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A korábbi években tapasztalható dinamikus 
emelkedés 2014-es mérséklődése után 
idén viszonylagos állandóság jellemezte a 
fogvatartottak létszámát. A 2014. év végi 17 890 
fős létszám 2015. december 31-ére 17 449 főre 
csökkent, amely 2,4%-os mérséklődést jelent. 

Az év végi átlagtelítettség a korábbi 
140%-os szintről 127%-ra csökkent az 
év folyamán átadott jelentős számú új 
fogvatartotti férőhely eredményeként. 

Az év egészét vizsgálva a fogvatartottak 
átlagos létszáma 17 796 fő volt, 135%-os 
átlagos telítettség mellett.

Az előzetesen letartóztatottak létszáma 
9,6%-kal, 3 978 főre csökkent, az 
igazságügyi reformok alapján gyorsabbá 
váló büntetőeljárások és az alternatív 
módon végrehajtott kényszerintézkedések 
(elektronikus távfelügyeleti eszközzel 
támogatott házi őrizet) nagyobb arányú 
használata miatt. A teljes fogvatartotti 
populációban így az előzetesen 
letartóztatottak aránya 22,8% volt. 
Csökkent az előzetes letartóztatás átlagos 
időtartama is, december 31-én összesen 
254 fő töltött 24 hónapot meghaladó 
előzetes letartóztatást, közülük 139 fő már 
rendelkezett első fokú, nem jogerős ítélettel. 
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ELőzETESEn 
letartóztatott 3 978 Fő

JOGERőSEn ELÍTÉLT 13 027 Fő

ELzÁRÁST TÖLTő 239 Fő

KÉnYSzERGYÓGYKEzELT 162 Fő

őRIzETES 43 Fő

A JOGERőSEn ELÍTÉLTEK MEGOSzLÁSA
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FEGYhÁz 4 123 Fő

BÖRTÖn 7 492 Fő
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31,6%
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Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service14

év
kö

ny
v 

ye
ar

bo
ok

   
20

15

Fogvatartás-biztonság

A jogerősen elítéltek létszáma 13 027 fő volt, 
amely 46 fős csökkenés az előző évhez 
viszonyítva. Ebből 7 492 fő börtön, 4 123 
fő fegyház és 1 165 fő fogház végrehajtási 
fokozatban töltötte büntetését. A hosszabb 
tartamú, illetve szigorúbb végrehajtási 
fokozatú szabadságvesztések arányának 
évek óta megfigyelhető növekedése kapcsán 
az elítéltek differenciált és a reintegrációs 
munkát is támogató klasszifikációt támogató 
elhelyezése, elkülönítése továbbra is napi 
szintű kihívást jelentett a zártrezsimű, 
végrehajtó jellegű bv. intézetekben.

Az elzárást töltők létszáma az év végén 
239 fő volt, azonban számuk az év 
során több esetben is meghaladta a 
400-at. Elhelyezésük és befogadásuk a 
jogszabályban kijelölt bv. intézetekben 
biztosított, de ezek végrehajtása a különösen 
rövid időtartam miatt bonyolultabb.

Az IMEI-ben elhelyezett 
kényszergyógykezeltek létszáma 

az előző évhez képest nem mutat 
lényegei eltérést (2014: 151;  

2015: 162).

Tovább csökkent a fiatalkorú 
fogvatartottak száma, így év végén 352 

fő (2014: 424) töltött előzetes letartóztatást 

vagy szabadságvesztést.  
A kizárólag számukra fenntartott 
férőhelyek száma meghaladja létszámukat, 
ezért folyamatban van a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézete alapító okiratának módosítása 
a ki nem használt kapacitások átrendezése 
és más fogvatartotti csoportok elhelyezési 
körülményeinek javítása érdekében.

A női fogvatartottak létszáma 1 250 fő 
volt (2014: 1 349), elhelyezésük továbbra is 
folyamatos központi koordinációt igényel.. 
A zsúfoltság megszüntetése érdekében 
a férőhelybővítési stratégia keretében a 
Tiszalöki és a Szombathelyi Országos  
Bv. Intézetben is megkezdtük jogerősen 
elítélt nők elhelyezését.

A kedvezőtlen infrastrukturális feltételek 
ellenére a személyi állomány feladatellátása, 
szakmai teljesítménye nemzetközi 
viszonylatban is kimagaslónak értékelhető. 
A fogva tartás jogszerűsége, szakszerűsége, 
a börtönök biztonságának fenntartása 
folyamatosan biztosított volt az év folyamán. 

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a 
fogvatartottak önkárosító cselekményeinek 
visszaszorítására, így az elkövetett 
öngyilkosságok száma európai átlagot 
tekintve is alacsony volt. Az elmúlt öt évben 
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folyamatos csökkenés tapasztalható. A 
személyi állomány tagjai 41 esetben előzték 
meg a szuicid cselekményeket (2014: 49 eset).
Fogolyszökés három esetben történt 
2015-ben. Két alkalommal gazdasági 
társaság külső munkahelyét hagyták el 
az elítéltek, őket rövid időn belül elfogták 

a személyi állomány tagjai. A zárt bv. 
intézetből végrehajtott szökés elkövetőjét 
a rendőrség fogta el. Mindhárom esetben 
újabb büntetőeljárás indult a tettesek 
ellen. A rendkívüli eseményeket követően 
vizsgálatot indítottunk, a megállapított 
hiányosságokat fegyelmi felelősségre 
vonás követte, a tapasztalatokat a 
képzések során feldolgoztuk.

Tovább csökkent a fogvatartottak 
által egymás sérelmére elkövetett 

erőszakos cselekmények, száma. 
Az elmúlt években bevezetett 
intézkedéseknek köszönhetően a súlyos 
testi sértés esetszáma 73-ra (2014: 89,) 
a szexuális jellegű bűncselekmények 
miatti feljelentések száma 30-ra (2014: 
37), a kényszerítés 105 esetre (2014: 117), 
a rablások száma pedig 16-ra (2014: 22) 
mérséklődött. 
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Továbbra is emelkedő tendencia figyelhető 
meg a kábítószergyanús anyagokat érintő 
kereslet terén (előtalálások esetszáma: 
2014: 179, 2015: 252). A szintetikus 
pszichotróp anyagok megjelenése kihívást 
jelent, azonban ehhez kapcsolódóan a 
biztonságot súlyosan sértő cselekmény 
nem történt. 

A bejuttatás megakadályozásának 
érdekében tett intézkedések hatékonyak 
voltak, a tiltott anyagokat az esetek 
73%-ában a fogvatartottakhoz való 
eljuttatást megelőzően találták meg 
(2014: 61%). A bv. szervek területére 
bejuttatni próbált mobiltelefonok száma 
növekedett, azonban a fogvatartottakhoz 
az eredményes intézkedések és felderítés 
következtében 5%-kal kevesebb készülék 
jutott el (2014: 65%; 2015: 60%).

Folyamatosan nagy szakmai kihívást 
jelentett kollégáinknak az előállítási, 
szállítási feladatok eseménymentes, 

biztonságos végrehajtása. A kismértékű, 
5%-os csökkenés a feladatok hatékonyabb 
szervezésének, valamint az immár a 
büntetés-végrehajtás által ellátott felhívási 
tevékenységnek tudható be.

Hatékonyabb  
szervezés – 
biztonságos 
végrehajtás

2013 2014 2015

kÖrszÁllítÁs
CélszÁllítÁs

20 420

67 051

17 926

63 794

15 332

67 080
szÁllítÁsok szÁma

49 704

11 239

51 799

16 080

46 271

18 158

ELőÁLLÍTÁSOK SzÁMA

2013

2015

2014

EGÉSzSÉGüGYI 
InTÉzMÉnYEKBE

BÍRÓSÁGOKRA, 
üGYÉSzSÉGEKRE
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Szabadságvesztés-félbeszakításra 
irányuló kérelmet összesen 875 esetben 
terjesztettek elő a fogvatartottak, 
hozzátartozóik vagy jogi képviselőik, ebből 
179 kérelmet engedélyeztek, hivatalból 
pedig 36 esetben került rá sor. 

Súlyos beteg hozzátartozó meglátogatásán, 
illetve temetésén felügyelettel 68 fő  
(2012: 142 fő, 2013: 103, 2014: 112 fő), 
felügyelet nélkül pedig 154 fő (2012: 117 
fő, 2013: 127, 2014: 335 fő) vett részt. A 
fogvatartottak 34 panaszt terjesztettek elő 
az alapvető jogok biztosához. Öt ügyben 
állapítottak meg visszásságot, egy ügyben 
ajánlás készült, jelenleg négy fogvatartotti 
panasz elbírálása van folyamatban.

Jutalmazásra 31 803 esetben került sor, 
amely kismértékű emelkedést jelent az 
előző évhez képest. A leggyakrabban 

alkalmazott jutalmazási forma továbbra is 
a dicséret, ugyanakkor a jutalmak 30,8%-a 
a kapcsolattartás erősítésével függ össze.

Jutalmak 2013 2014 2015
Dicséret 15 941 17 547 20 233
Soron kívüli csomag 1 598 1 896 0
Soron kívüli látogató 
fogadása

5 821 3 974 7 697

Személyes szükségletekre 
fordítható összeg növelése

2 277 3 019 695

Tárgyjutalom 44 67 45
Pénzjutalom 179 54 25
Fenyítés hátralevő rész 
elengedése

6 2 0

Fenyítés nyilvántartásból 
törlése

853 943 999

Rövidtartamú eltávozás 888 882 844
Kimaradás 391 437 381
Látogatási idő 
meghosszabbítása

1 938 1 724 884

Dicsérő oklevél 0 5 0
Összesen 29 936 30 550 31 803
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Továbbra is jelentős csökkenést mutat a 
kiszabott fegyelmi fenyítések száma,  
6 834 eset (2013: 8 284; 2014: 7 391) volt az 
év folyamán. A mérséklődés a progresszív 
rezsimszabályok bevezetésével, valamint 
a szabadidős programok, a képzési 
lehetőségek jelentős növekedésével 
magyarázható. Az újonnan bevezetett 
fenyítési nemek kismértékben ugyan, 
de megjelentek a gyakorlatban, 
alkalmazásukban a következő évben 
emelkedés várható. Közvetítői eljárást 
2015-ben négy börtönben, nyolc esetben 
folytattak le.

Végrehajtott fegyelmi 
fenyítések

2013 2014 2015

Feddés 4 087 3 878 3 753
Kiétkezés csökkentése 2 193 1 967 1 860
Magánelzárás 2 004 1 546 1 175
Magánál tartható tárgyak 
körének korlátozása

0 0 3

Többletszolgáltatások 
megvonása

0 0 20

Szervezett programoktól 
eltiltás, korlátozás

0 0 23

Összesen 8 284 7 391 6 834

Rövid tartamú eltávozáson, beleértve  
a rezsimszabályok által biztosított, illetve a 
jutalom eltávozásokat is, összesen  
1 793 alkalommal 1 069 fő vett részt. 
(2013: 1 089 alkalom / 595 fő;  
2014: 1 936 alkalom / 1 194 fő). Kimaradáson, 
a rezsimszabályok szerinti és a jutalom 
kimaradást összegezve, pedig 1 243 
alkalommal 834 fő vett részt. (2013: 340 
alkalom / 225 fő; 2014: 1 070 alkalom / 540 fő).

A fogvatartottak 

egészségügyi 
ellátása a progresszív betegellátás 
valamennyi szintjén biztosított volt, mind 
az intézetekben, mind a bv. egészségügyi 
intézményeiben, változatlan szervezeti 

keretek között. A járó- és fekvőbeteg 
szolgáltatást a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórháza, illetve az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
biztosította. Szükség esetén a polgári 
egészségügyi ellátórendszert is igénybe 
vettük a betegek ellátása érdekében  
a gyógyító-megelőző munka során.

Ellátási forma 2013 2014 2015
Járóbeteg-ellátás  
bv. intézetben / 
bv. eü. intézményben

297 550 274 822 264 371

Járóbeteg-ellátás nem  
bv. eü. intézményben

10 926 13 242 11 337

Fekvőbeteg-ellátás  
az intézetben

2 274 3 221 3 123

Fekvőbeteg-szakellátás  
bv. eü. intézményben

4 276 4 603 3 553

Fekvőbeteg-ellátás nem  
bv. eü. intézményben

355 394 289

A fogvatartottak halálozási adatai továbbra 
sem térnek el az országos egészségügyi 
adatoktól. A természetes haláleseteket idén 
is közel egyenlő arányban okozták szív-
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érrendszeri és rosszindulatú daganatos 
megbetegedések. 2015-ben 61 fogvatartott 
hunyt el (2014: 67), közülük 56-an 
(2014: 61) sorsszerű megbetegedésben, 
öngyilkosságot öt férfi (2014: 6) követett el.

A fogvatartottak szabad 

vallásgyakorlása 
maradéktalanul biztosított a börtönökben. 
A Magyar Evangéliumi Börtönmisszió 25, 
a Börtönlelkészi Szolgálat pedig 15 éves 
évfordulót ünnepelt idén, az év folyamán 
számos konferencia és tanácskozás 
foglalkozott a vallásgyakorlás témájával. 

Az European Community of Restoration 
projekt keretében két új APAC-részleg 
átadására került sor ebben az évben, a 
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben, illetve Európában elsőként női 
elítéltek részére a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

Az elkövető és az áldozat közötti 
kiengesztelődést elősegítő Building Bridges 
– Zákeus program számos külföldi testvéri 
börtöntársaság és az angol University 
of Hull Helyreállító Igazságszolgáltatás 
Tanszéke közreműködésével valósult meg 
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetben, 
a Márianosztrai Fegyház és Börtönben és 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. 
Börtön Cursillo-t szerveztünk májusban 
a Márianosztrai Fegyház és Börtönben, 
szeptemberben a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben, októberben a Váci 
Fegyház és Börtönben, decemberben a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben és  
a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben.  
A további szervezés elősegítése érdekében 
megalakult a Börtöncursillós Titkárság. 
A vallásgyakorlást számos színvonalas 
fogvatartotti program is támogatta: 
bibliaismereti vetélkedőkön, imanapokon, 
hálaadó istentiszteleteken vehettek részt 
az érdeklődők.
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