
 

 

 

 
 

Együttműködési megállapodás 
 

 
 
Amely létrejött a Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.; adószám: 
15789422-2-20;) - képviseletében eljár Rigó Csaba Balázs Kormánymegbízott - és a Zala Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézete (8900 Zalaegerszeg, Várkör 4.; adószám: 15752318-2-51; 
továbbiakban: BV. Intézet) – képviseletében eljár Simon Attila bv. ezds. intézetparancsnok - 
között. 
 
 
Az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat a Zala Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) – képviseletében eljár dr. Novákné dr. Lang 
Szabina igazgató – látja el. 
 
Célja:  
 
A BV. Intézet részt vesz az állam büntető hatalmának gyakorlásában, ennek során jelentős szerepet 
játszik a bűnmegelőzésben, a közrend védelmében.  
 
A Szolgálat célja a bűnismétlés kockázatának csökkentése. A pártfogó felügyelő az alternatív 
büntetések végrehajtásával, az elkövető szükséges mértékű és következetes ellenőrzésével elősegíti 
a büntetőjogi következmények maradéktalan érvényesülését, a közösség védelmének erősítését; 
támogató tevékenységével növeli az elkövető társadalmi integrációjának esélyét. A Szolgálat a 
helyreállító igazságszolgáltatás elve alapján működik. Célja, hogy az elkövető szembesüljön tettének 
következményeivel, s hogy az áldozat, a megsértett közösség és a bűnelkövető közötti közvetítéssel a 
bűncselekmény okozta károk mérséklődjenek. Feladatai végrehajtása során segíti a 
szabadságvesztésből szabadulók beilleszkedését, elősegítve ezáltal a bűnismétlés kockázatának 
csökkentését. 
 
Az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet, a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet, valamint a 17/2003. (VI.24.) 
IM. rendeletben foglaltak alapján a Szolgálat és a BV. Intézet között szakmai együttműködés kiépítése 
és kölcsönös információnyújtás biztosítása a célból, hogy az együttműködő felek feladataikat az 
esküjűkhöz híven és a társadalom érdekében a legmagasabb szinten tudják ellátni. Feladataik 
összehangolása útján megteremtik annak a lehetőségét – a nevelés és reszocializáció útján -, hogy a 
táradalom védelme érdekében a szabadságvesztését töltő elítéltek szabadulásukat követően 
ismételten bűncselekményt ne kövessenek el. 

 
 
 
A Szolgálat vállalja: 
 
 
 Elemző fórumokon, konzultációkon való részvételt, információcserét. 
 A Bv. Intézet megkeresésére környezettanulmányt készít az enyhébb végrehajtási szabályok 

alkalmazását megelőzően is. 
 Az önkormányzatokkal és egyéb intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tart fenn a 

szabadulásra történő felkészítés érdekében. 
 A munkatársak részére elkészített igazolványokból egy fénymásolt példányt eljuttat az 

intézethez. A jelenleg állományban lévő pártfogó felügyelők igazolványainak a másolata jelen 
együttműködési megállapodás mellékletét képezi. ( 1. számú melléklet ) 

 A Szolgálat munkatársai tudomásul veszik, hogy érvényes okmányokkal léphetnek az 
Intézetbe és a beléptetési, biztonsági rendszabályoknak kötelesek magukat alávetni. 

 A Szolgálat munkatársai tudomásul veszik, hogy az Intézet rendjére és a fogva tartás 
biztonságára veszélyes tárgy, eszköz, így különösen lőfegyver, lőszer, robbanószer, szúró- 
vagy vágó eszköz, tudatmódosító szer, telefon, hang és képfelvevő, vagy rögzítő készülék 
behozatala tilos, 

 A Szolgálat munkatársai tudomásul veszik, hogy a tudomásukra jutó szolgálati titkot kötelesek 
megtartani. 



 

 

 

 A Szolgálat munkatársai tudomásul veszik, hogy a fogvatartottra vonatkozó információt - csak 
az arra jogosultaknak - kizárólag objektívan, őszintén és teljes körűen adhatnak és 
továbbíthatnak. 

 A Szolgálat munkatársai tudomásul veszik, hogy a szakmai munka végrehajtásával 
kapcsolatos eseményeket, híreket és információkat kötelesek korrekt módon kezelni, arról 
más személyeknek, szervezeteknek, így különösen a médiának csak a jogosultságuk és 
hatáskörük szigorú betartásával nyilatkozhatnak.  

 A Szolgálat munkatársai tudomásul veszik, hogy a fogvatartottól szívességet, magánjellegű 
adatot vagy információt nem fogadhat el. Feladataik teljesítéséért, illetőleg az előírások 
megszegéséért sem a fogvatartottaktól, sem más magánszemélytől semmiféle előnyt 
(beleértve a csekély értékű ajándékot is), ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el.  

 A börtönpártfogolást, az utógondozást a pártfogó felügyelő végzi (1979. évi 11. tvr. 114. §-a 
(2) bekezdése). A Bv. Intézetben büntetésüket töltő elítéltek látogatása a kapcsolattartás a bv. 
intézet székhelye szerint illetékes megyei Szolgálat kijelölt pártfogó felügyelőjének a feladata. 
(17/2003. ( VI.24.) IM. rendelet). A kijelölt pártfogó felügyelő neve az együttműködési 
megállapodás mellékletét képezi. ( 2. számú melléklet ) 

 Havonta a Szolgálat kijelölt munkatársa az érdeklődő fogvatartottak részére tájékoztatást ad a 
szabadulásra felkészítés céljából, munkalehetőségekről, átképzésekről, tanfolyamokról, 
álláskeresési támogatásokról; álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről, a 
szabadulással kapcsolatos tennivalókról. Ennek keretében egyéni elbeszélgetést végez (a 
fogvatartott problémaorientált meghallgatása, segítségnyújtás a fogvatartott családi 
kapcsolatainak helyreállításában, tájékoztatás a szociális támogatás lehetőségeiről, 
kérelmezésének módjáról), csoportos tájékoztatást, megbeszélést tart. 

 A Szolgálat kijelölt munkatársa kéthetente fogadóórát tart a Bv. Intézetben. 
 
 
A Bv. Intézet vállalja: 
 
 
 Elemző fórumokon, konzultációkon való részvételt, információcserét. 
 Biztosítja a Szolgálat munkatársainak a belépését a Bv.Intézetbe. 
 Meghatározott keretek között lehetőséget biztosít a Szolgálatnál gyakorlatukat töltő hallgatók 

részére a Bv. Intézet és annak tevékenységének bemutatására. 
 Elősegíti a Szolgálat munkatársainak a felkészítését a BV. Intézet – rájuk vonatkozó – 

előírásainak megismerésében. 
 Gondoskodik a Szolgálat munkatársainak a BV. Intézeten belüli személyes biztonságáról, a 

pártfogó felügyelőt az általa tartott meghallgatások, foglalkozások idejére ellátja személyi 
riasztóval. 

 A pártfogó felügyelői meghallgatások és foglalkozások idejére helyiséget biztosít. 
 A Szolgálat által, vagy közreműködésével megjelenő, az elítélteket tájékoztató, segítő 

kiadványok terjesztéséhez hozzájárul. 
 A fogvatartottak számára biztosítja a lehetőséget a meghallgatásokon, foglalkozásokon való 

részvételre. 
 A befogadást követően a házirendben foglaltak alapján tájékoztatja a fogvatartottakat a 

Szolgálat igénybevételének lehetőségéről. 
 Figyelemmel a 6/1996 (VII.12) IM. rendelet 18. §-ának (1) bekezdésére a Bv. Intézet az olyan 

elítélt befogadásáról, akivel szemben közérdekű munka büntetés vagy pártfogó felügyelet 
intézkedés végrehajtása van folyamatban, 72 órán belül tájékoztatja az elítélt lakóhelye 
(tartózkodási helye) szerint illetékes Szolgálatot. 

 
 
Az együttműködő felek közös feladatai: 
 

 Az együttműködő felek a megállapodásban foglaltak végrehajtásának tapasztalatait, az 
együttműködés eredményeit évente közösen értékelik és meghatározzák a jövőbeni 
feladatokat. 

 Folyamatos kapcsolattartással a BV. Intézet részéről Porubszky Szabolcs bv. szds. Urat, 
a Szolgálat részéről Henczi Attila igazgató-helyettes Urat bízzák meg. 

 Az együttműködést érintő értekezletekre, rendezvényekre biztosítják a képviseletet. 
 A Szolgálat és a BV. Intézet megbízottai rendszeresen egyeztetik a mindenkori tényleges 

feladatokat, összehangolják a tennivalókat. 
 
 



 

 

 

 
 
 
Előre nem látható új körülmény felmerülése esetén jelen megállapodás bármelyik fél 
kezdeményezésére, közös megegyezéssel módosítható.  
 
Az együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal és szándékukkal mindenben megegyezőt 
aláírásukkal hitelesítik. 
 
Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
 
 
Kelt; Zalaegerszeg, 2011. december 01.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rigó Csaba Balázs      Simon Attila bv. ezrdes 
Zala Megyei Kormányhivatal                                              Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
     Kormánymegbízott            Parancsnok                 


