
Az év köz
ben többször 

jelentősen emelkedő 
fogvatartotti létszám

ból, illetve az egyre 
bővülő munkáltatásból 

eredően megnövekedett 
feladatainkat gyakorlatilag 

változatlan személyi feltételek mellett hajtottuk végre.

tály elhelyezésére szolgáló, az előírt szabályoknak min
den tekintetben megfelelő körlet kialakítása történt meg, 
valamint felújításra és átépítésre került az Ipoly Cipőgyár 
Kft. gépjármű bejárati kapuja a hozzátartozó szolgálati 
helyiséggel együtt.

A Váci Fegyház és Börtön személybejárata teljesen 
megújult, ugyancsak átalakították a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet mindkét objektumában az intézet, 
illetve a körlet bejáratát. A Heves Megyei Bv. Intézet biz
tonsági rendszere hatékonyabbá vált egy röntgensuga
ras csomagvizsgáló berendezés beszerzésével.

Biztonság

Folytatódott a biztonsági tevékenységet szabályozó in
tézkedések összeállítása, megjelent a szolgálati kutyák 
rendszeresítéséről, beszerzéséről, tartásáról és alkal
mazásáról szóló Szakutasítás. A Legfőbb Ügyészséggel 
együttműködve felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az ese
mények jelentési rendjéről szóló Szabályzatot. Kiadtuk 
a kényszerítő eszközökkel kapcsolatos Szabályzatot, 
amely elsősorban a gyakorlati alkalmazásukra ad irány- 
mutatást. A megváltozott felsőbb szintű szabályoknak 
megfelelően felülvizsgáltuk a fegyverzeti szakanyagokra 
vonatkozó eljárásrendet, valamint kiadtuk az EDR 
rendszer üzemeltetésével összefüggő rendelkezéseket

Központi szervezésben történt meg a műveleti csopor
tok képzése, valamint a kényszerítő eszközök alkal
mazására vonatkozó gyakorlati oktatás.

Nőtt a társszervekkel való együttműködés intenzitá
sa, amely során folyamatosan kerestük a lehetőséget a 
személyi állomány képzéseinek közös végrehajtására, a 
szervezett oktatásokon, gyakorlatokon való kölcsönös 
részvételre. Kiemelt jelentőségűnek tekinthető az ORFK 
Dunakeszi Oktatási Központjával, a szolgálati kutyák és 
vezetőik felkészítése tekintetében megújított együtt
működés.

Az évfolyamán több intézetben valósult meg a biztonsá
gi rendszer fejlesztését célzó beruházás és felújítás. A 
Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a biztonsági osz-

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben megtörtént az 
eddig különleges biztonságú körletként (KBK) működő 
elhelyezési körletrész építészeti felújítása, illetve a 
hosszúidejű speciális rezsim (HSR) körletként való üze
melésének előkészítése.

Emellett több intézetben korszerűsítették az őr- és szol
gálati helyiségeket, új öltözőket alakítottak ki, valamint 
öt bv. szervnél kezdődött meg a bástyafal részleges felú
jítása.

A biztonságtechnikai rendszerek vonatkozásában helyi 
szinten a kamerák cseréjében, darabszámúk növelésé
ben történt előrelépés, továbbá központilag 259 db 
energiatakarékos monitort szereztünk be. Jelentős 
mértékben segítette a szaktevékenység biztonságos 
végrehajtásához szükséges kommunikációt az év során 
vásárolt 39 db EDR készülék.

Saját forrásból végrehajtottuk a biztonságos működés 
fenntartásához elengedhetetlen fejlesztéseket, 
megtörtént az éves lőgyakorlatokhoz szükséges lőszer
mennyiség, a mozgáskorlátozó eszközök, kézi fém
keresők, illetve pengeéles dróthengerek beszerzése is.

Az elmúlt év egyik kiemelt feladata a fogvatartotti 
munkáltatás bővítése volt.Jelentős eredményeket értünk 
el ezen a téren, ugyanakkor a bekövetkezett rendkívüli 
események a szakmai feladatok áttekintésére, a végre
hajtás következetes ellenőrzésére irányították rá a figyel
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met. Az év során mindhárom fogolyszökés munkahelyről 
történt. Két esetben az intézet mellett működő gazdasá
gi társaság területét, egy esetben pedig egy külső vál
lalkozó telephelyét hagyta el engedély nélkül az elítélt. A 
fogvatartottakat rövid időn belül sikerült elfogni.

A fogvatartottak által elkövetett öngyilkosságok száma 
a korábbi évhez képest eggyel csökkent (8 eset), szintén 
eggyel kevesebb szuicid kísérlet történt (34 eset), ame
lyek befejezését a gyors észlelésnek köszönhetően 
sikerült megakadályozni. Minden egyes cselekményhez 
kapcsolódóan megtörtént a körülmények és az ese
ményhez vezető okok alapos kiértékelése. Ugyanakkor 
egy átfogó szakmai munka keretében megkezdtük az 
elmúlt 13 év ilyen jellegű eseteinek részletes feldolgo
zását, amely a megelőzés érdekében bevezetendő intéz
kedések hatékonyabbá tételét szolgálja.

A fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett 
cselekményeinek száma a továbbra is fennálló elhelye
zési nehézségek és az megnövekedett létszám ellenére 
összességében nem emelkedett túlzott mértékben. A 
súlyos testi sértések (2011:96, 2012: 98 eset) magatartá

si jellemzője, hogy az előzetes szóváltást bántalmazás 
követte. Szemérem elleni erőszak 32 (2011: 27), kény
szerítés 156 (2011: 131), rablás 29 (2011: 35) alkalom
mal fordult elő. Súlyos eseményként említendő, hogy 
decemberben egy fogvatartott olyan mértékben bán
talmazta a zárkatársát, hogy a sértett később belehalt a 
sérüléseibe. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt 
indított eljárást az érintett elítélttel szemben.

Az előző évhez képest kismértékben csökkent a személyi 
állomány tagjai ellen irányuló támadó jellegű maga
tartások száma (2011: 68, 2012: 66).

A bv. szervek területén előtalált mobiltelefonok meny- 
nyisége évről-évre jelentősen csökkent. Ez a tendencia 
folytatódott tavaly is (2011: 511 db, 2012: 437 db). Emel
lettjavult az előzetes felderítési arány is, mert az előtalált 
készülékek közel egyharmada el sem jutott a fogvatar- 
tottakhoz.

A bv. szerveken kívüli mozgatások során nem történt 
rendkívüli esemény. Az előállítások száma az előző évivel 
szinte azonos (2011: 51 284, 2012: 51 016), a szállításoké
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A fogvatartottak elhelyezése,

Elotalált mobiltelefonok száma 2004-2012
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A fogva tartott személyek száma az 
év során többször emelkedett, egyes 
időszakokban tartósan meghaladta a 
17 600 főt (140%-os átlagtelítettség), 
azonban az összlétszám december 
31-én 17 179 fő volt, amely az előző 
év záró adataihoz hasonlóan 137%-os 
telítettséget jelentett.

kismértékben csökkent (86 732-ről 83 012-re). Említés
re méltó azonban, hogy a körültekintőbb szervezésnek 
köszönhetően a célszállítások száma 13%-kal (2 975 
esettel) volt kevesebb.

Az elhelyezési lehetőségek javítása érdekében működ
tetett telítettség-kiegyenlítő programunk során 6 160 főt 
csoportosítottunk át, biztosítva ezzel a zsúfolt, megyei 
jellegű intézetek folyamatos működőképességét.

A fogvatartottak átlagos létszáma az 
évek óta megfigyelhető dinamikának 
megfelelően január és március, vala
mint július és október között erőteljesen 
emelkedett, a köztes időszakokban

2012 mérsékeltebb ütemben csökkent. A leg
kisebb létszámot - a korábbi évekhez 

hasonlóan - júniusban, illetve az év végi ünnepek körül 
(decemberben és januárban), a legmagasabbat március
ban tapasztaltuk. Az év egészére kivetítve a fogvatar
tottak átlagos létszáma 17 517 fő volt, amely 139%-os 
telítettségi szintet jelent. A telítettség időszakos eny
hítése érdekében a Szegedi Fegyház és Börtön Nagyfai 
objektumában április 15-én megnyitottuk és október 
15-éig üzemeltettük az úgynevezett „nyári börtön" kör
letrészt, amit fogvatartotti munkaerővel újítottak fel.

Előállítások, szállítások száma 2008-2012
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A fogvatartotti létszám és a befogadóképesség alakulása
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Az előzetesen letartóztatottak száma minimálisan, 13 
fővel 4 888 főre növekedett, ezzel arányuk a teljes fogva
tartotti populációban 28,4%. Továbbra is jelentős ellen
ben a folyamatban lévő büntetőügyben érintett elítéltek 
száma, ami a szállítási, megőrzéssel kapcsolatos elhe
lyezési és előállítási feladatainkat növeli.

Kismértékben növekedett az előző évhez viszonyítva a 
hosszabb ideje letartóztatottak létszáma, összesen 177 
fő volt 24 hónapnál régebben előzetes letartóztatásban. 
Ebben szerepet játszik a büntetőeljárási jogszabályok 
korábbi változtatása, amely alapján a letartóztatás ma
ximális tartama - egyes, kiemelt súlyú bűncselekmények 
esetében - 48 hónap lehet.

Fogvatartottak megoszlása

11981
Jogerősen
elítéltek

4888
Előzetesen

letartóztatottak

128
Elzárást
töltők

1%

182
Kényszer

gyógykezeltek
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Az év értékelése 2012

A fogvatartottak létszámának alakulása 2012-ben (fő)

17 700 ---

jan. febr. marc. ápr. máj. jún.

A jogerősen elítéltek létszáma kismértékű, 37 fős csök
kenéssel 11 981 fő volt. Bár az elítéltek összlétszá- 
ma érdemben nem változott, azon belül számottevő 
átrendeződés történt. A teljes elítéltpopulációt vizsgál
va továbbra is a börtön végrehajtási fokozat dominál, 
a jogerős szabadságvesztést töltők 58%-a ebbe a 
csoportba tartozik. A legsúlyosabb, fegyház végrehaj
tási fokozatba tartozók létszáma 10%-kal (323 fővel) 
növekedett, míg a legenyhébb, fogház fokozatú ítéletet 
töltők száma (ideértve a pénzbüntetés és a közérdekű 
munka átváltoztatása nyomán kiszabott büntetéseket 
is) 18%-kal (270 fővel) csökkent az egy évvel ezelőtti 
mértékhez viszonyítva.

I I I I I I

júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Jogerősen elítéltek megoszlása

3453 7149 1379
Fegyház Börtön Fogház

Az elzárást töltők létszáma gyakorlatilag változatlan, 
128 fő. A hatályba lépett új szabálysértési jogszabály 
több releváns változást hozott. A büntetés-végrehajtás 
szintjén ez létszámtöbbletet ugyan nem okozott, de a 
rendőrségi fogdák szerepének háttérbe szorulásával 
a különösen rövid, gyakorta egy-két napos elzárások 
végrehajtása többletfeladatot jelent az intézetek 
számára.

A kényszergyógykezeltek létszáma 182 fő, elhelyezésük 
folyamatosan biztosított az IMEI-ben.

A fiatalkorú fogvatartottak létszáma 514 fő volt, ezzel 
arányuk a teljes fogvatartotti populáción belül továbbra 
is 3%.

A női fogvatartottak létszáma 1 241 fő, az összlétszámon 
belüli arányuk alacsony, elhelyezésük azonban komoly 
belső koordinációt igényel, mivel a számukra fenntartott 
végrehajtó intézetek száma korlátozott. Az egységes le
terhelés érdekében célzott átcsoportosításokkal folyama
tosan kiegyenlítettük a női fogvatartást biztosító bv. in
tézetek telítettségét.

A nem magyar állampolgárságú fogvatartottak létszáma 
36 fővel, 621 főre növekedett. Az összesen 52 országból 
származó fogvatartottak közül a legtöbben továbbra is 
Románia, Vietnám és Szerbia állampolgárai.
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Az intézetek tartósan magas telítettségével összefüggés
ben továbbra is nagyszámú átszállítási kérelem (6 690 
fő fogvatartott/19 312 ügyirat) érkezett. A fogvatartottak, 
hozzátartozóik és jogi képviselőik által indított kérelmek 
mellett jelentősen megnövekedett az intézetek által hi
vatalból indított átszállítások száma.

Szabadságvesztés-büntetés félbeszakítására irányuló 
kérelmet 961 alkalommal terjesztettek elő (2011: 1036 
alkalom). Az engedélyezett 176 esetből mindössze egy 
alkalommal nem tért vissza az elítélt, akit később a 
rendőrség elfogott, ismételt befogadása megtörtént.

BÜNTETÉS-FÉLBESZAKÍTÁS
HATÁSKÖR KÉRELEM HIVATALBÓL

Előterjesztés Engedélyezett Nem jelentkezett Kegyelmi kérvény 2
Perújítás 6

Miniszteri 62 23 1 Felülvizsgálati eljárás 2
Országos parancsnoki 188 28 0 Nem jogerős öb. lejár 0
Intézetparancsnoki 711 125 0 Szülő nő 0

Egyéb 28
Összesen: 961 176 1 38

Rövid tartamú eltávozáson 705 fő 1195 esetben vett részt (2011: 787 fő / 1278 eset).

RÖVIDTARTAMÚ ELTÁVOZÁS
Bv. fokozat Engedélyezés Ebből az évi szabadság terhére Nem jelentkezett

Fő Eset
Fegyház 22 61 0 0

Börtön 321 563 19 0
Fk. börtön 4 8 0 0
Fogház 355 560 13 0
Fk. fogház 3 3 0 0
Összesen: 705 1195 32 0
Átmeneti csoport: 51 177 5 0

Kimaradás keretében 269 fő 456 esetben hagyta el az intézeteket (2011: 332 fő / 592 eset). Súlyos beteg hozzátar
tozó meglátogatásán, temetésén felügyelettel 142 fő, felügyelet nélkül 117 fő jelent meg (2011: felügyelettel 110, 
felügyelet nélkül 150 fő).

KIMARADÁS SÚLYOS BETEG HOZZÁTARTOZÓ MEGLÁ
TOGATÁSA, TEMETÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Bv. fokozat Engedélyezett Felügyelettel Felügyelet nélkül
Fő Eset

Fegyház 28 61 46 5
Börtön 151 251 90 89
Fk. börtön 5 8 0 2
Fogház 85 136 6 21
Fk. fogház 0 0 0 0
Összesen: 269 456 142 117
Átmeneti csoport: 51 112 1 1
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Az év értékelése 2012

Feltételes szabadságra irányuló előterjesz
tést 7 334 alkalommal tettek a bv. szervek
(2011: 7598). A súlyosabb végrehajtási fokozatba he
lyezésre vonatkozó előterjesztések száma növekedést 
mutat (2011: 63, 2012: 70 eset), az enyhébb fokozat
ba helyezés céljából indított ügyek számában viszont 
nagymértékű csökkenés tapasztalható (2011: 3577, 
2012: 2817 eset), amely a fogvatartotti populáció 
összetételének változására utal.

Az enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alkalmazásával 
kapcsolatban 477 előterjesztés készült, amelyből 282-t 
engedélyeztek. Az EVSZ hatálya alá tartozó fogvatartot
tak eltávozásainak száma 2 875 volt, amely csökkenő 
tendenciát jelent.

FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS
Bv. fokozat Előterjesztve Engedélyezett Nem engedélyezett
Fegyház 485 250 202
Börtön 4760 3701 843
Fk. börtön 101 46 56
Fogház 1754 1753 69
Fk. fogház 228 150 63
Összesen: 7334 5900 1233
Kényszergyógykezelt adaptációs szabadságon: 3

SZIGORÚBB, ILLETVE ENYHÉBB FOKOZATBA HELYEZÉS
Bv. fokozat Előterjesztve Engedélyezett Nem engedélyezett

szigorúbb enyhébb szigorúbb enyhébb szigorúbb enyhébb
Fegyház 0 552 0 243 0 307
Börtön 66 2233 46 1002 12 1226
Fk. börtön 0 32 0 13 0 18
Fogház 4 0 3 0 0 0
Fk. fogház 0 0 0 0 0 0
Összesen: 70 2817 49 1258 12 1551

ENYHÉBB VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK KÖZÉ HELYEZÉS
Bv. fokozat Előterjesztve Engedélyezett Visszahelyezve (megszűnt) Eltávozások száma Nem jelentkezett
Börtön 298 139 4 553 0
Fk. börtön 1 1 0 8 0
Fogház 178 142 9 2314 0
Fk. fogház 0 0 0 0 0
Összesen: 477 282 13 2875 0
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A fogvatartottak jutalmazása 

és fenyítése

Jutalmak 2011 2012
Dicséret 16017 16969
Soron kívüli csomag 1758 1854
Soron kívüli látogató fogadás 6607 6948
Személyes szükségletekre fordítható 
összeg növelése

2755 2866

Tárgyjutalom 28 23
Pénzjutalom 171 62
Fenyítés hátralévő rész elengedése 5 3
Fenyítés nyilvántartásból törlése 896 908
Rövidtartamú eltávozás 1271 1191
Kimaradás 596 458
Látogatási idő meghosszabbítás 2766 2652
Összesen 32870 33934

Az intézetekben 33 934 esetben jutalmazták a fogvatar- 
tottakat és 9 881 esetben szabtak ki fegyelmi fenyítést. 
A nevelési szempontoknál a pozitív menedzselés az 
irányadó.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság megalakulásának 
20 éves évfordulója alkalmából konferenciát rendez
tek a Parlamentben, ahol a társaság elismerésül a 
Büntetés-végrehatási Szolgálatért Emlékplakett ezüst 
fokozatát kapta.

A 2011/2012-es tanévben 1 159 fogvatartott kezdte 
meg az általános iskolai tanulmányait, amelyből 1 003 
fő sikeresen végzett. 2012 szeptemberében 787 főt is
koláztak be alapfokon. Az előző tanévben 920 fő, 2012 
szeptemberében 836 fő kezdte meg középiskolai tanul
mányait, érettségit 33 fogvatartott tett.

Fenyítések 2011 2012
Feddés 4654 4735
Kiétkezés csökkentés 2525 2914
Magánelzárás 2076 2232
Összesen 9255 9881

A fenyítések tekintetében a növekedés nem mond
ható jelentősnek, ugyanakkor emelkedett az egymás 
sérelmére elkövetett cselekmények száma.

A börtönlelkészek száma 34 fő, huszonketten fő
foglalkozásúak, a többiek részfoglalkozásúak, öt intézet
ben szolgál új lelkész.

Jelentős eredmény, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézetben és a Fővárosi Büntetés-végre- 
hajtási Intézetben felszentelték az újonnan kialakított 
börtönkápolnát.
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Az alapfeladataink közé tartozó betanított munkás és 
szakmunkás képzés anyagi hátterét a képzők pályáza
ti forrásokból biztosították, eredményességükhöz 
nagymértékben hozzájárultak a kialakult együtt
működések, társadalmi kapcsolatok. A fogvatartot
tak 46%-a rendelkezik a szakképzés megkezdéséhez 
szükséges alapvégzettséggel. 2011/2012-ben 37 szak
képzésen 606 fogvatartott tanult és szerezhetett bi
zonyítványt. Jelenleg 10 intézet 18 képzésén 361 fő 
folytat tanulmányokat. Felsőfokú oktatásban, levelező 
képzési formában 38 fogvatartott vesz rész a 2012/2013- 
as tanévben.

A fogvatartottakkal való szakszerű feladatellátást 
segítette az együttműködő partnerek bevonása. Az in
tézetek jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányza-

23



tokkal, hivatalokkal, oktató/képző intézetekkel, alapít
ványokkal. Felértékelődött a fogvatartottak által a helyi 
közösségek javára végzett jóvátételi munkák szerepe.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 
1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása terem
tette meg a korábbi szabályoknál társadalmilag igaz
ságosabb, arányosabb tehervállalás lehetőségét a fog
vatartottak által igénybe vett egészségügyi ellátások, 
szolgáltatások, így a gyógyszerellátás vonatkozásában 
is, törölve a korábbi, általános térítésmentességre való 
jogosultságot. A jogi szabályozó alapelvként deklarálja, 
hogy az elítélt egészségügyi ellátására az egészségügyi 
és társadalombiztosítási jogszabályok irányadók, 
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz juttatás a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint illeti meg őket.

Megkezdődött az egészségügyi ellátások működési 
engedélyezésének alapjait képező szabályozók, mini
mumfeltételek teljes átdolgozása, részben hatályba is 
léptek az új előírások, de 2013-ban további változásokat 
tervez az egészségügyi kormányzat, tehát az ezzel járó 
feladatokkal számolni kell.

Továbbra is napirenden maradt a fekvőbeteg
szakellátásokat integráló, új Büntetés-végrehajtási 
Egészségügyi Központ megvalósíthatóságának vizsgála
ta.

A fogvatartottak általános társadalombiztosítási jogo
sultsága nem változott, az állapotuk által indokolt 
gyógyító-megelőző ellátások szakmai tartalma is a biz
tosítottakéval azonos, ugyanakkor hatályon kívül került a 
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásra vonat
kozó korábbi teljes térítésmentesség.

Az új szabályozás végrehajtása az egészségügyi és 
pénzügyi-gazdasági szakterületet egyaránt nagy kihívás 
elé állította, a tapasztalatok értékelése, az eljárásrend 
szükség szerinti módosítása és pontosítása folyamatos 
feladat a jövőben is.

A tartósan magas fogvatartotti létszám egészségügyi 
alapellátása, a növekvő adminisztráció, jelentős kapaci
tásokat kötött le annak ellenére, hogy nem volt a beteg- 
forgalom növekedését generáló különleges helyzet, 
járvány vagy egyéb esemény. A korábbiaktól eltérő 
gyógyszer-gyógyászati segédeszköz támogatási rend az
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egyes intézetekben már észrevehetően csökkentette az 
alapellátó orvosi rendelés betegforgalmát.

Az intézetek megtartották a leggyakrabban igénybe vett 
szakorvosi rendeléseket, így hatékonyabb a kivizsgálás, 
az utókezelés, a gondozás és a szakorvosi javaslathoz 
kötött gyógyszerellátás.

A külső egészségügyi szakellátó szolgáltatók igénybe 
vétele csökkenést mutat mind az intézetekből közvetle
nül beutaltakat, mind a bv. egészségügyi intézmények 
által szervezett, lebonyolított betegellátást illetően. En
nek egyik oka az év során bekövetkezett egészségügyi 
struktúraváltás, a betegirányítási rendszer módosítása, 
az egészségügyi intézmények átalakulása, kapacitásaik 
átrendeződése.

A fogvatartottak általános megbetegedési mutatói nem 
tértek el az ország lakosságára jellemző adatoktól, a 
leggyakoribb kórformák a krónikus szív- és érrendszeri, 
légúti, pszichiátriai és emésztőszervi megbetegedések,

valamint szövődménye
ik.

A sorsszerű meg
betegedésben elhuny
tak száma 46 (43 fér
fi és 3 nő) volt, nyolc 
férfi követett el befe
jezett öngyilkosságot, 
egy haláleset súlyos 
testi sértés követ
kezménye volt. A ter
mészetes haláleseteket 
idén is kiemelkedően a 
szív-érrendszeri meg
betegedések okozták, 
amelyeket a rosszindu
latú daganatos meg
betegedések követtek.

Az indokolt gyógyszer- 
és legszükségesebb mű- 
szer-, illetve egészség- 
ügyi fogyóanyag-beszer- 
zéseket sikerült meg-

Az alapellátásban tapasztalható orvoshiány a sürgőssé
gi ellátásokra volt hatással: csaknem négyszeresére 
emelkedett a területi háziorvosi ügyeletek igénybe 
vétele.
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valósítani. A ráfordítások a szoros szakmai kontroll és a 
szigorú szabálykövetés miatt nem emelkedtek, miköz
ben a támogatások mértéke folyamatosan csökken, az 
egészségügyi termékek ára viszont emelkedik.

A pszichológusok személyre szabott és csoportos ke
zeléseket végeztek. Változatlanul kiemelt figyelmet 
fordítottak a fiatalkorú fogvatartottakra, az öngyilkosság 
megelőzésére, törekedtek az önkárosításra hajla
mos elítéltek kiszűrésére, továbbá azon fogvatartottak 
kezelésére, akiket testi, lelki vagy szexuális erőszakos 
támadás ért.

A közegészségügyi viszonyokat változatlanul a zsúfoltság 
befolyásolja legnagyobb mértékben. Ezzel összefüggés
ben a bőrön élősködő paraziták elleni védekezés adta 
a legtöbb feladatot a higiénés rend helyreállítása, meg
tartása érdekében.

A járványügyi helyzet stabilnak bizonyult, bejelentendő 
fertőző betegségeket minimális számban diagnosztizál
tak, az esetek járványos mértékű halmozódása pedig 
nem fordult elő. A tuberkulózis fokozott közegészségügyi 
veszélyt jelent a személyi állományra és a fogvatar
tottakra nézve egyaránt. A betegség jelentkezésekor 
megtörténtek a szükséges járványügyi intézkedések.

Kiemelt jelentőségű, hogy a legnagyobb számú fog
vatartotti befogadást és betegforgalmat lebonyolító, 
járványügyi szempontból is nagy kockázattal találkozó 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objek
tumában üzembe helyeztünk egy korszerű átvilágító- és 
filmelőhívó berendezést.




