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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mirkóczki Ádám
(Jobbik) országgyűlési képviselő ,, Mikor szüntetik meg végre a Debrecenben található
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből (Iparkamara utca 1.) napi szinten
kihallatszódá ordítozást?" című, K/860. számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.
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BM13802..,g /2018 Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik)
K/860. számú, ,.Mikor szüntetik meg
végre a Debrecenben található Hajdú
Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
intézetből (iparkamara utca 1.) napi
szinten kiha/latszódó ordítozást?"
címen benyújtott írásbeli kérdésére

Mirkóczki Ádám úr részére
országgyűlési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján ,,Mikor
szüntetik meg végre a Debrecenben található Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetből (Iparkamara utca 1.) napi szinten kihallatszódó ordítozást?" címmel benyújtott,
K/860. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

Az írásbeli kérdésben hivatkozott önkormányzati képviselő Belügyminisztériumhoz címzett
bejelentésére a feladat- és hatáskörrel rendelkező Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
2018. július 5-én válaszolt.

Az ügyben a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a rendőrség közreműködésével
számos intézkedést tett. A bv. intézet házirendje rögzíti, hogy tilos a zárkában hangoskodni, az 
ablakból kikiabálni, jeleket adni. A szabályt megszegő fogvatartottal szemben fegyelmi,
szabálysértési eljárás indul. Az épület külső útvonalainak ellenörzését a szolgálati utasítás
előírásának megfelelően végzi a bv. intézet állománya. A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága megkereséssel élt a Debreceni Rendőrkapitányság felé, melynek eredményeképpen
a Debreceni Rendőrkapitányság közterületi állománya a bv. intézet környezetében fokozottabb
ellenőrzést hajt végre.

A bv. intézet más épületbe való költöztetése nincs napirenden. A bv. intézet 1895-ben létesült, az
épület a társasház megépítésekor is bv. intézetként működött. A társasház építésekor nem érkezett a
büntetés-végrehajtási szervezethez az elköltöztetésére vonatkozó kérdés. Mindezekre tekintettel a
kártalanítására vonatkozó felvetés nem megalapozott.
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