
bejelentések száma 37%-kal haladta meg a 2018. 
évi adatokat.

Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények 
kapcsán nettó 15 467 millió forint értékben tör-
tént meg a teljesítésre képes gazdasági társaság 
kijelölése, amely vonatkozásában fontos kiemel-
ni, hogy ez a központi ellátás fennállása óta a leg-
magasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkö-
tött szerződések értéke meghaladta a nettó 12 739 
millió forintot, amely szintén magasabb, mint az 
előző évben megkötött szerződések ellenértéke.  

2019-ben is teljesült a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet egyik legfontosabb célkitűzése, a fogvatar-
tottak teljes körű foglalkoztatásának megvalósítása 
és fenntartása. 

A foglalkoztatás a büntetés-végrehajtási intézetek-
ben és a büntetés-végrehajtási gazdasági társasá-
goknál munkáltatás, oktatás, illetve munkaterápiás 
foglalkoztatás keretében történik.

KÖZPONTI ELLÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉG

A központi ellátás hatálya alá tartozó szervek a 
2019. január 1-je és december 31-e közötti időszak-
ban 4 924 ellátási igénnyel fordultak a Központi 
Ellátó Szervhez. A 2019-ben benyújtott igény-

A Büntetés-végrehajtási Szervezet honlapját,  
a bv.gov.hu-t a 2019-es évben közel 300 ezer fel-
használó kereste fel, míg az összes oldalmegte-
kintések száma meghaladta a kétmilliót. A hon-
lapunk mellett YouTube és Instagram közösségi 
csatornát is létrehoztunk korábban, amelyek to-
vább növelik a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
iránt érdeklődők számát. A YouTube csatornán-
kon található videóink megtekintőinek száma  
a tavalyi évhez képest megduplázódott, több mint 
560 ezren látták az oda feltöltött filmeket.

Emlékév alkalmából megrendezett ünnepségso-
rozat záróeseményét, a Szent Adorjánról írt ze-
nés darab fogvatartottak által történő nyilvános 
előadását december 20-án.

A BvOP a 2019-ben megújult Börtönújság kiad-
ványával „Előremutató társadalmi törekvés” kü-
löndíjat nyert az RGB – Kreatív Design Award 
marketingkommunikációs megmérettetésen. Az 
1898-ban alapított Börtönújság a közelmúltban 
vizuális megújuláson ment keresztül. Az újság 
elsősorban bűnmegelőzési, reintegrációs célok 
mentén kerül szerkesztésre, tartalmának előállí-
tásában az elítéltek is részt vesznek, hiszen fontos 
szempont, hogy a fogvatartottak közelebb érez-
zék magukhoz a kiadványt. Az elítéltek az újság 
nyomtatásából is kiveszik a részüket, hiszen a lap 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet saját nyomdá-
jában, a Váci Fegyház és Börtönben készül.

Foglalkoztatás

2019-ben is teljesült a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, 
a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának 
megvalósítása és fenntartása.
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elért eredményeik Európa-szerte példaértékűnek 
számítanak. Megalapításukkor a fő cél a rein-
tegráció volt, vagyis a fogvatartottak rendsze-
res életvitelhez, munkához szoktatása, valamint 
a szakmai képzés útján a szabadulás utáni társa-
dalmi beilleszkedésük elősegítése.

Ha a megkötött szerződéseket tevékenységi körön-
ként vizsgáljuk, megállapítható, hogy legnagyobb 
arányban bútorok (iroda-, konyha- és egyéb) kap-
csán került sor szerződéskötésre, azonban 2019-ben 
is jelentős arányt képviselt a ruházati termékekre, 
valamint a mosatási szolgáltatásra vonatkozóan 
megkötött szerződések értéke. 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Hét ipari és négy mezőgazdasági jellegű gazda-
sági társaság tartozik a büntetés-végrehajtás-
hoz. A Bv. Holding Kft. tizenkettedikként abból 
a célból jött létre, hogy a sokrétű feladatok haté-
kony végrehajtását támogassa. A mezőgazdasági 
jellegű kft.-kben gabonatermesztés, szántóföldi 
növénytermesztés, zöldségtermesztés, takar-
mánynövények termesztése, állattenyésztés fo-
lyik, emellett tej- és hústermékek előállítása. Az 
ipari jellegű gazdasági társaságok textilipari, bú-
torgyártó, könnyű-, vegyes-, fém- és papíripari 
profillal működnek.

A bv. gazdasági társaságok számos változáson, 
fejlődésen mentek keresztül megalakulásuk óta, 
hogy fő tevékenységüket, a fogvatartotti munkál-
tatást egyre nagyobb létszámmal és egyre széle-
sedő tevékenységi körben végezhessék, amelyben 
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A távfelügyeleti tevékenység biztosításához 1 100 
darab új távfelügyeleti eszköz került beszerzésre. 
Ezzel az eszközök darabszáma 2019-re összesen 
1 630-ra növekedett. Ezen eszközök szállítását 
követően nemcsak a reintegrációs őrizet biztosí-
tása, hanem a munkáltatás távfelügyeleti eszkö-
zökkel történő végrehajtása is támogatható lett.

Informatikai részről a 2019-es év kulcsfontosságú 
feladata az 1063/2019. (II. 25.) Korm. határozat 
alapján a büntetés-végrehajtási szervek statikus 
és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztése, 
projekt tervezése, szervezése és végrehajtása volt. 
Ennek keretében 11 büntetés-végrehajtási inté-
zetben megújult a biztonsági kamerarendszer, és 
egyéb biztonságtechnikai eszközök beszerzésé-
re is sor került (csomagvizsgáló berendezések, 
fémkereső kapuk és kézi fémkereső készülékek, 
EDR rádiók). 

Országosan kibővítésre került a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezetben működő távmeghallgatás 
rendszere. Az eddigi tapasztalatok alapján folya-
matosan emelkedik az eszközök kihasználtsága.

Ipari
társaságok

1,4%37,0% 61,6% 72,9% 27,1%

Mezőgazdasági
társaságok

ExportSzabad piac Központi ellátás

A társaságok árbevételének megoszlása ágazatonként

venni az elmaradott településeken a munkahelyek 
teremtésében, valamint a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódóan létrehozott üzemek működésének 
eredményesebbé tételében.

GAZDÁLKODÁS 

A bv. gazdasági társaságok árbevételének meg-
oszlását vizsgálva megállapítható, hogy a koráb-
bi évekhez hasonlóan a központi ellátásból szár-
mazó árbevétel az ipari társaságok esetében több 
mint kétszerese a mezőgazdasági társaságok ada-
tának. Az ipari társaságok vonatkozásában ex-
port árbevétel is megjelenik.

Sikeres gazdálkodásuknak köszönhetően beruhá-
zásokat hajtottak végre a gazdasági eredmények 
további javítása céljából, új tevékenységeket in-
dítottak, mindemellett bővítették partneri kap-
csolataikat is.

A munkáltatás biztonsági feltételeinek növelése 
tovább folytatódott a 2019. évben, ennek keretében 
biztonságtechnikai fejlesztések valósultak meg.

Az év során a büntetés-végrehajtás kiemelt sze-
repet kapott az elmaradott kistérségek felzárkóz-
tatásával kapcsolatban. A Magyarország egyes 
területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csök-
kentése érdekében szükséges fejlesztési program 
kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. ha-
tározat alapján a Bv. Holding Kft. irányításával a 
gazdasági társaságok kidolgozták azokat a prog-
ramokat, amelyekkel hatékonyan részt tudnak 

Informatikai tevékenység

Folyamatosan emelkedik 
a távmeghallgatási eszközök 
kihasználtsága.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 

ÉVKÖNYV 2019

32 33


