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III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

Biztonsági tevékenységre vonatkozó adatok 
 

Biztonságra vonatkozó adatok 

 

2012. 

I. félév 

2012. 

II. félév 

2013. 

I. félév 

2013. 

II. félév 

2014. 

I. félév 

2014. 

II. félév 

2015. 

I. félév 

2015.  

II. félév 

2016.  

I. félév 

Fogvatartottak 

létszáma
6
 

17 368 17 517 18 293 18 146 18 227 18 204 17 771 17909 18196 

Fogolyszökés 

bűntette 

Fő 1 2 0 0 1 1 1 2 1 

Féléves 

ráta 
0,58 1,14 0,00 0,00 0,55 0,55 0,56 1,12 0,55 

14. táblázat 

 

A büntetés-végrehajtási tevékenység egyik legfontosabb – szakpolitikailag is kiemelt – 

mutatója a fogolyszökések számának alakulása, ez látható a fenti táblázatban. 
 

A fogolyszökések esetében szükséges megkülönböztetni a vétségi és a bűntetti alakzatot. 

Vétségi alakzat, ha a fogvatartott az engedélyezett szabadságvesztés-büntetés félbeszakítás, 

eltávozás, rövid tartamú eltávozás vagy kimaradás tartamának elteltével a büntetés-

végrehajtás alóli kibúvásának céljából a megjelölt határidőn belül nem tér vissza a bv. 

intézetbe. Fogolyszökés bűntetti alakzatáról akkor beszélhetünk, ha a fogvatartott a bv. őrizete 

alól kivonja magát (az intézet zárt és/vagy őrzött területéről, szállítójárművéről megszökik). A 

fenti táblázat az utóbbi eseteket mutatja be. Látható, hogy éves szinten is meglehetősen 

alacsony a fogolyszökések száma, ez a rendkívüli esemény többségében félévente 0 vagy 1 

esetben következik be. 
 

Előállítások – szállítások 

 

2010.  

I. félév 

2011.  

I. félév 

2012.  

I. félév 

2013.  

I. félév 

2014.  

I. félév 

2015. 

 I. félév 

2016.      

I. félév 

Előállítások (fő) 12 485 13 084 13 356 13 870 17 832 16 368 16 389 

Előállítások (eset) 26 872 28 203 28 098 29 748 37 678 35 029 35 347 

Szállítások (Fő)
7
  34 220 34 045 34 616 35 071 37 251 36 279 34 353 

      15. táblázat  

 

Az előállítás a fogvatartottak bíróságra, ügyészségre, orvosi ellátásra stb. való előállítását 

jelenti. Az egyes bv. szervek esetében az előállítások száma függ a fogvatartotti létszámtól, az 

adott bv. intézet szakmai profiljától, rendeltetésétől is. A szállítások többek közt a 

fogvatartottak megfelelő bv. intézetbe, egészségügyi intézetbe vagy előállítás céljából történő 

szállítását jelentik. 
 

Az adatok összességében a Bv. Szervezet tevékenységét leíró, egyfajta leterheltségi 

mutatóként értelmezhetőek. Mind az előállítások, mind a szállítások számának nagyarányú 

növekedése figyelhető meg a 2014-es év I. félévéig, majd a 2015-ös évi adatok lassú 

                                                 
6
 Az adatok a tárgyévek záró dátumakor (június 30. és december 31.) felvett fogvatartotti létszámot mutatják.  

7
 A szállítások számában nem szerepelnek a célszállítások. 
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csökkenést jeleznek, majd az idei év I. félévének adatai az előállítások számában stagnálást 

mutatnak, a szállítások száma pedig tovább csökkent. Ez az előállítások és szállítások 

számának és szervezésének racionalizálására tett széleskörű törekvések eredménye. 
 

Ezen törekvések egyik jogszabályi szintre emelt eleme az új bv. törvénnyel elindult felhívási 

tevékenység. A felhívás alapvetően nem a biztonsági tevékenység része, azonban szervesen 

kapcsolódik az előállítások és szállítások racionalizálásához, ezért ezen fejezeten belül kerül 

rövid bemutatásra.  

 
2. ábra 

2015. január 01-jét követően jogerőre emelkedett ítéletek vonatkozásában a szabadságvesztés 

büntetés végrehajtásának megkezdésére a nem előzetes letartóztatásban lévő, más ügyben 

szabadságelvonás hatálya alatt álló, illetve azonnali foganatba vétel elrendelésének hiányában 

a büntetés-végrehajtási szervezet kizárólagos hatáskörrel bocsát ki felhívásokat. A 

tevékenység rendszerbe állítása óta megközelítőleg 2016 szeptemberéig 6500 elítélt számára 

bocsátott ki a BvOP felhívást (6382 esetben). 
 

Munkáltatás adatai 
 

  16. táblázat 

A fogvatartottak reintegrációjának, a társadalomba való visszavezetésének egyik legfontosabb 

eleme, eszköze a foglalkoztatás. A munkával történő foglalkoztatás jelleg szerinti 

csoportosítását szemlélteti a fenti táblázat. Látható, hogy a bv. gazdasági társaságok általi 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2015. év (4017

felhívás)

2016. év (2365

felhívás)

2468 
1555 

1161 

496 

388 

314 

Befogadása

megtörtént

Elfogatóparancs

Folyamatban

lévő ügyek

Munkáltatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 

fő 2013 2014 
2015. 

I. félév 

2015.    

II. félév 

2016.       

I. félév 

Bv. gazdasági társaságok általi munkáltatás 3 753 4 137  4 384 4 426 4 227 

ebből ipari társaságnál munkáltatott: 1 846 2 082 2 360 2308 2 360 

ebből mg-i társaságnál munkáltatott: 1 907 2 055 2 024 2118 1 867 

Intézeti munkáltatás 2 765 2 741 2 927 2 999 3 018 

PPP munkáltatás 723 684 677 667 706 

Összesen: 7 241 7 562 7 988 8 092 7 951 



 
14 

munkáltatás és az költségvetési munkáltatás is majd folyamatos növekedést mutat, míg a PPP 

jellegű munkáltatásba bevontak arányában ingadozás tapasztalható. 

 

Fogvatartottak foglalkoztatása 

Éves átlaglétszám (fő) 2014 2015. I. félév 2015. II. félév 2016. I. félév 

Munkára kötelezett 

fogvatartottak átlaglétszáma 
11 746 12 064 11 802 10 009 

Munkáltatott 7 562 7 988 8 092 7 951 

ebből: gazdasági 

társaságok által 4 137 4 384 4 426 4 227 

 bv. intézetek által 2 741 2 927 2 999 3 018 

 PPP keretében 684 677 667 706 

Egyéb foglalkoztatott 1 819 1 677 1 631 2 040 

ebből: terápiás 

foglalkoztatás 186 189 239 111 

 kizárólag oktatás, 

képzés 1 633 1 488 1 392 1 929 

Foglalkoztatott összesen 9 381 9 665 9 723 9 991 

 17. táblázat 

A fogvatartottak foglalkoztatása munkáltatás (mely lehet bv. gazdasági társaságokban történő 

munkáltatás, költségvetési munkáltatás vagy PPP), továbbá egyéb foglalkoztatás keretében 

történik. A foglalkoztatás különféle formáiban részt vevő éves létszámot a fenti tábla mutatja. 

A táblázatokból látható a foglalkoztatotti létszám folyamatosan növekvő tendenciája. 
 

A fogvatartottak foglalkoztatásának különféle formáiban 2016 első félévében részt vevők 

átlaglétszámát az alábbi kördiagram szemlélteti. 

 

 
     3. ábra 
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A büntetés-végrehajtási pártfogás adatai 
 

A 2015. január 1-jén hatályba lépett, a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 

törvény (továbbiakban Bv. Kódex) egyik nóvuma, hogy a feltételes kedvezménnyel szabadult 

fogvatartottak részére elrendelt pártfogó felügyeletet a büntetés-végrehajtási intézetekhez 

rendelt büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők (továbbiakban bv. pártfogó felügyelők) 

látják el. Ezen tevékenység célja a bűnismétlés megelőzése, valamint a társadalomba való 

visszailleszkedés elősegítése. Ennek érdekében a pártfogó felügyelet végrehajtása során 

egyaránt érvényesül a támogató és a kontroll funkció. 

 

Fentiek mellett a bv. pártfogó felügyelő további feladataihoz tartozik a fogva tartott elítéltek 

szabadulásra való felkészítése, reintegrációs gondozása, tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztést töltők esetén a kegyelmi eljárást, a reintegrációs őrizetbe helyezést, a 

büntetés-félbeszakítást, valamint a fiatalkorúak befogadó részlegbe helyezését megelőzően 

környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemények készítése, illetve a 

szabadságvesztésből szabadultnak nyújtott utógondozás lehetőségének biztosítása. 

 

Az alábbi táblázatokban a bv. pártfogó felügyelői tevékenységcsoportok adatai láthatóak. A 

számok a féléves periódusokra bontott vizsgált időszak (2015. 01. 01. - 2016. 06. 30.) alatt 

folyamatban lévő ügyeket (függetlenül attól, hogy azok az adott féléven belül befejeződtek-e 

vagy sem), illetve a pártfogoltak, elítéltek, utógondozottak számát mutatják ügytípus, 

ügyszám, illetve ügyfél, valamint nemek szerinti bontásban.  

 

A feltételes szabadságvesztés tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet 

végrehajtása 

  2015. I. félév 2015. II. félév
8
 2016. I. félév 

Felnőtt korúak ügyszáma 4 427 4 168 4 056 

Pártfogoltak száma 
férfiak  4 038 3 832 3 499 

nők  263 274 241 

Fiatalkorúak ügyszáma 49 50 44 

Pártfogoltak száma 
férfiak  48 43 36 

nők  1 2 1 

  18. táblázat 

 

 

 

                                                 
8
 A 2015. évi összesített adatok a féléves bontások összegétől eltérő számot adhatnak a féléveken átnyúló ügyek 

miatt. Ennek következtében az éves ügyszám nem egyezik meg a féléves bontásban rögzített adatok összegével. 
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Pártfogó felügyelői vélemény 

  2015. I. félév 2015. II. félév 2016. I. félév 

Felnőtt elítéltek száma 19 18 11 

ebből 
férfiak  17 17 10 

nők  2 1 1 

Fiatalkorú elítéltek száma 0 0 0 

ebből 
férfiak  0 0 0 

nők  0 0 0 

  19. táblázat 

 
 

Környezettanulmány 

  2015. I. félév 2015. II. félév 2016. I. félév 

Felnőtt elítéltek száma 532 770 775 

ebből 
férfiak  484 681 712 

nők  48 89 63 

Fiatalkorú elítéltek száma 87 42 41 

ebből 
férfiak  87 41 37 

nők  0 1 4 
  20. táblázat 

 

2015. április 1-jétől a Bv. Kódex új jogintézménnyel bővült. A reintegrációs őrizet 

bevezetésével a bv. pártfogó felügyelők tevékenységi köre bővült, többek között a 

reintegrációs őrizetbe helyezés engedélyezését megelőzően környezettanulmányt kell 

készíteniük. A 2015. II. félévi és a 2016. I. félévi magasabb ügyszámot tehát a 

jogintézményhez kapcsolódó új feladat megjelenése indokolja. 

 

 

 
 

 

Gondozás keretében végzett reintegrációs tevékenység 

  2015. I. félév 2015. II. félév 2016. I. félév 

Felnőtt elítéltek száma 1 144 1 770 2 319 

ebből 
férfiak  1 007 1 505 2 040 

nők  137 265 279 

Fiatalkorú elítéltek száma 39 49 59 

ebből 
férfiak  36 42 48 

nők  3 7 11 

  21. táblázat 
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Jelenlegi formájában a Bv. Kódex hatályba lépésével kezdődött meg a gondozás keretében 

végzett reintegrációs tevékenység. A bv. pártfogó felügyelők a jogszabályban 

meghatározottak alapján folyamatosan vonják be az elítélteket a reintegrációs gondozási 

tevékenységbe, a folyamatban lévő ügyek számának növekedése tehát ezt tükrözi. 

 

 
 

Utógondozás keretében végzett reintegrációs tevékenység 

  2015. I. félév 2015. II. félév 2016. I. félév 

Felnőtt utógondozottak száma 79 47 35 

ebből 
férfiak  78 45 31 

nők  1 2 4 

Fiatalkorú utógondozottak száma 2 2 1 

ebből 
férfiak  2 2 1 

nők  0 0 0 

  22. táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


