
Az év 
értékelése
A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) 2014-ben is  
a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen, szakszerűen és biztonságosan teljesítette 
befogadási, ellátási és előállítási kötelezettségeit. 

A szervezetünk alaptevékenységét, 
rendeltetését meghatározó jogszabályi 
körben a 2014-es évben alapvető 

változás történt. Az átfogó igazságügyi reform 
egyik láncszemét alkotó Bv. kódex, figyelemmel 
a büntető törvénykönyv rendszerére és az elmúlt 
évek végrehajtási tapasztalataira, új alapokra 
helyezte a büntetés-végrehajtást. A 2015. 
január 1-jén hatályba lépett 2013. évi CCXL. 
törvény nagy hangsúlyt fektet a reintegrációs 
tevékenységre, amelynek segítségével az elítéltek 
szabadulásuk után sikeresebben illeszkedhetnek 
be a jogkövető társadalom életébe.

A bv. szervek központi irányítását, felügyeletét és 
ellenőrzését ellátó Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) az új 
feladatok törvényes és maradéktalan ellátása 
érdekében megváltozott szervezeti struktúráját a 

2014. december 12-én jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzat rögzíti.

Az elmúlt év során a BvOP-n, illetve több bv. 
szervnél történtek vezetőket érintő személyzeti 
intézkedések. Magyarország belügyminisztere 
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornokot 2014. július 
1-jei hatállyal az országos parancsnok általános 
helyettesévé, Lajtár József bv. vezérőrnagyot 
szeptember 1-jei hatállyal az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettesévé nevezte ki. 

A BvOP főosztályvezetői körében négy,  
a bv. intézetek vezetőinek személyében nyolc, 
a gazdasági társaságoknál három ügyvezető 
igazgatói beosztás tekintetében történt  
személyi változás. 

Az év során korszerűsítettük, megújítottuk  
a bv. szervezet szakmai ellenőrzési rendszerét.  
A BvOP szakmai ellenőrzési szervezeti egységei 
által végzett ellenőrzések köre a „mobil” 
ellenőrzéssel bővült, illetve kidolgoztuk a 
rendkívüli események vizsgálatára vonatkozó 
külön szabályrendszert. 

A korábbi szabályozásban is megtalálható 
átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzések 
végrehajtásának előírásai alapvetően nem 
változtak, azonban azok tervezése, 
szervezése, koordinálása és nyilvántartása  
új formában és új tartalommal jelenik meg  
a jövőben. 
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A 2014. évi  8 487 fős engedélyezett 
költségvetési létszámból 158 státusz 
a 1040/2011. Korm. határozat (a 

továbbiakban: kormányhatározat) alapján 
biztosított férőhelybővítésre volt felhasználható, 
az állományszervezési táblázatban rendszeresített 
norma 8 315 státusz, a finanszírozott létszámkeret 
8 350 fő volt.

A belügyminiszter augusztus 1-jétől 
engedélyezte a kormányhatározat szerinti 
létszám felhasználását a férőhelybővítésben 
érintett bv. intézetek részére, mely 
összességében – az első ütemben – 103 fős 
státuszbővülést eredményezett. Október 1-jétől 
a jogszabályi kötelezettségekből eredően 
(utógondozás, börtönpártfogási tevékenység, 
pártfogó felügyelet végrehajtása) 30 státuszt 
csoportosítottak át a kormányhivataloktól a BvOP 
szervezetébe. A Belügyminisztérium rendészeti 
államtitkára decemberben jóváhagyta a BvOP 
új Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 
állományszervezési táblázatát. 

A részben megújult struktúra optimalizálja és 
szabályozza a hatékony működést, illeszkedik 
a bevált gyakorlatokhoz és feladatrendszerhez, 
továbbá teljesíti a jogszabályi változásokból eredő 
többleterőforrás-igényeket. 

A fentiek alapján a bv. szervek részére 
állománytáblázatban rendszeresített norma 
2014. december 15-ei hatállyal 8 497 főre, a 
költségvetési létszám 8 517 főre változott. A 2014. 
január 1-jei 8 030 fős munkajogi nyitólétszámot 
és a 96,6%-os feltöltöttségi szintet a hatékony és 
tervszerű létszámgazdálkodásnak köszönhetően 
sikerült év közben is megtartani, továbbá sikerült 
ütemezetten biztosítani a férőhelybővítésben 
érintett intézetek utánpótlásának képzését. 

A szervezet rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges személyi állományi létszám 2014-ben 
is folyamatosan biztosított volt. A fluktuációs 
mutatók javultak (2013: 670 fő, 2014: 592 fő), a 
távozások aránya jelentősen csökkent. 

személyi állományunk

A BvOP szakmai ellenőrzési szervezeti egységei 
2014-ben tíz bv. szervnél hajtottak végre  
átfogó szakmai ellenőrzést. A végrehajtott 
ellenőrzések megállapításai alapján két bv. 
intézetben került sor utóellenőrzésre.  
További hat intézetben vizsgálták az előző 
évi átfogó szakmai ellenőrzés alapján 
meghatározott feladatok végrehajtását, a helyi 
vezetői intézkedések eredményességét.  
Mindezeken túl 74 téma-, 54 cél-, illetve  
15 mobilellenőrzés keretében vizsgálták  
a bv. szervek működését.

A bv. szervezet ellenőrzésére jogosult és 
kötelezett külső szervek az előző évhez 
hasonló gyakorisággal hajtottak végre helyszíni 
vizsgálatot a bv. szerveknél. Továbbra is az 
ügyészségek végezték a legtöbb ellenőrzést. 
Ezek megállapításait feldolgoztuk, a feltárt 
hiányosságok javítására intézkedéseket tettünk.

A hatályos BM-utasításban foglaltaknak 
megfelelően, a szóbeli panaszok és a közérdekű 
bejelentések fogadására a BvOP-n panasziroda 
kezdte meg működését.

FLuKTuáCió ALAKuLáSA
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A toborzási rendszer szervezettsége és lendülete 
– részben a férőhelybővítésekre kiadott státuszok 
gyors és ütemezett feltöltése okán – nem vesztett 
dinamizmusából (2012: 795 fő, 2013: 825 fő, 2014: 
809 fő), így a belépők aránya észrevehetően 
meghaladta a kilépőkét, tovább stabilizálva a 
szervezet létszámhelyzetét. 

A leszerelők 52%-a közös megegyezéssel, illetve 
próbaidő alatt (20%) vagy lemondással (10%) 
távozott a szervezettől, mely tendencia romlott 
a 2014-es év viszonylatában, bár a próbaidősök 
esetében stagnálás volt tapasztalható.  
A külföldi vagy más belföldi munkalehetőség 
miatt közös megegyezéssel vagy lemondással 
kiáramló kollégák száma továbbra is magas volt, 
mindemellett az év végére megmutatkozott – főként 
a tiszthelyettesek tekintetében – az új előmeneteli 
és illetményrendszer 2015. július 1-jétől tervezett 
bevezetésének állománymegtartó ereje.
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A 2013. évi CCXL. törvény oktatásáról és 
vizsgáztatásáról szóló 1-1/32/2014. (iX.15.) számú 
országos parancsnoki szakutasításban foglaltak 
alapján a 2014. november 1-je és december 13-a 
közötti időszakban – 2x8 órás képzést követően – 
a teljes személyi állomány sikeres vizsgát tett az új 
jogszabály ismeretanyagából. 

A tudatos vezető-utánpótlás biztosítása 
érdekében 188 főt delegáltunk a Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Kiválasztási 
Központjába a vezető-kiválasztási eljárás 
végrehajtására, ebből 166 fő 55% feletti 
eredményt ért el, így jogosultságot szerzett 
a vezető-utánpótlási adatbankba történő 
nyilvántartásba vételhez. Az év során kizárólag 
azok a személyek kaptak kinevezést, illetve 
megbízást vezetői beosztásba, akik sikeresen 
teljesítették a vezető-kiválasztási eljárást. 

A személyi állomány egészségének és 
munkaképességének megőrzése érdekében 
kidolgozott, tematikus programokból álló 
stresszkezelő tréningen 242 kollégánk vett 
részt. A Belügyi Továbbképzési Kollégium által 
jóváhagyott program kedvező fogadtatásban 
részesült, és népszerűvé vált az állomány körében. 

Magyarország köztársasági elnöke eredményes 
szakmai munkája elismeréséül hét kollégánkat 
részesítette állami kitüntetésben. A Magyar 
Arany Érdemkereszt katonai tagozata, a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt katonai tagozata, a 
Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozata, a 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést egy-
egy fő, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
két fő kapta meg, továbbá egy ezredest 
dandártábornokká neveztek ki.

Miniszteri szintű elismerésben összesen 82 fő 
részesült. Magyarország belügyminisztere három 
főtanácsosi, 17 tanácsosi címet, hat Szent Adorján 
Érdemjelet, egy Tauffer Emil-díjat, két Büntetés-
végrehajtási Emlékplakett „Arany” fokozatot 
adományozott, nyolc főt soron kívül előléptetett 
és 45-en kaptak emléktárgyat.

Országos parancsnoki szintű elismerésben 214 
fő részesült, 38 soron kívüli előléptetés történt, 
tíz fő a Büntetés-végrehajtási Emlékplakett 
„Ezüst” fokozatát, 86 fő pedig a „Bronz” fokozatát 
kapta. Két közalkalmazott főmunkatársi, illetve 
munkatársi címet kapott,  dicséretben 76 fő, 
fizetési fokozat várakozási idejének csökkentése 
jutalomban egy fő részesült. 

A 2013-ban bevezetett Nexon Humánrendszer 
alkalmazása, fejlesztése során igazodtunk 
a szervezeti célokhoz és a jogszabályi 
változásokhoz, így vezetői és utánpótlási 
adatbankot, valamint kormánytisztviselői 
jogviszonytípust vezettünk be.

A jó színvonalú munkavégzés, illetve a 
többletfeladatok ellátásához szükséges szakmai 
felkészültség folyamatos fejlesztése érdekében a 
korábbinál még nagyobb hangsúlyt helyeztünk a 
személyi állomány képzésére, oktatására. 

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 14 hetes 
alapfokú szaktanfolyam keretében 420 főt 
iskoláztunk be. Sikeres vizsgát 392 fő tett, ebből 14 
kitűnő eredménnyel. Középfokú képzésben 334 fő 
folytatott tanulmányokat, mely létszámból júniusig 
eredményes vizsgát 153 hallgató tett, közülük  
40-en kitűnő eredménnyel. A 2013 szeptemberében 
indított moduláris rendszerű szakképzésen  
21 fő tett eredményes vizsgát, ebből 2 fő kitűnő 
eredménnyel. A 2014. szeptember 9-én indult 
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésbe  
19 intézet 25 főt iskolázott be. Jelenleg a ii. modul 
(büntetés-végrehajtási őr feladatai) képzése 
zajlik, a négy modul sikeres teljesítése után a 
szakmai vizsgára 2015 márciusában kerül sor. 

Felsőfokú szakvizsga-felkészítésen 83 fő, felsőfokú 
szakvizsgán 170 fő vett részt. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar rendészeti igazgatási 
alapképzési szakán, büntetés-végrehajtási 
szakirányon nyolc hallgató tett záróvizsgát, 
hárman kaptak diplomát. Jelenleg 29 
munkatársunk folytat felsőfokú tanulmányokat az 
intézmény nappali tagozatán. 

Ebben az évben 132 főt köteleztek a rendészeti 
szakvizsga letételére, 91 főt a rendészeti vezetővé 
képző tanfolyam, 15 főt pedig a rendészeti 
mestervezetővé képző tanfolyam elvégzésére.  
A Személyügyi és Szociális Főosztály hét esetben 
szervezett kihelyezett rendészeti vezetővé képző 
tanfolyamot belső, kiképzett trénerek vezetésével.

A 2/2013. (i. 30.) BM rendeletben meghatározott 
belső továbbképzési rendszer keretében a 
Belügyi Továbbképzési Kollégiummal 160 belső 
továbbképzést akkreditáltattunk.  
A továbbképzési pontok gyűjtésére kötelezett 
hivatásos állományú tagok (6 570 fő), összesen 
183 264 továbbképzési pontot gyűjtöttek össze, 
amelyet rögzítettünk a Továbbképzést Támogató 
informatikai Rendszerben.  
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A személyi állomány mentális és fizikai 
feltöltődését nagyban segítette a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett 
üdülési pályázat, amelyre 318 dolgozónk nyújtott 
be sikeres pályázatot, ebből 163 fő részére a 
szükséges önerőt a szervezet – összesen 2,2 mFt 
összegben – megtérítette.

A személyi állomány bűnügyi helyzete javulást 
mutat, az év során 440 büntetőügy indulását 
regisztrálták (2013: 592), ez 26%-os csökkenést 
jelent. Az eljárások 42%-a már nyomozati szakban 
megszűnt. A büntetőeljárások során 27 főt (2013-
ban 59 főt) marasztaltak el. 2014-ben katonai 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 
182 eljárás indult, amely a teljes ügyszám 41%-a 
(2013: 62%). A fogvatartás törvényességét sértő 
bűncselekmények gyanúja miatt indult ügyek 
száma 153 (2013: 183), a szolgálattal össze nem 
függő ügyek száma 105 (2013: 42) volt. Az év 
során a fegyelmi jogkört gyakorlók 540 (2013: 902) 
fegyelmi eljárást indítottak, közülük 60 esetben 
katonai vétséget kellett elbírálniuk. A parancsnokok 
112 esetben megszüntették a fegyelmi eljárást, 
illetve 342 esetben fegyelmi szankciót szabtak 
ki. A fenyítések közül leggyakrabban a feddést 
és a megrovást alkalmazták. Jelenleg 86 ügy van 
folyamatban. Méltatlansági eljárás keretében két 
hivatásos állományú tag elbocsátására került sor.

Az informatikai alkalmazásfejlesztési projekt 
részeként, a humán nyilvántartás korszerűsítése 
és funkcionális bővítése keretében kapott helyet 
az integrált fegyelmi és bűnügyi nyilvántartó 
alrendszer (a továbbiakban: modul) üzemeltetése. 
Az ellenőrzések alapján – a tevékenység jogszerű 
és hatékonyabb ellátása érdekében – a modul 
fejlesztett változatát november 30-ával vezettük 
be. Ennek eredményeként a rendszer – a fegyelmi 
és büntetőügyek alaprögzítésén túlmenően – 
csökkentette a fegyelmi és nyomozótisztekre 
háruló adminisztratív terheket. 

A személyi állomány tagjai az alapellátást 
továbbra is a rendvédelmi egészségügyi 
szolgálatnál és a területileg illetékes háziorvosnál 
vették igénybe. A területileg illetékes 
egészségügyi intézményeken túl a Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház 
állt rendelkezésre. A bv. szervezet a saját keretein 
belül továbbra is mozgásszervi rehabilitációs 
ellátást nyújtott speciális foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatásként. 

Az állomány betegforgalma az alapellátásban 
emelkedett, azonban a gondozottak száma 
csökkent. A fogászati ellátást igénybe vevők 
száma a térítés támogatása miatt emelkedést 
mutatott (2013: 3 707 fő; 2014: 4 117 fő).

A személyi állomány felvétel előtti elsőfokú 
egészségügyi és pszichikai alkalmassági 
vizsgálatait a bv. szervek saját hatáskörben 
végezték. A másodfokú alkalmassági vizsgálatokat 
az BvOP szakfőosztálya folytatta le, a 247 
megjelent közül 103 fő bizonyult alkalmasnak 
a vizsgálatokon. Az év során 42 FÜV-eljárást 
kezdeményeztek, amelyből első fokon 37 személy 
minősült hivatásos szolgálatra alkalmatlannak.

Mozgásszervi rehabilitációt 728 aktív és nyugdíjas 
dolgozó számára biztosítottunk (2013: 655 fő) 
igalon, Gyulán és Hévízen.

Az év során súlyos, jelentősebb társadalmi 
visszhangot kiváltó rendkívüli esemény 
nem történt, a fogvatartás biztonságát 

a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen 
biztosítottuk.

A Bv. kódexhez kapcsolódóan kiemelt feladat volt 
a szakterületet érintő szabályozási tevékenység 
végrehajtása, 

amelyből a legfontosabb a kibővült kényszerítő 
eszközök körére vonatkozott, szélesítve a 
lőfegyverhasználatot megelőző, a fokozatosságot 
biztosító intézkedési lehetőségeket. A szolgálati 
kutyás tevékenységet szabályozó szakutasítás 
módosítása a hatékonyabb gyakorlati 
végrehajtást segíti elő. Aktualizáltuk a Biztonsági 
Szabályzatot, amely 2015. év elején kerül 
kiadásra, és új, központi szabályozás jelent meg a 
szolgálatszervezéssel kapcsolatban. 

A korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott 
a biztonsági tevékenységet ellátók szakmai 
felkészítése, amelynek keretében nemcsak a 
vezetők, hanem a speciális feladatot végrehajtó 
állomány részére is szakmai napokat szerveztünk. 

A fogvatartás biztonságának fenntartása és a 
rendkívüli események megelőzése érdekében 
kiemelt jelentőségű volt a társ rendvédelmi 
szervekkel való együttműködés. A bv. szervek 

16 alkalommal hajtottak végre 
közös gyakorlatot, illetve 122 
esetben működtek közre a napi 
feladatellátás során a rendőrség, 
illetve a TEK munkatársaival. A 
katasztrófavédelem szakemberei 
– a bekövetkezett tűzesetek 
felszámolásán túl – többek között 
az állomány felkészítésében és a 
szakterületet érintő szabályozások 
kidolgozásában vettek részt.

A börtönök biztonsága

11

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  12

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  13



A bekövetkezett két fogolyszökést alacsony 
biztonsági kockázatú fogvatartottak, nyitott 
jellegű munkahelyről követték el.  
Mindkét elítéltet rövid időn belül elfogták.  
Az esetek tanulságait feldolgoztuk,  
azokat a szakmai munka során hasznosítjuk  
annak érdekében, hogy a folyamatosan  
bővülő munkáltatásból eredő biztonsági 
kockázatokat minimalizáljuk.

Több intézetben javultak a szolgálatellátás és 
az állomány elhelyezésének infrastrukturális 
feltételei (szolgálati helyek, őrtornyok, technikai 
ügyeletek, öltözők modernizálása), illetve több, 
biztonságot érintő beruházás (bástyafal felújítása, 
személybejáratok megújítása, új őrhely kialakítása, 
jelentősebb biztonságtechnikai fejlesztés) 
is megvalósult. A beléptetés során annak 
biztonságát, a tiltott tárgyak felkutatását szolgálja 
a rendszerbe állított két új csomagvizsgáló 
röntgenberendezés, valamint négy kapukeretes 
és 75 kézi fémkereső. A szolgálati feladatok 
ellátásában az eredményesebb kommunikációt 
30 új, kézi EDR-rádió segíti.

A szolgálati kutyákkal kapcsolatos tevékenység 
hatékonyabb ellátását teszi lehetővé – a 
megújult szabályozás, továbbá a központi 
képzési és minősítési rendszer bevezetése 
mellett – a kiképzési eszközök, illetve a szállítást 
biztosító utánfutók beszerzése, illetve a fiatalodó 
állatállomány. A rendőrséggel történő ezirányú 

együttműködés – a speciális felkészítés terén – 
kibővült a nyomkövető kutyák képzésével is.

A börtönök biztonságával kapcsolatos statisztikai 
mutatók összességében tovább javultak, a 
fogvatartottak által elkövetett cselekmények 
száma csökkent (2013: 1 205 eset; 2014: 1 130 
eset). Az erőszakos cselekmények esetszáma 
szintén, még nagyobb arányban csökkent. 
Említést érdemel, hogy a súlyos testi sértés 26%-
kal, a kényszerítés pedig 19%-kal volt kevesebb, 
emellett lopás miatt is 23%-kal alacsonyabb 
számban kellett feljelentést tenni, mint 2013-ban. 

Kiemelt szakmai feladat volt a szuicid jellegű 
cselekmények megelőzése, megakadályozása. 
Az erre irányuló erőfeszítések eredményeként az 
öngyilkosságok száma tovább csökkent, azonban 
az elkövetési módszerek bővülése nyilvánvalóvá 
tette, hogy nagyobb szakmai figyelmet kell 
fordítanunk az öngyilkosságok és önkárosító 
cselekmények megelőzésére.

FOGVATARTOTTAK áLTAL 
ELKöVETETT CSELEKMÉNyEK (db)

súlyos testi 
sértés

kényszerítés rablás lopáskönnyű testi 
sértés
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A fogvatartottak létszámának emelkedése 
az év közben tapasztalt adatokhoz 
képest mérséklődött, az év végi létszám 

17 890 fő volt (2013: 17 841 fő). A fogvatartotti 
átlaglétszám 18 204 főt tett ki, ami 141%-os 
átlagtelítettséget eredményezett. A fogvatartotti 
átlaglétszám ugyan meghaladta az előző évit, 
azonban a férőhely-bővítési program keretében 
átadott többletkapacitás és a bv. intézetek 
telítettségét kiegyensúlyozó program 2%-kal 
csökkentette a telítettséget a 2013-as évi adathoz 
viszonyítva. 

Az előzetesen letartóztatottak létszáma 13%-kal 
csökkent (2013: 5 053; 2014: 4 400 fő). Arányuk 
a teljes fogvatartotti populációban 24,6%-ot 
tett ki. Stagnált a hosszabb ideje – 24 hónapot 
meghaladó – előzetes letartóztatást töltők 
létszáma (329 fő), közülük azonban 190 fő már 
rendelkezett elsőfokú, nem jogerős ítélettel, így 

többségük az abban meghatározott végrehajtási 
fokozatnak megfelelő bv. intézetben került 
elhelyezésre.

A jogerősen elítéltek átlaglétszáma 5,5%-kal 
emelkedett az előző évhez viszonyítva (2013: 
12 391; 2014: 13 073 fő). A börtön és fegyház 
végrehajtási fokozatok dominanciája továbbra 
is megfigyelhető volt, a vizsgált időszak 
létszámtöbblete szinte kizárólag ezen csoportokba 
tartozó fogvatartottakból tevődött össze.
 
Az elzárást töltők létszáma növekedett (2013: 214; 
2014: 266 fő), számuk az év során több esetben is 
meghaladta a 400 főt. Az elhelyezésükre kijelölt 
bv. intézetek kapacitása megfelelő, ugyanakkor 
a gyakran igen rövid (egyes esetekben csupán 
1–2 nap) fogvatartás miatt az elzárást töltők egy 
részénél nem volt lehetőség a megyei (fővárosi) 
bv. intézetből való elszállításra. 

A fogvatartottak létszáma,  
elhelyezése

ELőáLLíTáSOK SzáMA (db)

2013 2014

egészségügyi intézménybe
bíróságokra, ügyészségekre
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A fogvatartottak körében a 
tiltott tárgyak iránti kereslet 
folyamatosan növekszik, 
ennek megfelelően az ezzel 
kapcsolatos statisztikai 
mutatók emelkedtek. Az 
előtalált mobiltelefonok 
száma is növekedett (2013: 

499; 2014: 703 db), azonban 
a személyi állomány tagjai 

5%-kal nagyobb esetszámban 
találták meg a készülékeket 

még a bejutás előtt. Ez az arány a 
fogvatartás biztonságára nagyobb 

veszélyt jelentő kábítószergyanús 
anyagok tekintetében (2013: 123; 2014: 

179 eset) még kedvezőbb, a tiltott szerek 
61%-át sikerült még a fogvatartottakhoz való 

eljutás előtt megtalálni. A további eredményesebb 
fellépés érdekében több szakmai felkészítő 
foglalkozást is tartottunk, a témában elismert 
szakértők bevonásával.

Bv. szerveken kívüli előállítási, szállítási feladatokat 
153 098 fogvatartottat érintően hajtottunk végre. 
Komoly szakmai eredmény, hogy a kiemelkedően 
magas esetszám ellenére nem történt rendkívüli 
esemény. Az előállítások száma jelentősen 
emelkedett (2013: 61 173; 2014: 68 100 eset), melyből 
a bíróságokra, ügyészségekre történő mozgatások 
kisebb mértékben (2013: 49 704; 2014: 51 799 eset), a 
külső egészségügyi intézménybe történő előállítások 
viszont jelentősen (2013: 11 239 eset; 2014: 16 080 
eset) nőttek. A szállítási feladatok kismértékben 
csökkentek (2013: 87 500; 2014: 84 977 fő), azonban 
azon belül a költségigényesebb célszállítások száma 
12%-al volt kevesebb, mint tavaly.
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Súlyos beteg hozzátartozó meglátogatásán, 
illetve temetésén felügyelettel 221 fő (2013:  
230 fő), felügyelet nélkül pedig 335 fő (2013:  
127 fő) vett részt.
 
A fogvatartottak jutalmazására 30 550 esetben 
került sor (2012: 33 934; 2013: 29 961), amelyből 
a kapcsolattartást erősítő jutalmazási formák 
alkalmazása volt a leggyakoribb. 

Jutalmak (eset) 2012 2013 2014
Dicséret 16 969 15 941 17 547
Soron kívüli csomag 1 854 1 598 1 896
Soron kívüli látogató fogadása 6 948 5 821 3 974
Személyes szükségletekre 
fordítható összeg növelése 2 866 2 277 3 019

Tárgyjutalom 23 44 67
Pénzjutalom 62 179 54
Fenyítés hátralevő rész 
elengedése 3 6 2

Fenyítés nyilvántartásból törlése 908 853 943
Rövidtartamú eltávozás 1 191 888 882
Kimaradás 458 391 437
Látogatási idő meghosszabbítása 2 652 1 938 1 724
Dicsérő oklevél 0 0 5
Összesen 33 934 29 936 30 550

Fegyelmi fenyítést 7 391 esetben szabtak ki, 
mely adat az előző évekhez képest további 
csökkenést mutat.

Végrehajtott fegyelmi 
fenyítések (eset) 2012 2013 2014

Feddés 4 735 4 087 3 878
Kiétkezés csökkentése 2 914 2 193 1 967
Magánelzárás 2 232 2 004 1 546
Összesen 9 881 8 284 7 391

A sikeres reintegráció érdekében a foglalkoztatás 
középpontjában a munkáltatáson túl továbbra is 
a fogvatartottak oktatása és képzése állt. 

A fogvatartottak iskolai végzettségének szintje 
magasabb lett, köszönhetően az egyre erősödő 
oktatási-képzési tevékenységnek.

Kiemelendő a szakképzésbe bevont 
fogvatartottak számának növekedése. A csak 
alapfokú végzettséggel rendelkező, de szakmát 
nem tanult fogvatartottak aránya a populációban 
55,7%. Közülük 1 131 főt – minden kilencedik 
fogvatartottat – beiskoláztunk valamilyen 
OKJ-s végzettséget adó képzésre, amelyekből 
országszerte 59 féle indult.

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi 
és munkaerő-piaci reintegrációja és az 
intenzív utógondozás modellje elnevezésű, 
TáMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú 
kiemelt projektbe 4 860 fogvatartottat vontunk 
be, a tréninget végzettek száma 1 704 fő, a 
szakképzésben részt vevők száma 507 fő volt.

A TáMOP 5.6.3 kiemelt projekt keretében az 
ország minden bv. intézetében szerveztek 
jóvátételi programokat. A fogvatartottak önkéntes 
munkájuk során – többek között – hulladékot 
gyűjtöttek, tereprendezésben vettek részt, 
karbantartási, festési munkákat végeztek, parkot, 
játszóteret, óvodát, idősotthont újítottak fel.  

A teljes fogvatartotti populáción belül a 
fiatalkorúak létszáma tovább csökkent 
(2013: 478; 2014: 424 fő). A fogva tartott nők 
létszámaránya változatlan (7,6%), a lakóhelyhez 
közeli elhelyezésük azonban továbbra sem 
minden esetben megoldott, ezért további bv. 
intézeteket jelöltünk ki elhelyezésükre. A nem 
magyar állampolgárságú fogvatartottak létszáma 
emelkedett az előző évhez képest (2013: 653; 
2014: 700 fő). 

Az életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
(2013: 228; 2014: 263 fő), illetve a tényleges 
életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
létszáma egyaránt tovább nőtt (2013: 46; 
2014: 49 fő). A különösen hosszú tartamú 
szabadságvesztést töltők egyedi kezelési 
igényeiben a megfelelő elhelyezés központi 
szerepet tölt be. Ezért annak érdekében, hogy 
több helyszínen és zsúfoltságtól mentesen 
lehessen ezen fogvatartottakat elhelyezni, 
a férőhely-bővítési programban kiemelt 
prioritásként kezeljük a hosszúidős speciális 
rezsimű körletek kialakítását.

Nem változott a rendszeres, hetenkénti 
fogvatartotti szállításokban érintett fogvatartottak 
száma (2013: 67 080; 2014: 67 051 fő),  
a körszállítás heti átlagos létszáma 1 381 fő volt. 

Tovább folytatódott a bv. intézetek  
telítettségét kiegyensúlyozó program 
végrehajtása, amelynek keretében 6 574 fő 
fogvatartott átcsoportosítása valósult meg.

A fogvatartotti panaszok kivizsgálása során az 
alapvető jogok biztosa 38 esetben visszásságot 
nem tárt fel, 14 esetben azonban panaszra okot 
adó körülményeket állapított meg, amelynek 
megszüntetésére azonnali intézkedés történt.

Szabadságvesztés-félbeszakításra irányuló 
kérelmet összesen 982 esetben terjesztettek 
elő a fogvatartottak, hozzátartozóik vagy 
jogi képviselőik, amelyből 177 kérelmet 
engedélyeztek. Hivatalból 41 esetben történt 
büntetés-félbeszakítás (2012: 961/38 eset, 2013: 
958/34 eset), tíz esetben nem tért vissza a 
fogvatartott az intézetbe.

Tanév Általános iskola Középiskola Szakképzés Felsőfok Összesen
2012/2013 787 fő 836 fő 361 fő 38 fő 2 022 fő 
2013/2014 1 151 fő 819 fő 720 fő 46 fő 2 736 fő
2014/2015 1 083 fő 858 fő 1 131 fő 30 fő 3 102 fő
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A Balassagyarmati Fegyház és Börtön  
„A harangok nem ismernek határokat” című 
pályázati projektben az ARTTÉKA Művészet 
Határok Nélkül Egyesülettel a vidék vonzerejének 
és kulturális infrastruktúrájának fejlesztését 
célozta meg. A „Jó gyakorlatok bemutatása” című 
pályázati projektet szintén a balassagyarmati 
intézet valósította meg a Társadalmi 
Visszailleszkedést Segítő Egyesülettel közösen.

Nemzetközi szinten is érdeklődést keltett a 
fogvatartottak által végzett vakvezetőkutya- 
képzés. A Borsod-Abaúj-zemplén Megyei 
Bv. intézetben négy fiatalkorú fogvatartott 
bevonásával működik a projekt. A Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
által kidolgozott kiképzési gyakorlat szerint 
megvalósuló kölyöknevelési program célja,  
hogy a kiskutyák minél több ingerrel, 
objektummal találkozzanak, egészen addig,  
amíg a kiképző iskolába visszakerülnek.  
Az állatokkal való kapcsolat, törődés a 
fogvatartottak személyiségfejlődését, 
önértékelését pozitívan befolyásolja.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában is 
szereplő jobb agyféltekés rajzolás új elemként 
jelent meg a büntetés-végrehajtás fogvatartottak 
képességeit fejlesztő programjai között. A 
módszer elsajátítása elősegíti a fiatalkorú 
fogvatartottak önkifejezését, fejleszti az 
együttműködési és szociális készségüket. 
A program célja az elkövetők sikeres 
visszailleszkedése a társadalomba szabadulásuk 
után, valamint az ehhez szükséges önbecsülés, 
illetve döntésképesség fejlesztése.

Több bv. intézetben hazai és nemzetközi 
civil szervezetek segítségével valósítottunk 
meg a fogvatartottak reintegrációját segítő 
programokat. Az „Aktív hétköznapok” pályázat 
segítségével létrejött programok az alkotás és a 
nyersanyagok újrahasznosítása jegyében zajlottak 
le. Több nemzetközi program is megvalósult, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Convicts 
Liberty Aid (CLAP) elnevezésű nemzetközi projekt 
keretében együttműködési megállapodást kötött 
több nemzetközi civil szervezettel, a Grundtvig-
program a fogvatartottak és gyermekeik jobb 
kapcsolattartását segítette elő. A balassagyarmati intézet közreműködésével épített  

terényi harangláb és közösségi tér
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A pártfogó felügyelők bv. intézetekben való 
fokozott jelenlétével a szabadulásra való 
felkészítés hatékonyságát várhatóan tovább 
tudjuk növelni. 

A bv. szervezet összesen 2 932 db, a feltételes 
szabadság tartamára törvény alapján fennálló 
vagy elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtásával 
kapcsolatos ügyet vett át a kormányhivatalok 
igazságügyi Szolgálataitól 2014 augusztusában. 
2014. december 31-éig további 1 002 db ügy 
érkezett a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelőkhöz. Az átvett és érkezett ügyekből 
összesen 638 db iratanyag lett lezárva az év végéig.

Továbbra is nagy reintegrációs jelentősége 
van a bv. intézetekben zajló börtönlelkészi 
tevékenységnek és az egyéb, a vallásgyakorlást 
elősegítő programoknak (pl. APAC-módszer). 
A börtönlelkészek nemcsak a szorosan vett 

lelkipásztori feladataikat látták el, a fogvatartottak 
lelki gondozása mellett kiemelkedő jelentőséggel 
bírt aktív szervező munkájuk. Mindezt jól tükrözi, 
hogy az egyházi imatalálkozókon, fogvatartotti 
imanapokon és bibliavetélkedőn több mint ezer 
fogvatartott vett részt.

A „HatArtalan értékek – közösségi művészetekkel 
a fiatalkorú elítéltek és gyermekotthonokban 
nevelkedő fiatalok megerősítéséért” című projekt 
célja fiatal önkéntesek bevonása a bv. intézetekben 
és gyermekotthonokban megvalósuló 
közösségfejlesztő munkába. Az Európai unió 
Fiatalok Lendületben Programja által támogatott 
projektben a Baranya megyei és a Bács-Kiskun 
megyei bv. intézetek fiatalkorú telephelyei, a 
velencei, illetve a pécsi gyermekotthon vett 
részt. A kisprojektek eredményeképpen három 
nagyméretű kültéri falfestmény és több más 
művészi alkotás született, az önkéntesek és a 
részt vevő fiatalok között pedig erősebbé vált a 
kapcsolat a közös alkotás által. 

A 2014-ben lezajlott választások a fogvatartottak 
jelentős körét érintették. Az országgyűlési 
képviselő-választáson a szavazásra jogosult  
5 986 fő közül 1 183 fő szavazott,  
az európai parlamenti képviselőválasztáson 
a jogosult 5 330 fő közül 803 fő fogvatartott 
élt szavazati jogával. A helyi és nemzetiségi 
önkormányzati képviselők, valamint a 
polgármesterek választásával kapcsolatosan a bv. 
intézetek részvételre vonatkozó kérelmet nem 
terjesztettek elő.

A büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó 
felügyelői tevékenységet 2014. augusztus 9-étől  
a Belügyminisztérium szervezi és irányítja.  
A szervezeti átalakítás következtében a megyei 
(fővárosi) kormányhivatalok igazságügyi 
Szolgálataitól összesen 30 pártfogó felügyelő 
a Belügyminisztérium felügyelete alá került, 
feladataikat a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága közvetlen irányítása alatt 
végzik. A 28 bv. intézetben intézetenként 
tervezetten egy-egy pártfogó felügyelő látja el 
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó 
felügyelői feladatokat. E feladatok közé tartozik a 
szabadságvesztésből szabadultak utógondozása, 
az utógondozás keretében végzett 
börtönpártfogolási tevékenység, a feltételes 
szabadságra bocsátással összefüggésben 
elrendelt pártfogó felügyelői vélemény készítése, 
valamint a feltételes szabadság tartamára a 
törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó 
felügyelet végrehajtása. 
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szervezetünk 2014. évi gazdálkodási 
kereteit a Konvergencia programban és 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCiV. törvényben rögzített 
költségvetési pálya alapján kitűzött hiánycél 
eléréseként a közszféra működési kiadásainál 
érvényesített költségvetési takarékosság elve 
határozta meg. 

A Magyarország 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény a bv. szervezet 
támogatását 4,6 %-kal, 2 279,2 mFt-tal emelte, 
változatlan bevételi előírás mellett. A költségvetési 
támogatás az év során az eredeti előirányzathoz 
képest összesen 2 913,3 mFt-tal (6%) emelkedett. 
Gazdálkodási mozgásterünket tovább javította 
többletbevételünk, az átvett pénzeszközök és 
az előző évi maradvány igénybevétele, melynek 
eredményeként kiadási főösszegünk az év 
folyamán 7 341 mFt-tal emelkedett (14%). 

A kiemelt előirányzatok alakulását vizsgálva a 
december 31-ei módosított kiadási előirányzat 
61,5%-a a személyi jellegű kifizetésekhez 
kapcsolódik, 33,9%-a dologi kiadás, és 

mindösszesen a fennmaradó 4,6% oszlik meg  
az egyéb működési és a felhalmozási 
előirányzatok között. 

Az év folyamán pénzügyi helyzetünk stabil volt, 
2013-ról fedezet nélküli kötelezettséget nem 
hoztunk át. Az év során ugyan zárolás történt, 
de azt decemberben feloldották, így az addig 
felhalmozódott lejárt számlaállományt kifizettük. 
A rendelkezésre álló költségvetési támogatásunk 
– takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett – 
kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított. 

Az év során – zavartalan likviditás mellett – 
időlegesen egy-két intézetnél adódott csak 
átmeneti, központi segítséggel azonnal kezelhető 
probléma. December 31-én a szervezetnek lejárt 
számlaállománya nem volt.

A 2014-es év előző évekkel történő 
összehasonlítása is a gazdálkodás 
kiegyensúlyozottságát támasztja alá. Nem voltak 
az év során a korábbi évekre jellemző hirtelen 
kiugrások, sem a számlaállomány, sem a lejárt 
számlák tekintetében. 

A fogvatartottak egészségügyi ellátásában 
a korábbiakhoz hasonlóan az általános 
társadalombiztosítási jogosultság volt  
a meghatározó, az állapotuk által indokolt 
gyógyító-megelőző ellátás a progresszív 
betegellátás valamennyi szintjén  
biztosított volt. 

A gyógyszerellátásra vonatkozó szabályozás 
értelmében a bv. szervek 2014-ben is a térítési 
kötelezettség maradéktalan érvényesítésére 
törekedtek, méltányosság gyakorlására csak 
nagyon indokolt esetben került sor. 
A gyógyszerkiadások a fogvatartotti létszám 
emelkedése ellenére továbbra is csökkenő 
tendenciát mutattak. A gyógyszerek térítéséből 
származó bevétel a kétszeresére emelkedett 
(2013: 13 mFt; 2014: 26 mFt).

A speciális szakellátási feladatok (pl. CT, MRi) 
miatt emelkedett a külső egészségügyi 
szolgáltatók igénybe vétele, a sürgősségi 

egészségügyi ellátásban az Országos 
Mentőszolgálat működött közre.

A fogvatartottak halálozási adatai továbbra sem 
térnek el az országos egészségügyi adatoktól. 
A természetes haláleseteket 2014-ben is közel 
egyenlő arányban okozták szív-érrendszeri és 
rosszindulatú daganatos megbetegedések.  
2014-ben 67 fogvatartott hunyt el, 61 sorsszerű 
megbetegedésben (54 férfi, 7 nő), 6 férfi 
öngyilkosságot követett el.

A járványügyi helyzet kiegyensúlyozott volt, 
jelentésre kötelezett fertőző betegségeket 
minimális számban diagnosztizáltak, jelentős 
járványos méretű megbetegedés nem fordult elő. 
A tuberkulózis terjedésének megelőzése érdekében 
a tüdőszűrések elvégzésére kiemelt figyelmet 
fordítottunk. Jelentős energiát fordítottunk továbbá 
a kötelező megelőző járványügyi intézkedésekre 
(szűrés, védőoltás, védőeszközök), valamint a 
védőoltások biztosítására.

Gazdálkodás

FogvaTarToTTi beTegForgalmi adaTok

Ellátási forma / év 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Járóbeteg-ellátás bv. 
intézetben / bv. eü. 

intézményben

220 243 236 777 312 615 318 332 297 550 274 822

Járóbeteg-ellátás nem 
bv. eü. intézményben

8 069 9 679 11 555 11 285 10 926 13 242

Fekvőbeteg-ellátás az 
intézetben

1 712 4 154 3 447 2 523 2 274 3 221

Fekvőbeteg-szakellátás 
bv. eü. intézményben

2 363 3 096 3 911 4 580 4 276 4 603

Fekvőbeteg-ellátás nem 
bv. eü. intézményben

364 295 1 087 489 355 394

KiADáSOK MEGOSzLáSA

dologi kiadások
egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

munkaadókat terhelő járulékok
személyi juttatások

0,2% 4,4%

33,9%
49,0%

12,5%
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2014-ben számos jelentős beruházás, felújítás 
valósult meg, illetve vette kezdetét.

A 2013-ban megvalósított férőhely-bővítési 
beruházások használatbavételi eljárásának 
lefolytatását követően, február hónapban 159 új 
fogvatartotti férőhely feltöltésére kerülhetett sor.

Folytatódott a fogvatartotti férőhely-bővítési 
program végrehajtása, amely a következő bv. 
intézeteket érintette: 
•	  Budapesti Fegyház és Börtön:  

HSR/TÉSz körlet kialakítása
•	  Közép-dunántúli Országos Bv. intézet:  

a martonvásári objektum elzárásos körletének 
létrehozása

•	  állampusztai Országos Bv. intézet: a solti 
objektum új körletépületének építése

•	  Szombathelyi Országos Bv. intézet:  
A2 épület átalakítása

A férőhely-bővítések megvalósítására a 2010. 
évi árszinten becsült bekerülési költségek álltak 
rendelkezésre, amely következtében több 
műszaki tétel elhagyása is szükségessé vált, így 
azonos műszaki színvonalú, de gazdaságosabb 
megoldásokat valósítottunk meg. Jelentős 
összegeket takarítottunk meg a munkaterületek 
előkészítése során a fogvatartotti munkaerő 
igénybevételével. A bv. intézetek egy részében 
a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló zárkák 
illemhelyeinek kialakítása sérti a fogvatartottak 

emberi méltósághoz való jogát. Az országos 
felmérés alapján 13 intézetben, 675 zárkában 
csak függönnyel van elválasztva a lakótér 
az illemhelytől. Az érintett intézetek közül 
Szekszárdon, Szolnokon és Győrben kezdtük meg 
az illemhelyek elkülönítését.

Felhalmozási előirányzatainkból az év folyamán 
számos beruházást, felújítást hajtottunk végre, 
melyek a biztonsági rendszer korszerűsítését, az 
őrhelyek modernizálását, a konyhatechnológia 
fejlesztését, zárkafelújításokat, a villamoshálózat 
korszerűsítését célozták.

A BvOP vagyonkezelésébe 2014-ben 811 db saját 
rendelkezésű lakás, 638 db állami tulajdonú, bv. 
vagyonkezelésű ingatlan, 139 db önkormányzati 
tulajdonban lévő, bv. bérlőkijelölési jogú lakás, 
továbbá a gazdasági társaságok tulajdonában 
lévő 33 db ingatlan, összesen 445 önálló helyrajzi 
számú ingatlan tartozott. 
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A büntetés-végrehajtás tulajdonában, 
üzemeltetésében 2014-ben 433 db szolgálati 
jármű volt, az év során nyolc új nagy befogadó-
képességű rabszállító buszt szereztünk be.  
A járműpark átlagéletkora 8,5 év. A Bv. Központi 

Kórház üzemeltetésében lévő Mercedes 
Sprinter típusú mikrobuszt a jogszabályoknak 
megfelelően betegszállító járművé alakítottunk 
át. Saját oktatók bevonásával 564 személy részére 
tartottunk ügyintézői gépjárművezető képzést.

11

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  30

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  31



Az év során elsődleges szerepet kapott, 
és az elmúlt évek intenzitásának 
megfelelően folytatódott a 

fogvatartottak foglalkoztatásának növelése. 
A munkát végző fogvatartottak száma 
tovább emelkedett, az összesített létszámuk 
7 562 fő volt, amely közel öt százalékos 
emelkedést jelent az előző évhez képest, 331 
fővel több fogvatartott számára biztosítva 
munkalehetőséget. A foglalkoztatott 
fogvatartottak összlétszáma 9 381 fő volt,  
a foglalkoztatás 80%-os szinten valósult meg.

A fogvatartottaknak kifizetett átlagmunkadíj a 
költségvetési foglalkoztatásban 33 365 Ft/fő/hó, 
a teljesítménybérezést is alkalmazó gazdasági 
társaságoknál a tényleges dolgozói létszámra 
vetítve 35 583 Ft/fő/hó volt. 

A 11 gazdasági társaság eredményét tekintve 
– amelyek realizálódását még befolyásolják a 
mérlegkészítés időpontjáig teljesülő, a 2014. 
évre elszámolandó gazdasági események – 
összességében mintegy 1 123,8 mFt mérleg 
szerint eredmény elszámolása várható, amely 
14,8%-kal magasabb a tervezettnél. 

Az ipari társaságok gazdálkodásában 
meghatározó szerepet tölt be a fogvatartotti 
munkáltatás közfeladatának támogatása 
érdekében központilag befolyásolt, irányított 
felvevőpiac alakulása. A mezőgazdasági 
társaságoknak az ágazati struktúrák és 
támogatások stabil működési hátteret 
biztosítanak. 

A ruházati ellátást tekintve 2014-ben a személyi 
állomány minden arra jogosult tagja 61,5 eFt 
értékű terméket kapott (12M egységes rendészeti 
nyári szolgálati bakancs, nyári szolgálati dzseki és 
taktikai öv), illetve 35 eFt-ot pénzbeli ellátásként 
fizettünk ki számukra.

A fogvatartottak elhelyezésével, ellátásával 
kapcsolatosan megvalósult a bv. szervek 
konyhatechnológiai felmérése, amely 

eredményeként új gépeket és berendezéseket 
szereztünk be. 

Az élelmezési szakterületen új feladatként 
jelentkezett a ii. félévben a Bevándorlási és 
állampolgársági Hivatal befogadó táboraiban 
elhelyezettek élelmezési ellátása Debrecenben, 
Baracskán és Győrben (a napi átlaglétszám 1 000 
fő volt). Megtörténtek az előkészületek a Szegedi 

Fegyház és Börtön nagyfai objektuma mellé 
épülő befogadótáborban elhelyezettek 
ellátására is 6,8 mFt összegben.

Gazdasági társaságaink  
működése és a központi ellátás

FOGLALKOzTATOTTAK SzáMA: 9 381 Fő

1 633 fő
186 fő

684 fő

2 741 fő

4 137 fő

kft.

intézet

PPP

terápiás

oktatás, képzés
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A társaságok szakmai támogatással és 
tevőlegesen is részt vettek a belügyi tárca 
által felügyelt kormányprogramokban, így 
folytatódott a START-program, a közfoglalkoztatási 
varrodai tevékenység, valamint az iratanyagok 
megsemmisítése is.

A bv. gazdasági társaságok beruházási tevékenysége 
tovább folytatódott, a beruházások várható 
összértéke meghaladja a 2 000 mFt összeget. 

Az ipari társaságok 2014-ben 322 mFt értékben 
végeztek beruházásokat, elsősorban a termelés 
fejlesztése és az ingatlanok felújítása céljából. 

FőBB GAzDáLKODáSi ADATOK

nettó árbevétel értékesítés közvetlen 
költségei

értékesítés közvetett 
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eredmény

12
 5

24
,7

 m
Ft

10
 4

22
,9

 m
Ft

1 
98

6,
4 

m
Ft

1 
23

1,
2 

m
Ft

15
 0

62
,9

 m
Ft

12
 8

41
,8

 m
Ft

2 
47

2,
2 

m
Ft

96
4,

8 
m

Ft

16
 8

45
,4

 m
Ft

13
 8

82
,4

 m
Ft

2 
32

0,
3 

m
Ft

1 
12

3,
8 

m
Ft

bázis mFt terv mFt várható mFt

15
,9

 %

14
,5

 %

15
,2

 %

53
,9

 %

8,
0 

%

31
,3

 %

26
,8

 %

77
,5

 %

51
,7

 %

3,
4 

%

0,
0 

%

1,
7 

%

ipar mezőgazdaság összesen

KözPONTi ELLáTáS
áGAzATi MEGOSzLáSA

bv. szervezet

egyéb kedvezményezett

szabad piac

export
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Folytatódott a természetbeni ellátórendszer  
és a belső ellátás fejlesztése: 

 y sütőipari tevékenység (új péküzem Szegeden), 
 y  a fagyasztókapacitás és a fagyasztott sütemények 

gyártására alkalmas gépsor üzembe helyezése (Baracska), 
 y nyomdaipar (Vác), 
 y varroda (Kalocsa), 
 y hulladékfeldolgozás (Budapest). 

összegzésül megállapítható, hogy a belső ellátás, 
illetve az az államigazgatási szervek számára 
történő termelés feltételrendszere kialakult, 
és a további eredmények elérése érdekében 
megindult a társaságok holdingszervezetbe 
történő szervezésének előkészítése.

A központi ellátás hatálya alá tartozó 
költségvetési szervek 3 239 ellátási igénnyel 
fordultak a Központi Ellátó Szervhez 
(továbbiakban: KESz). A benyújtott igények 
tekintetében a központi államigazgatási és a 
rendvédelmi szervek által benyújtott igények 
voltak túlsúlyban (54%). Az igénybejelentések 
értéke néhány egészségügyi intézmény mosodai 
szolgáltatásra, valamint a Központi Gazdasági 
Ellátó igazgatóság egyenruházati termékek 
beszerzésére vonatkozó igényének kivételével 
nem érte el a költségvetési törvényben 
meghatározott uniós értékhatárt. Az igények 
számának emelkedése azonban nem járt együtt 
a kijelölések, valamint a megkötött szerződések 
értékének növekedésével. A KESz-hez beérkezett 
igények alapján közel nettó 6 300 mFt értékben 
történt meg a teljesítésre képes gazdasági 
társaságok kijelölése. A gazdasági társaságok 
által megkötött szerződések teljesítésének 
nettó értéke – az élelmezés nélkül – várhatóan 
meghaladja a 4 000 mFt-ot.

A megkötött szerződések értékének jelentős 
részét, mintegy 45%-át egyenruházati termékek 
teszik ki. Számottevő még a bútorgyártás (21%), 
valamint a mosodai szolgáltatás (18%) is. 

A KESz 405 mFt értékben két egészségügyi 
intézmény mosodai szolgáltatására kötött 
szerződést. Az eljárások kapcsán a kórházak 
közel 88 mFt-os megtakarítást érhetnek el az 
előző szolgáltató áraihoz képest. Az előzőeken 
túl a rendőrség számára 560 mFt értékben 
egyenruházati termékek beszerzése valósult meg.
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ÉLELMiSzERELLáTáS
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Projektjeinkigen jelentős, 19%-os növekedés következett  
be az élelmiszerellátásban, a kiszállított  
élelmiszer-alapanyagok összértéke 
megközelítette a nettó 880 mFt-ot. A Társadalmi Operatív Program 

(továbbiakban: TáMOP) 5.6.2 kiemelt 
projektben, amely „A társadalmi kohéziót 

erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok 
megalapozása” címet viseli, a bv. szervezet 262 
mFt-os költségvetési kerettel vett részt.

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és 
munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív 
utógondozás modellje TáMOP 5.6.3 kiemelt 
projekt 785 mFt-os támogatási keretösszegének 
lehívása folyamatosan történt az év folyamán, a 
szakmai megvalósítás meghosszabbítása várható 
a 2015-ös évre is. 

A TáMOP 5.6.1 i. és ii. jelű konstrukciókban  
267 mFt támogatást, míg más TáMOP, illetve 
nemzetközi együttműködést megvalósító 
konstrukciókban pedig összesen 84 mFt-os 
támogatási összeget kaptak a bv. intézetek, ezen 
összegek lehívása a fogvatartottak képzéséhez és 
foglalkoztatásához járult hozzá. 
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Az elmúlt évben is kiemelt figyelem irányult 
a szervezet nemzetközi kapcsolatainak 
ápolására. Az eddig kialakított partnerségi 

viszonyok fenntartása mellett törekedtünk új 
kapcsolatok felvételére szervezeti és intézeti 
szinten egyaránt. Fontos szakmai célunk, hogy a 
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás is 
folyamatos legyen. 

A nemzetközi kapcsolatainkat jelentős mértékben 
meghatározta az európai szakmai eseményeken, 
kiemelten az Európa Tanács büntető-
igazságszolgáltatási és börtönüggyel foglalkozó 
főigazgatósága által szervezett rendezvényeken 
történő részvétel.

A szakmai szervezetek munkájában is aktívan 
részt vettünk. A bv. szervezet több eseményen 
országos vezetői, illetve főosztályvezetői szinten 
képviseltette magát:

•	   a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási 
Kerekasztal (MECR) Csehországban 
megrendezett találkozója, 

•	  az Európa Tanács szervezésében 19. 
alkalommal megrendezett országos 
parancsnokok éves találkozója Helsinkiben, 

•	  a Visegrádi Négyek országos vezetői szintű 
konzultációja Budapesten,

•	  az Európa Tanács PC-CP plenáris ülései 
Strasbourgban,

•	  a fogvatartottak kockázatelemzésének 
gyakorlatát és a szexuális bűnelkövetők 
kezelését célzó szakmai konzultációkon való 
részvétel.

A regionális együttműködés szempontjából 
a Visegrádi Négyek májusban megrendezett 
országos parancsnoki szintű találkozója új 
alapokra helyezte a négy ország közötti  
felső szintű kapcsolatokat.

A Környezet és Energia Operatív Program 
(továbbiakban: KEOP) és Közép-Magyarország 
Operatív Program (továbbiakban: KMOP) 
források terhére 2013-ban és 2014-ben 
összesen 812 mFt-os összegben valósultak 
meg az energiafelhasználás hatékonyságát 
és a megújuló energiaforrások hasznosítását 
célzó infrastrukturális beruházások a hazai bv. 
intézetekben és intézményekben. 

A Belügyminisztérium által kiírt „üzemeltetési 
költségcsökkentést eredményező energetikai 
fejlesztések pénzügyi támogatására” című 
pályázaton elnyert támogatás 62,3 mFt volt. 
A pályamunkák által megvalósított műszaki 
fejlesztések, a megújuló energiaforrások 
közvetlen villamosenergia-termelésre történő 
hasznosítását tették lehetővé.

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
(továbbiakban: EKOP) 1.1.15 jelű forrásokból 500 
mFt értékben zajlottak informatikai fejlesztések. A 
„Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban 
2. ütem” elnevezésű kiemelt projekt pályázati 
forrásának egy részéből az EKOP-1.1.6 projektben 
beszerzett eszközpark kiegészítését hajtottuk 
végre, a forrás másik részét hét helyszínen a 
minősített adatok kezeléséhez rendelt védelmi 
megoldások megvalósítására fordítottuk. 

nemzetközi kapcsolatok
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Konzuli találkozót szerveztünk a Budapesti 
Fegyház és Börtönben 47 ország konzuli 
szolgálatának, illetve nagykövetségi 
munkatársának részvételével. A rendezvény 
a nagykövetségekkel történő folyamatos 
kapcsolattartás mellett kiemelt jelentőséggel bírt 
a nem magyar állampolgárságú fogvatartottak 
hazájukkal történő kapcsolattartásának 
elősegítésében is.

Új elemként jelent meg, hogy az év második 
felében bekapcsolódtunk az Európai Bizottság 
TAiEX programjába, amelynek köszönhetően 
a beutazó szakmai delegációk látogatása nem 
terhelte a szervezet költségvetését, mert a 
finanszírozás uniós forrásból valósult meg. A 
program keretében Horvátország és Törökország 
országos parancsnoki szintű delegációja érkezett 
tapasztalatcsere-látogatásra hazánkba.

összegzés
Az év során meghatározó jellegűek voltak  
a Bv. kódex hatálybalépésével kapcsolatos 
feladataink. A végrehajtási rendeletek 
kidolgozása, és az új jogszabály alkalmazására 
való felkészülés felelősségteljes munkát rótt  
a személyi állományra.

Bv. intézeteink zsúfoltsága továbbra is gondot 
jelent, azonban a tavalyi esztendőben évek óta 
tartó trend tört meg: a fogvatartotti átlaglétszám 
ugyan meghaladta az előző évit, azonban  
a férőhely-bővítési program keretében átadott 
többletkapacitás jóvoltából csökkent  
a börtönök telítettsége. 

Gazdasági társaságaink eredményes évet zártak.  
A társaságok munkahelyteremtő tevékenységének 
és a bv. intézetek kitartó, következes törekvéseinek 
egyaránt köszönhető, hogy nőtt a fogvatartotti 
foglalkoztatás aránya. Mindez együttesen járul 
hozzá reintegrációs feladataink végrehajtásához. 

A bv. szervezet 2014-ben nem teljesíthette volna 
vállalt kötelezettségeit, ha személyi állományunk 
nem látja el magas színvonalon hivatásából 
eredő feladatait, illetve ha a társszervek, 
önkormányzatok, vallási felekezetek, civil 
szervezetek nem segítik tevékenységünket. 

A bv. szervezet 2014-ben nyugodt, 
kiegyensúlyozott évet zárt, a fogvatartás 
biztonságát – a jogszabályoknak megfelelően – 
szakszerűen biztosítottuk. Célunk továbbra is az, 
hogy képesek legyünk hozzájárulni egy erősebb 
és biztonságosabb társadalom megteremtéséhez.
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