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Juttatások, elismerések, szociális támogatások
 A rendvédelmi dolgozók 2009. évi ágazati kompenzációja keretében a hivatásos állomány 
30 000 Ft természetbeni ruházati ellátmányban részesült. A szakszervezetek és a személyi  
állomány bevonásával megtörtént a termékek kiválasztása, a ruházat próbaviselése, majd  
a rendszeresítési eljárás lefolytatása. A ruházati termékek  gyártása az év végéig befejeződött.

 A személyi állomány szakmai munká-
jának elismerésére szűkös központi keret állt 
szervezetünk rendelkezésére. Országos pa-
rancsnoki, valamint miniszteri pénzjutalom és 
tárgyjutalom formájában 13,5 mFt összegben 
119 fő kapott jutalmat.
 Állami kitüntetést 14 fő részére ado-
mányoztak, ami először fordult elő a szer-
vezetnél, mert a korábbi években éven-
te legfeljebb egy-két fő részesült állami ki-
tüntetésben. Tauffer Emil-díjat egy fő, Em-
beri Jogokért Emlékplakettet szintén egy fő  

kapott. Magasabb szintű elismerésben összesen 283 fő részesült.
 A bv. szervezet 2009-ben közel 169 mFt-tal támogatta a szociálisan rászorultakat: 118 dol-
gozó kapott szociális vagy temetési segélyt, lakáscélú munkáltatói támogatásban 41 fő része-
sült, családalapítási támogatást 54 munkatársunk kapott. 

Egészségügyi ellátás
 Az éves kötelező egészségi alkalmassági vizsgálatok szabályszerűen zajlottak le, a fizikai 
állapot felmérése előtt az időszakos pszichikai szűréseket is megszervezték a bv. intézetek.  
A járó- és fekvőbeteg-szakellátás a területileg illetékes egészségügyi intézményekben, illet-
ve a jogutódként létrejött Állami Egészségügyi Központban (ÁEK), a felvétel előtti első fokú  
alkalmassági vizsgálatok, továbbá a FÜV eljárások a MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ (HEK) közreműködésével valósultak meg. Mozgásszervi rehabilitációban az előző  
évhez képest mintegy 5%-kal többen, közel 900 fő részesült. Az aktív és nyugállományú  
dolgozók, illetve családtagjaik Hévízen, Igalon és Gyulán vettek rész rehabilitáción. 

Kommunikáció
 A bv. szervezet belső kommunikációjának fon-
tos eszközévé vált a több éves kihagyás után jú-
niustól kéthavonta jelentkező, személyi állomány-
nak szóló Bv. Hírlevél. Változatlan gyakorisággal,  
negyedévente jelent meg a szervezet szakmai és tu-
dományos folyóirata, a Börtönügyi Szemle. B
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A szabadságvesztés-büntetések biztonságos végrehajtása a büntetés-végrehajtási rendszer 
alapvető feladata. A börtönök biztonsága nemcsak a fogvatartottak szökésének megakadá-
lyozását jelenti, hanem a bv. intézetekben tartózkodó személyek életének, testi épségének  
megvédését, az intézetekben található anyagi javak megóvását, továbbá a büntetés-végrehaj-
tási feladatok zavartalan ellátását is.

Szabályzók, tárgyi és személyi feltételek
 A bv. szervekben a biztonsági tevékenységet végzők tekintetében a személyi feltételek  
az előző évhez hasonlóan alakultak. Némi javulást jelent, hogy a fluktuáció kismértékben csök-
kent. A biztonsági feladatokat végző állomány leterheltsége továbbra is magas, azonban jobb  
szolgálatszervezéssel 27%-kal sikerült csökkenteni az elrendelt túlszolgálatok mértékét.
 A „Felelősen, felkészülten” programban meghatározott szabályozási tevékenység kereté-
ben elkészült a bv. szervezet Biztonsági Stratégiája. Ehhez illeszkedve megkezdődött az egy-
séges szerkezetű Biztonsági Szabályzat kidolgozása, illetve a bv. szervek akciócsoportjaira  
vonatkozó szabályozás teljes körű felülvizsgálata.
 2009-ben előtérbe került az egyes biztonsági feladatok végrehajtása kapcsán a szolgálati 

kutyák alkalmazása. A főként őrzési és kábítószer-  
kereséssel összefüggő feladatok során alkalma-
zott állatok darabszámát megnöveltük, speci-
ális képzésükre nagyobb hangsúlyt fektettünk.  
Az év folyamán két bv. intézetben is tartottak szakmai  
kutyaversenyeket, melyeken a személyi állomány 
tagjai és a szolgálati állatok az alapos felkészült-
ségről, összeszokottságról adtak tanúbizonyságot.  
A jövőben meg kívánjuk vizsgálni a szolgálati  
kutyák bv. szervezeten belüli saját tenyészetének 
kialakítását is. 

 A biztonsági tevékenység egyik leg-
kockázatosabb eleme a fogvatartottak bv. 
szerven kívüli mozgatása. A fogvatartottak 
átlaglétszámának és az előzetesen letar-
tóztatottak számának emelkedése miatt 
tovább nőttek az előállítási és a szállítási 
feladatok. 
 A bv. szervek a mozgatási feladatokat 
a kiemelkedően nagy esetszám ellenére 
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rendkívüli esemény nélkül hajtották végre. 
A tevékenység biztonságos végrehajtásá-
hoz nagymértékben hozzájárult, hogy év 
közben új szállítójárműveket állítottunk 
munkába. 
 A szállítási feladatok ellátása során  
fontos a járművek egymás közötti, illetve 
az intézetekkel folytatott akadálytalan 
kommunikáció. Míg 2008-ban komoly elő-
relépést jelentett az Egységes Digitális Rá-
diórendszer bevezetése, 2009 fő feladata az alkalmazás gyakorlati tapasztalatainak feldolgozá-
sa, a problémák megszüntetése volt. Ezen a téren – szorosan együttműködve a szolgáltatóval 

– sikerült a lefedettségi hiányosságból eredő problémákat műszaki fejlesztéssel kiküszöbölni. 

A fogvatartás biztonsága
 2009-ben a köznyugalmat megzavaró, kiemelt súlyú rendkívüli esemény nem történt.  
Az év során bekövetkezett 4 fogolyszö-
kés bűncselekmény közül két esetben ala-
csony biztonsági fokozatú, külső munkahe-
lyen foglalkoztatott fogvatartott hagyta el 
önkényesen a munkaterületet, két alkalom-
mal pedig külső, civil kórházba kihelyezett 
elítélt szökött meg. A gyors és szakszerű 
intézkedéseknek, valamint a rendőrséggel 
való hatékony együttműködésnek köszön-
hetően két fogvatartottat rövid időn belül 
elfogtak, egy személy pedig azóta önként 
jelentkezett.

 Munkánk során kiemelt hangsúlyt kap 
a fogvatartottak önkárosító tevékenysé-
gének megakadályozása, különösen nagy 
felelősség jelentkezik az öngyilkosságok 
megelőzésével kapcsolatban. Az év során 
bevezetett intézkedések, központilag meg- 
határozott feladatok eredményeként a fog- 
vatartotti öngyilkosságok száma (6 eset) 
az előző évhez viszonyítva (7 eset) csökkent, 
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ellenőrzéseknek köszönhetően az előtalált mobiltele-
fonok száma az előző évhez képest 30%-kal csökkent.  
A 2008. év végén beszerzett hét csomagvizsgáló be-
rendezés segítségével a telefonok 16%-át sikerült már  
a fogvatartottaknak beküldött csomagban kiszűrni. 

Védelem
 Megtörtént a bv. szervek kritikus infrastruktúrái-
nak felmérése, valamint a bv. szervek befogadó, nem-
zeti támogatási és védelemgazdasági alapterveinek 
felülvizsgálata.
 Részt vettünk a társszervekkel közösen szervezett 
törzsvezetési, valamint együttműködési gyakorlatokon. 
Sor került az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
sággal, valamint az Országos Rendőr-főkapitánysággal 
a meglévő védelmi tevékenységre vonatkozó együtt-
működési megállapodások felülvizsgálatára, átdolgozá-
sára, valamint új együttműködési megállapodást készí-
tettünk elő a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel.
 Jelentős eredmény, hogy a veszélyhelyzeti kom-
munikációs eszközök körét sikerült bővíteni, valamint a vegyi, sugár- és biológiai mentesítés 
szükségessége esetén használt technikai eszközeinket korszerűsíteni tudtuk. 
 
Együttműködés a büntető igazságszolgáltatási társszervekkel 
 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Katonai Főügyészséggel, melynek kereté-

ben az ottani Informatikai Szolgá-
lat korlátozott hozzáférést kapott 
a fogvatartotti nyilvántartó rend-
szer központi főmenüjének egyes 
elemeihez. A szükséges technikai 
feltételeket az ügyészség biztosít-
ja, az adatkapcsolat a Fővárosi Bv. 
Intézet II. objektumán keresztül 
lett kialakítva.
 A 2009. június 30-án hatály-
ba lépett 2009. évi XLVII. törvény  
(a bűnügyi nyilvántartási rend-
szerről, az Európai Unió tagál-
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és a lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy az elkövetés indoka egyik 
esetben sem volt összefüggésbe hozható a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásával. 
Az ilyen jellegű cselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében megkezdődött  
a szuicid-prevenciós stratégia korszerűsítése, átdolgozása.
 A fogvatartás biztonságát is nagymértékben befolyásolják a fogvatartottak által elkövetett 
bűncselekmények. Az ilyen jellegű események számát az elmúlt év azonos időszakához ké-

pest sikerült csökkenteni. Közel 20%-kal volt kevesebb a személyi állomány tagja ellen irányuló  
támadások száma.
 A fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények visszaszorí-
tására azonban továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani, több eseményfajtánál az előző  
évhez viszonyítva nem sikerült jelentős csökkenést elérni. Egy olyan központi intézkedéssorozat ki-
dolgozását kezdtük meg, amelynek eredményeként lehetőség lesz a fogvatartottak részére szerve-
zett programok bővítésére, valamint a zárkán belüli tevékenység ellenőrzésének fokozására is.
 A tiltott tárgyak bejutásának megakadályozása kiemelt feladat. A korábban beveze-
tett intézkedéseknek, a folyamatos vezetői követelménytámasztásnak, valamint a fokozott  
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lamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról,  
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról) a bv. szervek számára 
több új feladatot határozott meg. A fogvatartottak ujj- és tenyérnyomatának, illetve a DNS-pro-
filalkotáshoz szükséges szájnyálkahártya-törletének levétele és a szakértői nyilvántartó szerv-
hez, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézethez való megküldése minden bv. intézetet érintő  
feladat, csakúgy, mint a befogadási és végrehajtási adatok elektronikus megküldése a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához.
 A fenti törvény hatálybalépése óta keletkezett tapasztalatok kedvezőek, a szakértői  
nyilvántartó szerv tájékoztatása alapján a bv. intézetek által küldött minták a minőségi követel-
ményeknek valamennyi szempontból megfelelnek. A saját statisztika adatok szerint a törvény 
hatálybalépése óta összesen 3 363 esetben került sor ujjnyomat vételre, míg DNS-profil alkotá-
sához szükséges mintát 73 esetben vettek fogvatartott személyektől.

FO
G

V
A

TA
R

Tá
S

A büntetés-végrehAjtási szervezet 2009. évi tevékenységének értékelése




