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Férőhely-bővítési 
program

Megszűnt a börtönök túltelítettsége.

A fogvatartotti férőhelyek telítettségének alakulása:

Elhelyezhető létszám:
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Az elmúlt években több ezer új férőhely létesült, amelynek eredményeként 
2020-ra az ország összes börtönében megszűnt a zsúfoltság.
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20162016 20172017 20182018 20192019 20202020
Állampuszta, 

Márianosztra, Vác

Az Állampusztai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézetben, a 
Márianosztrai és a Váci Fegy-
ház és Börtönben összesen 
150 új férőhely létesült. 

Vác

További 120 férőhellyel bővült a 
Váci Fegyház és Börtöni befo-
gadóképessége köszönhetően 
annak, hogy szakképzett rabok 
újították fel a börtön egyik hasz-
nálaton kívüli épületszárnyát.

Solt

Új körlet épült az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet solti objektumában, 
amellyel 144 férőhellyel bővült 
az intézet befogadóképessége. 

Új férőhelyek 
kialakítása 

az elmúlt 
években

Kiskunhalas

Dr. Pintér Sándor miniszterel-
nök-helyettes, belügyminiszter 
adta át hazánk legújabb és 
legmodernebb börtönét, a 440 
férőhelyes Kiskunhalasi Or-
szágos Büntetés-végrehajtási 
Intézetet. 

10 helyszín

Állampusztán, Pálhalmán, Sop-
ronkőhidán és Szegeden 110, 
Tökölön 220, Baracskán, Vesz-
prémben 330, Kiskunhalason, 
Tiszalökön 440, Miskolcon 550 
fő befogadására alkalmas új 
intézeti épületszárnyakat hoz-
tunk létre.8 9



10

 Biztonság-
technikai 
fejlesztések

A technikai fejlesztések jelentősen növelték 
a fogvatartás biztonságát.

Felderített tiltott mobiltelefonok száma:
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INTEGRÁLT BIZTONSÁGI 
RENDSZER KIÉPÍTÉSE

A 2019-ben elkezdődött nagyszabá-
sú biztonságtechnikai fejlesztésnek 
köszönhetően mára az összes hazai 
büntetés-végrehajtási intézet egy egy-
ségesen kialakított, modern biztonság-
technikai eszközparkkal bővült. 

A beruházásnak köszönhetően több 
ezer új beltéri és kültéri kamera, több 
száz kézi fémkereső, több tucat kapu-
keretes fémkereső, csomagvizsgáló 
berendezés, illetve speciális jelzőberen-
dezés biztosítja a fegyintézetek rendjét 
és biztonságát.

KÜLTÉRI KAMERA
929 DB

VANDÁLBIZTOS 
ZÁRKAKAMERA

305 DB

CSOMAGVIZSGÁLÓ 
BERENDEZÉS

18 DB

HŐKAMERA 
7 DB

KAPUKERETES 
FÉMKERESŐ 

47 DB

KÉZI FÉMKERESŐ 
101 DB

EDR RÁDIÓ
416 DB

BELTÉRI KAMERA
1877 DB

ZÁRKA 
ODA-VISSZABESZÉLŐ

2342 DB

egységesen 
kialakított modern 
biztonságtechnikai 

eszközpark

korszerű
felügyeleti 
rendszer 

1312
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FŐÜGYELET

A gyors és hatékony ügyeleti rendszer működ-
tetéséhez a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága korszerűsítette a Főügyelet 
szolgálati helyiségeit. 

A megújult Főügyelet támogatja a beérkező 
információk azonnali elemzését és értékelé-
sét, a vezetők tájékoztatását, a folyamatos 
kapcsolattartást, valamint a döntések előké-
szítését. Az új munkaállomásokról biztosított 
a börtönök biztonságtechnikai eszközeinek 
központi elérése is.

MŰVELETI KÖZPONT

A rendkívüli események eredményes felszámolása, valamint a központi irányítást igénylő operatív 
műveletek összehangolt végrehajtása érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
ga egy speciális Műveleti Központot hozott létre. A központ elősegíti a konkrét operatív intézkedé-
sek meghozatalát. 

Az adatok elemzését interaktív fal, akár több ezer kamerakép együttes kezelésére képes program 
és egy mesterséges intelligenciával bővíthető szoftver segíti.

14
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 Informatikai 
fejlesztések

Szervezetünk folyamatosan lépést tart a kor 
követelményeivel.

A Főnix 2020 modulok bevezetésének köszönhető 
munkateher-csökkenés mértéke:
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SAFE

A Szolgálati Alkalmazás a Fogvatartás 
Elősegítésére, röviden SAFE rendszer egy 
adatnyilvántartó mobilalkalmazás, amely egy 
mobileszköz segítségével a börtönön belül 
bárhol és bármikor a fogvatartás biztonságát 
érintő aktuális és releváns információval látja 
el a felügyeletet. 

A készülék a zárka mellé szerelt NFC-kártya 
leolvasásával képes a bent lévő fogvatartottak 
adatainak megjelenítésére. A zárka adatai 
között megtalálhatóak például az elítéltek biz-
tonsági besorolásai, a maguknál tartható esz-
közök listája. A rendszer jelentősen megkön-
nyíti a felügyelők munkáját, mivel radikálisan 
csökkenti az adminisztratív terheket.

A fogvatartottak évente százezres nagyságrendben nyújtanak be kérelmeket. 
Idáig ezeknek a papíralapon érkező dokumentumoknak a számítógépre rög-
zítését a személyi állomány végezte, ami különösen nagy energiát és időrá-
fordítást igényelt. A KIOSZK szoftver lehetővé teszi az elítéltek elektronikus ügy-
intézést, mivel az eddigi írásbeli kérelmek dokumentációja most már digitálisan, 
a körletfolyosóra telepített vandálbiztos táblagépen keresztül történik.

KIOSZK

a börtönön 
belül bárhol 
és bármikor 
használható

vandálbiztos 

aktuális és 
releváns 

információkat 
biztosít

egyszerűen 
kezelhető

gyors, 
pontos, 

megbízható

csökkenti a 
munkaterheket

azonnali 
adatszolgál-

tatásra 
képes

kiszűri a 
párhuzamos 
ügyintézést



ETTR

Az előállítások végzését támogató mobil 
rendszer fejlesztése, röviden ETTR a SAFE 
rendszerhez hasonlóan egy mobil alkal-
mazás, amely az előállítási tevékenységgel 
kapcsolatos minden releváns adatot dig-
itálisan elérhetővé tesz, ezáltal évente körül-
belül 50 ezer előállítás tervezését és végre-
hajtását segíti majd. A felügyelőknek mobil, 
a büntetés-végrehajtási intézetek ügyeletén 
pedig asztali funkciókkal támogatja a szolgá-
lati feladatok ellátását.

ODIN

A felderítési tevékenységet támogató, elem-
zői megoldások fejlesztésének köszönhető-
en az eddigi ember- és időigényes adatbá-
zis-műveletek gyors és pontos összefűzésére 
és különböző hálózatok felrajzolására teremt 
lehetőséget, amely segítséget nyújt például a 
tiltott tárgyak bejutásának megelőzésére.

E-NAPLÓ

Az adminisztrációs terhek csökkentését 
figyelembe véve történtek meg az elektro-
nikus naplók fejlesztései is. Az úgynevezett 
E-NAPLÓ fejlesztés eredményeként meg-
történt a korábban kézzel írt, papíralapú 
naplók, okmányok elektronikus nyilvántar-
tásokkal történő kiváltása. A fejlesztéssel 
kialakított dokumentumok átláthatóbbá te-
szik a szolgálati feladatokat. További előnye, 
hogy az okmányok vezetése egységessé 
válhat, ez által felgyorsul az adminisztrációs 
tevékenység.

átláthatóbb 
szolgálati 
feladatok

gyorsabb 
adminisztráció
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TÁVTÁRGYALÁS

A távmeghallgatáshoz szükséges videokonferencia 
struktúra végpontjai valamennyi büntetés-végrehajtási 
intézetben kiépültek. 

A távmeghallgatások száma:

csökken az 
előállítások 

száma

költség-
hatékony

nő a 
fogvatartás 
biztonsága

23
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 Korszerű 
börtönök

Beruházások sora biztosítja, hogy a hazai 
börtönök folyamatosan megfeleljenek a kor 
elvárásainak.

A konyhafelújítások beruházásaink összege:

25



MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 
JAVÍTÁSA 

Országosan végeztünk 
karbantartási, felújítási 
munkálatokat és szereztünk 
be új eszközöket, amellyel 
jelentősen javultak a személyi 
állomány munkakörülményei. 

hosszú távú 
fejlesztési 
stratégia

folyamatos 
külső és belső 

megújulás
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KONYHAFELÚJÍTÁS 

A közel 17 ezer fogvatartott napi élelmezése kiemelt feladat, a hatékony és energiatakarékos 
működés jelentős fontossággal bír. Számos magyar börtönben modernizáltuk a konyhákat, 
a munkálatokban természetesen a fogvatartottak is részt vettek.

MODERN 
KONYHATECHNOLÓGIAI 

BERENDEZÉSEK

ENERGIATAKARÉKOS 
ÜZEMELÉS

MAXIMÁLIS
ÉLELMISZERBIZTONSÁG

2928
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 Gépjárműpark
megújítása

2016 óta több mint 300 új szolgálati 
járművel bővült a büntetés-végrehajtási 
szervezet gépjárműparkja.

A gépjárművek átlagéletkora években:

31
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2016: 
63 db új Opel Movano kis befog-
adóképességű fogvatartott-szállító gépkocsi

2017: 
2 db új Mercedes Sprinter páncélozott 
fogvatartott-szállító gépkocsi 
3 db új Skoda Superb

2018: 
1 db Opel Astra ügyintéző gépjármű
9 db Volvo Currus személyszállító autóbusz 
10 db Skoda Octavia
15 db Volvo Currus fogvatartott-szállító 
autóbusz
19 db új Volkswagen Transporter sze-
mélyszállító mikrobusz

2019: 
6 új Skoda Octavia
7 db Volvo Currus személyszállító autóbusz
11 db Volvo Currus fogvatartott-szállító autóbusz 

2020: 
1 db elektromos VW E-Golf személygépjármű
1 db Ford Transit betegszállító gépjármű 
2 db többfunkciós Volvo Aries autóbusz 
4 db Volvo Aries fogvatartott-szállító autóbusz 
19 db VW Transporter személyszállító mikrobusz
34 db Ford Transit 3,5 tonna alatti kisáruszállító 
51 db ügyintézői gépjármű Skoda Scala 
58 db Sokda Octavia vezetői személygépjármű

Az új járműveket az állampolgárok könnyen felismerhetik a szervezet megújult 
arculatának megfelelő logónak és fényvisszaverő matricáknak köszönhetően, amely 
arculati elemek most már valamennyi szolgálati járművön megtalálhatóak.

32 33
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 Jogszabályi 
háttér 
aktualizálása

A jogszabályi környezet frissítése feladataink 
eredményesebb ellátását biztosította.

A kártalanítási eljárások alakulása:

35
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REINGTEGRÁCIÓS ŐRIZET

A szervezetet érintő jogalkotói paradigmaváltás egyik első komoly eredménye a reintegrációs 
őrizet bevezetése volt, amelynek során az elítélt személyes szabadságát nem elvonják, csu-
pán korlátozzák, így büntetése utolsó hónapjait nem a büntetés-végrehajtási intézetben, ha-
nem lakóhelyén töltheti. A reintegrációs őrizet tehát a családi kapcsolatok erősödése mellett 
a munkakeresést támogató és nem utolsósorban a börtönök telítettségét is csökkentő jogin-
tézmény, amely a társadalomra kevésbé veszélyes bűncselekményt elkövető elítéltek számá-
ra kínál lehetőséget, hogy szabadságvesztésük utolsó hónapjait otthonukban, távfelügyeleti 
eszközzel biztosítva töltsék. 

KÁRTALANÍTÁS

A Bv. törvény 2017. január 1-jén 
hatályba lépett módosítása rendel-
kezett az alapvető jogokat sértő 
elhelyezési körülmények miatti 
panaszról és kártalanítási eljárás-
ról. A 2017-ben bevezetett eljárások 
felülvizsgálatának eredményeként 
bevezetésre került többek között 
a büntetés-végrehajtási intézetek 
által a kártalanítási ügyben hozott 
egyszerűsített határozat intézmé-
nye, továbbá 2021. január 1-től 
a fogvatartottak részére kifizetett 
kártalanítási összeg végrehajtás alá 
vonhatóvá vált.

a családi 
kapcsolatok 
erősödése

támogatja a 
munkakeresést 

csökkenti 
a börtönök 

telítettségét
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CSOMAGKÜLDÉS

A fogvatartottak részére küldhető csomagok 
küldésének szabályai 2018. július 1-jei hatállyal 
megváltoztak. A kapcsolattartóktól érkező cso-
magban nem lehet élelmiszer, tisztálkodási szer, 
dohánytermék, valamint gyógyszer, gyógyhatású 
készítmény. Élelmiszert, tisztálkodási szereket 
tartalmazó csomagot kizárólag internetes felüle-
ten keresztül vagy látogatás során tudják a hoz-
zátartozók megrendelni, amely sokkal gyorsabbá 
teszi a csomagküldés rendszerét.

A változásnak köszönhetően jelentős mértékben 
csökkent a büntetés-végrehajtási intézetekbe 
bekerülő tiltott tárgyak száma.

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

Javaslatunkra 2019. január 1-jétől lehetőség nyílt a 
büntetés-végrehajtási szervezetnél Fegyveres Bizton-
sági Őrség létrehozására. A fegyveres biztonsági őrök 
feladata a bv. szerv területére történő ki- és belép-
tetés, objektumvédelem, járőrözés, területőrzés és 
fogvatartotti foglalkoztatás biztosítására terjedhet ki.

Felvett fegyveres biztonsági őrök száma:
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FOGVATARTOTTI MOBILTELEFON ÓVADÉK

A 2017. november 1-jével, országos parancsnoki 
szakutasítás keretében bevezetett fogvatartotti mo-
biltelefon óvadék 2021. január 1-jével törvényi szintre 
emelkedett, amely eredményeképp számottevően 
csökkent a fogvatartottak által okozott károkozások 
száma, egyben nőtt a behajtott megtérülések összege.

Bevétel fogvatartotti kártérítésből:

SKYPE, MINT HIVATALOS KAPCSOLATTARTÁSI FORMA

A veszélyhelyzet alatt bevezetett Skype útján történő kapcsolattarás népszerűvé vált a fogvatar-
tottak és kapcsolattartóik között, a vonatkozó rendelet módosításával 2021. január 1-jétől erre 
a modern kapcsolattartási formára a veszélyhelyzetet követően is lehetőség nyílik. 

Skype hívások esetszámainak 
alakulása 2020-ban:

40
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 Humán
fejlesztés

A szervezet toborzó kampánya a közösségi 
médiában is egyedülálló sikereket ért el.

Az újonnan felvettek száma 2016 és 2020 között:
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A büntetés-végrehajtási 
szervezet stabil, kiszámít-
ható és biztos egziszten-
ciát kínál, amire bátran 
alapozhat bárki egy egész 
életet. A testület különbö-
ző, kihívásokkal teli mun-
kakörökben, változatos 
beosztásokban biztosít 
munkalehetőségeket. 

A szervezet külső vállalkozó bevonása nélkül elkészített egy teljesen új, toborzási célú 
honlapot. a BvOP saját toborzó website-ját, a www.gyereahuvosre.hu oldalt. A rendvé-
delmi szervek közül elsőként közösségi média alapú online toborzó kampány is indult.

újszerű 
kommunikációs 

metódusok

online
toborzási 
kampány

országos
online

álláskereső 4544



46

 Egészségügyi 
fejlesztés

Új egészségügyi intézmény szolgálja a 
fogvatartottak kórházi ellátását.

Az egészségügyi intézményekben elhelyezhető 
fogvatartottak számának alakulása:
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ÚJ BÖRTÖNKÓRHÁZ ÉPÜLT

2020 őszére elkészült a Büntetés-végre-
hajtási Egészségügyi Központja Berettyóúj-
faluban. Az új intézmény a fogvatartottak 
gyógyítását büntetés-végrehajtási viszo-
nyok között biztosítja. Az épület kialakí-
tásában természetesen fogvatartottak is 
részt vettek.

A 194 ággyal rendelkező új intézmény 
országos szinten biztosítja a fogvatartottak 
kórházi egészségügyi ellátását, hiszen falai 
között adottak a hosszú távú ápolás, őr-
zés, és járóbeteg-szakellátás feltételei. 

A fogvatartottak egészségügyi ellátá-
sát lehetővé tévő új intézmény szá-
mos önálló – mint például sebészeti, 
tüdőgyógyászati, urológiai vagy szülé-
szeti-nőgyógyászati – szakrendelővel 
rendelkezik.

194 betegágy 8 167 
négyzetméter

közel 200 
új munkahely

számos önálló 
szakrendelő
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MOBIL JÁRVÁNYÜGYI KÓRHÁZ

Rekord gyorsasággal, mindössze két és fél hét alatt készült el a 150 fő COVID-fertőzött beteg  
kezelésére alkalmas mobil járványügyi kórház. A komplexumot a legmodernebb berendezé-
sekkel és orvostechnikai eszközökkel láttuk el. Az egészségügyi és a járványügyi szakmai 
tevékenységet kiszolgáló és támogató 3100 m2-es alapterületű konténerkórház 36 kórter-
méből 16 az alacsony, 16 a közepes kockázatú és 4 a súlyosabb állapotban lévő betegeknek 
képes ellátást biztosítani egyidejűleg.

A legszigorúbb infektológiai szabályoknak is 
megfelelő, 225 konténerből álló épületegyüt-
tes gyógyító-megfigyelő egységgel, háromutas 
zsiliprendszerű öltözőkkel, befogadó és vizs-
gáló részleggel, külön laboratóriummal, rönt-
gen-, ultrahang- és CT-készülékkel, továbbá 
lélegeztető gépekkel rendelkezik.

Európában 
egyedülálló 
épületkomp-

lexum

150 beteg 
ellátására 
alkalmas 

a legmoder-
nebb orvos-
technikai 
eszközök

mindössze 
két és fél hét 

alatt 
készült el
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 Önálló arculat 
kialakítása

Az új logóval és szlogennel megújult a bün-
tetés-végrehajtási szervezet arculata

Weboldalaink megtekintési adatai:

53

OLDAL-
MEGTEINTÉSEK
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„Az igazság védelmében” szlogennel, 
valamint a modernizált és letisztult új 
logóval jelentős lépést tettünk a korszerű 
és megújuló büntetés-végrehajtás társa-
dalmi megítélésének javítása felé. Az új 
címer – a megújulás és az összetartozás 
szimbólumaként – a külső megjelenés-
ben szerepet játszó minden felületen 
felváltotta elődjét, így az új társasági 
öltözettől kezdve, a különböző kiadványok 
és ajándéktárgyak mellett a szolgálati au-
tókra is felkerült. A büntetés-végrehajtás 
megújult címerképében a felegyenesedett 
oroszlán bal mancsával a társadalom vé-
delmét szolgáló pajzsra, jobb mancsával 
a törvénykönyvre támaszkodva az igazság 
és a törvényesség védelmét szimbolizálja.  

RÉGI LOGÓ

ÚJ LOGÓ

Az arculatváltás jelentős lépéseként, hosszas tervezési és előkészületi munkát 
követően elkészült a büntetés-végrehajtási szervezet új honlapja, amely 2018. 
október 12-étől közel négy év után váltotta le elődjét. Majd a közösségi terekben 
rejlő lehetőségeket felismerve a szervezet létrehozta saját YouTube, Instagram és 
Facebook közösségi oldalát is.  
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ÉV HONLAPJA 2018 
bv.gov.hu

Az arculatváltás jelentős lépéseként, 
hosszas tervezési és előkészületi munkát 
követően 2018 októberében elkészült a bün-
tetés-végrehajtási szervezet új weboldala. A 
felhasználóbarát, letisztult külsejű, roppant 
informatív, könnyen áttekinthető és már mo-
bilra optimalizált honlap a befogadói élményt 
számtalan eszközzel növeli: a 360 fokos 
panorámaképeken keresztül a látogatók 
vizuálisan is „beleshetnek” a börtönbe, de a 
szervezet történetével és működésével kapc-
solatos érdekességek is külön helyet kaptak 
az oldalon. A weboldal a büntetés-végrehajtá-
si szervezet kommunikációs tevékenységének 
elsődleges hírforrásává vált és 2018-ban 
elnyerte az online marketingkommunikációs 
szakma legrangosabb hazai versenyének, 
„Az Év Honlapja” pályázatnak Minőségi Díját.

ÉV HONLAPJA 2020 
gyereahuvosre.hu

Az álláskeresők igényeire optimalizált
gyereahuvosre.hu minden eddiginél 
átfogóbb képet ad a büntetés-végre-
hajtásnál betölthető beosztásokról, 
kisfilmekkel, karriertörténetekkel, 
plakátokkal tájékoztat és teszi könnyed-
dé a jelentkezést a testületnél található 
szabad pozíciókra. A honlap legnagyobb 
újdonságának, az országos álláskereső 
alkalmazásnak köszönhetően bárme-
ly érdeklődő szolgálati hely és beosz-
tás szerint böngészhet az igényeinek 
és képzettségének megfelelő pozíciók 
között, a folyamatosan frissülő adatbá-
zisában pedig a büntetés-végrehajtásnál 
betölthető minden pozíció megtalálható. 
A weboldallal 2020-ban a BvOP újfent 
elnyerte „Az Év Honlapja” elismerő címet.

AZ ÉV HONLAPJA

2020
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 Munkáltatás,
önellátás,
központi ellátás

A hazai börtönökben minden munkaképes 
fogvatartott dolgozik, vagy tanul.

A központi ellátás keretében megkötött szerződések 
ellenértéke:

59

MILLIÓ FT
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FOGLALKOZTATÁS

Az elítéltek végzik a börtönök fenntartásával, felújításával, karbantartásá-
val járó munkákat, de ugyancsak fogvatartottak dolgoznak a mosodákban 
és a konyhákban is. Termelő, mezőgazdasági és ipari tevékenységet is 
folytatnak a bv. gazdasági társaságainál az elítéltek, amelyeket kifejezet-
ten arra hoztak létre, hogy munkát biztosítsanak a számukra.

teljes körű a 
fogvatartotti 

foglalkoztatás

részvétel a 
börtönök 

építésében

hozzájárulás
a tartási

költségeikhez
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BELSŐ ELLÁTÁS

A büntetés-végrehajtási szervezet mára részben önfenntartóvá vált, hiszen a belső ellátás 
keretében számos terméket fogvatartotti munkával állítunk elő.

SAJÁT TERMÉKEK

Az alapvető élelmiszer-ellá-
tottság közel 100%-os, eh-
hez a büntetés-végrehajtás 
gazdasági társaságai állat-
tenyésztéssel, növényter-
mesztéssel, pékségekkel, 
tésztagyárral és egy vágóhíd-
dal is hozzájárulnak, de a 
belső ellátás keretében, 
fogvatartotti munkáltatással 
készülnek a zárkafelszerelési 
és használati tárgyak is.

növény-
termesztés

gabona-
termesztés

gyümölcs-
és zöldség-
termesztés

állat-
tenyésztés

bútorgyártás

könnyű-,
fém-, és 

papíripari 
termelés 63
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KÖZPONTI ELLÁTÁS

A központi ellátás keretében a büntetés-vég-
rehajtás gazdasági társaságai termékeikkel 
és szolgáltatásaikkal ellátják az államház-
tartási szervek széles körét. Így az elítéltek 
készítik például a rendvédelmi szervek egyen-
ruháit, vagy az államigazgatásban használt 
nyomdatermékek jelentős részét.
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 2021-es 
fejlesztések

67

Folytatódnak a férőhely-bővítési és egyéb 
modernizációs projektjeink

A fogvatartotti férőhelyek várható alakulása 2021-ben:
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10 000
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20 000

2020 2021

17 402 17 932
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TELJESEN MEGÚJULT A PILISSZENTKERESZTI KÖZPONT

Teljesen megújult a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának pilisszentkereszti szállodája is. A létesítmény fő profilja a továbbképzési, csapatépí-
tő és konferencia események helyszíneinek biztosítása. A fejlesztésnek köszönhetően a szálloda 
megújult belső tereivel, modern wellness és konferencia szolgáltatásaival teszi komfortosabbá a 
pihenni vágyók, illetve továbbképzési célból érkezők időtöltését.

69

modern
külső

megújult
vendégszobák

továbbképzési
lehetőség



FELÚJÍTÁS IGALON

Megújult a büntetés-végrehajtás Igali Gyógyfürdő szomszéd-
ságában található rekreációs központja és szállodája. A 
Balatontól mindössze 30 percre elhelyezkedő épületkomp-
lexum az aktív pihenés mellett ideális helyszín konferenciák, 
tréningek, értekezletek megrendezésére, de az üdülő te-
rületén az aktív pihenést, a tartalmas kikapcsolódást te-
niszpálya, úszómedence, jakuzzi, szauna és egy különleges 
szabadulószoba is biztosítja. A szálló vendégei egészségügyi 
kezelések és masszázs szolgáltatások közül is választhat-
nak, ráadásul az épület még a mozgáskorlátozottak számá-
ra kialakított szobával is rendelkezik.
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100 fős
konferencia-

terem

önálló
wellness 
részleg

4 apartman 21 szoba
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ÜDÜLŐFEJLESZTÉS BALATONLELLÉN

A személyi állomány rekreációjának támogatása 
érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet 
megszerezte a Balatonlellén elhelyezkedő, egykori 
belügyminisztériumi üdülő üzemeltetésének és 
vagyonkezelésének jogát. 

BALATONLELLE

A létesítmény felújítását követően 
korszerű, komfortos körülményeket 
kínál majd az ott pihenni vágyó 
munkatársak és hozzátartozóik 
számára, továbbá közösségi tereiben 
továbbképzések, konferenciák 
kapnak majd helyet.
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TÖKÖLI ZÁRKÁSÍTÁS

A fogvatartottak egészségügyi 
ellátását szolgáló börtönkórház 
Berettyóújfalura költöztetését 
követően a felszabaduló tököli 
épület hasznosítása is elkezdő-
dik. A funkcióváltással együtt járó 
fejlesztés során megvalósul az 
épület zárkásítása. 
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325 új
férőhely



FÉRŐHELYBŐVÍTÉS SZIRMABESENYŐN

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői telephelyén 
egy új 100 fős ideiglenes objektum létesítésére kerül sor. Az épület kialakítása lehetővé teszi 
későbbi munkacsarnokká alakítását is. 

100 új
férőhely
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FÉRŐHELYBŐVÍTÉS A NYÍREGYHÁZI BÖRTÖNBEN

2021 tavaszán új zárkákat adtunk át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben. A 28 új férőhely kialakításához kapcsolódó munkálatok jelentős részét a fogvatar-
tottak végezték.

28 új
férőhely
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SPECIÁLIS RÉSZLEG KIALAKÍTÁS

A Budapesti Fegyház és Börtön területén elkezdődött 
egy 77 fogvatartott elhelyezésére alkalmas részleg 
kialakítása, ahol a Központi Kivizsgáló és Módszer-
tani Intézet irányításával a szexuális bűnelkövetők, a 
szerhasználók, illetve az egyéb kiemelt fogvatartottak 
elhelyezése és kezelése zajlik majd.

77 új
férőhely
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ÚJ ZÁRKÁK A FŐVÁROSI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. 
objektumában zajló átépítésnek köszönhetően 
48 új férőhellyel bővült a börtön befogadóképes-
sége. A 2021 áprilisában befejeződött átépítést 
három műszakban 24 fogvatartott végezte.

48 új
férőhely
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WEBSHOPFEJLESZTÉS A KOLLÉGÁKNAK

A Bv. Holding Kft. 2021. május elsején elindította egyenruházati webáruházát. A webshopban 
elérhető és rendelhető az egyenruházati cikkek teljes termékkínálata, de a kapható árucikkek 
körét folyamatosan bővítik a civil ruházati termékekkel is. Természetesen a lehetőség adott a 
személyes átvételre és a házhoz szállításra egyaránt. 

Fejlesztés alatt áll még egy élelmiszereket és háztartási árucikkeket egyaránt forgalmazó és 
számos kedvezményt nyújtó webshop is a kollégák számára.

könnyebb, 
gyorsabb, 

kényelmesebb

bármikor, 
bárhonnan 

használható 



INTELLIGENS VÁLLALATOK

A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai termelési 
hatékonyságának növelése érdekében elindult a nemzet-
közileg elismert SAP vállalatirányítási rendszer bevezeté-
se. A digitális átalakulást elősegítő integrált információs 
rendszer teljes bevezetésére 2021-ben kerül sor.
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APPLIKÁCIÓFEJLESZTÉS

A büntetés-végrehajtási szervezet belső kommunikációs rendszerének korszerűsítésére elkez-
dődött egy saját fejlesztésű applikáció létrehozása. A fejlesztés célja egy online közösségi tér 
létrehozása, ahol gyorsan és exkluzívan juthatnak közérdekű és közösségépítő információhoz a 
szervezet személyi állományának tagjai. Az országos és régiós hírek célzott belső kommunikáció-
jával, az egyénre szabott és folyamatosan frissülő tartalomszolgáltatással az alkalmazás segíti a 
közösségfejlesztést, a szervezeti kultúra ápolását, miközben erősíti az együvé tartozás érzését is.

KÜLSŐ 
ELÉRÉS

ZÁRT 
BELÉPÉSI 

JOGOSULTSÁG

KOLLÉGÁK
KÖZVETLEN 

ELÉRÉSE
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kiadványunkból világossá válik, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet eredményekben 
és feladatokban egyaránt gazdag időszakot tudhat maga mögött. Alapfeladataink ellátása 
mellett példátlan fejlesztési tempót diktálva korszakos modernizációba kezdtünk, amelynek 
köszönhetően – az elmúlt közel öt év erőfeszítéseinek köszönhetően - szervezetünk megerősödve, 
a legmodernebb biztonságtechnikai eszközökkel és innovatív informatikai alkalmazásokkal 

felvértezve, megfelelő számú férőhellyel, korszerű eszközökkel és gépjárművekkel, 
új arculattal néz a jövő év elé.

 

Kollégáim áldozatos munkáját, vezetőink és partnereink támogatását szívből köszönöm!

 

 

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy

a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

Mobilkészülékén kapcsolja be
az NFC      olvasót, majd az alábbi 

play     szimbólumhoz érintve
tekintse meg tartalmainkat.
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