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Kiegyensúlyozott 
gazdálkodás, 

korszerűsödő 
börtönök

Az év folyamán a bv. szervezet pénzügyi 
helyzete stabil volt, a rendelkezésre 
álló költségvetési támogatás takarékos 
és körültekintő gazdálkodás mellett, 
kiegyensúlyozott működési feltételeket 
biztosított, az évet lejárt fizetési határidejű 
számlaállomány nélkül zártuk. Az eredeti 
előirányzat a költségvetési támogatást  
54 200 mFt értékben állapította meg, ez 
az év során összesen 20 577,1 mFt-tal 
emelkedett. A támogatás növekedése 
mellett jelentős többletbevételt 
értünk el és a különböző jogcímeken 
átvett pénzeszközök is segítették 
gazdálkodásunkat. Kiadási főösszegünk az 
év folyamán összességében 30 677,3 mFt-
tal emelkedett. Az emelkedés jelentős részét 
a migrációs folyamatok kezelésére biztosított 
többletforrás (17 238,7 mFt) tette ki.

Az elmúlt években a Környezet 
és Energia Operatív Programmal 
(KEOP) 14 büntetés-végrehajtási 
intézet 21 sikeres pályázatával 
összesen közel 2,7 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
el a büntetés-végrehajtási szervezet. 
2015-ben három intézetben történt 
energiakorszerűsítés, összesen 260 millió 
forint értékben. 

Stabil  
pénzügyi 
helyzet
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Az önerős felújítási-korszerűsítési 
beruházásaink is folytatódtak.  
A zárkák, közösségi helyiségek, konyhák 
felújításával, a nyílászárók cseréjével,  
a dolgozók irodáinak, öltözőinek, étkezőinek 
korszerűsítésével mind a személyi állomány 
munkakörnyezete, mind a fogvatartottak 
elhelyezési körülményei jelentősen javultak 
országszerte. Több nagyobb volumenű 
fejlesztést valósítottunk meg a zsúfoltság 
csökkentése érdekében. A korábbi 
években megkezdett férőhelybővítési 
program folytatásaként az alábbi jelentős 
előrelépések történtek: 

•  a Budapesti Fegyház és Börtön területén 
44 fő elhelyezését biztosító HSR-körlet 
(hosszúidős speciális részleg) kialakítása;

•  a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
Martonvásári objektumának újranyitása, 
a körletépület teljes felújításával  
126 fogvatartotti férőhely kialakítása;

•  a Szombathelyi Országos Bv. Intézetben 
egy meglévő épület belső kialakításával 
396 fő elhelyezését biztosító bővítés;

•  a Váci Fegyház és Börtön területén  
32 új férőhely kialakítása;

39,2
SzEMÉLYI JUTTATÁSOK

MUnKAADÓKAT TERhELő JÁRULÉKOK

DOLOGI KIADÁSOK

EGYÉB MűKÖDÉSI KIADÁSOK

FELhALMOzÁSI KIADÁSOK

A KIADÁSOK MEGOSzLÁSA (%)

%
9,9

28

17,7 5,2
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•  a Szombathelyi Országos Bv. 
Intézetben 280 fős normaszerinti 
létszámnövekedés a PPP szerződés 
módosítását követően;

•  a márianosztrai Fegyház és Börtön 
befogadóképességének 37 fős 
növelése az elhelyezési körletek 
optimalizációjával.

A fentiek következtében 2015-ben 
összesen 899 férőhellyel nőtt a szervezet 
befogadóképessége. Az év eleji zsúfoltság 
mértéke év végére a 142%-ról 127%-ra 
csökkent.

Egy későbbi bővítéshez szükséges 
beruházást is megvalósítottunk, 
befejeződött az Állampusztai Országos  
Bv. Intézet Solti objektuma szennyvíztisztító 
telepének teljes rekonstrukciója.

A következő években tervezett 
férőhelybővítések előkészítését is 
megkezdtük:

•  az állampusztai Országos Bv. Intézet 
Solti objektumában 108 férőhelyes 
körletépület építése;

•  a Borsod-Abaúj-zemplén megyei Bv. 
Intézet szirmabesenyői ingatlanán új 
500 fős objektum építése;

•  a márianosztrai Fegyház és Börtönben 
38 férőhelyes bővítés;

•  a Váci Fegyház és Börtön területén 
további 88 férőhely létesítése.

Közel 900 
új férőhely
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A fogvatartottak elhelyezésére szolgáló 
zárkák illemhelyeinek leválasztása 
befejeződött a Tolna Megyei, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei, valamint a Győr-
Sopron Megyei Bv. Intézetben, összesen 
79 zárkában. Előkészítettük a Szegedi 
Fegyház és Börtön I. objektumában 120, 
illetve a Budapesti Fegyház és Börtön 
területén 277 zárka átalakítását.

Megkezdődött az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet épületeinek 
részleges belső felújítása, a műszaki átadás-
átvételi eljárásra decemberben került sor. A 
rekonstrukció során megújultak a folyosók 
elavult burkolatai, a belső világítási rendszer, 
valamint a betegfürdők is. 

A BvOP előirányzatot biztosított több 
intézet részére saját hatáskörben történő 
beruházások, felújítások elvégzésére, illetve 
nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére:
•  állampusztai Országos Bv. Intézet 

járdafelújítás, mosoda, iroda kialakítása
•  Balassagyarmati Fegyház és Börtön  

fizioterápiás zárka kialakítása, 
tetőfelújítás, fogvatartotti szállítójármű 
felújítása

•  Budapesti Fegyház és Börtön 
B objektum konyhafelújításhoz 
kapcsolódó gépjármű- és 
eszközbeszerzések

•  Fiatalkorúak Bv. Intézete Tököl 
körletfelújítási munkálatok  

•  Fővárosi Bv. Intézet 
I. objektum sétaudvar felújítása

•  Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
martonvásári objektum működéséhez 
szükséges eszközbeszerzések, 
kiegészítő beruházások

•  Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
mélykúti ivóvízkút felújítása  

•  Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
belső területek aszfaltozása, bástyafal 
részleges felújítása, konyhai eszközök      
beszerzése

•  Szegedi Fegyház és Börtön  
II. objektum mélyhűtő konténer 
beszerzése

•  Váci Fegyház és Börtön  
új körletek kialakítása, egészségügyi 
részleg felújítása

      
A Belügyminisztérium által kiírt 
energiaracionalizálási pályázaton az alábbi 
beruházások valósultak meg 20-40%-os 
önrész biztosításával:
•  Fiatalkorúak Bv. Intézete 

fűtéskorszerűsítés 
•  Szegedi Fegyház és Börtön 

világításkorszerűsítés (LED-világítás)
•  Fővárosi Bv Intézet 

kül- és beltéri világítás korszerűsítése
•  Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 

martonvásári objektum körletépületének 
utólagos hőszigetelése

•  ImeI 
II. épület nyílászáróinak cseréje.

•  Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
térvilágítás korszerűsítése.

Az év végére a Budapesti Fegyház és 
Börtönben kialakítottunk egy 2 000 
adagos új konyhát, így – a PPP intézeteket 
leszámítva – kizárólag a bv. szervezet 
üzemeltetésében lévő konyhák biztosítják a 
belső ellátás keretén belül az élelmezést a 
fogvatartottak számára.  

Befejeződött a 25 db + (12 db opció) 
kis befogadóképességű fogvatartott-
szállító gépkocsik beszerzésére indított 
közbeszerzési eljárás, amelynek 
eredményeképpen jelentősen megújul a 
gépjárműflotta 2016-ban.
Az informatikai szakterület fontos eredménye 
volt a távadatátviteli hálózat sávszélességének 
növelése. A BvOP és a NISZ Zrt. között 
megkötött szerződés keretében 2015. június 
30-áig valamennyi intézet és a BvOP közti 
sávszélesség 100 Mb/s-ra emelkedett a 
korábbi 4 Mb/s-hoz képest.



Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service 43

év
kö

ny
v 

ye
ar

bo
ok

   
20

15

Kiegyensúlyozott gazdálkodás, korszerűsödő börtönök



Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service44

év
kö

ny
v 

ye
ar

bo
ok

   
20

15

Kiegyensúlyozott gazdálkodás, korszerűsödő börtönök

A reintegrációs őrizet során a 
fogvatartottak ellenőrzése elektronikus 
távfelügyeleti rendszeren keresztül 
történik, a rendőrség házi őrizeti 
rendszeréhez csatlakozva. Az őrizet 
végrehajtásához szükséges ismeretek 
elsajátítására képzéseket tartottunk, 
mind az informatikai, mind a biztonsági 
szakterület munkatársai részére. A 
végrehajtást a rendőrségtől ideiglenesen 
átvett 70 darab eszközzel kezdtük meg, 
majd júniusban a BvOP beszerzett 350 
darab úgynevezett „egyrészes” eszközt. 
További száz darab úgynevezett „kétrészes” 

eszközt is vásároltunk, amely a 
fogvatartotti munkáltatás 

ellenőrzésére lesz 
használható. 

A végrehajtásban részt vevő állomány 
felkészítését követően megkezdhető az 
ilyen célú alkalmazás is, további távlatokat 
nyitva a fogvatartotti foglalkoztatás 
bővítésében.

Folyamatosan kihasználtuk  
az uniós és hazai forrásokat nyújtó 

pályázatok és operatív 
programok adta lehetőségeket, amelyek 
jelentős, többmilliárdos nagyságrendű 
infrastrukturális beruházásokat 
és fejlesztéseket eredményeztek a 
szervezetünknél. A sikeresen lezárt 
projektek között energiaracionalizálási, 
informatikai, illetve fogvatartotti 
reintegrációs és szakképzési programok 
egyaránt megtalálhatóak. 

A Társadalmi Operatív Program (TÁMOP) 
kiemelt projektek 2015-ben lezárultak, ezek 
keretében összesen több mint 1,08 milliárd 
forint értékben jutottunk forrásokhoz.

A Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) terhére idén összesen 

259 millió forintért valósítottunk meg 
infrastrukturális beruházásokat. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia feladatrendszerének 
támogatására a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács 
pályázatain a bv. szervek 
összesen mintegy 29 
millió forintot nyertek el 
bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására.

Sikeres  
projektek


