
A távfelügyeleti tevékenység biztosításához 1 100 
darab új távfelügyeleti eszköz került beszerzésre. 
Ezzel az eszközök darabszáma 2019-re összesen 
1 630-ra növekedett. Ezen eszközök szállítását 
követően nemcsak a reintegrációs őrizet biztosí-
tása, hanem a munkáltatás távfelügyeleti eszkö-
zökkel történő végrehajtása is támogatható lett.

Informatikai részről a 2019-es év kulcsfontosságú 
feladata az 1063/2019. (II. 25.) Korm. határozat 
alapján a büntetés-végrehajtási szervek statikus 
és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztése, 
projekt tervezése, szervezése és végrehajtása volt. 
Ennek keretében 11 büntetés-végrehajtási inté-
zetben megújult a biztonsági kamerarendszer, és 
egyéb biztonságtechnikai eszközök beszerzésé-
re is sor került (csomagvizsgáló berendezések, 
fémkereső kapuk és kézi fémkereső készülékek, 
EDR rádiók). 

Országosan kibővítésre került a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezetben működő távmeghallgatás 
rendszere. Az eddigi tapasztalatok alapján folya-
matosan emelkedik az eszközök kihasználtsága.
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A társaságok árbevételének megoszlása ágazatonként

venni az elmaradott településeken a munkahelyek 
teremtésében, valamint a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódóan létrehozott üzemek működésének 
eredményesebbé tételében.

GAZDÁLKODÁS 

A bv. gazdasági társaságok árbevételének meg-
oszlását vizsgálva megállapítható, hogy a koráb-
bi évekhez hasonlóan a központi ellátásból szár-
mazó árbevétel az ipari társaságok esetében több 
mint kétszerese a mezőgazdasági társaságok ada-
tának. Az ipari társaságok vonatkozásában ex-
port árbevétel is megjelenik.

Sikeres gazdálkodásuknak köszönhetően beruhá-
zásokat hajtottak végre a gazdasági eredmények 
további javítása céljából, új tevékenységeket in-
dítottak, mindemellett bővítették partneri kap-
csolataikat is.

A munkáltatás biztonsági feltételeinek növelése 
tovább folytatódott a 2019. évben, ennek keretében 
biztonságtechnikai fejlesztések valósultak meg.

Az év során a büntetés-végrehajtás kiemelt sze-
repet kapott az elmaradott kistérségek felzárkóz-
tatásával kapcsolatban. A Magyarország egyes 
területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csök-
kentése érdekében szükséges fejlesztési program 
kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. ha-
tározat alapján a Bv. Holding Kft. irányításával a 
gazdasági társaságok kidolgozták azokat a prog-
ramokat, amelyekkel hatékonyan részt tudnak 

Informatikai tevékenység

Folyamatosan emelkedik 
a távmeghallgatási eszközök 
kihasználtsága.
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