
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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a bejutási csatornák feltérképezése és azok blok-
kolása, melyek hatékony végrehajtására a bejutási 
kockázatok felmérését is támogató módszertanok 
kerültek kidolgozásra. A kisméretű mobiltelefo-
nok, valamint a kábítószergyanús anyagok beju-
tásának csökkenése, illetve a fogvatartottakhoz 
való eljuttatást megelőző megtalálása hozzájárul 
a fogvatartás biztonságának megerősítéséhez.

TÁRGYI FELTÉTELEK, 
BESZERZÉSEK

A tárgyi feltételek központi fejlesztése során to-
vábbra is elsődleges szempont volt a személyi ál-
lomány biztonságát, védelmét elősegítő, továbbá a 
munkavégzésükhöz szükséges eszközök beszerzése. 
A bevezetésre került SAFE (Szolgálati Alkalma-
zás a Fogvatartás Elősegítésére) alkalmazás által 
a részlegeken szolgálatot teljesítők egy rendsze-
resített okoseszközön folyamatosan monitorozni 
tudják a fogvatartottak mozgását, tartózkodását, 
így hatékonyabbá válik a mindennapi adminiszt-
rációs feladatok végrehajtása.

TILTOTT TÁRGYAK 
BEJUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a fogvatartás 
biztonságát erősítő intézkedéseivel, a rend, a fe-
gyelem és a biztonság érdekében a tiltott tárgyak 
bejutásának megelőzését és a már bejutott tárgyak 
felderítését célzó rendszeres ellenőrzéseivel haj-
totta végre 2019. évi feladatait. A célzott ellen-
őrzések kiterjedtek a körlet és zárkarend, a fog-
vatartottak birtokában tartható tárgyak körére. 
Kiemelt fontosságú tevékenységek közé tartozott 

szökések esetszáma pedig 50%-kal csökkent. Ki-
emelendő továbbá, hogy az öngyilkosságok eset-
száma nem emelkedett. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet folytatta az 
országos szintű biztonsági vizsgálatok végrehaj-
tását, amelyek során a társ rendvédelmi szervek 
munkatársainak támogatásával jelentésköteles 
tárgyak, azon belül engedély nélküli mobiltele-
fonok, valamint biztonságra veszélyes tárgyak 
előtalálására került sor.

A női fogvatartottak létszáma december 31-én 
1 255 fő volt, amely 48 fős emelkedést mutat a tavalyi 
évhez képest. A női fogvatartottak elhelyezését 
biztosító bv. intézetek arányos feladatmegosztását 
központi koordinációval és a férőhely-kapacitások 
figyelembe vételével biztosítja a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet.

A nem magyar állampolgárságú fogvatartottak 
létszáma 52 fővel növekedett, december 31-én 805 
fő (a teljes fogvatartotti állomány 4,9%-a) tarto-
zott ebbe a csoportba. 

A FOGVATARTÁS BIZTONSÁGA

A fogvatartottak által elkövetett bűncselekmé-
nyek számában jelentős csökkenés mutatkozott. 
A fogvatartottak közötti, egymás sérelmére el-
követett bűncselekmények közül a kényszerítések 
esetszáma 25%-kal, a súlyos testi sértések eset-
száma 34%-kal, a zsarolások esetszáma 41%-kal, 
valamint a lopások száma 98%-kal csökkent az 
előző évhez képest. További pozitívum, hogy az 
öngyilkossági kísérletek száma 58%-kal, a fogoly-

Fő %

Jogerős elítélt 12 987 79,51

Letartóztatott 2 709 16,59

Elzárást töltő 450 2,75

Kényszergyógykezelt 188 1,15

Fogvatartottak megoszlása 2019. december 31-én

2018 2019

Súlyos testi sértés 113 75

Kényszerítés 56 42

Zsarolás 29 17

Öngyilkossági kísérlet 12 5

Öngyilkosság 6 6

Fogolyszökés 4 2

A fogvatartottakkal kapcsolatos események (eset)

A fogvatartottak által 
elkövetett bűncselekmények 
számában jelentős csökkenés 
mutatkozott meg.

Továbbra is elsődleges szempont 
a személyi állomány biztonságát, védelmét 
elősegítő eszközök beszerzése.
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A 2019/2020-as oktatási tanévben 3 146 fő beis-
kolázása történt meg, ez a 2018. év adataihoz ké-
pest – a csökkenő fogvatartotti létszám ellenére 
is – 4,1%-os emelkedést mutat. Szakképzésbe a 
2018/2019-es tanévben 969 fő, míg a 2019/2020-as 
tanévben 1 024 fő került bevonásra. Az oktatásba 
és szakképzésbe bevont fogvatartottak számát il-
letően a Büntetés-végrehajtási Szervezet a tava-
lyi évhez viszonyítva egyaránt növekedést ért el.

FOGVATARTOTTI KÉRELMEK, 
ELŐTERJESZTÉSEK

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (a to-
vábbiakban: AJBH) 44 (2018: 28) egyéni panaszt 
terjesztett elő a BvOP felé, vélt alapjogi sérelem 
kivizsgálása céljából. A lefolytatott vizsgálatok 
eredményeképpen az AJBH 24 esetben (2018: 20) 
alapjogi sérelem megállapítása nélkül zárta le a 
panaszt, 4 ügyben rendelkező levél megküldésére 
került sor az érintett büntetés-végrehajtási inté-
zetek részére további intézkedések megtétele ér-
dekében, amelyeket az AJBH valamennyi eset-
ben elfogadott. 6 panaszügy vizsgálata jelenleg is 
folyamatban van, 14 ügyben a kivizsgálás doku-
mentumai megküldésre kerültek az AJBH részére.

FOGVATARTOTTAK 
OKTATÁSA ÉS KÉPZÉSE

Országosan 25 büntetés-végrehajtási intézetben 
folyik a fogvatartottak általános iskolai, középis-
kolai és felsőfokú oktatása vagy szakmaképzése. 

SPECIÁLIS FELADATOK

A BvOP Biztonsági Szolgálat Központi Támogató 
Főosztály Műveleti Osztály feladatköre az egyes 
büntetés-végrehajtási intézetekben végrehajtandó 
olyan előállítási, szállítási és egyéb speciális biz-
tonsági feladatok végrehajtása, amelyek magas 
biztonsági kockázattal járnak és adott esetben 
speciális képzettséget igényelnek. A feladatok 
átvállalásával az egyes büntetés-végrehajtási in-
tézetek tehermentesítésre kerültek, a felszabaduló 
személyi állományt más biztonsági tevékenység 
végrehajtásába tudják bevonni.

Fiatalodott a szolgálatikutya-állomány, összesen 
17 egyed beszerzése történt meg. A szakterü-
let működési feltételei javultak, a napi kiképzé-
si eszközök, illetve védőruházat beszerzésén túl 
kutyaszállító utánfutó és mobil kennel is megvá-
sárlásra került. A kutyás szolgálati ág képvise-
lői az év során 5 esetben nemzetközi, 5 esetben 
hazai versenyen és közös képzésen vettek részt 
Csehország, Lengyelország és Szlovákia, illetve a 
társ- és együttműködő szervezetek képviselőivel.

SZÁLLÍTÁSI FELADATOK

A büntetés-végrehajtási intézeten kívüli mozga-
tási feladatok az előző évekhez képest csökken-
tek. A szállítások száma 2018-ban 63 627 eset 
volt, míg 2019-ben ez a szám 52 946-ra, az elő-
állítások száma pedig a korábbi, 2018-as 55 823-
ról 2019-re 45 616-ra csökkent.

Az oktatásba és szakképzésbe bevont 
fogvatartottak száma növekedett.
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a szabadulás utáni jogkövető életmód kialakítá-
sához szükséges feltételek biztosítása, és ezáltal 
a visszaesési kockázat mértékének csökkentése. 
A bv. pártfogó felügyelő által nyújtott egyéni és 
csoportos foglalkozások, a büntetés-végrehajtási 
intézeten kívüli személyes ügyintézések és az el-
ítélt egyéni szükségleteihez igazodó egyéni eset-
kezelések komplex módon segítik elő a visszaesési 
kockázatok csökkentését. A bv. pártfogó felügye-
lői tevékenységek egyik sarokkövének számít a 
reintegrációs őrizet végrehajtása.

A bv. pártfogó felügyelői tevékenység eredmé-
nyességét tükrözik a munkaerő-piaci integráció 
terén elért eredmények: a jelenleg pártfogó fel-
ügyelet alatt állók és utógondozottak 83,4%-a 
munkaviszonyban áll, az állami foglalkoztatási 
szervek foglalkoztatási szakterületei idén 341 főt 
vontak be közfoglalkoztatásba. 

hozó Csoportkonferencia módszerének beveze-
tése” és „A mediáció alkalmazása a büntetés-
végrehajtásban” című alprojektek tekintetében 
95 fő személyi állományi tag (reintegrációs tisz-
tek, büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők, 
pszichológusok) képzése valósult meg.

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI 
TEVÉKENYSÉG

A pártfogó felügyelet végrehajtása során a kont-
roll és a támogató funkciók egyaránt megjelen-
nek. A pártfogó felügyelet megfelelő keretet ad 
a közreműködő társszervek és a civil társadalom 
tagjaival való együttműködések kialakításához, 
amelyek a gyakorlatban előremutatók a vissza-
esés megelőzése terén.

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő (a to-
vábbiakban: bv. pártfogó felügyelő) tevékenysége 
már a büntetés-végrehajtási intézeten belül meg-
kezdődik. A Büntetés-végrehajtási Szervezet egyik 
kiemelt célja a szabadságvesztést töltő elítélt sza-
badulásra történő eredményes felkészítése, a tár-
sadalomba való visszailleszkedésének elősegítése, 

A bevezetést igazolja, hogy nagymértékben csök-
kent a büntetés-végrehajtási szervek területére 
bejutott tiltott tárgyak mennyisége, a websho-
pon keresztül és a látogatófogadások alkalmával 
megvásárolt szükségleti cikkek eljutása a fogva-
tartotthoz gördülékenyebbé, biztonságosabbá vált.

EFOP-1.3.3-16. „FOGVATARTOTTAK 
REINTEGRÁCIÓJA” CÍMŰ PROJEKT

A projektben 2019-ben 1 576 fő fogvatartott és 
288 fő hozzátartozó részére készült egyéni fej-
lesztési terv. A kompetenciafejlesztő foglalkozást 
466 fő fogvatartott végezte el. A reintegrációs 
tevékenység sikerességét jelzi, hogy 88 jóvátéte-
li program került lebonyolításra, amelyből 11 saj-
tónyilvános esemény volt. A munkaerőpiacon jól 
hasznosítható szakmaképzések eredményeként 
1 003 fő fogvatartott szerzett bizonyítványt. 
A projekt keretében a fiatalkorúak büntetés-vég-
rehajtási intézeteiben tanodaszerű szolgáltatások-
ban részesültek a fogvatartottak. 

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI 
TANÁCS PÁLYÁZATAI

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia cselekvési 
tervében foglalt feladatok megvalósítása érdeké-
ben 1 915 művészetterápiás programot szerveztek 
a büntetés-végrehajtási intézetek a fogvatartot-
taknak, amelyekbe 5 974 főt vontak be. Összesen 
847 alkalommal került sor jobb agyféltekés rajzo-
lás tanfolyamra (2018: 693), amelyen 1 197 fő fog-
vatartott vett részt. „A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiában meghatározott, Büntetés-végrehaj-
tási Szervezetre háruló feladatok végrehajtása” 
pályázati projekt keretében „A Családi Döntés-

A FOGVATARTOTTI 
CSOMAGKÜLDÉS ÉS -FOGADÁS 
MEGVÁLTOZOTT RENDSZERE

A hagyományos csomagküldési rendszer helyébe 
a megváltozott jogszabályi környezethez igazítva 
új, ún. zártláncú csomagküldési rendszer lépett. 
A fogvatartottak engedélyezett kapcsolattartói 
által kizárólag a kiétkező boltok egységes áru-
kínálatából, webshopon keresztül vagy látogatás 
alkalmával vásárolva kerülhet sor a csomag ösz-
szeállítására, amely a csomagküldés régi hagyo-
mányaira épülve, de már kontrollált módon biz-
tosítja a csomagküldést.

A zártláncú csomagküldési rendszer 
bevezetésével a szükségleti cikkek eljutása 
a fogvatartotthoz gördülékenyebbé, 
biztonságosabbá vált.

A bv. pártfogó felügyelő által nyújtott 
egyéni és csoportos foglalkozások komplex 
módon segítik elő a visszaesési 
kockázatok csökkentését.
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SPECIÁLIS RÉSZLEG KIALAKÍTÁSA

Azon elítéltek esetében, akiknél a letöltendő sza-
badságvesztés végrehajtására első alkalommal ke-
rül sor, az elgondolás kiindulási alapja az, hogy 
őket  az elhelyezésükkor – a visszaesési kockázat 
csökkentése érdekében – elkülönítsék a visszaeső 
fogvatartottaktól, melynek eredményeként csök-
kenhetnek a börtönártalmak és az áldozattá vá-
lás kockázata, valamint a rendkívüli események 
bekövetkezésének esélye.

A BvOP 7 büntetés-végrehajtási intézetben jelölte ki 
ezen speciális részlegeket, amelyeken az elhelyezett 
fogvatartottak létszáma 309 fő volt az év végén.

helyszín kialakítását jelentette. A projekt folyta-
tásaként 2019-ben további 21 db komplett rend-
szer került kiépítésre. A különböző helyszínek 
között az eljárásban részt vevő személyek teljes 
körű jelenléte biztosítható. A módszer alkalma-
zása kapcsán ki kell emelni, hogy az hozzájárul a 
fogvatartás biztonságának és rendjének fenntar-
tásához, tekintettel arra, hogy a tárgyalásra tör-
ténő előállítások száma csökkent.

A FOGVATARTÁSI KOCKÁZATOKAT 
CSÖKKENTŐ PROGRAMOK 
ÉS A VISSZAESÉS CSÖKKENTÉSE

A Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer két fő 
eleme az egyes fogvatartási kockázatok felmérése, 
valamint az azokra reagáló kockázatkezelő prog-
ramok biztosítása. A 30 büntetés-végrehajtási in-
tézet a 2019-es évben összesen 1 506 fő elítélt be-
fogadása kapcsán végezte el a kockázatelemzést, a 
Kockázatelemzési Modul év végén összesen 9 739 
fő fogvatartott adatát tartalmazta. Az érintett fog-
vatartottak számára a visszaesési és fogvatartá-
si kockázatokat csökkentő reintegrációs progra-
mokon való részvétel lehetőségét kell felkínálni.

Az elítéltek programokba történő bevonása fo-
lyamatosan biztosított, ezen reintegrációs tevé-
kenységben 701 fő elítélt vett részt. A büntetés-
végrehajtási intézetek által indított agresszivitás 
kezelése tréningen 223 fő, az asszertivitás elő-
segítése tréningen 208 fő, míg a droghasználat 
megelőzése tréningen 261 fő elítélt vett részt. Az 
alkoholfogyasztás problémáinak csökkentését célzó 
csoportfoglalkozásba 9 fő elítélt került bevonásra.

pártfogó felügyelő a szabadulásra történő felké-
szítés (reintegrációs gondozás) során a szabadság-
vesztést töltő elítélt részére biztosít. Amennyiben 
azt tapasztalja, hogy az elítélt családi kapcsola-
taiban vagy munkahelyén negatív irányú fordu-
lat következik be, úgy azok megszüntetésére in-
tézkedéseket tesz.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítha-
tó, hogy az elítéltek alapvetően együttműködőek, 
a reintegrációs őrizet befejezését követően pedig 
sikeresen megállják a helyüket a társadalomban.

TÁVTÁRGYALÁS, 
TÁVMEGHALLGATÁS

A Nemzeti Infokommunikációs Zrt. által 2018-ban 
valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben ki-
alakításra kerültek az ún. videokonferencia vég-
pontok, amely 39 db távmeghallgatásra alkalmas 

A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET 
VÉGREHAJTÁSA

A jogintézmény alkalmazásának kiemelt célja az 
abban elhelyezett elítéltek minél nagyobb arányú 
munkavállalása, oktatásban, képzésben való rész-
vétele. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
folytatott előzetes egyeztetések hatására 2019. ja-
nuár 1-jei hatállyal módosult a foglalkoztatás elő-
segítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény, amelynek eredményeként az 
állami foglalkoztatási szervnél munkavállalási szán-
dékkal jelentkező reintegrációs őrizetbe helyezett 
elítéltek – annak ellenére, hogy büntetés-végrehaj-
tási jogviszonyuk fennáll – jogosultakká váltak az 
ott elérhető szolgáltatások igénybevételére. A tör-
vényi módosítás pozitívan hatott a munkaerőpiaci 
integrációra, a 2019. december 31-én reintegrációs 
őrizet hatálya alatt álló 395 fő közül 288 fő (73%) 
munkaviszonyban állt, illetve közfoglalkoztatásban 
vagy oktatás-szakmaképzésben vett részt.

A reintegrációs őrizetbe helyezett elítélt egyéni 
teljesítményét a távfelügyeletet ellátó büntetés-
végrehajtási intézet bv. pártfogó felügyelője ha-
vonta ellenőrzi és értékeli, amely során vizsgálja 
a büntetés-végrehajtási bíró által előírt maga-
tartási szabályok betartását, valamint az elítélt 
társadalomba történő visszailleszkedésének elő-
rehaladását.

A jogintézmény hatálya alatt álló elítéltet meg-
illetik azok a támogatási formák, amelyeket a bv. 

A jogintézmény alkalmazásának kiemelt 
célja az abban elhelyezett elítéltek 
minél nagyobb arányú munkavállalása, 
oktatásban, képzésben való részvétele.

A távtárgyalás hozzájárul a 
fogvatartás biztonságának és 
rendjének fenntartásához.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 
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