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A migrációs  
helyzet kezelése

Új, rendkívüli feladatként jelentkezett a 
szervezet számára a migrációs válság 
megoldásában való közreműködés.  A 
büntetés-végrehajtás a tranzitzónák és a 
táborhelyek kialakításában, a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal objektumaiban 
elhelyezett személyek élelmezésében, 
az Ideiglenes Biztonsági Határzár (IBH) 
elkészítésében, és az idegenrendészeti 
őrizet végrehajtásában vállalt szerepet.
Az új tevékenységek között a határzár 
elemeinek beszerzése és gyártása, illetve 
Magyarországon egyedülálló módon 
a NATO-drót gyártásának beindítása 
is szerepelt. A határzár elkészítésével 
összefüggő feladatokban többszáz bv.-s 
és fogvatartott vett részt, a bv. gazdasági 
társaságai pedig jelentős mértékű 

logisztikával, a menekülttáborok ellátásával 
és a határzárral kapcsolatos gyors és 
hatékony beszerzésekkel működtek közre a 
helyzet kezelésében.

A migránsok élelmezésével kapcsolatos 
feladatok során alkalmanként közel 
4 000 fő többletlétszám ellátásáról 
gondoskodtunk, valamint megvalósult az 
IBH építésén dolgozó személyi állomány és 
a fogvatartottak ellátása is.

Új feladatok 
– hatékony 
végrehajtás
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” A munkálatokban 546 személyi 
állományi tag és 565 fogvatartott vett részt 
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Magyarország szerbiai határszakaszán 
a tömegesen érkező illegális migránsok 
elhelyezésével kapcsolatos feladatokat 
hajtottunk végre. A röszkei és a 
kiskunhalasi ideiglenes szálláshelyek 
kialakításához biztosítottuk a 
fogvatartottak közreműködésével felépített 
táborhelyet, valamint több mint 300 
sátrat, több száz ágyat és matracot 
szállítottunk a helyszínre. 

A Duna-Mix Kft. és a Sopronkőhidai Kft. 
a fektető anyag folyamatos biztosítása 
érdekében több műszakban gyártotta a 
vaságyakat, az Adorján-Tex Kft. pedig az 
ágyneműt. 

Az ország szerb, illetve horvát 
határszakaszán 

ideiglenes 
biztonsági 
határzár építésére került sor a 
migrációs nyomás csökkentése érdekében. 
A technikai akadály tervezése, a beszerzés 
és a kivitelezés a Belügy- és a Honvédelmi 
Minisztérium feladata volt. 

Az IBH építése során a bv. szervezet 
kötelezettsége volt a szükséges anyagok 
felkutatása és beszerzése, szállítása és a 
beérkezett anyagok átadása a HM részére. 
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” Pengeéles dróthengert 
Magyarországon egyedülálló módon  

a büntetés-végrehajtáshoz tartozó  
Nostra Kft. gyárt, fogvatartotti 

munkáltatás keretében
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A szerb határszakaszon felállított 175 km 
hosszúságú határzárból mintegy  
26 km hosszúságban önállóan, a 
fogvatartottak közreműködésével építettük 
meg a kerítést. A munkálatokban 546 
személyi állományi tag és 565 fogvatartott 
vett részt, kétműszakos munkarendben, 
így naponta átlagosan több mint 500 fő 
munkáltatása történt az államhatáron. 

A szerkezeti elemek gyártását, illetve 
szállítását a büntetés-végrehajtás 
gazdasági társaságai végezték, magyar és 
külföldi cégek bevonásával. Az ideiglenes 
biztonsági határzár karbantartása, 
javítása a bv. szervezet feladata, amelyet 
folyamatosan végez.

A határzár szerkezeti elemeit részben 
beszerzéssel, részben fogvatartotti 
munkáltatással állítottuk elő.  

Az anyagbeszerzés során a Bv. Holding 
több százezer oszlopot vásárolt, illetve 
gyártott. Kétszázezer tekercs, különböző 
méretű pengés drótot szereztünk be 
Európából és a tengerentúlról, a drótfonat 
előállításához hat telephelyet vettünk 
bérbe, ahol több műszakban, fogvatartotti 
munkáltatással zajlott a gyártás. Gazdasági 
társaságaink végezték a határon átvezető 
vasútvonalak lezárásához szükséges 
eszközök gyártását, illetve a röszkei 
területen a Honvédséggel közösen a vasúti 
átjáró lezárását. Az IBH karbantartását 
azóta is folyamatosan végzi a Bv. 
Holding Kft. Az államhatáron elhelyezett 
figyelmeztető és eligazító táblák elkészítése 
szintén a büntetés-végrehajtásnál zajlott.

Feladatunkat képezte a tranzitzónák 
kiépítése is a határvonal mentén, összesen 
négy helyszínen. 
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A szervezet felkészült az IBH javításához, 
valamint a rendőrség és a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal további igényeinek 
kielégítéséhez szükséges pengés drót 
és drótfonat előállítására. Pengeéles 
dróthengert Magyarországon egyedülálló 
módon a büntetés-végrehajtáshoz tartozó 
Nostra Kft. gyárt, fogvatartotti munkáltatás 
keretében, Márianosztrán. Összesen további 
hat drótfonó géppel rendelkezünk a BUFA 
Kft. és az Állampusztai Kft. telephelyén.

Az egész Európára ható, fokozott illegális 
határátlépéssel járó migrációs nyomás 
megsokszorozta az idegenrendészeti 
feladatokat és növelte a biztonsági 
kockázatokat. A fentiek miatt  
meghozott intézkedések alapján  
bv. intézetekben is sor került 

idegenrendészeti 
őrizet hatálya alatt álló 
harmadik országbeli állampolgárok 
elhelyezésére. A rendőrségi őrzött szállások 
befogadóképességén felül, szervezetünk hat 
helyszínen, összesen 400 fős kapacitást 
biztosított. Az elhelyezés nem keletkeztetett 
büntetés-végrehajtási jogviszonyt, mivel az 
érintett személyek feletti hatósági jogköröket 
a rendőrség vagy az idegenrendészeti 
hatóság látta el. Az őrizetesek beszámolói 
és a hazai, valamint a nemzetközi jogvédő 
szervezetek visszatérő ellenőrzéseinek 
megállapításai alapján személyi állományunk 
felkészülten és magas szakmai színvonalon 
látta el feladatait, így biztosítva összesen 514 
fő elhelyezését és ellátását.


