
A Zalavári Bencés Apátság alapítóiról a bencés 
apátság romjainál koszorúzással emlékeztünk meg, 
melynek során az egyházi és világi méltóságok, a 
társadalmi és civil szervezetek képviselői, Zala-
vár és Zalaapáti polgármestere, valamint a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet helyezett el koszo-
rút Szent Adorján sírkövénél.

A SZENT ADORJÁN MILLENNIUMI 
EMLÉKÉV ZÁRÓESEMÉNYE

2019. december 20-án került sor a Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév alkalmából megrendezett 
ünnepségsorozat záróeseményére, a Szent Ador-
jánról írt zenés darab – fogvatartottak által törté-
nő – nyilvános előadására, mely rendezvénynek 
a budapesti József Attila Színház adott otthont.

A rendezvény fővédnöke Dr. Pintér Sándor mi-
niszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Prof. 
Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere volt.

A művet Várnagy Andrea zongoraművésznő ta-
nította be, aki Natália szerepében is részt vállalt 
az előadásban. A zenei részek újragondolásában 
közreműködött Szűts István zeneszerző. A Szent 
Adorjánról készült zenei darab nyilvános bemu-
tatója kiegészült a dévai gyerekek „A muzsika 
hangja” című előadásával, mely annak a prog-
ramnak a folytatása, amelyet Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetessel valósított meg a Társadal-
mi Visszailleszkedést Segítő Egyesület, valamint 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön. 

KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER

A jól működő képzési rendszert a toborzás szem-
pontjait és körülményeit figyelembe véve úgy ala-
kítottuk át, hogy két kihelyezett képzési centrum 
(Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet) kijelölésével került beveze-
tésre a 14 hetes képzés. A regionális képzések 
biztosításának eredményeként nagy létszámmal 
kerültek felvételre új jelentkezők. A Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjában a 2019. évben 14 
hetes  alapfokú szaktanfolyam keretében 15 osz-
tály indult 324 fővel, ebből 6 osztály 146 fővel 
kihelyezett képzési helyszínen: Kiskunhalason, 
Miskolcon, Állampusztán és Berettyóújfaluban. 

A 2018. évben indult 4 büntetés-végrehajtási fel-
ügyelői szakképzéses osztály tanulói – összesen 
114 fő – 2019-ben fejezték be alapfokú büntetés-
végrehajtási tanulmányaikat. A középfokú modu-
láris rendszerben 8 osztály indult, ebből 2 osztály 
büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, 
4 osztály büntetés-végrehajtási főfelügyelő, 1 osz-
tály büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügye-
lő, 1 osztály egészségügyi büntetés-végrehajtási 
főfelügyelő. A középfokú büntetés-végrehajtási 
szakképzés-ráépülésre összesen 172 fő került be-
iskolázásra. A 8 osztályból 2019. december 31-éig 
4 osztály 88 fővel tett sikeres szakmai vizsgát. 

A rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szer-
vező) szakmairány szakképzésben 2 osztály indult, 
összesen 42 fővel. A 2019. szeptember hónapban 
indult rendvédelmi alapfeladatok képzéséhez a 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részéről 
2 fős hallgatói állomány is csatlakozott. A hallga-
tók 2020-ban fejezik be felsőfokú büntetés-vég-
rehajtási tanulmányaikat.

A 2019. évben az intézmény feladatkörében új 
képzési forma került kialakításra, a fegyveres biz-
tonsági őri képzés, melynek keretében 6 oktatási 
helyszínen (Budapest, Miskolc, Állampuszta, Sze-
ged, Szombathely, Kiskunhalas) 137 fő beiskolá-
zása történt meg. 7 tanulói csoportból 117 fő tel-
jesítette eredményesen a hatósági és a bv. speci-
ális vizsgát 2019. december 31-ig.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, To-
vábbképzési és Rehabilitációs Központja biztosítja 
a továbbképzések, szakmai értekezletek, konfe-
renciák megrendezésének feltételeit.

Személyi állomány

Szaktanfolyamot indítottunk 
kihelyezett képzési 
helyszíneken.
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A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony 
létrejöttével új feladatként jelentkezett a rendvé-
delmi alkalmazottak büntetés-végrehajtási szak-
mai képzésének kialakítása. 

2019-ben 43 fő rendészeti alapvizsgára, 68 fő 
rendészeti szakvizsgára, 33 fő rendészeti vezető-
vé képző tanfolyamra, valamint 11 fő rendészeti 
mestervezetővé képző tanfolyamra került beis-
kolázásra. A rendvédelmi igazgatási alkalmazot-
takra vonatkozó kötelezés alapján 229 fő került 
beiskolázásra rendészeti alapvizsgára. Így ők jo-
gosultságot szereztek a vezető-kiválasztási eljárás 
végrehajtásában a vezető utánpótlási adatbankba 
történő nyilvántartásba vételre.

2019-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Kar rendészeti igazgatási alap-

képzési szakán nappali tagozaton (büntetés-vég-
rehajtási szakirány) 11 fő tett záróvizsgát. Jelen-
leg 27 fő folytat felsőfokú tanulmányokat az in-
tézmény nappali tagozatán, valamint további 
48 fő levelező tagozaton. 

ELISMERÉSEK

Eredményes szakmai munkája elismeréséül álla-
mi kitüntetésben és elismerésben 8 fő részesült. 
A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozata 
kitüntetést 3 fő, a Magyar Ezüst Érdemkereszt ka-
tonai tagozata kitüntetést 4 fő, a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje katonai tagozata kitüntetést 
1 fő részére adományozta a köztársasági elnök. 

Belügyminiszteri elismerésben összesen 86 fő ré-
szesült, ebből 1 fő Tauffer Emil-díjat, 7 fő Szent 
Adorján Érdemjelet, 1 fő a Köz Szolgálatáért Ér-
demjel „Arany” fokozatát, 1 fő a Büntetés-vég-
rehajtási Szolgálatért Emlékplakett „Arany” fo-
kozatát, 1 fő a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel 
„Ezüst” fokozatát, 2 fő a „Bronz” fokozatát, 10 fő 
tanácsosi címet, 16 fő miniszteri elismerő okleve-
let, 44 fő emléktárgyat kapott, továbbá 3 fő ezre-
dessé lépett elő. 

342 fő részesült országos parancsnoki elismerés-
ben. A büntetés-végrehajtás országos parancsno-
ka 9 főnek a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett „Ezüst” fokozatát, 74 főnek pedig a 
„Bronz” fokozatát adományozta. Ezen felül 20 fő 
tanácsosi címet kapott, 221 főt országos parancs-
noki dicséretben, 15 főt jutalomüdülésben részesí-
tett. A Büntetés-végrehajtási Szervezettel történő 
hatékony és eredményes szakmai együttműködé-
se elismeréséül országos parancsnok úr a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 3 munkatár-
sát tárgyjutalomban részesítette.

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM, 
ELHELYEZÉS

A fogvatartottakat a korábbi években tapasztalt 
belső átrendeződés és csökkenés után állandó-
sult létszámhelyzet jellemezte. A december 31-i 
16 334 fős fogvatartotti létszám az értékelt idő-
szakban 31 fős emelkedést mutatott az előző év 
december 31-én nyilvántartott állapothoz képest. 
A férőhelybővítési program eredményeképpen a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet intézeteinek te-
lítettsége december 31-én 110% volt, amely 3%-os 
csökkenést jelent az előző év záró adatához ké-
pest. Az év jelentős feladata volt a Kiskunhalasi 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet átadása 
és betelepítése. Az intézkedés elsődlegesen a női 
fogvatartottak elhelyezését érintette, 472 fő cél-
zott átcsoportosítása történt meg.

A jogerősen elítéltek létszáma december 31-én 
12 987 fő volt, ami 195 fős csökkenés az előző évhez 
viszonyítva. Az elítéltek csoportjában továbbra is 
a börtön végrehajtási fokozat képviselte a legna-
gyobb arányt, a jogerős szabadságvesztést töltők 
52,4%-a (6 807 fő) volt ide sorolható. A fegyház 
végrehajtási fokozatú elítéltek száma december 
31-én 4 844 fő volt, így az elítéltek 37,3%-a tar-
tozott a legsúlyosabb végrehajtási kategóriába. 
Az általános létszámcsökkenés ellenére 117 fővel 
emelkedett a fegyház fokozatú elítéltek száma. 
A fogház fokozatba tartozók létszáma 726 főre 
csökkent, amellyel az elítéltek között 6%-os arányt 
képviseltek. A fennmaradó 4,3%-ot a fiatalkorú 

büntetőjogi elzárást, a fiatalkorúak fogháza, a fi-
atalkorúak börtöne végrehajtási fokozatban lé-
vők, az előzetes kényszergyógykezelésben lévők, 
az átadás-átvételi letartóztatottak és a bv. átvételi 
letartóztatásban lévők tették ki.

Az elzárást töltők létszáma az elmúlt időszakban 
folyamatosan magas volt, december 31-én 450 fő 
töltött szabadságelvonást ebben a fokozatban.

A kényszergyógykezeltek létszáma az év utolsó 
napján 188 fő volt, amely 9 fős növekedést jelent 
az előző év záró adatához viszonyítva.

A fiatalkorúak aránya a teljes fogvatartotti po-
puláción belül tovább csökkent, december 31-én 
csupán 176 fő (1%) töltötte letartóztatását vagy 
szabadságvesztés büntetését fiatalkorúként.

Fogvatartás és biztonság

2019-ben tovább csökkent a Büntetés-
végrehajtási Szervezet intézeteinek 
telítettségi mutatója.
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