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Nemzetközi kapcsolatok

A büntetés-végrehajtás kiemelt célja volt 2010-ben a 

hazánk európai uniós tagságával, illetve az egyéb nemzet-

közi kötelezettségeivel járó feladatok végrehajtásában 

való közreműködés.

 

Az Európai Bizottsággal közösen szerveztük meg Buda-

pesten – 30 ország közel 240 szakemberének részvételé- 

vel – „A befogadáshoz vezető utak: az európai 

együttműködés megerősítése a börtönoktatás és képzés 

területén” című európai börtönoktatási konferenciát. 

Az Európai Unió EUPOL COPPS missziója keretében 

palesztin büntetés-végrehajtási szakemberek tízfős cso-

portja vett részt szaktanfolyami képzésen a büntetés-

végrehajtási szervezetnél. Az EUJUST LEX misszióval 

együttműködésben iraki szakemberek szakképzésére is 

sor került.

A nemzetközi kapcsolatok nem kevésbé fontos részét 

képezi a környező országokkal kialakított kapcsolatrend-

BIZTONSÁG

Szabályozók, tárgyi és személyi feltételek

A közbiztonsági törvénycsomag a társadalom haté- 

konyabb védelmét célozza. A büntetőjogi változások di-

namikusan növekvő fogvatartotti létszámot, hosszabb 

fogvatartási időt és a fogvatartotti állomány összetételé-

nek kedvezőtlen változását eredményezik, amelyre a bv. 

szerveknek is választ kell adniuk.

A konzekvenciák levonása, a szakmai feladatok elemzése 

és az új körülményekhez való igazítása folyamatos kon-

centrált munkát igényel.

A szakterületet érintően kiemelt jelentőségű, hogy 

elkészült az új Biztonsági Szabályzat normaszövege, amely 

a teljes feladatrendszert felölelve tartalmazza a jelen kor 

elvárásainak megfelelő szabályokat. A műveleti csopor-

tokra vonatkozó központi szabályozás és a kényszerítő 

eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazását elősegítő 

módszertani útmutató jóváhagyása folyamatban van. 

A feladatok biztonságos végrehajtását segíti a 2008-ban 

rendszerbe állított Egységes Digitális Rádiórendszer. Be-

vezetése jelentős mértékben javította a kommunikációs 

lehetőségeket a tevékenységet irányító és a végrehajtó ál-

lomány között.

Nagymértékben segíti a jelentős kockázattal járó, 

elsősorban nagyobb létszámú fogvatartotti tevékeny-

ségek (például a munkáltatás, a szabadlevegőn tartóz-

kodás, a szállítás vagy az előállítás) biztosítását a szolgá-

lati állatok igénybevétele. Az erre vonatkozó központi 

szabályozás átdolgozását egyrészt a jogszabályok változá-

sa, másrészt a gyakorlatból fakadó változtatási igények 

teszik indokolttá. Az idei évben sokkal nagyobb hangsúlyt 

kap majd a kutyák és vezetőik képzése, minősítése is. A be- 

szerzés és képzés elősegítése és összehangolása érdeké-

ben szorosabb együttműködést kezdeményeztünk a 

társszervekkel.

szer. A magyar büntetés-végrehajtási szervezetnek a 

lengyel, a cseh, a szlovák, a román és a horvát büntetés-

végrehajtással van együttműködési megállapodása. 

A szerződések biztosítják a személyi állomány gyakor-

lati tapasztalatszerzését és a folyamatos szakmai in-

formációáramlást.

 

Novemberben hazánkban tartotta tanácskozását 

a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Országos Pa- 

rancsnokok Kerekasztala (MECR), amelyen részt vett a 

cseh, a szlovák, a szlovén, a horvát, a litván, a román orszá-

gos parancsnok, az osztrák országos parancsnok helyet-

tese, valamint a Nemzetközi Büntetés-végrehajtási Szövet-

ség (ICPA) elnöke is. 

A Pécsi Tudományegyetemmel közösen rendezett, 

az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó 

nemzetközi konferencián, amely a „Kultúra a börtönben, 

a börtön kultúrája” címet viselte, a szlovák és a román 

büntetés-végrehajtás képviselői is előadást tartottak.
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A fogvatartás biztonsága

A fogvatartás biztonságát a büntetés-végrehajtási  

szervezet a folyamatosan növekvő fogvatartotti létszám 

és a gazdasági nehézségek ellenére is fenntartotta.  

Ennek köszönhetően nagyobb társadalmi visszhangot, 

médiaérdeklődést kiváltó rendkívüli esemény 2010-ben 

nem történt.

Az előállítási, szállítási feladatok évek óta folyamatosan 

növekednek, alapvetően az előzetesen letartóztatottak 

számának radikális emelkedése miatt. A bv. szervek ezért 

kiemelt figyelmet fordítanak a területükön kívüli mozga-

tási feladatok biztonságos végrehajtására. Az előző évhez 

képest 6,3%-kal emelkedett az ügyészségre, bíróságra, il-

letve valamilyen külső, polgári egészségügyi intézménybe 

előállítottak száma (19 704 fő összesen 49 528 esetben). 

A fogolyszökés bűntettek száma – a szakszerűbb és 

körültekintőbb feladat-végrehajtásnak köszönhetően –  

a 2009. évi 4 esethez képest a felére csökkent. Az 

elkövetőket a gyors és szakszerű intézkedéseknek 

köszönhetően mindkét alkalommal percek alatt sikerült 

elfogni.

Az előző évhez képest csekély mértékben emelkedett 

a fogvatartotti öngyilkosságok száma (2010-ben 7 fő, 

2009-ben 6 fő). Ezen esetek mindegyike magánéleti prob-

lémára, illetve a kiszabott ítélet miatti elkeseredettségre 

volt visszavezethető. A szakfőosztályok ellenőrzései során 

kiemelt szerepet kapott a megelőzéssel kapcsolatos helyi 

gyakorlatok vizsgálata.

A tiltott tárgyak bejutását megnehezítő intézkedések 

következtében javuló tendencia volt megfigyelhető az 

elmúlt év során is. Az előtalált mobiltelefonok száma –  

a 2009. évhez hasonló módon – 25%-kal csökkent, ami az 

elmúlt hét év legkedvezőbb adata. A telefonok jelentős 

részét csomagban, illetve a közterületről bedobva találták 

meg, így azok nem jutottak el a fogvatartottakhoz.
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