
Átdolgozásra és kiadásra került a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet Beruházási Szabályzata, valamint 
megindult a koncepcionális biztonságtechnikai 
fejlesztés első üteme. A kivitelezés előkészülete-
ként az érintett büntetés-végrehajtási intézetek 
tekintetében kidolgozásra kerültek a kapcsolódó 
építészeti felújítások műszaki tartalmai.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Magyarország Kormánya határozatban döntött 
a büntetés-végrehajtási szervek modern bizton-
ságtechnikai fejlesztéséről, amelyhez egyszeri 
jelleggel 2 700 millió forint került biztosításra. 
A szakterületek eszközellátottsága megfelelő, az 
amortizációs cserék tovább folytatódtak. Az újon-
nan létesült Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet első 
felszerelése szintén megtörtént.

Műszaki beruházások

Határidőben került átadásra a – fogvatartotti 
munkáltatással épített és felszerelt – 
Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet.
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ÁLLOMÁNYI RUHÁZAT

Az újonnan felszerelő állomány alapellátása, vala-
mint az alapellátás kiegészítése érdekében mintegy 
100 millió forint értékben biztosítottunk ruházati 
termékeket, valamint az év során munka- és vé-
dőruházat beszerzésére került sor 5 millió forint 
értékben.

Az év során a Belügyminisztérium irányításá-
val zajlott az elektronikus járműkövető rendszer 
(JKR) beszerelése a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zet meghatározott gépjárműveibe, valamint ok-
tatások megtartására, a chipek és leolvasók ki-
osztására is sor került. 

A gépjármű-amortizációs csere keretein belül fris-
sült az ügyintézői személygépjármű-flotta, a kis 
áruszállító gépjárműflotta, valamint beszerzésre 
került elektromos személygépjármű is.

A fogvatartotti munkáltatás segítségével épü-
lő, tervezetten 194 ágyas új intézmény országos 
szinten, büntetés-végrehajtási viszonyok között 
biztosítja majd a fogvatartottak kórházi ellátását 
és járóbeteg-szakellátását.

Az új egészségügyi intézmény épületeinek külső 
és belső kialakításában részt vevő fogvatartottak 
a munkálatok elvégzéséhez szükséges szakképe-
sítést a hazai börtönökben szerezték meg. A bv. 
gazdasági társaságoknak köszönhetően a felsze-
relési tárgyak jelentős részének gyártása a belső 
ellátás keretében valósul meg.

A személyi állomány elhelyezési körülményei-
nek javítása céljából megkezdődtek a Bosnyák, a 
Dal, és a Venyige utcai szállóépületek teljes körű 
felújításával kapcsolatos előkészítő munkálatok. 
A munkakörülmények javítása érdekében felújí-
tásra kerültek a BvOP egyes belső terei.

GÉPJÁRMŰÁLLOMÁNY

Többfunkciós autóbuszok beszerzésére vonatko-
zó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatadójával 
kötött szerződés alapján 7 darab személyszállí-
tó és 11 darab fogvatartott-szállító autóbusz ke-
rült beszerzésre, amelyek megkülönböztető jel-
zéssel és EDR rádióval felszerelten, továbbá az új 
arculat szerinti fényvisszaverő dekorálással ke-
rültek átadásra.

A főzőkonyha-fejlesztések 2019. évi ütemezett 
végrehajtásának eredményeként megújításra ke-
rülnek a nagykonyhai berendezések és a hozzá-
juk kapcsolódó infrastrukturális egységek, vala-
mint a főzőkonyhák gépészete. A főzőkonyhák 
fejlesztése a hatósági elvárásoknak megfelelően, 
magas szinten biztosítja a közel 17 ezer fogvatar-
tott, valamint a személyi állomány ellátását. A fel-
újítások a főzési kapacitások jelentős bővülését 
is eredményezik, a megnövekedett élelmiszerbiz-
tonsági feltételek biztosítása mellett.

A korábban megkezdett bástyafal- és homlokzat-
rekonstrukció 2019-ben is folytatódott.

Berettyóújfaluban – várhatóan 2020 végén – nyit-
ja meg kapuit az új Büntetés-végrehajtási Egész-
ségügyi Központ, mely mintegy 220 munkahelyet 
teremt a városban.

2019-ben többfunkciós 
autóbuszok beszerzésére 
került sor.
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