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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Meddig kufárkodik a kormány a büntetés-végrehajtási 
felügyelők életpálya-modelljével és a büntetés-végrehajtó intézetek biztonságával?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A büntetés-végrehajtó  intézetek  biztonságos,  szakszerű  őrzése,  valamint  az  e  feladatot  ellátó
szakemberek  anyagi  és  erkölcsi  megbecsülése  pártpolitikától  független  közös  társadalmi  érdek.
Ezzel szemben azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP kormány e területen is káoszt teremt szakmai és
egzisztenciális  vonatkozásban  egyaránt.  Ennek  „állatorvosi  lova”  amit  a  választókerületemhez
tartozó Sopronkőhidán fellelhető fegyház és börtön intézményével kapcsolatban tapasztalhatunk.

Lakhatási  problémák,  alulfinanszírozottság,  akut  létszámhiány,  és  szakmaiatlan  kormányzati
intézkedések  –ez  alkotja  azt  a  problémahalmazt,  mellyel  a  Sopronkőhidai  Fegyház  és  Börtön
mintegy 300 fő egyenruhás dolgozója a napi szintű munkavégzése során szembesül. Sopronkőhida
jelentős  területe  szolgálati  lakásokból  áll.  A  régi  szabályozás  szerint  a  büntetés-végrehajtási
szervezet dolgozói nyugdíjba vonulásukat követően is maradhattak szolgálati lakásaikban, sőt, az
esetlegesen özveggyé váló férj/feleség/gyermek is maradhatott. A jelenlegi szabályozás viszont csak
5+3 évre engedélyez lakást egy büntetés-végrehajtási felügyelőnek, azt is csak üresedés esetén. Új
szolgálati lakások nem épülnek, pedig hely lenne hozzá, illetve számos korszerűtlen átvizesedő és
egészségtelen  légkörű  földszinti  lakás  felújításával  vagy  bontás  utáni  újjáépítésével  lehetne  a
problémát orvosolni.  Mégsem történik e téren semmi, a jelenlegi szabályozás pedig a büntetés-
végrehajtási  felügyelők  jövőjét  teljesen  bizonytalanná  teszi.  Ehhez  kapcsolódóan  szeretném
megjegyezni, hogy az albérlet árakat Sopronban nem erre a bérszínvonalra találták ki, hiszen ma
egy 10 év szolgálati viszonnyal rendelkező bv-dolgozó fizetése mindössze nettó 180 ezer forint,
megélhetésüket pedig a Cafeteria-rendszer ésszerűtlen átalakítása is tovább nehezíti.



Ilyen körülmények között  nem lehet csodálkozni azon, hogy a szakmát mára akut létszámhiány
sújtja.  2008-ban  egy  szakasz  még  átlagban  23-25  főből  állt,  mára  ez  a  szám átlagát  tekintve
mindössze  10  főre  esett  vissza.  A nyilvánvaló  létszámhiányt  pedig  statisztikai  trükkökkel  és
kozmetikázásokkal  leplezik,  példának  okáért  egy bv-felügyelő  felmondása  esetén  státusza  vagy
szétosztásra, vagy nemes egyszerűséggel megszüntetésre kerül.

Miképpen azt Dr. Varga Damm Andrea képviselőtársam a „büntetés végrehajtási szervezetről szóló
1995. évi CVII. törvény módosítása” vitájában részletes indoklással kifejtette, szakmai szempontból
teljeséggel  elfogadhatatlan  az  olyan  eljárás,  mely  a  létszámhiányt  megfelelő  képzettséggel  és
szakmai ismeretekkel nem rendelkező fegyveres biztonsági őrök alkalmazásával kívánja megoldani,
hiszen ez a büntetés-végrehajtó intézet és mindannyiunk biztonságát veszélyezteti! Kérdezem tehát
miniszter  urat:  Milyen  konkrét  javaslatokkal  szolgálnak  a  problémák  megoldására?  Meddig
kufárkodik  a  kormány  a  bv-állomány  életpálya-modelljével  és  a  büntetés-végrehajtó  intézetek
biztonságával?
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