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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekben olyan szigorításokat
vezettek be, amelyek jelentősen megnehezítik a
fogvatartottak és a hozzátartozóik kapcsolattartását.
Bejelentő sérelmezi, hogy a fogvatartottak részére
csomagot nem lehet küldeni, valamint a telefon
letéti díja és az alkalmazott percdíj nagyon magas.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, a Belügyminisztérium az alábbiak szerint
tájékoztatott.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt figyelmet fordít a
látogatófogadások biztonságos megvalósítására a büntetés-végrehajtási
intézetekben. A látogatófogadások alkalmával a plexifal rendszeresítése és a
testi kontaktus tiltásának bevezetése az év folyamán valamennyi büntetésvégrehajtási intézetben megvalósult. A szigorítást az tette indokolttá, hogy
számos hozzátartozó látogatófogadás alkalmával kívánt tiltott tárgyat
eljuttatni a fogvatartottak számára. Mindezek kompenzálása érdekében az
intézetek mindent megtesznek a családi beszélők számának növelése
tekintetében, amikor is a látogatófogadásra a többi fogvatartottól és
látogatóiktól elkülönülten kerülhet sor.
A beadványban tett állítással ellentétben a csomagküldés betiltására nem
került sor, azonban folyamatban van a rendszer átdolgozása.
A fogvatartottak telefonbeszélgetés útján történő kapcsolattartásával
kapcsolatban az eljáró szerv arról tájékoztatta a bejelentőt, hogy a
beadványban említett 35000.- Ft nem a készülék ára, hanem mobiltelefon
óvadékként kerül elkülönítésre a fogvatartottak számláján. Amennyiben a
fogvatartott nem okoz kárt a büntetés-végrehajtási (továbbiakban bv.)
szervezet - közvetetten az adófizetők - számára, úgy ez az összeg
hiánytalanul visszajár. Az összeg azért magasabb, mint a készülék pótlásának
költsége, mert feltehetően a bv. szervezetnek további készülékeket kell
beszereznie, amelyek pótlási költsége várhatóan magasabb lesz, mint a
jelenlegi készülékeké, így a jelenleg mobiltelefon óvadékként alkalmazott
összeg a magasabb árú készülékek pótlása esetén is elegendő fedezetet nyújt.
A percdíjak nem összehasonlíthatóak a tömegesen publikus célra igénybe
vehető nyilvános mobiltelefonos szolgáltatási percdíjakkal, mert ez a
szolgáltatás egy speciális informatikai infrastruktúrára épül. A beszerzési
eljárás - a beszerzés megindításakor hatályos - a minősített adatot, az ország
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján került megvalósításra.

