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III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

Biztonsági tevékenységre vonatkozó adatok 
 

Biztonságra vonatkozó adatok 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fogvatartottak létszáma
19

 15 373 16 203 17 195 17 517 18 042 17 792 18 023 

Fogolyszökés bűntette 
Fő 2 1 3 0 2 3 1 

Ráta
20

 1,30 0,62 1,74 0,00 1,11 1,69 0,55 

12. táblázat 

 

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 bűntettéről 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. 

 
 

Előállítás - szállítás 

Év 2014 2015 2016 

Előállítások (Fő) 25 711 25 085 25 281 

Előállítások (eset) 67 879 64 429 64 066 

Szállítások (Fő)  67 051 63 794 61 260 

Célszállítások (Fő) 17 926 15 332 14 528 

13. táblázat  

 

Az előállítás a fogvatartottak bíróságra, ügyészségre, orvosi ellátásra és egyéb okból történő 

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

létszámtól, illetve az intézet szakmai profiljától, rendeltetésétől is. A szállítások többek között 

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

történő szállítását jelentik. 

Az adatok összességében a Büntetés-végrehajtási Szervezet tevékenységét leíró, egyfajta 

leterheltségi mutatóként értelmezhetőek. Az előállítások száma (fő) stagnálást mutat a vizsgált 

időszakra vonatkozóan, ugyanezen mutató esetszáma pedig folyamatosan csökken.  

A tavalyi év adatai alapján a szállítások és célszállítások száma tovább csökkent. Ez vélhetően 

az előállítások és szállítások számának és szervezésének racionalizálására tett széleskörű 

törekvések eredménye. 

 

                                                 
19

 A nemzetközi sztenderdeknek megfelelően a ráta kiszámításához a nyilvántartási tényleges zárónapi 

átlaglétszámot használtuk, a korábbi Börtönstatisztikai Szemlékben megjelentettetekhez képest ez ugyanakkor 

lényeges változást nem okozott az arányokban. 
20

 Ráta: 10.000 fogvatartottra jutó érték, arányszám. 
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A munkáltatási adatok 
 

14. táblázat 

 

A fogvatartottak reintegrációjának, a társadalomba való visszavezetésének legfontosabb 

eleme és eszköze a munkáltatás. A munkával történő foglalkoztatás jelleg szerinti 

csoportosítása látható a fenti táblázatban. Látható, hogy a bv. gazdasági társaságok általi 

munkáltatás és az intézetek által munkáltatott fogvatartottak létszáma is szinte folyamatos 

növekedést mutat. 

 

Fogvatartottak foglalkoztatása (éves átlaglétszám, fő) 

 2014 2015 2016 

Munkára kötelezett fogvatartottak átlaglétszáma 11 746 11 933 10 166 

Munkáltatott  7 562 8 040 8 631  

ebből: gazdasági társaságok által       4 137 4 405 4 548 

 bv. intézetek által 2 741 2 963 3 334 

 PPP keretében     684 672 749 

Egyéb foglalkoztatott     1 819 1 654 2 059 

ebből: terápiás foglalkoztatás     186 214 123 

 kizárólag oktatás, képzés 1 633 1 440 1 936 

Foglalkoztatott összesen:   9 381 9 694 10 690 

15. táblázat 

 

A fogvatartottak foglalkoztatása költségvetési munkáltatás, bv. gazdasági társaságokban 

történő munkáltatás, továbbá egyéb foglalkoztatás keretében történik. A fogvatartottak 

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

foglalkoztatás aránya 2014-es évben 80%, 2015-ben átlagosan 87% volt, míg a 2016-os év 

zárásakor elérte a 88,4%-os szintet. 

 

 

 

                                                 
21

 A public-private partnership (rövidítve: PPP) szerződés keretében működtetett büntetés-végrehajtási 

intézetekben a szerződésben meghatározottak szerinti létszámban történik a fogvatartottak foglalkoztatása.  

Munkáltatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma (fő) 

 

2012 2013 2014  2015 2016 

Bv. gazdasági társaságok általi munkáltatás 3 570 3 753 4 137   4 405 4 548 

ebből ipari társaságnál munkáltatott: 1 653 1 846 2 082  2 334 2521 

ebből mg-i társaságnál munkáltatott: 1 917 1 907 2 055  2 071 2027 

Intézeti munkáltatás 2 430 2 765 2 741  2 963 3 334 

PPP munkáltatás
21

 781 723 684  672 749 

Összesen: 6 781 7 241 7 562  8 040 8 631 
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3. ábra 

 

A foglalkoztatás átlaglétszámának megoszlását a 2016. január 01. és 2016. december 31. 

közötti időszakban a fenti kördiagram szemlélteti. 
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A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység 
 

 

 

A bv. pártfogó felügyelők a reintegrációs tisztekkel való együttműködésben összesen 4 441 

elítéltet (2015: 2 187) vontak be reintegrációs gondozásba, amely jelentős növekedést jelent. 

A döntéshozók munkáját elősegítették a bv. pártfogó felügyelői szakértői vélemények (1 581 

ügy), amelyekből a legtöbb a reintegrációs őrizetbe helyezési (802) és a szabadságvesztés-

félbeszakítási eljárásokhoz (560) kapcsolódott. 

 

A legmarkánsabb feladatot továbbra is a pártfogó felügyelet végrehajtása jelenti, az 55 

pártfogó felügyelő összesen 5 036 ügyben járt el, amely a korábbi évhez képest minimális, 

13%-os csökkenést jelent (2015: 5 759).  

 

Az eredményes társadalmi visszailleszkedés egyik alappillére a munkaerőpiaci reintegráció. A 

munkaügyi szervezettel való hatékony együttműködésnek köszönhetően 333 fő pártfogolt 

helyezkedett el közfoglalkoztatásban, további 31 fő képzésben részesült és 2 051 fő 

helyezkedett el a munkaerőpiacon pártfogói segítséggel. 

 

 
4. ábra 
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Reintegrációs őrizet 
 

 

Az elmúlt évben a reintegrációs őrizet 364 fő elítélt esetében került eredményesen 

végrehajtásra. Összesen 772 esetben nyújtottak be az elítéltek vagy védőjük kérelmet, 

amelyből 412 esetben hozott engedélyező határozatot a bv. bíró. A bv. intézetek 205 esetben 

kezdeményezték az eljárást, abból 110 esetben került sor reintegrációs őrizetbe helyezésre. Az 

kiemelendő, hogy mindössze hét esetben kellett a jogintézmény megszüntetésére intézkedni, 

az érintett elítélt sorozatos vagy súlyos magatartási szabályszegése miatt. Fogolyszökés 

vétséget egy fő követett el.  

 

2016. február 1-jétől valamennyi bv. intézet már az elítéltek befogadásakor vizsgálja a 

jogintézménybe való behelyezés lehetőségét, amelyről az érintettet dokumentált módon 

tájékoztatják. A reintegrációs őrizetben egyidejűleg kihelyezett fogvatartottak létszáma 

augusztus 9-én elérte a 177 főt, amely rekorderedménynek tekinthető.  

 

A módosított jogi szabályozás
22

 alapján 2017. január 1-jétől bővült a reintegrációs őrizetbe 

helyezhető elítéltek köre, illetve a reintegrációs őrizet lehetséges időtartama.  

 

 
5. ábra 

  

                                                 

22
 A 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról (a továbbiakban: Bv. kódex) 187/A. § (1), és (1a) szakaszai kerültek módosításra 


