
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

Folyamatosan	együttműködtünk	a	NISZ	Nemzeti	
Infokommunikációs	 Szolgáltató	 Zrt.-vel	 a	 táv-
tárgyalási,	 távmeghallgatási	 rendszer	 kiépítésé-
vel kapcsolatos projekt megvalósításában. A Bv. 
Szervezet	 érintett	 bv.	 intézeteiben	 a	 helyiségek	
kialakítása,	az	eszközök	fogadására	történő	felké-
szítés	megtörtént.	

A	 Belügyminisztérium	 irányításával	 folyama-
tosan	 bővült	 az	 elektronikus	 ügyiratkezeléssel,	
elektronikus	ügymenettel	kapcsolatos	tevékeny-
ségek	köre.	A	feladatok	bővítése	egyidejűleg	az	
informatikai	háttér	bővítését	is	igényelte.

A	 Bv.	 Szervezet	 egyik	 stratégiai	 célja	 az	 infor-
matikai	 eszközrendszerének	 működtetése	 és	
fejlesztése	 olyan	 értékálló	 beruházások	 felhasz-
nálásával,	amely	által	a	jogszabályokban	megha-
tározott	 követelményeknek,	 vonatkozó	 szakmai	
elvárásoknak eleget tesz. 

ONLINE INFORMÁCIÓMEGOSZTÁSI 
FELÜLET
Fontos	 kiemelni,	 hogy	 a	 rendvédelmi	 szervek	
közötti	 hatékony	 elektronikus	 információmeg-
osztás érdekében, a papíralapú és elektronikus 
küldemények	 számának,	 valamint	 a	 velük	 kap-
csolatos	 ügykezelési	 tevékenységek	 további	
csökkentése	 céljából	 együttműködési	 megálla-
podás	 jött	 létre	 a	 BvOP	 és	 az	 Országos	 Rendőr-
főkapitányság,	 a	 Terrorelhárítási	 Központ,	 vala-
mint	 a	 Terrorelhárítási	 Információs	 és	 Bűnügyi	
Elemző	 Központ	 között.	 A	 közhiteles	 fogvatar-
totti adatbázison alapuló, közvetlen	 információ-
megosztási	 szolgáltatás	 bevezetése	 gyorsabb	 és	
hatékonyabb	támogatást	biztosít	a	bűnmegelőző,	
bűnfelderítő	szerveknek,	miközben	az	adminiszt-
rációt	is	csökkenti.

Infokommu-
nikációs 

fejlesztések

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Az	 év	 során	 több	 nagyobb	 volumenű	 fejlesztés	
zajlott, valamint a korábbi években megkezdett 
férőhelybővítési	folyamat	folytatásaként	 jelentős	
előrelépések	történtek.

A	Váci	Fegyház	és	Börtön	területén	valósult	meg	
a	IV.	körlet	kialakítása,	amelyet	a	bv.	intézet	dön-
tően	a	rendelkezésre	álló	fogvatartotti	munkaerő-
vel	(egyes	szakiparoknál	külső	vállalkozó	bevoná-
sával)	saját	kivitelezésben	végzett,	és	amely	során	
mintegy	91	új	férőhely	létesült.	Az	Állampusztai	
Országos Bv. Intézet solti objektumában az új 
körletépület	 építésére	 a	 közbeszerzési	 eljárás	
eredményesen	 lezárult,	 2017	 októberében	 meg-
indult	 a	 144	új	 férőhely	 létesítését	 eredményező	
beruházás.	 A	 Sopronkőhidai	 Fegyház	 és	 Börtön	
átalakítására,	 valamint	 más	 funkciójú	 épületré-
szének	zárkásítására	vonatkozó	 engedélyezési	 és	
kiviteli	 tervdokumentációk	 elkészíttetése	 a	 2017.	
évben	megkezdődött.	 Ezzel	 a	 beruházással	 a	 bv.	
intézet	 területén	 belső	 átalakítással,	 új	 építésnél	
jóval	költséghatékonyabban	létesülhetnek	új	férő-
helyek.	Megkezdődött	az	Igazságügyi	Megfigyelő	
és	 Elmegyógyító	 Intézet	 elhelyezését	 szolgáló,	 a	
Budapesti	 Fegyház	 és	 Börtön	 területén	 található	
3	 épület	 teljes	 felújításának	 (elektromos	 hálózat	
rekonstrukciója, az épületgépészeti rendszerek 

megújítása,	 a	 tetőszerkezetek	 felújítása	 stb.)	 elő-
készítése.	Megkezdődött	 a	 fogvatartottak	 ellátá-
sára	 alkalmas	 modern	 egészségügyi	 intézmény	
létrehozásának	 megvalósítása	 a	 berettyóújfalui	
helyszínen,	a	beruházással	érintett	ingatlanok	te-
lekalakításával,	a	vagyonkezelői	jogok	rendezésé-
vel/átadásával,	a	szabályozási	terv	előkészítésével,	
valamint	a	leendő	létesítmény	tervdokumentáció-
inak elkészíttetésével. 

Informatikai fejlesztések és 
műszaki beruházások
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Tranzitzóna-építés

A	Bv.	Szervezet	2017-ben	a	szerb	határszakaszon,	
Röszkén	és	Tompán	a	tranzitzónák	kialakításakor	
és	 bővítésekor	 az	 elvárásoknak	 megfelelő,	 ma-
gasabb	 használati	 értékű	 létesítményeket	 hozott	
létre.	A	 jobb	elhelyezési	körülmények	biztosítása	
mellett	valósultak	meg	a	tranzitzóna	működéséből	
adódó	funkciók,	amelyek	a	feladatellátáshoz	és	a	
menedékkérők	számához	igazodtak.	

A	 tranzitzónák	 építése	 több	 ütemben	 való-
sult	 meg.	 Az	 első	 ütemben	 a	 Bevándorlási	 és	
Menekültügyi	Hivatal	 tulajdonát	képező	 lakó-	és	
szaniterkonténerekből	 16-16	db	áttelepítése	való-
sult	meg	Nagyfáról.	A	második	ütemben	Tompán	
és	 Röszkén	 200-200	 fő	 befogadására	 alkalmas	
161-161	 db	 konténerből	 álló	 tranzitzóna,	 majd	 a	
harmadik	 ütemben	 szintén	Röszkén	 további	 200	
fő	befogadására	alkalmas	 tranzitzóna	kialakítása	
történt	meg.

A	tranzitzóna-bővítések	az	előírt	műszaki	 tarta-
lommal,	 a	meghatározott	határidőig	 jó	minőség-
ben	elkészültek,	azokat	a	rendőrségnek	üzemelte-
tésre a Bv. Szervezet átadta.

Munkakörülmények javítása

Megújult	a	személyi	állomány	munkakörnyezete,	
korszerűsödtek	az	irodák	és	a	közösségi	terek.

2017-ben	 folytatódott	 a	 személyi	 állomány	 szol-
gálatteljesítéséhez	 kapcsolódó	 infrastruktúra	
megújítása.	 Négy	 bv.	 intézet	 esetében	 (Bács-
Kiskun	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet,	
Heves	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet,	
Közép-dunántúli	 Országos	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	székesfehérvári	objektuma,	Váci	Fegyház	
és	Börtön)	a	személyi	állományi	öltözőhelyiségek	
teljes	felújítására	került	sor	(nyílászárócsere,	bur-
kolatcsere, új bútorzat stb.). 

Sopronkőhidán	 és	 Márianosztrán	 12	 üres	 szol-
gálati	 lakást	 korszerűsítettünk	 az	 őri	 személyzet	
számára,	 a	Venyige	utcai	őri	 szálló	 III.	 emeletén	
pedig új garzonok kialakítása valósul meg. A Dal 
utcai	őri	szállón	az	ablakok	cseréjére	és	külső	hő-
szigetelésre került sor. 

Magasabb	 színvonalú	 munkakörülmények	 bizto-
sítása	 megvalósult	 szinte	 valamennyi	 bv.	 intézet	
esetében,	melyek	az	irodák	felújítására,	új	bútorzat	
beszerzésére,	 egyes	 étkezőhelyiségek	 megújítá-
sára,	az	őrhelyek	komfortosabbá	tételére,	illetve	az	
egészségügyi	ellátás	modernizációjára	irányultak.

2017-ben	elkezdődött	a	BvOP	központi	épületének	
részleges rekonstrukciója. Az ütemezett program 
részeként	büféhelyiséget	alakítottak	ki,	felújítottak	
13	irodahelyiséget	a	III.	emeleten	és	12	irodahelyi-
séget	a	IV.	emeleten,	továbbá	a	számos	eseménynek	
és	fogadásnak	helyt	adó	tanácstermet.	A	teljes	körű	
renoválás	folyamatosan	zajlik	tovább.
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Energiagazdálkodás

A Bv. Szervezetének 8 bv. intézete sike-
res	 pályázatot	 nyújtott	 be	 a	 Környezeti	 és	
Energiahatékonysági	Operatív	Program	 (a	 továb-
biakban	KEHOP)	keretén	belül	napelemrendszerek	
kialakítására	 vonatkozóan.	 A	 Balassagyarmati	
Fegyház	 és	 Börtön,	 a	 Közép-dunántúli	 Országos	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet,	 a	 Sátoraljaújhelyi	
Fegyház	 és	 Börtön,	 a	 Sopronkőhidai	 Fegyház	
és	 Börtön,	 a	 Szombathelyi	 Országos	 Büntetés-
végrehajtási	Intézet,	a	Váci	Fegyház	és	Börtön,	a	
Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	Intézet,	valamint	a	
Zala	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	terüle-
tén	összesen	11	103	m2	felületen	épültek	napelemes	
panelek.	A	beruházás	kivitelezésére	elnyert	fede-
zet	1091	millió	forint	volt.	

A bv. intézetek mellett a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának	 energetikai	 korszerűsítésekor	 sor	
került	az	utólagos	hőszigetelésre,	nyílászárók	cse-
réjére,	napelemes	 rendszer	kiépítésére	a	KEHOP-
forrás	 246,6	millió	 forint	 összegű	nyertes	 pályá-
zata révén. 

Az	 energiagazdálkodási	 tevékenység	 keretén	
belül	 a	 Belügyminisztérium	 által	 biztosított	
33,978	millió	 forintot	a	korszerű	világítástech-
nikai	eszközök	beszerzésére	és	beépítésére	for-
dította a Bv. Szervezet.

Környezetvédelem

A	 környezettudatos	 működésre	 való	 törekvés	
eredményeként	megvalósult	a	Pálhalmai	Országos	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 biológiai	 szenny-
víztisztító	 telepének	 hatásfoknövelő	 beruházása.	
Az	elavult	technológia	kiváltását	követően	a	tisz-
títómű	már	megfelel	a	 szigorú	környezetvédelmi	
előírásoknak	 és	 technológiai	 követelményeknek.	
A	beruházás	összege	120	millió	forint	volt.

’ Előtérbe kerültek az innovatív és környezetbarát, az 
energiahatékonyság javítását – elsősorban megújuló energia 
felhasználásával – szolgáló fejlesztések.

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
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