
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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Az Ellenőrzési Szolgálat elsődlegesen szakmai 
szempontok alapján végez tényfeltárásokat és 
elemzéseket, melyeket eljuttat a vizsgált szerv 
vezetőjéhez, illetve a szakirányításért felelős szer-
vezeti egységekhez, felhívva a figyelmet azokra 
a területekre, amelyek intézkedést igényelnek. 
Az ellenőrzési tevékenység a szervezet műkö-
désének hatékony, gazdaságos és szabályszerű 
megvalósításának vizsgálatára irányul, nem cél-
ja – és eszközrendszerében sem szerepel – a fe-
lelősségre vonás.

A 2019. évtől az átfogó ellenőrzések a Költség-
vetési Ellenőrzési Főosztállyal közösen kerültek 
végrehajtásra. Ennek eredményeként a helyszíni 
ellenőrzések időtartama csökkent és nőtt a vég-
rehajtott ellenőrzések hatékonysága.

Az ellenőrzési rendszer spektruma kibővítésre ke-
rült azzal, hogy 2019 januárjától valamennyi bün-
tetés-végrehajtási intézet parancsnok-helyettese, 
biztonsági osztályvezetője és büntetés-végrehaj-
tási osztályvezetője ütemezetten lett bevonva a 
(mobil) ellenőrzési tevékenységbe.

Az ellenőrzések tervezési rendszere folyamatos 
fejlesztés alatt áll, erősítésre kerültek az egymásra 
épülő, kapcsolódó ellenőrzések. Valamennyi bün-
tetés-végrehajtási szerv ellenőrzési tevékenysége 

nyos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Al-
bizottsága, társrendezői a Büntetés-végrehajtá-
si Szervezet Tudományos Tanácsa, az Országos 
Kriminológiai Intézet, illetve a Magyar Börtön-
ügyi Társaság volt.

Szervezetünk Szent Adorjánnak, a büntetés-vég-
rehajtás védőszentjének magyarországi kultuszára 
és a büntetés-végrehajtás történetének ezeréves 
múltjára emlékezve tudományos és szakmai kon-
ferenciasorozatot rendezett, valamint az állam-
igazgatás, a közigazgatás és a társszervek vezetői,  
az egyházi és világi szervezetek, a tudományos 
élet véleményalkotói tanulmányait megjelentet-
ve adta ki az „Igazság védelmében” című tanul-
mánykötetet. Millenniumi ünnepi kiadványunkat 
Schmehl János bv. vezérőrnagy úr mutatta be a 
Magyar Tudományos Akadémián a tudományos 
és szakmai érdeklődőknek.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Ta-
nácsa és a Belügyi Tudományos Tanács.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet tudományos és 
szakmai folyóirata a Börtönügyi Szemle, amely 
negyedévente jelenik meg magyar nyelven. Elmé-
leti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámo-
lók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja 
be a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet önként vállalt 
feladatai között 2019-ben is elkészítette statisz-
tikai elemzését, melyet elérhetővé tett a szerve-
zet honlapján. 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából meg-
rendezésre került az „Értékteremtő és értékőr-
ző tudomány” című tudományos konferencia. 
A konferencia főszervezője a Magyar Tudomá-

a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megtekintése. Igen aktívak maradtak a 
büntetés-végrehajtási szervek is, hiszen ezúttal is 
számos, kétoldalú kapcsolaton alapuló vendégfo-
gadást bonyolítottak le eredményesen, és jelentő-
sen megnőtt a célzott témakört érintő bi-, vagy 
multilaterális találkozók száma is.

Továbbra is folyamatos a külföldi szaklapokban 
megjelenő, releváns cikkek és ajánlások fordítása 
és megosztása, valamint a külföldi publikációs le-
hetőségek feltérképezése. 2019-ben több mint 60 
háttéranyagot állítottunk össze belügyminiszté-
riumi feladatszabás végrehajtása, valamint külső 
megkeresések megválaszolása céljából, és szerve-
zetünk is számos adatszolgáltatási kérést intézett 
társszerveinkhez. 

STRATÉGIAI, ELEMZÉSI ÉS 
TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a 2020-2024 
tervezési időszakra vonatkozóan elkészítette stra-
tégiai tervét. Az elemzési és tervezési tevékeny-
ségek során értékelésre kerültek a szervezeti szin-
tű együttműködési megállapodások és a kitűzött 
célok megvalósulásai.

A tavalyi évben is jelentős figyelmet fordítottunk 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet tudományszer-
vezési feladatain belül a szakterületeket érintő tu-
dományos, kutatási tevékenységek támogatására, 
mely során kiemelt stratégiai partnerünk volt a 

2019-ben 5 alkalommal 
fogadtunk országos szintű 
külföldi delegációt.

A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet tudományos és 
szakmai folyóirata 
a Börtönügyi Szemle, amely 
negyedévente jelenik meg 
magyar nyelven.

Szakmai szempontok alapján végzett, 
egymásra épülő vizsgálatok.

Szakmai ellenőrzés 
és kontroll
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