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COVID-19

 2020. március 11. – rendkívüli jogrend

 Alkalmazkodás a rendkívüli körülményekhez

 ENSZ Kínzás és rossz bánásmódok megelőzési 
Albizottsága (SPT)

 SPT Tanácsok (CAT/OP/10, CAT/OP/11, CAT/OP/12)
 NMM látogatások folytatása

 A személyi állomány, a fogvatartottak és az NMM 
munkatársainak egészségvédelme

 Új kapcsolattartási módok 

 Egészségügyi ellátás

 Programok

 Fogvatartottak létszámának csökkentése

 Átoltottság növelése
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Az NMM látogatásainak száma (N=117 db) éves bontásban
2015. január 1. és 2021. november 19.  között 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

EGÉSZSÉGÜGYI INT. BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁS 

RENDŐRSÉG GYERMEKVÉD. SZAKELL SZOCIÁLIS INT. MENEKÜLTÜGY

6

41

33

29

14

3

Az NMM látogatási helyszíneinek megoszlása az intézmények típusa szerint 
2015. január 1. és 2021. november 19. között 



NMM 
látogatások 
2020

 Bv. intézet
 Rendőrség
Gyermekotthon
 Idősek otthona



NMM 
látogatások 
2021

 Bv. intézet
 Rendőrség
Gyermekotthon
 Idősek otthona



COVID-
specifikus
látogatások

Rövidebb időtartam, fókuszált
Intézkedések (BVOP Intézkedési Terv)
Egészségügyi ellátás, 

védőfelszerelések
Befogadás
Kapcsolattartás, tájékoztatás
Szabad levegőre jutás
Programok
Panaszmechanizmus
Elhelyezési körülmények, bánásmód
Reintegráció



Kapcsolattartás

Skype beszélő

 2020. március: látogatófogadás felfüggesztése

 Skype



Skype beszélő



Kapcsolattartás

Látogatófogadás

Telefon

 2021. július: 1 felnőtt látogató

 2021. augusztus: 1 felnőtt + 1 kiskorú hozzátartozó

 2021. november 8.: újra szünetel a látófogadás

 Skype vs. látogatófogadás

 Heti +15 perc telefonálási lehetőség

 Ha nincs letéti pénze: 3×5 perc telefonálás a bv. költségére

 2021. november 1. – telefonhívás percdíjak csökkenése 75 Ft  69 
Ft/perc (ld. AJB-2236/2021 számú jelentés)



Oktatás, 
szakképzés

Oktatás
alap-, közép- és felsőfokú oktatás

távoktatás, feladatlapok

gyakorlati vizsgák

Szakképzés
hiányszakmák

bv. intézetek felújítása

Munkáltatás
költségvetési munkáltatás

üzemek (pl. maszkok előállítása, 
nyomda)



Összegzés

BVOP 
intézkedés

Skype

Látogatófogadás

Percdíjak csökkentése

Oktatás, szakképzés 
felújítások

Az NMM 
tapasztalata
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

sarkozy.istvan@ajbh.hu


