
ténő megfelelés biztosítása. Az e célból létreho-
zott munkacsoport megújította és egységesítette 
a 2015 és 2018 között kialakított informatikai biz-
tonsági szabályozást, elvégezte a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezet informatikai rendszereire vo-
natkozó nyilvántartási és értékelési feladatokat.

Elkészült a Büntetés-végrehajtási Szervezet új 
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, amely 
teljes mértékben megfelel az Európai Unió adat-
védelmi rendeletében (GDPR) megfogalmazott el-
várásoknak. A belső szabályozók deregulációs 
célú felülvizsgálata 2019-ben tovább folytatódott.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

2019-ben 14 alkalommal fogadtunk külföldi de-
legációt, 5 alkalommal országos szinten. Ezek 
közül kiemelendőek Bosznia-Hercegovina, vala-
mint Szlovákia általános tapasztalatcserére érkező 
igaz ságügyi minisztereinek látogatásai, valamint 

JOGI ÉS ADATVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉG

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelve adatkezeléseit felül-
vizsgálta, az adatkezelések átalakítása megtörtént.
Adatvédelmi továbbképzés keretében a szakterü-
let megosztotta a szervezet adatvédelmi tisztvise-
lőivel az elmúlt év gyakorlati tapasztalatait, sor 
került az adatvédelmi alapképzések megtartásá-
ra a Büntetés-végrehajtási Szervezethez újonnan 
érkező személyi állomány tekintetében.

A 2019. év második félévében kiemelt figyelmet 
kapott az információvédelmi jogszabályoknak tör-

A FOGVATARTOTTI 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A fogvatartottak az egészségügyi állapotuk által 
indokolt gyógyító-megelőző ellátásokban a jog-
szabályokban foglaltak és a szakmai szabályok 
szerint részesültek. Az intézeti egészségügyi szol-
gálatok kihangsúlyozott feladata a foglalkozás-
egészségügyi ellátás folyamatos megvalósítása.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához előírt 
tárgyi feltételek (egészségügyi ellátás megvalósítá-
sához szükséges műszerek, orvostechnikai eszkö-
zök) rendelkezésre álltak, a szükséges új eszközök 
és alkatrészek beszerzéséhez központi anyagi segít-
séget is kaptak a büntetés-végrehajtási intézetek.

A gyógyszerek beszerzésére és szállítására lefoly-
tatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet 2019. január 21-én 
szerződött a Karina Patikával. Az Egészségügyi 
Főosztály folyamatosan ellenőrizte a keretszerző-

désben foglaltak büntetés-végrehajtási intézetek 
által történő végrehajtását, amely alapján leszö-
gezhető, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek 
gyógyszerellátása zökkenőmentesen történik.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA

A személyi állomány tagjai az egészségügyi alap-
ellátást a rendvédelmi egészségügyi szolgálatnál 
és a területileg illetékes háziorvosnál is igénybe 
vehették, továbbá a járó- és fekvőbeteg szakel-
látásra való kettős jogosultságuk is változatla-
nul fennállt. A területileg illetékes egészségügyi 
intézményeken túl a Magyar Honvédség Egész-
ségügyi Központ Honvédkórház végezte a járó- 
és fekvőbeteg szakellátást.

A BvOP és az MSD Pharma Hungary Kft. együtt-
működési megállapodása alapján felújításra került 
a személyi állomány és a fogvatartottak hepatitis 
C szűrési programja. A hepatitis C betegség vo-
natkozásában a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
országos jelentőségű népegészségügyi komplex, 
edukációval kiegészített szűrőprogram elvégzé-
sét kezdte el.

A személyi állomány tagjai számára biztosított volt 
az egészségmegőrző gyógyüdülés és a mozgásszer-
vi rehabilitációs terápiákon való részvétel. 2019-
ben a rehabilitációs programokon részt vevők lét-
száma az elmúlt évekhez képest tovább növekedett.

Egészségügyi ellátás Hivatal
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