
A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fog-
vatartottak reintegrációjának, vagyis társadal-
mi visszailleszkedésének elősegítése. A kötelező 
munkavégzés és az oktatás mellett ebben jelentős 
szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. 
Kiemelt sajtóérdeklődés övezte a negyedik alka-
lommal megrendezett fogvatartotti zarándokla-
tot és a kilencedik Országos Fogvatartotti Ima-
napot is, valamint a Szent Adorján Millenniumi 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet kommunikáci-
ós szakterülete a tavalyi évben is a belügyi és ren-
dészeti kommunikáció alapelvei mentén proaktív, 
összehangolt tájékoztatással, egységes üzenetek-
kel képviselte a testületet a médiában. 2019-ben 
több mint 3 500 megjelenést generált a szerve-
zet, a pozitív hírek aránya sokkal magasabb volt 
az előző évekhez képest. A BvOP Kommunikációs 
Főosztálya részére 356 újságírói megkeresés ér-
kezett elektronikus úton. Összességében megál-
lapítható, hogy az elmúlt évben a pozitív, a szer-
vezet által generált hírek uralták a büntetés-vég-
rehajtást érintő médiatájékoztatást.

Jelentős sajtóérdeklődés övezte Magyarország leg-
újabb börtönének, a Kiskunhalasi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézetnek belügyminiszter úr 
által történő átadását, illetve az új Büntetés-vég-
rehajtási Egészségügyi Központ alapkőletételét. 
2019-ben ünnepeltük a fogvatartotti foglalkoz-
tatás újjászervezésének 25. évfordulóját, ebből az 
alkalomból egész napos, színvonalas rendezvényt 
tartottunk a budapesti Groupama Arénában, ahol 
a sajtó képviselői előtt mutatkozott be a szervezet 
12 gazdasági társasága. Júniusban több ezer em-
ber ismerhette meg közelebbről a börtönök zárt, 
ugyanakkor különleges világát, tekinthetett be a 
szögesdrótok és bástyafalak mögötti, a társadalom 
védelmében végzett komoly szakmai munkába a 
BvOP által rendezett börtöntörténeti ismeretterjesz-
tő kiállításon is. A magyar börtönügy történetét 
feldolgozó interaktív múzeumi tárlat a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozat egyik legsikeresebb 
programjaként idén is tömegeket vonzott.

mazott javaslatokról az ellenőrzött büntetés-vég-
rehajtási szervek minden esetben tájékoztatást 
kaptak írásban, amivel kapcsolatban észrevételt 
tehettek. Az alapvető ellenőrzési feladatok közé 
tartozik a biztonsági tevékenység és szolgálatel-
látás, a fogvatartottak kötelezettségei betartatá-
sának, jogaik érvényesülésének, a fogvatartotti 
programok tartalmának, továbbá az egészségügyi 
ellátással és az élelmezéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának az ellenőrzése. Ezen túl fontos 
a személyi állomány jogai érvényesülésének és a 
szolgálatellátással összefüggő körülmények meg-
felelőségének ellenőrzése.

Az Ellenőrzési Szolgálaton belül működik a BvOP 
Panasziroda, amely a klasszikus értelemben vett 
panaszfelvétellel és panaszkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat látja el, amelyek érkezhetnek akár a 
fogvatartottak vagy hozzátartozóik, akár a sze-
mélyi állomány részéről is.

elősegítésre került azzal, hogy felülvizsgáltuk a 
meghatározott vezetői ellenőrzési kötelmek vég-
rehajtásának gyakorlatát. 

A 2019. év ellenőrzési tapasztalatait összegezve 
megállapítható, hogy a biztonsági tevékenyég-
gel összefüggő alapfeladatok végrehajtásában és 
a szolgálati fegyelemben pozitív elmozdulás tör-
tént. Erősítettük az ellenőrzést megelőző értéke-
lő-elemző tevékenységet, a vizsgálatok egymásra 
épülését, továbbá rendszeresen visszaellenőriztük 
a felmerült hiányosságokra tett intézkedéseket. 
Az ellenőrzések megállapításairól, a megfogal-
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bejelentések száma 37%-kal haladta meg a 2018. 
évi adatokat.

Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények 
kapcsán nettó 15 467 millió forint értékben tör-
tént meg a teljesítésre képes gazdasági társaság 
kijelölése, amely vonatkozásában fontos kiemel-
ni, hogy ez a központi ellátás fennállása óta a leg-
magasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkö-
tött szerződések értéke meghaladta a nettó 12 739 
millió forintot, amely szintén magasabb, mint az 
előző évben megkötött szerződések ellenértéke.  

2019-ben is teljesült a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet egyik legfontosabb célkitűzése, a fogvatar-
tottak teljes körű foglalkoztatásának megvalósítása 
és fenntartása. 

A foglalkoztatás a büntetés-végrehajtási intézetek-
ben és a büntetés-végrehajtási gazdasági társasá-
goknál munkáltatás, oktatás, illetve munkaterápiás 
foglalkoztatás keretében történik.

KÖZPONTI ELLÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉG

A központi ellátás hatálya alá tartozó szervek a 
2019. január 1-je és december 31-e közötti időszak-
ban 4 924 ellátási igénnyel fordultak a Központi 
Ellátó Szervhez. A 2019-ben benyújtott igény-

A Büntetés-végrehajtási Szervezet honlapját,  
a bv.gov.hu-t a 2019-es évben közel 300 ezer fel-
használó kereste fel, míg az összes oldalmegte-
kintések száma meghaladta a kétmilliót. A hon-
lapunk mellett YouTube és Instagram közösségi 
csatornát is létrehoztunk korábban, amelyek to-
vább növelik a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
iránt érdeklődők számát. A YouTube csatornán-
kon található videóink megtekintőinek száma  
a tavalyi évhez képest megduplázódott, több mint 
560 ezren látták az oda feltöltött filmeket.

Emlékév alkalmából megrendezett ünnepségso-
rozat záróeseményét, a Szent Adorjánról írt ze-
nés darab fogvatartottak által történő nyilvános 
előadását december 20-án.

A BvOP a 2019-ben megújult Börtönújság kiad-
ványával „Előremutató társadalmi törekvés” kü-
löndíjat nyert az RGB – Kreatív Design Award 
marketingkommunikációs megmérettetésen. Az 
1898-ban alapított Börtönújság a közelmúltban 
vizuális megújuláson ment keresztül. Az újság 
elsősorban bűnmegelőzési, reintegrációs célok 
mentén kerül szerkesztésre, tartalmának előállí-
tásában az elítéltek is részt vesznek, hiszen fontos 
szempont, hogy a fogvatartottak közelebb érez-
zék magukhoz a kiadványt. Az elítéltek az újság 
nyomtatásából is kiveszik a részüket, hiszen a lap 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet saját nyomdá-
jában, a Váci Fegyház és Börtönben készül.
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