a ruha-
pénz kifizetésének idején már ismert, a jogviszony meg-
szûnése idejére tekintettel – a nyugállományba helyezett-
nek is – a ruhapénz idõarányosan fizethetõ ki.

12. Ha a jogviszony év közben szûnik meg – a jogvi-
szony megszûnése és december 31-e közötti idõszakra – az
idõarányos ruhapénzt az intézetnek/intézménynek kell
visszavonni. A jogviszony évközi megszûnése esetén – a
hivatásos állományba történõ kinevezés alkalmával is –
a közalkalmazott azon ruhapénzét, ami adóköteles jövede-
lem, azonnal jelenteni kell a Bv. OP Gazdasági Fõosztály
IO-nak.

13. A ruhapénz elszámolásra vonatkozó eljárást a mel-
léklet tartalmazza.

III.

14. Ezt az intézkedést 2008. április 25. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejûleg az 1-1/35/2007. (IK Bv.
Mell. 5.) OP intézkedést visszavonom.

Dr. Kökényesi Antal s. k.,
bv. altábornagy

országos parancsnok

1-1/42/2008. (IK Bv. Mell. 4. ) OP intézkedés melléklete

Közalkalmazottak ruhapénzének elszámolására
vonatkozó eljárás

Az intézetnek a ruházati illetményben részesülõ közal-
kalmazott részére a 6661297 cikkszámú „Ruházati Elszá-
molási könyvet” (továbbiakban: REK) kell megnyitni.

Ezekrõl a könyvekrõl nyilvántartást a 6661266 cikkszá-
mú „Nyilvántartás a Ruházati Elszámolási könyvek-
rõl” címû füzetben kell vezetni.

A REK 3. oldalának kitöltése után a 11. oldalon fel kell
jegyezni:

1. az illetményes ruhapénz összegét;
2. a számfejtési lista intézeti ellenõrzését követõen az

átutalt ruhapénz összegét;
3. az elszámolási íven elszámolt összeget.
Elszámolás után rögzíteni kell a REK-ben a számlával

nem igazolt, adóköteles ruhapénz összegét.
A leadott számlákat és az egyéni elszámolási ívet a ru-

házati okmányok között öt évig õrizni kell.

A készpénzfizetési számlának tartalmaznia kell:
– a számla sorszámát,
– a számlakibocsátó nevét, címét, adóigazgatási azono-

sító számát,
– a számla kibocsátásának keltét,
– a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egysé-

gét és egységárát,
– a termék adóval együtt számított egységárát,
– a felszámított adó százalékos mértékét,
– a vevõ nevét, címét: az intézet/intézmény címe.

Blokkot, nyugtát elfogadni akkor sem lehet, ha azon az
adószám szerepel.

A ruhapénz összegével a közalkalmazott köteles elszá-
molni 2008. szeptember 30-áig – illetve évközi kifizetés
esetén az utalást követõ hónap utolsó napjáig – a minta
alapján készített nyomtatványon. Amennyiben nem szá-
mol el, úgy az elõleg egyéb jövedelemnek minõsül és adó-
alapot növel.

A ruhapénzzel történõ egyéni elszámolást követõ hó-
nap 20-áig az alábbi táblázat szerint kell jelenteni IO-nak
– mindenkirõl – a vásárolt ruházat munkaruházat vagy
egyéb ruházat összegét, illetve, hogy mennyi vásárlási elõ-
leg növel adóalapot, mert az el nem számolt összeg adó-
vonzata az illetõ közalkalmazottat terheli.

Annak a közalkalmazottnak, akinek idõarányos ruha-
pénzét november hónapban kell átutalni – el kell szá-
molnia december hónapban és az intézetnek haladék-
talanul el kell küldeni az elszámolást az IO részére.
Akinek december hónapban jár a ruhapénz – átutalni
már nem lehet csak a következõ év január hónapban.
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Név
Adóazonosító

jel

Kifizetett
vásárlási elõleg

Munkaruházatról
szóló számla

Egyéb ruházatról
szóló számla

El nem számolt,
adóalapot növelõ

összeg (Ft)

A határidõk pontos betartása kötelezõ!

Az Elszámolási ívet a melléklet függeléke tartalmazza.

1-1/42/2008. (IK Bv. Mell. 4.) OP intézkedés mellékletének függeléke

ELSZÁMOLÁSI ÍV
a ruhapénzhez

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Név (nyomtatott betûkkel kiírva)

A vásárolt terméket tartalmazó számla

kelte sorszáma kiállítójának neve összege

Összesen:

A ruházatot átvette 2008. ………………………………………

………………………………………
közalkalmazott aláírása

Az elszámolást átvettem 2008. ………………………………………

………………………………………
ruházati (fõ)elõadó
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
biztonsági és fogvatartási helyettesének

2-1/1/2008. (IK Bv. Mell. 4.) BFH
intézkedése

a büntetés-végrehajtási szervek területére történõ
be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási

szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

A büntetés-végrehajtási szervek területére történõ be- és
kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek (a továb-
biakban: bv. szerv) területén tartózkodás részletes szabá-
lyairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendeletben (a továb-
biakban: R.) foglaltak végrehajtására az alábbiak szerint

intézkedem:

1. A R.-ben foglaltak végrehajtásának elõsegítésére
ezen intézkedés mellékleteként Módszertani útmutatót
(a továbbiakban: útmutató) adok ki.

2. Az útmutatóban foglaltakat a bv. szerv személyi állo-
mánya a munkájához szükséges mértékben köteles ismerni
és alkalmazni.

3. A R.-ben rögzített szabályok és az útmutatóban fog-
laltak együttesen 2008. május 1-jétõl alkalmazhatók.

Dömény Sándor s. k.,
bv. dandártábornok

biztonsági és fogvatartási helyettes

Melléklet a 2-1/1/2008. (IK Bv. Mell. 4.) BFH
intézkedéshez

Módszertani Útmutató
a büntetés-végrehajtási szervek területére történõ

be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási
szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendeletben foglaltak

végrehajtására

2008.

Bevezetés

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a
büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, a fogvatar-
tottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó
szervek (a továbbiakban együtt: bv. szerv) területére törté-
nõ be- és kilépés, valamint az ott tartózkodás rendjének
megfelelõ szabályozása biztonsági szempontból különös
jelentõséggel bír. A személybejárati kapu az egyik legér-
zékenyebb pontja a biztonsági rendszernek, a bv. szervek

ezen a ponton közelíthetõek meg legjobban minden elõze-
tes kontroll nélkül. Itt lépnek be a személyi állomány tag-
jai, a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyek,
több bv. szervnél a fogvatartottak hozzátartozói, kapcso-
lattartói.

Fenti személyekkel szemben a „büntetés-végrehajtási
szervek területére történõ be- és kilépés, valamint a
büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás
részletes szabályairól” szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM ren-
delet (továbbiakban: Rendelet) szerint a belépés jogcímé-
tõl függõen eltérõ szabályokat kell alkalmazni. A Rendelet
több, fontos kérdésben sem tartalmaz részletszabályokat,
ezért indokolt az egységes követelményrendszert tartalma-
zó Módszertani Útmutató (a továbbiakban: útmutató) ki-
adása, amely elsõsorban azokat a gyakorlatban is végre-
hajtható, alapvetõ szabályokat és iránymutatást tartalmaz-
za, amelyeket a bv. szerv területére történõ be- és kilépés-
kor, valamint a bv. szervek területén való tartózkodás so-
rán kötelezõen vagy célszerûen alkalmazni kell.

I.
Belépés a bv. szerv területére

Nem hivatalos ügyben a megfelelõ jogcím igazolása
mellett – a Rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja kivé-
telével – az alábbi személyek léphetnek be a bv. szerv terü-
letére:

a) a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állomá-
nyának tagjai,

b) a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyek,
c) a fogvatartotthoz látogatási céllal érkezõ személy,
d) a szakorvosi vizsgálatra jelentkezõ, szabadlábon lévõ

elítélt,
e) a bûnmegelõzési célú látogatás keretén belül az okta-

tási intézmények 18. életévüket betöltött tanulója, hallga-
tója, oktatója,

f) a bv. szerv parancsnoka, igazgatója, fõigazgató fõor-
vosa (a továbbiakban együtt: bv. szerv vezetõje) által en-
gedélyezett személy,

g) a fogvatartott nem védõként eljáró jogi képviselõje,
törvényes képviselõje, illetve meghatalmazás alapján el-
járó egyéb képviselõje (továbbiakban: fogvatartott képvi-
selõje).

II.
Belépési jogosultság, a belépõ személy igazoltatása

1. A bv. szerv területére „nem hivatalos” és „hivatalos
ügyben” belépni szándékozó személy a személyazonossá-
gának és a belépés indokának a megállapítása céljából kö-
teles magát igazolni, melyhez az alábbi okmányok fogad-
hatók el:

a) A bûnmegelõzési célú látogatás keretén belül az ok-
tatási intézmények 18. életévüket betöltött tanulójától,
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hallgatójától, oktatójától, valamint a bv. szerv vezetõje ál-
tal belépésre engedélyezett személyektõl (pl.: kutatási
munkát végzõk, sajtó munkatársai, kulturális rendezvény
elõadói, írók, mûvészek, neves sportolók stb.):

– érvényes „Személyazonosító igazolvány”, vagy
– érvényes „Vezetõi engedély”, vagy
– érvényes „Útlevél”;
b) A fogvatartotthoz látogatási céllal érkezõ személytõl

„látogatási engedély” a „személyazonosság megállapí-
tására alkalmas igazolvány”-nyal együtt;

c) A Rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontban meghatáro-
zott szakorvosi vizsgálatra jelentkezõ, szabadlábon lévõ
elítélttõl a „Büntetés-végrehajtás Központi Kórház írá-
sos értesítése” a „személyazonosság megállapítására al-
kalmas igazolvány”-nyal együtt;

d) A fogvatartott képviselõjétõl, a fogvatartott által alá-
írt „Meghatalmazás” a „személyazonosság megállapí-
tására alkalmas igazolvány”-nyal együtt;

e) A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban:
bv. szervezet) személyi állományába tartozóktól:

– hivatásos állományba tartozótól: „Szolgálati igazol-
vány”,

– közalkalmazottól: „Szolgálati igazolvány”,
– munkavállalótól: „Személyazonosság megállapítá-

sára alkalmas igazolvány” és/vagy – a helyi szabályozás-
tól függõen – „Állandó belépési engedély”;

f) Országgyûlési képviselõtõl arcképes, „A Magyar
Országgyûlés Képviselõjének Igazolványa”;

g) Polgármestertõl, önkormányzati képviselõtõl „Kép-
viselõi igazolvány” és „Személyazonosság megállapítá-
sára alkalmas igazolvány”;

h) Országgyûlési biztosoktól arcképes:
– az „Állampolgári jogok országgyûlési biztosa”,

vagy
– a „Nemzeti és kissebségi jogok országgyûlési biz-

tosa”, vagy
– az „Adatvédelmi biztos”, vagy
– a „Jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa”, vagy
– az „Állampolgári jogok országgyûlési biztosa álta-

lános helyettese” igazolvány;
i) Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának és

általános helyettesének munkatársaitól „Megbízó levél”
az „Országgyûlési Biztosok Hivatala” feliratú igazol-
vánnyal együtt;

j) A bírótól „Bírói igazolvány”;
k) A bíróságokkal és az Országos Igazságszolgáltatási

Tanács (OIT) Hivatalával alkalmazotti jogviszonyban
lévõ személyektõl „Igazságügyi alkalmazotti igazol-
vány”;

l) Az ügyésztõl „Ügyészi igazolvány”;
m) Pártfogó felügyelõtõl arcképes „Pártfogó felügyelõ

és jogi segítségnyújtó szolgálat” feliratú igazolvány a
„Személyazonosság megállapítására alkalmas igazol-
vány”-nyal együtt;

n) Közjegyzõtõl és közjegyzõ helyettestõl „Az eljá-
rásban illetékességet igazoló okirat”, arcképes „Köz-
jegyzõi, illetve Közjegyzõ-helyettesi igazolvány” a
„Személyazonosság megállapítására alkalmas igazol-
vány”-nyal együtt,

o) Bírósági végrehajtótól, helyettes bírósági végrehajtó-
tól „A végrehajtásról szóló bírósági végzés” arcképes
„Bírósági végrehajtói igazolvány”, a helyettes bírósági
végrehajtótól „Helyettes bírósági végrehajtói igazol-
vány”;

p) A hatósági eljárás, nyomozati cselekményeket, illet-
ve a fogvatartottak bv. intézetbe történõ szállítását végzõ,
futárszolgálatot teljesítõ rendvédelmi szerv dolgozójától a
szervezete által kiadott „Szolgálati igazolvány”;

q) A bv. szerv, illetve a bv. szervezet felett irányítási,
felügyeleti jogot gyakorló szervek képviselõjétõl:

– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium meghatá-
rozott vezetõitõl „Személyazonosság megállapítására
alkalmas igazolvány”,

– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ellenõr-
zésre jogosult munkatársai az IRM államtitkára által kiállí-
tott „Arcképes megbízólevél” a „Személyazonosság
megállapítására alkalmas igazolvány”-nyal együtt,

– a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
munkatársaitól „Szolgálati igazolvány”, kivételes ese-
tekben „Nyíltparancs” a „Szolgálati igazolvány”-nyal
együtt;

r) Az ügyvédtõl, az alkalmazott ügyvédtõl és ügyvéd-
jelölttõl arcképes „Ügyvédi”, „Alkalmazott ügyvéd”, il-
letve „Ügyvédjelölt” feliratú igazolvány, a „Kirendelés-
rõl szóló határozattal vagy Meghatalmazás-sal” együtt;

s) A nem magyar állampolgárságú fogvatartott tekinte-
tében az állampolgársága szerinti diplomáciai és konzuli
képviselõjétõl arcképes „Konzuli igazolvány”;

t) A fogva tartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi
szervezet megbízott (magyar vagy külföldi) képviselõjétõl
magyar nyelvû „Igazolvány” vagy „Megbízó levél” a
„Személyazonosság megállapítására alkalmas igazol-
vány”-nyal együtt;

u) Az egyházak, továbbá a bv. szervvel együttmûködõ
más szervezetek képviselõitõl a bv. által a tevékenység
gyakorlására kiállított, vagy általa aláírt „Belépési enge-
dély” (egyedi igazolvány), a „Személyazonosság megál-
lapítására alkalmas igazolvány”-nyal együtt;

v) A bv. szerv ellátásával és a fogvatartottak foglalkoz-
tatásával (munkáltatásával), valamint anyanyelvük szabad
használatával összefüggésben tevékenységet folytató sze-
mélytõl a „Személyazonosság megállapítására alkal-
mas igazolvány”;

w) Büntetõ eljárásban résztvevõ szakértõtõl „Szakértõi
igazolvány”, a bíróság vagy ügyészség által kiállított „Ki-
rendelõ határozat” a „Személyazonosság megállapítá-
sára alkalmas igazolvány”-nyal együtt,

x) A védõvel együtt belépõ tolmácstól – akit a büntetõ-
eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 114. §-a alapján a bíró-
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ság vagy az ügyészség kirendel, vagy a védõ kezdeménye-
zésére a rendelkezési jog gyakorlója a tolmácsként való
közremûködését engedélyezi – a „Kirendelõ határozat”,
vagy „Megbízólevél” a „Személyazonosság megállapí-
tására alkalmas igazolvány”-nyal együtt;

y) A személyi állomány és a fogvatartottak sürgõsségi
vagy egyéb egészségügyi ellátásában szükségszerûen
vagy engedéllyel résztvevõ személytõl (pl. mentõsök, or-
vos), a „Személyazonosság megállapítására alkalmas
igazolvány”;

z) A bv. intézetben fogvatartott katona állományilleté-
kes parancsnokától vagy annak megbízottjától „Szolgálati
igazolvány”.

2. A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy-
tõl adategyeztetés végett, a feladata ellátására feljogo-
sító igazolvány mellett a személyazonosító igazolvány is
kérhetõ!

3. A belépésre jogosító igazolványok szükség szerinti
azonosítását, az „IGAZOLVÁNY MINTATÁR” alapján
kell elvégezni.

III.
A be- és kiléptetés, valamint a bv. szerv területén

tartózkodás általános szabályai

1. A fogvatartotthoz kizárólag látogatási céllal érke-
zõ és az „intézeti látogatási értesítésen” feltüntetett sze-
mély léptethetõ be a bv. szerv területére. Amennyiben
olyan személy érkezik látogatási céllal, akinek neve az ér-
tesítésen nem szerepel, de az elítélt kapcsolattartói között
nyilvántartott, a látogatás végrehajtásának irányításával
megbízott vezetõ vagy nevelõ – az elítélt kérelme alap-
ján – a látogatást és a belépést engedélyezheti.

Ha külföldi elítéltet az illetékes külképviselet tagja nem
az általános látogatási idõben látogatja meg, a beléptetésé-
re a bv. szerv vezetõjével elõzetesen egyeztetett idõpont-
ban kerülhet sor.

A nem magyar állampolgárságú elítélthez külföldrõl ér-
kezett személy látogatását lehetõség szerint soron kívül is
engedélyezni kell.

2. A szakorvosi vizsgálatra jelentkezõ, szabadlábon
lévõ elítélt, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház érte-
sítése alapján léptethetõ be a bv. szerv területére. Az e
pontban meghatározott szabály a tököli Fiatalkorúak Bv.
Intézetére vonatkozik. A szakorvosi vizsgálatra beléptetett
elítélt a bv. szerv területén kizárólag kísérettel mozoghat.1

3. A fogvatartott képviselõje minden olyan szabad ál-
lampolgár lehet, akit a fogvatartott kizárólag a személyes
ügyeinek (pl.: polgári peres ügy, hagyatéki ügy, gépkocsi
eladás stb.) rendezésével írásban megbízhat. Ez a személy

1 Be. 598. § (2) bekezdés.

lehet családtag, barát, pártfogó, jogvégzett személy, törvé-
nyes képviselõ stb. A fogvatartott a megbízásra vonatkozó
szándékát a – képviseletre kijelölt személy adatait is tartal-
mazó – kérelmi lapon terjeszti elõ, melyhez csatolnia kell
az ügylet fennállását igazoló iratokat (pl. polgári peres
ügyben az eljáró bíróság igazolása, lakhelye szerinti ön-
kormányzattól, hogy hagyatéki ügyben érintett, saját tulaj-
donában van ingó és ingatlan vagyon, gépjármû stb.).

4. Az elõzetesen letartóztatott, ha a kapcsolattartói kör-
be nem tartozó személyt akar megbízni ügyeinek intézésé-
vel, a kapcsolattartói körbe történõ felvétel engedélyezését
magának kell kérnie a rendelkezési jog gyakorlójától.

A fogvatartott a fenti feltételek teljesülése után adhat
ügyeinek intézésére írásos meghatalmazást, melyet a fog-
vatartott képviselõje a bv. szerv területére történõ belépés-
kor köteles felmutatni. A belépést engedélyezni kell, ha a
fogvatartott képviselõje a meghatalmazásának a fogvatar-
tottal való aláíratása érdekében keresi fel a bv. szervet.

5. A fogvatartott képviselõje a meghatalmazás aláírá-
sáig a fogvatartottal csak ellenõrzés mellett beszélhet.
A meghatalmazás aláírását követõen a fogvatartott képvi-
selõje a fogvatartottal a bv. intézetben e célra kijelölt he-
lyiségében beszélhet.

6. A fogvatartott képviselõjének beléptetését meg kell
tagadni, ha a rendelkezési jog gyakorlója a fogvatartottal
való kapcsolattartását korlátozta vagy kizárta, illetve ak-
kor is, ha a (pl.: az elõzõ látogatás alkalmával, akár a bv.
szervvel, akár a megbízójával szemben tanúsított) maga-
tartása, illetve a vele kapcsolatosan rendelkezésre álló ada-
tok alapján arra lehet következtetni, hogy beléptetése ese-
tén a bv. szerv biztonságát, rendjét veszélyeztetheti.

7. Bûnmegelõzési célú látogatásra hivatali idõben, a
bv. szerv vezetõjével elõre egyeztetett idõpontban kerül-
het sor. Az 5 fõs létszámot meghaladó tanulói vagy hallga-
tói csoportot az oktatási intézmény által elõzetesen meg-
küldött névjegyzék alapján kell beléptetni, amelyen a név
mellett a személy anyja nevét, a születésének pontos dátu-
mát, illetve a személyazonosításra használt igazolvány
számát is fel kell tüntetni. A beléptetett személyek adatait
a „bv. intézetbe belépõ személyek nyilvántartó könyv-
be” nem kell bejegyezni, abban csak a belépõk létszám-
adatát kell rögzíteni. A névjegyzéket az ügyrendi szabá-
lyoknak megfelelõen kell tárolni és megõrizni.

8. A bv. szervhez szakmai látogatás céljából érkezõ kül-
földi állampolgár belépését az országos parancsnok enge-
délyezi.

9. A Rendelet 1. § (2) bekezdésében fel nem sorolt sze-
mélyek (pl.: kutatási munkát végzõk, sajtó munkatársai,
kulturális rendezvény elõadói, írók, mûvészek, neves spor-
tolók stb.) részére a belépést a bv. szerv vezetõje engedé-
lyezheti.

Fenti jogcímeken beléptetett személyek a bv. szerv
meghatározott területén jellemzõen kísérettel, kivételes
esetekben kíséret nélkül is mozoghatnak.
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10. A bv. szerv személyi állományának tagjai munka-
végzés céljából (hivatali idõben, hivatali idõtõl eltérõ idõ-
pontban, illetve a folyamatos-váltásos szolgálati idõbeosz-
tásnak megfelelõ idõpontokban) léphetnek be a bv. szerv
területére. Beléphetnek továbbá szabadidõben, szabadna-
pon, szabadság ideje alatt személyes ügyintézés (orvosi
rendelés, pénztár, étkezés, kondicionáló terem használat
stb.) céljából is, azonban a bv. szerv területén való moz-
gást kizárólag az ügyintézés helyszínére kell korlátozni.
A fogvatartottak elhelyezésére, foglalkoztatására és mun-
káltatására szolgáló helyszíneken történõ ügyintézést ki-
vételes esetekben a bv. szerv vezetõje, vagy az általa meg-
bízott vezetõ engedélyez.

11. Nem a bv. szerv, de a bv. szervezet állományába tar-
tozók (pl.: fogvatartott vagy anyagszállítás, szakmai ta-
pasztalatcsere, sportolás, egyéb hivatalos vagy személyes
ügy rendezése miatt) a bv. intézet parancsnokával vagy az
illetékes szakterület vezetõjével elõre egyeztetett idõpont-
ban léphetnek be.

12. A R. 4. §-ában meghatározott más, hivatalos vagy
szolgálati ügyben eljáró személyek a jogszabályban, illet-
ve a bv. szervezettel vagy a bv. szervvel kötött együttmû-
ködési megállapodásban meghatározott feladatuk végre-
hajtására léphetnek be a bv. szerv területére.

13. Állandó védelemben részesülõ állami vezetõk (vé-
dett személyek):

– A Magyar Köztársasági elnöke,
– A Magyar Köztársaság miniszterelnöke,
– A Magyar Országgyûlés elnöke,
– A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának el-

nöke,
– A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának el-

nöke
és a védelmüket ellátók beléptetése a bv. szerv és a védel-
met ellátó szervezet képviselõje közötti elõzetes egyez-
tetés szerint történik.

14. Az alábbi beosztást betöltõ személyek a nap bár-
mely szakában, idõkorlátozás nélkül léphetnek be a bv.
szerv területére:

– védett személyek,
– országgyûlési biztosok,
– az állampolgári jogok országgyûlési biztosának mun-

katársai,
– a bv. bíró,
– a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeleti és

jogvédelmi ügyész,
– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetõi,

és az ellenõrzésre kijelölt munkatársai,
– büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, helyette-

sei, az ellenõrzéssel megbízott munkatársai,
– a fogvatartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi

szervezet megbízott képviselõje.

15. Amennyiben a fenti személyek közül – a büntetés-
végrehajtás törvényességi felügyeleti és jogvédelmi

ügyész kivételével – bárki belépésre jelentkezik, a sze-
mélybejárati biztonsági felügyelõ hivatali idõben a pa-
rancsnoknak, hivatali idõn kívül a szolgálatban lévõ biz-
tonsági tisztnek köteles haladéktalanul jelentést tenni.

16. Idõkorlátozás nélkül léphetnek még be:
– a hatósági eljárás, nyomozati cselekményeket, illetve

a fogvatartottak bv. intézetbe történõ szállítását végzõ, fu-
társzolgálatot teljesítõ rendvédelmi szerv dolgozója,

– a személyi állomány és a fogvatartottak sürgõsségi
vagy egyéb egészségügyi ellátásában szükségszerûen
vagy engedéllyel résztvevõ személy (pl. mentõ, orvos),

– rendkívüli esemény felszámolásában résztvevõ – kü-
lön tervekben meghatározott – személyek.

17. A bv. szerv parancsnoka a belépés jogcímére utaló, a
ruházaton elhelyezhetõ jelzést (kitûzõ kártya) viselését
rendelheti el, melyet a területére belépõ személy a felsõ
ruházatra tûzve köteles viselni.

18. A bv. szerv területére nem vihetõ be a közbiztonság-
ra valamint az intézet rendjére és a fogva tartás biztonságá-
ra veszélyes eszköz és anyag, így különösen:

– a bv.-nél rendszeresített és egyes rendkívüli esemé-
nyek felszámolásakor alkalmazottak kivételével lõfegy-
ver, lõszer, robbanószer,

– gáz- és riasztó fegyver,
– szúró- vagy vágó eszköz,
– alkohol, kábítószer,
– mobiltelefon, rádió adóvevõ készülék,
– fényképezõgép, illetve hang és kép rögzítésére alkal-

mas más készülék.
Fentiekben felsoroltak bevitelét kivételes esetekben a

bv. szerv parancsnoka engedélyezheti.
A 10. pontban felsorolt beosztást betöltõk – a belépés-

kor történõ bejelentés mellett – külön engedély nélkül is
jogosultak a mobil telefon bv. szerv területére történõ be-
vitelére.

IV.
Belépésre jelentkezõ személyek ruházatának,

csomagjának ellenõrzése

1. A bv. szerv területére be nem vihetõ tárgyak tekinte-
tében a beléptetésre váró személytõl szóbeli nyilatkozatot
is kérni kell.

A beviteli tilalom alá esõ eszközöket a belépni szándé-
kozó személy önként, vagy a beléptetést végrehajtó sze-
mélyi állomány tagjának felszólítására köteles a megõr-
zésre kijelölt helyen elzárni.

2. A büntetés-végrehajtási bírótól, illetve a törvényessé-
gi felügyeletet ellátó büntetés-végrehajtási ügyésztõl a be-
léptetés elõtt a be nem vihetõ tárgyak tekintetében szóbeli
nyilatkozatot kell kérni.

3. A bv. szerv területére belépõ, futárszolgálatot telje-
sítõ rendõr a lõfegyvere leadása és személyazonossága
megállapítása után további ellenõrzés céljából nem tar-
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tóztatható fel, a ruházata, csomagja (futártáskája) nem el-
lenõrizhetõ. Amennyiben gépkocsival hajt be a területre, a
jármû belseje nem kutatható át, tõle a be nem vihetõ tár-
gyak tekintetében szóbeli nyilatkozatot kell kérni.2

4. A védõ – a belépéskor történõ bejelentési kötelezett-
ség mellett – külön engedély nélkül is jogosult kizárólag
hangfelvételre alkalmas készülék (pl. diktafon) bv. szerv
területére történõ bevitelére.

5. A hatósági eljárást, vagy nyomozati cselekményt
végzõ személy (pl. rendõrségi helyszínelõ) a feladata el-
végzéséhez szükséges hang- és képrögzítõ eszközöket,
hordozható számítógépet – a beléptetéskor történõ beje-
lentés mellett – a bv. szerv területére beviheti.

6. A bv. szerv területére belépõ személy ruházata, cso-
magja szemrevételezéssel és technikai eszközzel (kapuke-
retes és kézi fémkeresõvel, csomagvizsgáló berendezés-
sel), szolgálati kutya igénybevételével ellenõrizhetõ.

Indokolt esetben a ruházat (tüzetes motozással kizá-
rólag külön motozó helyiségben), kézzel, kézi fémkeresõ
igénybevételével közvetlenül is átvizsgálható, melyet a
bv. szerv személyi állományának a belépõ személlyel
azonos nemû tagja hajthat végre. A ruházat közvetlen
átvizsgálása során az érintett személy kizárólag a felöltõ
vagy nõi kabát, elkülönített motozó helyiségben a lábbeli
levételére kötelezhetõ.

Figyelmeztetés: A motozás semmilyen formája nem
történhet megalázó és szeméremsértõ módon!

7. Abban az esetben, ha a belépésre jelentkezõ személy
közli, hogy „szívritmus mesterséges fenntartására szol-
gáló készüléket” visel és azt hivatalos irattal is igazolja, a
ruházata csak kézi motozással ellenõrizhetõ, technikai
eszköz az ellenõrzéshez nem alkalmazható.

8. A bv. szerv területére láthatóan ittas, vagy bódult ál-
lapotban lévõ személy nem léptethetõ be. Ilyen esetben a
bv. szerv az ittas állapot ellenõrzésére, annak megállapí-
tására alkalmas eszközt (alkoholtesztert) jogosult alkal-
mazni.

Az ellenõrzést lehetõleg külön helyiségben (motozó
vagy váró) kell elvégezni, ha az érintett személy az ellen-
õrzéshez nem járul hozzá, a belépését meg kell tagadni, ez-
zel egyidejûleg a helyszín azonnali elhagyására kell fel-
szólítani.

Amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, az eltávo-
lítására a rendõrség segítségét kell kérni.

9. Abban az esetben, ha a belépni szándékozó személy a
személyazonosságának igazolásában, a ruházata és szemé-
lyi poggyásza átvizsgálásában nem mûködik közre, a bv.
szerv területére történõ beléptetését meg kell tagadni.

10. Amennyiben a beléptetett személy olyan magatar-
tást tanúsít, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát

2 A belföldi futárszolgálat tevékenységérõl szóló 44/1998. (X. 14.) BM
rendelet 7. § (3) bekezdés.

megsérti, a tevékenysége azonnali felfüggesztése mellett,
a bv. szerv területérõl ki kell utasítani.

11. Abban az esetben, ha a személybejárat és a gépjármû
bejárat elkülönülten mûködik, a gépjármûvel belépõ sze-
mélyek ruházatát kapukeretes és/vagy kézi fémkeresõvel
át kell vizsgálni. A jármûveket és rakományukat – akár
speciálisan kiképzett kutya igénybevétele mellett – alapos
ellenõrzésnek kell alávetni.

12. Mezõgazdasági jellegû bv. szerveknél a beléptetést
a külsõ zónában (az illetékességi terület határán) a pa-
rancsnok a helyi sajátosságok figyelembevételével szabá-
lyozza. A fogva tartásra kijelölt területre azonban a fenti
szabályokat kell alkalmazni.

13. A bv. szerv területére történõ belépéskor alkalmazott
szabályokat a kilépéskor értelemszerûen alkalmazni kell.

14. A bv. szerv területére belépõ személyt a belépés sza-
bályairól, illetve a bv. szerv rendjére és biztonságára vo-
natkozó elõírásokról írásban (melléklet tartalmazza), in-
dokolt esetben szóban is tájékoztatni kell. Az írásos tájé-
koztatót olyan helyen kell kifüggeszteni, ahol az még a be-
léptetés megkezdése elõtt mindenki számára látható és ol-
vasható.

Budapest, 2008. április 30.

Dömény Sándor s. k.,
bv. dandártábornok

Melléklet

T Á J É K O Z T A T Ó
a bv. szerv területére belépõ személyek részére

a be- és kiléptetés, illetve a benntartózkodás
szabályairól

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Ön büntetés-végrehajtási szerv (a továbbiakban: bv.
szerv) területére kíván belépni. A be- és kiléptetésre, to-
vábbá a bv. szerv területén történõ mozgásra, a bv. szerv
rendjére és biztonságára, a büntetés-végrehajtási szerve-
zetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 14. §-ában, továbbá
a büntetés-végrehajtási szervek területére történõ
be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szer-
vek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló
44/2007. (IX. 19.) IRM rendeletben meghatározott szi-
gorú szabályok vonatkoznak.

Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, ismerje meg a
bv. szerv rendjét azért, hogy a benntartózkodása idején ne
kerüljön kellemetlen helyzetbe, a tájékozatlanságból ere-
dõen ne kerüljön sor Önnel szemben rendszabályozó in-
tézkedés megtételére.

1. A bv. szerv területére belépni szándékozó személy a
személyazonosságának és a belépés indokának a megálla-
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pítása céljából köteles magát igazolni, melyhez az alábbi
okmányok fogadhatók el:

– érvényes „Személyazonosító igazolvány” vagy,
– érvényes „Vezetõi engedély” vagy,
– érvényes „Útlevél”,
– az elítélt látogatójától a látogatási engedély és a fenti

személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány
valamelyikével együtt.

2. A bv. szerv területére TILOS bevinni az alábbi tár-
gyakat vagy eszközöket:

– lõfegyver, lõszer, robbanószer,
– gáz- és riasztó fegyver,
– szúró- vagy vágó eszköz,
– alkohol, kábítószer,
– mobiltelefon, rádió adóvevõ készülék,
– fényképezõgép, illetve hang és kép rögzítésére alkal-

mas más készülék.

3. Fenti eszközöket a belépni szándékozó személy ön-
ként, vagy a beléptetést végrehajtó személyi állomány tag-
jának felszólítására köteles a megõrzésre kijelölt helyen
leadni vagy saját kezûleg elzárni.

4. Fenti jogszabályok értelmében a bv. szerv területére
belépõ személy ruházata, csomagja szemrevételezéssel és
technikai eszközzel (kapukeretes és kézi fémkeresõvel,
csomagvizsgáló berendezéssel), szolgálati kutya igénybe-
vételével ellenõrizhetõ. Indokolt esetben a személy, kizá-
rólag motozó helyiségben (a bv. szerv állományába tartozó
azonos nemû személy által) tüzetes motozással, kézi fém-
keresõ alkalmazásával megmotozható. A ruházat közvet-
len átvizsgálása során kivételesen indokolt esetben Ön a
felöltõ, a zakó vagy nõi kabát és a lábbeli levételére köte-
lezhetõ.

A motozás nem történhet megalázó és szemérem-
sértõ módon!

Amennyiben Ön „szívritmus mesterséges fenntartá-
sára szolgáló készüléket” visel és azt hivatalos irattal
igazolni tudja, arról a beléptetést végzõ személyt a sze-
mélyazonosságának megállapításakor szíveskedjen tá-
jékoztatni!

5. A bv. szerv területére láthatóan ittas, vagy bódult ál-
lapotban lévõ személy nem léphet be. Amennyiben a be-
léptetés során arra utaló jelet tapasztal a személyi állo-
mány tagja, az alkoholos befolyásoltság ellenõrzésére, ar-
ra alkalmas eszközt (alkoholtesztert) alkalmaz.

6. Abban az esetben, ha a belépni szándékozó személy a
fentiekben foglalt intézkedéseknek nem tesz eleget, a be-
léptetést megtagadjuk, a bv. szerv területének elhagyására
szólítjuk fel. Ellenállása esetén, akár a rendõrség segítsé-
gével eltávolítjuk.

7. Amennyiben a beléptetést követõen olyan magatar-
tást tanúsít, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát
megsérti, a tevékenységet azonnal beszüntetjük, a bv.
szerv területérõl történõ eltávolítása érdekében Önnel
szemben a 6. pontban leírtak szerint járunk el.

8. A bv. szerv a belépés jogcímére utaló jelzést (kitûzõ
kártyát) biztosít, Ön azt a meghatározott módon, a felsõru-
házaton köteles viselni. A benntartózkodás ideje alatt kizá-
rólag a kitûzõ kártyán meghatározott területen, helyiség-
ben tartózkodhat.

9. Ha a beléptetése során alkalmazott intézkedéseink
valamelyikét sérelmesnek tartja, joga van az intézkedéssel
kapcsolatosan panaszt tenni a bv. szerv vezetõjénél, a bün-
tetés-végrehajtás országos parancsnokánál, az igazságügyi
és rendészeti miniszternél, illetve az állampolgári jogok
országgyûlési biztosánál.

Büntetés-végrehajtási szerv vezetõje
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