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Foglalkoztatás

Munkáltatás-
oktatás-képzés
A foglalkoztatásba – amely magában foglalja 
a munkáltatást, a terápiás foglalkoztatást, 
valamint az oktatást, képzést – bevont 
fogvatartottak száma 9 694 fő volt, ezzel a 
foglalkoztatási ráta 87%-ra emelkedett. 

A jogszabály alapján munkára kötelezhető 
fogvatartottak átlaglétszáma 11 933 fő 
volt, amely az előző évhez viszonyítva 
1,6%-os emelkedést jelent. A munkáltatási 
intézményrendszerek keretében 8 040 
fogvatartott munkáltatása valósult meg, 
amely 6,3%-os növekedést eredményezett. 
A gazdasági társaságoknál 4 405 
fogvatartott dolgozott, ez 2014-hez 
viszonyítva 6,5%-os növekedésnek felel 

meg. Az intézetek által munkáltatott 
fogvatartottak létszáma 2 963 fő volt, amely 
7,5%-kal több, mint az előző évben.  Az 
inézetben foglalkoztatottak 83%-a (2 460 fő) 
a klasszikus intézetfenntartási munkákban 
(élelmezés, karbantartás, raktározás, 
mosodai szolgáltatás), 17%-a (503 
fő) az intézetek által vállalkozási 
szerződés alapján létesített 
munkahelyeken dolgozott. 

A költségvetési munkáltatás 
létszámát növelte a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal által üzemeltetett 
táborok élelmezése, valamint az IBH 
kialakításában történő részvétel. Az intézeti 
munkáltatás részét képezi az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság kezdeményezése 
alapján a vízügyi igazgatóságokkal való 
együttműködésben szervezett fogvatartotti 
foglalkoztatás (120 fő).

A foglalkoz-
tatási ráta 
87%-os
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A PPP szerződés 
keretében működő 
intézeteknél a 
munkáltatás az 
üzemeltető számára 
előírt kötelezettség, 
amelyet átlagosan 672 fő 
munkáltatásával teljesítettek. 

Az egyéb foglalkoztatási formák 
között megjelenő 1 654 fő megoszlása 
szerint a terápiás foglalkoztatás 
átlaglétszáma 214 fő volt, kizárólag 
oktatásban, képzésben átlagosan 1 440 
fogvatartott vett részt. 

Az alapvégzettség és a szakképzés 
megszervezése a reintegráció érdekében 
végzett büntetés-végrehajtási tevékenység 
egyik legfontosabb eleme. A képzettségben 
jelentkező hiányosságok pótlásával és 
a piacképes szaktudás megszerzésével 
javulnak a szabadulás utáni munkavégzési 
és elhelyezkedési lehetőségek.
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VégzEttség fő %
Analfabéta 132 0,75%
Általános iskola 1-4 osztály 474 2,68%
Általános iskola 5-7 osztály 1 609 9,08%
Általános iskola 8 osztály 10 312 58,20%
Szakmunkásképző iskola 2 888 16,30%
Gimnázium 969 5,47%
Szakközépiskola 707 3,99%
Technikum 179 1,01%
Főiskola 257 1,45%
Egyetem 191 1,08%
ÖsszEsEN 17 718 100%

A 2014/15-ös tanévben 1 083 fő kezdte 
meg az általános iskolai tanulmányait és 
656-an sikeresen el is végezték valamelyik 
osztályt. Fontos lépés, hogy a 2014/2015-
ös tanévben egy előzeteseket fogva tartó 
intézetben, a Fővárosi Bv. Intézetben először 
indult általános iskolai és középfokú képzés. 
A 2015/16-os tanévben 1 016 fő alapfokú 
beiskolázása történt meg. A középfokú 
tanulmányok végzésének lehetősége 
továbbra is biztosított valamennyi letöltő 
intézetben. A 2015/16-os tanévben 967 fő 
kezdte meg középiskolai tanulmányait.  

A 2015/16-os tanév első szemeszterében 
56 fő vesz részt felsőfokú képzésben 
(teológia, mérnök szakok). Felsőfokú 

tanulmányait négy fogvatartott fejezte 
be, sikeres államvizsgát téve a 

Pécsi Hittudományi Főiskola bv. 
intézetbe kihelyezett tagozatán.

Az OKJ és tanfolyam 
rendszerű szakképzésben 
1 156 fő kezdte meg 
a tanulmányait, és a 
2014-ben kezdődött 
tanfolyamokat is 
figyelembe véve 
1 346 fő szerzett 
szakképesítést.



 Különleges festmény került a nyíregyházi 
rendőr-főkapitányság tanácstermének 
falára november 19-én. Sárkányölő 
Szent György alakját a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézet egyik elítéltje festette 
meg, aki a börtönfalakon belül sajátította el a 
festés művészetét. Az ünnepélyes átadáson 
Kormos László r. ezredes megköszönte a 
festő munkáját. 
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A 2015. oktatási évben tanulmányokat folytató 
és felnőttképzésben részt vevő fogvatartottak 
száma jelentősen megemelkedett, 3 842 fő 
beiskolázása történt meg.

A TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú,  
„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi 
és munkaerő-piaci reintegrációja és az 
intenzív utógondozás modellje” című projekt  
2012. december 1. és 2015. október 31. között 
valósult meg.  A projekt alatt 5 772 főt 
vontak be a fejlesztési folyamatba, akik 
közül 70 szakmaképzés során összesen  
1 214 fő szerzett szakmai bizonyítványt. 

A bemeneti követelményként előírt 60, illetve 
90 órás készség- és képességfejlesztő 
tréningen (önismeret és a kommunikáció 
fejlesztése, konfliktuskezelési és életvezetési 
technikák megismerése, az agressziókezelés 
elsajátítása) 2 187 fő vett részt. 

1 346 fogva-
tartott szer-
zett szak-
képesítést

KépzéseKen részt vevőK számA
tanév Általános 

iskola
Közép-

iskola
szak-
képzés

Felsőfok Össz.

2013/2014 1 151 819 720 46 2 736
2014/2015 1 083 858 1131 30 3 102
2015/2016 1 016 967 1 156 56 3 195
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A 2010-ben útjára indult TÁMOP-5.6.2 
modellprogram, valamint a TÁMOP-5.6.3 
kiemelt projekt fejlesztései lehetőséget 
adtak arra, hogy a projekt által nyújtott 
komplex szolgáltatások, a fogvatartottak 
szakmaképzése, az intézeti beruházások, 
a projektben elért egyéb eredmények a 
bv. szervezet szerves részévé váljanak és 
elősegítsék a napi működést. 


