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CSIMA BEÁTA1 

Büntetés-végrehajtás információs tevékenységei és  
információbiztonsági kihívásai 

Information activity and information security of the Hungarian 
Prison Service 

Absztrakt 

Tanulmányom megalkotásának célja, hogy a büntetés-végrehajtás információs 

rendszerének jelenét bemutathassam és a működés vizsgálata során olyan javas-

latokat fogalmazzak meg, mely kapcsán optimalizálási megoldások kerülhetnek 

beépítésre.  

A választott téma kutatása közben igyekeztem két aspektusból megközelíteni 

az elemzést. Az információkezelés ‒ megosztás és ‒ védelem egyfelől a bünte-

tés-végrehajtásnak, mint szervezetnek a feladata, és felelőssége, ugyanakkor a 

fogvatartottak információhoz való hozzáférése egy pszichológiai (viselkedést be-

folyásoló) tényező is. 

Kulcsszavak: büntetés-végrehajtás, információs tevékenységek, informatikai fej-

lesztés 

Abstract 

The primary objective of the present study is to present the information system of 

the Hungarian Prison Service and make suggestions based on the research of its 

operation. As a result new potentials may be integrated in order to optimalize the 

operation. The analysis uses two aspects of the subject: on one hand the 

handling, sharing and protection of the information is the duty and the 

responsibility of the Hungarian Prison Service as an organization. On the other 

hand the inmates' access to information is also a factor having an influence on 

behaviour. 
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BEVEZETÉS 

A büntetés-végrehajtásban megjelenő egyre növekvő számú adatok, egyre növekvő nyil-

vántartások, adatbázisok létrehozását követelték meg. Azért, hogy ne legyenek halmozó-

dó, redundáns adatok a szervezetben a kézi nyilvántartások helyett inkább elektronikus 

adatnyilvántartás és egyúttal elektronikus adattovábbítás felé tolódott el a hangsúly. Ennek 

megvalósításához azonban jelentős infrastrukturális fejlesztéseket kellett és kell napjaink-

ban is véghezvinni. Kérdés, hogy eleget tud-e tenni a büntetés-végrehajtás a jogszabály-

okban és technikai fejlődések következtében támasztott kihívásoknak.  

A tanulmány megalkotása során igyekeztem az elméleti háttér mellett a gyakorlati mű-

ködést is vizsgálat alá vonni és egy-egy optimalizálási javaslatot megfogalmazni. 

1. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 

A büntetés-végrehajtás szervezet ”szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedése-

ket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértési elzárást, a szabadságvesz-

tésből szabadultak utógondozásával, az utógondozás keretében végzett börtönpártfogolási 

tevékenységgel és a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfo-

gó felügyelői vélemény elkészítésével, valamint a feltételes szabadság tartamára törvény 

alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelettel kapcsolatos pártfogó felügyelői felada-

tokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv.”
2
 

A szervezet Országos Parancsnokságból, a büntetés-végrehajtási intézetekből és in-

tézményekből, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági 

társaságokból (a továbbiakban együttesen bv. szervekből) épül fel. 

1.1.AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS ENNEK ADATBIZTONSÁGA 

A hadtudományból megismert információs műveletek definíciót igyekeztem a büntetés-

végrehajtásban jelenlévő információkezelésre vonatkoztatni. Haig Zsolt munkássága sze-

rint az információs művelet az „elkülönülten is létező, komplex információs tevékenységek 

közötti integráló és koordináló tevékenység.”
3
 

A büntetés-végrehajtásban megvalósuló információ kezelés jelentős hányada napjaink-

ra a számítógépek segítségével valósul meg. Szem előtt tartva azt a szakirodalmi tényt, 

hogy az „információbiztonság nem egyenlő az informatikai biztonsággal,”
4
 kijelenthető, 

                                                 
2
 1995.évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről 

3
 Haig Zsolt: Számítógép-hálózati hadviselés rendszere az információs műveletekben, In.: Bolyai 

Szemle, 2006, 15. évfolyam, 1. sz. p 55. 
4
 Haig Zsolt: Az információbiztonság komplex értelmezése, In.: Hadmérnök, 2006, Különszám, online p 

9. 
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hogy az informatikai szakterület is jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül az elmúlt 

néhány évben. 

Információs műveletek: felderítés, támadás és védelem közül az első kettő művelet – 

amit a szakirodalomban összefoglalóan ellentevékenységnek
5
 is neveznek – eddig még 

nem jelent meg a büntetés-végrehajtásban. 

A védelmi funkció viszont hatványozottan jelenik a büntetés-végrehajtásban, hiszen az 

adatkezelés jelentős része a személyes, különleges és bűnügyi személyes adatok vonat-

kozásában nyilvánul meg. 

Az információ kezelése a szervezeten belül egyben adatkezelést is jelent. Az adatkeze-

lésre vonatkozó általános jogszabályi alapot a 2011. évi CXII. törvény az információs ön-

rendelkezési jogról és az információszabadságról adja meg.  

A 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről az jogszabály, mely az 

adatkezelésbe bevonandó adatok körét és erre vonatkozó részletszabályokat is leírja. Az 

ezzel kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettséget a következő képen fogalmazta meg 

a törvény: 

„A bv. szervezet személyi állományának tagja a minősített adatot, valamint a tudomásá-

ra jutott magántitkot köteles megtartani. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály, vala-

mint jogszabály felhatalmazása alapján, az abban megjelölt személy felmentést adhat.”
6
 

A fogvatartottak nyilvántartási adatait taxatív felsorolja a jogszabály. A nyilvántartás kö-

re kiterjed a személyazonosító adatokra, a társadalombiztosítási azonosításra, lakcímre, 

de a fogvatartással kapcsolatos egyéb keletkezett adatokra is (fogvatartott feladatellátásá-

hoz és joggyakorláshoz is). A nevezett adatokat huszonöt évig meg kell őrizni, ami jelentős 

adatmennyiség tárolását idézi elő. 

A kapcsolattartó személyek hozzájárulása alapján az ő személyes adataikat is kezelik a 

bv. szervek, a kapcsolattartás és biztonsági szempontok érdekében is. 

Jogszabályi kötelezés alapján a miniszter, a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és az 

egyéb nyomozó hatóságok, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság részére teljeskörű tájékoztatással tartozik a büntetés-

végrehajtás. Ezen felül egyéb jogszabályban meghatározott esetben, illetve kérelemre a 

feladatellátásához és jogérvényesítéséhez szükséges adatokat továbbíthat a szervezet. 

Az adatszolgáltatásra irányuló kérelemnek az adatkérés indokát, jogszabályi alapját, il-

letve az adatszolgáltatáshoz fűződő érdek igazolását kell tartalmaznia. 

Az Európai Unióval való jogharmonizáció érdekében született meg a 2015. évi CLI. tör-

vény a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 

minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 

szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése 

érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. A fent nevezett jogszabály 2015. 

                                                 
5
 Haig Zsolt: Számítógép-hálózati hadviselés rendszere az információs műveletekben In.: Bolyai 

Szemle, 2006, 15. évfolyam, 1. sz. p 56. 
6
 1995.évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről 
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november 1-től hatályos rendelkezései értelmében az ügyész, vagy bíróság hivatalos érte-

sítése alapján a bv. szerv nyilvántartja ‒ a sértett kérelmére ‒ a bűncselekménnyel össze-

függésben a sértett személy családi és utónevét, valamint lakcímét, azon cél érdekében, 

ha a fogvatartott személy szabadul vagy szökik, akkor kiértesítésre kerülhessen a sértett 

személy. Az értesítési rendszer azonos módon történik a fiatalkorúak javítóintézeti neve-

lésből szabadulás, szökés esetén is. 

Az adatkezelésre vonatkozó (bv. szerv szerinti) egységes szabályozást ‒ az Országos 

Parancsok 1-1/48/2012. (VII.16.) intézkedése alapján ‒ a mindenkor hatályos Adatvédelmi 

és Adatbiztonsági szabályzat adja meg. Az intézkedés értelmében minden bv. szerv köte-

les elkészíteni a saját adatvédelmi szabályzatát, melyben az általános adatkezelésen kívül 

a rendkívüli helyzetre vonatkozó adatkezelést, kamera felvételek kezelését, hozzáférés 

szabályozást, valamint belső adatvédelmi felelős kijelölésről is gondoskodik. A szabályozás 

értelmében adattovábbítási nyilvántartás rendszert kell vezetni, és az adathozzáféréseket 

és betekintéseket is nyilván kell tartani. Célszerű lenne ennek az adattovábbítási nyilván-

tartásnak is a papíralap helyett elektronikus módon megvalósulni. 

1.2.INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK HATÁSA 

Az informatika rohamos fejlődése megteremtette a mindennapokban is az igényt, hogy 

egyre több adatot elektronikus módon (jellemzően számítástechnikai eszközökön) tárol-

junk. Az információs tevékenységek jelentős része tehát az informatika eszközeivel valósul 

meg. Egyéb kommunikációs eszköz – amely segítségével információcsere jön létre – pél-

dául az Egységes Digitális Rádiórendszer, mely virtuális magánhálózaton ún.  

„EDR VPN”-en keresztül valósul meg. Ez a korábbi analóg rádiórendszert váltotta fel, 

amellyel közvetlen üzemmódban, relézett üzemmódban és azonos idejű kisugárzásban is 

lehet már kommunikálni. Adattovábbítási szolgáltatásként adatüzenetet, státuszüzenetet és 

csomagkapcsolt adatátvitel lehet végrehajtani. 

Az új informatikai rendszerek új védelmi rendszerek jelenlétét is kívánták meg, a biz-

tonság értelmezése szervezeti szinten is megváltozott. Prisznyák Szabolcs előadásából
7
 

kiderült, hogy az ezzel kapcsolatos feladatok korábban a biztonsági szakterülethez kapcso-

lódtak, azonban az innovációk hatására – új digitális eszközök, IP alapú kamerák, háttértár 

rendszerek – mindinkább az informatika szakterület irányába tolódtak el. 

A fejlesztések jelenlétét támasztja alá, hogy a 2013-ban kezdődő Nemzeti Távközlési 

Gerinchálózat (továbbiakban NTG) fejlesztése 2015. október végén fejeződött be. Lénye-

ges eleme a fejlesztésnek, hogy a korábbi 4Mb/s sebességről 100Mb/s sebességű inter-

netkapcsolat jött létre, ezzel is megalapozva a további rendszerek fejlesztését. Az EKOP-

2.2.6 európai uniós pályázat deklarált célja volt, hogy az NTG hangszolgáltatás minőségét 

és hatékonyságát növeljék, a távbeszélőeszközök modernizálásra kerüljenek, új szolgálta-

                                                 
7
 Prisznyák Szabolcs: A jogszabály változások hatása a büntetés-végrehajtás informatikai rendszerére 

c. előadás, Hadtudomány és 21. század konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. február 
25.  
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tási lehetőségeket építsenek ki, a működési költségek csökkentésre kerüljenek, de ugya-

nakkor a hálózati kapacitások és biztonság növelését is célul tűzték ki. A pályázat eredmé-

nyeként
8
 információs technológia biztonság javításra 200 milliós, Zártcélú Rendészeti Há-

lózatra (továbbiakban ZRH) 400 milliós, hangszolgáltatásra 550 milliós és gerinchálózat 

fejlesztésre 1,1 milliárdos fejlesztést hajtottak végre (a menedzsment és előkészítési költ-

ségek figyelmen kívül hagyása mellett). 

A fent említett fejlesztést megelőzően EKOP 1.16-09-2009-0001 projekt keretében a 

bv. szervezet legnagyobb informatikai beruházása valósult meg, mely során a szoftver és 

hardver eszközök is lecserélése kerültek, írta munkásságában Prisznyák Szabolcs.
9
  

Az EKOP-1.1.15 Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban 2. projekt meghatá-

rozott célja volt, hogy továbbkorszerűsítse a büntetés-végrehajtási intézményrendszer 

szolgáltatási funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá, korszerűbbé váltak a 

büntetés-végrehajtás tanúvédelemmel kapcsolatos folyamatai és feladatkörei, erősödött az 

adatkörhöz köthető informatikai biztonság.
10

 Gyorsult az ügyintézés, mert az ún.” átfutási 

idő” csökkent, azáltal, hogy a FŐNIX program segítségével elektronikus úton történik az 

adattovábbítás, a korábbi futárszolgálat helyett (a bv. szerv és Tanúvédelmi Szolgálat 

között). Szoftverfejlesztés eredményeként a fogvatartotti nyilvántartás (fogvatartotti alap-

nyilvántartás, egészségügyi nyilvántartás, letéti nyilvántartás) FŐNIX program segítségé-

vel, a személyügyi nyilvántartás és a szolgálatszervezés NEXON rendszerek alkalmazásá-

val jön létre. 2016 évi. ütemezett feladat, hogy a (kincstári) bérszámfejtés a NEXON rend-

szer naprakész adatai alapján valósuljon meg, a korábbi papíralapú alapnyilvántartás he-

lyett, ehhez azonban egzakt és hibátlan napi rögzítés szükséges.   

A rendvédelmi szervek közötti információs tevékenységei egyre jelentősebb része on-

line módon működik, ennek kihívásait Prisznyák munkásságában
11

 is lekövethettük. Az 

adatvédelmi és adatbiztonsági szempontokat figyelembe véve, egyre növekvő számban 

lehet adatlekérdezést végrehajtani társszervek adatállományából. 

Célszerű lenne a személyi állomány informatikai oktatását is a fejlesztésekhez mérten 

alakítani, hiszen sokan csak felhasználói-kezelői ismeretekkel rendelkeznek, amit az évek 

során gyűjtöttek össze és a modernebb eszközökről kevesebb ismereteik vannak csak. 

 

 

                                                 
8
 http://hirlevel.egov.hu/2015/10/31/befejezodott-a-nemzeti-tavkozlesi-gerinchalozat-ntg-fejlesztese/ 

letöltve 2015.11.13 
9
 Prisznyák Szabolcs: A több telephellyel rendelkező büntetés-végrehajtási intézetek informatikai 

támogatása In.: Hadmérnök, 2013, 8. évfolyam 1. sz. p 269 
10

 Felelősen felkészülten a büntetés-végrehajtásban 2. ütem https://www.palyazat.gov.hu/doc/3805  
letöltve: 2015.11.14. 
11

 Prisznyák Szabolcs: On-line együttműködés a rendvédelemben In.: Pécsi Határőr Közlemények 
(Tanulmányok a változó rendészet aktuális kihívásai című tudományos konferenciáról), XIV. Évfolyam, 
Pécs, 2013, p. 187-188 

http://hirlevel.egov.hu/2015/10/31/befejezodott-a-nemzeti-tavkozlesi-gerinchalozat-ntg-fejlesztese/
https://www.palyazat.gov.hu/doc/3805


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                ÁLTALÁNOS  

2016. IX. évfolyam 1. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

340 

1.3.FEJLESZTÉSEK KAPCSÁN MEGVALÓSULÓ KIHÍVÁSOK 

A következő év fejlesztési kihívása egy új „Foglalkoztatási Statisztika” létrehozása, mely a 

VIR (Vezetői Információs Rendszeren) keresztül adatlehívással megvalósuló országos 

statisztika. A rendelkezésre álló fogvatartotti nyilvántartás (FANY) adja meg az alapokat, a 

fejlesztést az országos parancsnokság koordinálja. A bv. szervek jelenleg is végzik az 

adatpontosítást, redundáns adatok kiszűrését, és hiánypótlást. A statisztika a felettes szer-

vek felé történő egzakt adatszolgáltatás teszi lehetővé, úgy, hogy a rendszerben korábban 

rejlő humán tényező által okozott hibák kiszűrésre kerülhetnek (adathiány, téves mintavé-

tel, eltérő terminológia alkalmazása stb.). 

2015. január 1-én megalakult Bv. Holding Kft 2015. február 26-tól a BVOP határozata 

alapján a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó társaságokkal 

Bv. Holding vállaltcsoporttá alakult. A vállalatcsoporttá alakulás egy összehangolt számvi-

teli politikát, önköltség számítási alapelveket és egy integrált nyilvántartási rendszer jelen-

létét kívánta meg. Ennek értelmében a gazdálkodó társaságok 2015. év elejétől a Libra3s 

integrált ügyviteli rendszert alkalmazzák, ami az első lépcsőfok az információs rendszerek 

összehangolására vonatkozóan. A társaságokkal szembeni elvárás, hogy felhő rendszer-

ben végezzék a programhasználatot, azonban ennek infrastrukturális feltételei még nem 

minden Kft esetében állnak rendelkezésre. A felhő alkalmazás, mint a rendvédelem infor-

matikai jövőképe Zsigovits
12

 munkásságában is megfogalmazódott, szerinte egy olyan 

teljes körű informatikai rendszert kell üzemeltetni, ahol magas szintű szolgáltatás érhető el, 

alacsony költségek megléte mellett. Munkásságában azt is megfogalmazza, hogy az in-

formatika túlnőtt a folyamatok támogató jellegén, és mindinkább a működés alapja lett.  

Javasolt a további fejlesztések végrehajtása előtt ismételten felmérni az infrastrukturális 

hátteret, annak érdekében, hogy reális célkitűzések kerüljenek megfogalmazásra.  

2. FOGVATARTOTTAK INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE 

Kapcsolattartás formái a 2013. évi CCXL törvény (továbbiakban Bv. kódex) értelmében 

kissé megváltoztak. 2015. január 1-től kezdődően a levelezés, csomagküldés és fogadás, 

látogató fogadás, kimaradás, eltávozás mellett a telefonbeszélgetés módosításra került a 

bv. intézet által biztosított mobiltelefon eszközével. A fiatalkorúak esetében a Bv. kódex 

további új kapcsolattartási formát, a családi konzultációt és családterápiás foglalkozást is 

bevezette 2015. január 1-től. A két új kapcsolattartási forma nem minősül látogatófogadás-

nak és az elítéltek között is engedélyezhető. 

A mobil távközlési eszközök alkalmazását a 65/2015. (VIII.18.) OP intézkedés szabá-

lyozza a használatot. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága csaknem 42 

millió Ft értékben húszezer mobiltelefon beszerzésről és négyévi szolgáltatásról kötött 

                                                 
12

 Zsigovits László: Rendvédelmi szervek informatikai fejlesztési lehetőségei az informatika világfejlő-
dési trendje tükrében  
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megállapodást. Valamennyi bv. szervre vonatkozó szolgáltatás nyújtás kezdő időpontja 

2015. augusztus 19. volt.  

Az elektronikus kapcsolattartási formák igénybevétele a progresszív rezsim szabályok 

szerint lehetséges, mely értelmében mindhárom végrehajtási fokozatban enyhe, általános 

és szigorú rezsimszabályok szerint kialakított struktúra működik. E szabályrendszer megal-

kotásának legfőbb indoka a reintegrációs nevelés, a fogvatartottak motiválása volt. Minde-

zek alapján a következő beosztás érvénysül: 

 

16/2014.(XII.19.)  IM. rendelet alapján a megjelölt kapcsolattartóval lehetséges telefonálás 

időkorlátai 

    

  végrehajtási fokozatok 

rezsim  

beosztások 
fogház börtön fegyház 

enyhe  

rezsim 
heti öt alkalom * 15 perc heti öt alkalom * 10 perc 

heti négy alkalom * 10 

perc 

általános 

rezsim 
heti öt alkalom * 10 perc 

heti három alkalom *10 

perc 

heti három alkalom * 10 

perc 

szigorú 

rezsim 

heti három alkalom * 10 

perc 
heti két alkalom *10 perc heti két alkalom * 5 perc 

 

1.ábra: Kapcsolattartás telefonon, készítette a szerző 16/2014.(XII.19) IM. rendelet alapján 

A fent nevezett IM. rendelet további részletszabályokat állapít meg a távbeszélésre vonat-

kozóan, azonban a bv. szerveknek egyedileg kell a saját házirendjükben szabályozni a 

használat további feltételeit. 

A szabályozás alapján megvalósuló gyakorlat: ZTE R528 típusú mobilkészülék és tele-

fontöltő kerül átadásra a fogvatartott részére a raktárból. Minden készülék biztonsági fóliá-

val ellátott, mely az elő és a hátlapon biztosít fizikai védelmet, megelőzvén a rongálási, 

szétszerelési kísérleteket. A telefonhasználat feltétele, hogy a mobilszolgáltatóval (egyedi) 

szerződést kell kötnie a fogvatartottnak, tovább a kiétkezés során jelezni kell, hogy a letéti 

kártya összegéből mennyit kíván telefonálásra fordítani (mennyi legyen az egyenleg). Biz-

tonsági szempontok miatt a készüléket például előállítás, vagy munkavégzés miatt a fogva-

tartott köteles a zárkaszekrényben tárolni (ennek zárhatóságáról a fogvatartottnak kell 

gondoskodni). Rongálás, eltűnés esetén kártérítési felelősség terheli a fogvatartottat. A 

javításra küldött készülékek szállítása zárt, plombázott műanyag dobozban történik, 

ugyancsak biztonsági szempontok figyelembe vétele alapján. 

A mobiltelefont más bv. szervbe történő áthelyezéskor a fogvatartott magával viheti, 

készülék átadása intézetek között a Forrás SQL programban történik, állománycsökkené-
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si/növekedési bizonylat generálással. Ennek koordinálását, átcsoportosítását a BVOP 

Informatikai Főosztálya és a BVOP Közgazdasági Főosztálya látja el. 

Az elektronikus kapcsolattartás következő lépcsőfoka a mai postai levelezési rendszer 

kiváltása, egy elektronikus levelező rendszer segítségével. Ennek lehetőségét és esetleges 

nehézségeit Prisznyák Szabolcs
13

 is felvázolta. Előadásában utalt rá, hogy a zárt célú 

hálózat a szolgálati feladatok ellátását biztosítja, az elektronikus levelezés további jelentős 

fejlesztések révén valósulhat meg. A levelek – jelen szabályozása szerint – reintegrációs 

tisztek ellenőrzése után kerülnek a fogvatartottakhoz, így az új rendszernek is alkalmasnak 

kell lennie a kapcsolattartó – reintegrációs tiszt – fogvatartott közötti gördülékeny, de elle-

nőrizhető kapcsolattartásra. 

3. REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET INTÉZMÉNYE 

Az 2015-ös év másik változása, amely jelentősen befolyásolja az információs tevékenysé-

get a reintegrációs őrizet intézményének a bevezetése, amit bv. intézet, elítélt és védője is 

(egy alkalommal) kezdeményezhet büntetés-végrehajtás bírónál. A tényleges szabadulást 

megelőző legfeljebb hat hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető az elítélt, ha a Bv. 

kódex 187/A. § meghatározott további feltételek is fennállnak. Őrizet elrendelése során bv. 

bíró végzésben meghatározza tartózkodásul kijelölt lakást és kapcsolódó területeket.  

Az Országos Parancsnok 75/2015. (X.6.) szakutasítása alapján rendelkezik az elektro-

nikus távfelügyeleti rendszer működtetésének bv. szerv szerinti feladatairól. Az eszköz a 

Bv. kódexben meghatározottak szerint biztonsági intézkedés, valamint reintegrációs őrizet 

céljából az intézkedés alá vont személy tartózkodási helyének meghatározására, illetve az 

számára előírt szabályok betartásának ellenőrzésére szolgáló eszköz. Reintegrációs őri-

zetbe történő szabadon bocsájtás nyilvántartási rendszeréről a szakutasítás részletesen 

rendelkezik. A bv. pártfogó felügyelő feladata a tartózkodásul megjelölt ingatlan felmérése 

(írásos utasítást követő nyolc napon belül). A megjelölt ingatlan alkalmatlan, ha nem áll 

rendelkezésre elektromos hálózat, ha az eszköz adatforgalmazásához szükséges hálózati 

lefedettség és jelerősség nem megfelelő, illetve a reintegrációs célokat negatívan befolyá-

soló egyéb kriminológiai tényező áll fent. A pártfogó felügyelet tevékenységét szabályozó 

külön rendelet
14

 értelmében ellenőrizni kell a reintegrációs őrizet alá vont személy magatar-

tását, a vonatkozó szabályok betartását és a reintegrációs folyamatok állapotát visszatérő-

en, de legalább havonta egy alkalommal. 

A rendőrség és büntetés-végrehajtás összehangolt működését kívánja meg a 

reintegrációs őrizet intézménye: egy-egy jelzés esetén a közös feladatok ellátása során. A 

feladat és hatáskörre vonatkozó kérdésekre a 10/2015.(III.30.) BM rendelet adta meg a 

választ. Amennyiben hivatali időben kap jelzést a bv. szerv, akkor a bv. pártfogó felügyelő 

feladata a személyes, telefonos megkeresés, és ha bebizonyosodik, hogy szándékos ron-

                                                 
13

 Prisznyák Szabolcs: Az új büntetés-végrehajtási kódex informatikai vonatkozásai In.: XI. Kommuni-
káció konferencia kiadvány, NKE Budapest, 2013. november 3, p. 162. 
14

 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 
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gálásról, vagy a végrehajtás alól szándékos kibújásról van szó, akkor haladéktalanul értesí-

ti a bv. bírót. Hivatali munkaidőn kívüli értesítés esetén az illetékes rendőrkapitányság 

irányítási központja kerül kiértesítésre. 

Az informatikai szakterület jelenlegi feladata: a BVOP Informatikai Főosztálya az NTG-n 

keresztül kialakította az összeköttetést az ORFK és BVOP között, azon célból, hogy elér-

hetővé válhasson mindkét szerv számára az elektronikus távfelügyeleti rendszer központi 

szoftvere. Az eszköz műholdas nyomkövetést biztosít és mobiltelefon SIM kártyán kommu-

nikál, térkép alapú rendszeren egyidejű követés biztosít az érintettek tartózkodására, moz-

gására vonatkozóan. 

A távfelügyeleti eszköz és a riasztási rendszer összehangolt működése érdekében a 

büntetés-végrehajtási szervezet oktatásban részesült személye az eszköz első felhelyezé-

sekor beállítja a távfelügyeleti rendszerben a bv. bíró által előírt szabályokat. A felhelyezést 

megelőzően minden esetben tesztelni kell az eszköz működőképességét (és a teszt módot 

jelenteni kell a BVOP Főügyeletesének). A távfelügyeleti eszköz alkalmazását és levételét 

be kell jelenteni a BVOP-ra. A reintegrációs őrizet megkezdéséhez szükséges szállítás 

történhet a büntetés-végrehajtási szervezet segítségével, vagy hozzátartozói segítséggel. 

Amennyiben hozzátartozói segítségnyújtás van, akkor a helyszínre történő megérkezést 

követően haladéktalanul be kell jelentkezni telefonon a bv. intézetbe (az eszköz újbóli elle-

nőrzése miatt).  

Megfigyelhető, hogy a kialakított őrizet rendszere több kontrollpontot is tartalmaz: pé l-

dául a párhuzamos telefonos elérés, a technikai eszközök többszöri ellenőrzései, illetve a 

bv. pártfogó felügyelő személyes jelenléte is egy ellenőrzési pont. 

Az informatika ilyen szintű fejlődése lehetővé teszi egyúttal a büntetés-végrehajtás költ-

ségeinek csökkentését is, hiszen az egyszeri beruházás mellett a reintegrációs őrizetben 

lévő személy napi ellátásáról már nem kell gondoskodni. A költségtakarékosság mellett 

napjainkban fennálló túlzsúfoltság kérdésre is egy részmegoldás lehet a reintegrációs 

őrizet intézménye. 

KÖVETKEZTETÉS 

Az informatikai fejlesztések egyfelől az adatkezelés és adattovábbítás hatékonyságát te-

remtették meg, ugyanakkor újabb (informatikai) biztonsági kihívások elé is állították a bün-

tetés-végrehajtás szervezetét. A fejlesztések iránya a hardver eszközök mellett a szoftve-

rek területére is kierjedt. Meghatározó, hogy az információs tevékenységek során a humán 

tényező által okozható hibák az informatikai automatizmus, a közvetlen adatkinyerés esz-

közeivel egyre inkább elkerülhetővé válnak. A jogszabályváltozások okozta kihívások pedig 

egyre inkább rendszerszemléletű gondolkodást kívánnak meg a végrehajtás minden szint-

jén. Ahhoz, hogy a szemlélet egy-egy adatrögzítés során is tudatos legyen szükséges a 

végrehajtó állomány rendszeres továbbképzése, oktatása. 

Másfelől a fogvatartottak információhoz való hozzáférésének növelése – így a mobilte-

lefonok által megvalósítható kapcsolattartás, a családi konzultáció, vagy a családterápiás 
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foglalkozás erősítheti a szociális kapcsolatokat – ami a reintegrációs célok sikeres teljesü-

lését is magával hozhatja. 
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