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III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

Biztonsági tevékenységre vonatkozó adatok 
 

 

Biztonságra vonatkozó adatok 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

Fogvatartottak létszáma 16 203 17 195 17 517 18 146 18 204 

Fogolyszökés bűntette 

Fő 2 1 3 0 2 

Ráta 1,23 0,58 1,71 0 1,09 

Kábítószergyanús anyag előtalálása 

eset 76 81 70 123 179 

Ráta 46,9 47,1 39,96 67,78 98,33 

16. 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. 

 

A kábítószergyanús anyagokra vonatkozó adatok nem ténylegesen a kábítószerek 

becsempészésére tett kísérletek számát jelölik. A számok azt mutatják, hogy a büntetés-

végrehajtási intézetek hány esetben koboztak el olyan anyagokat, melyek esetében felmerült a 

kábítószer gyanúja. Az elkobzott anyagok ezután rendőrségi szakértőkhöz kerülnek, pontos 

visszajelzés viszont nem áll rendelkezésre arról, hogy az elkobzott anyagok ténylegesen hány 

százaléka volt kábítószer. 

 

Előállítás - szállítás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

Fogvatartottak létszáma 16 203 17 195 17 517 18 146 18 204 

Előállítások (fő) 20 556 21 205 20 648 22 463 25 711 

Előállítások (eset) 55 735 56 618 55 558 59 550 67 879 

Szállítások (Fő)  62 747 63 620 62 954 67 519 67 065 
17. 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, 

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 Büntetés-végrehajtási Szervezet tevékenységét leíró, egyfajta 

leterheltségi mutatóként értelmezhetőek. 
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A munkáltatási adatok 
 

 

18. táblázat 

A fogvatartottak reintegrációjának, a társadalomba való visszavezetésének legfontosabb 

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

látható a fenti táblázatban. 

 

Fogvatartottak foglalkoztatása 

Éves átlaglétszám (fő) 2014 
Munkára kötelezett fogvatartottak átlaglétszáma 11 746 

Munkáltatott   7 562 

ebből: gazdasági társaságok által 4 137 

 bv. intézetek által 2 741 

 PPP keretében 684 

Egyéb foglalkoztatott   1 819 

ebből: terápiás foglalkoztatás 186 

 kizárólag oktatás, képzés 1 633 

Foglalkoztatott összesen   9 381 

19. táblázat 

A fogvatartottak foglalkoztatása költségvetési munkáltatás, bv. gazdasági társaságokban 

történő munkáltatás, továbbá egyéb foglalkoztatás keretében történik. A fogvatartottak 

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

következő kördiagramon pedig a munkáltatásra kötelezetteken belül a foglalkoztatásba 

ténylegesen bevontak aránya látható (2014-ben 80%). 
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Munkáltatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 

(fő) 2012 2013 2014 

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

ebből ipari társaságnál munkáltatott: 1 653 1 846 2 082 

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

Intézeti munkáltatás 2 430 2 765 2 741 

PPP munkáltatás 781 723 684 

Összesen: 6 781 7 241 7 562 


