
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

Informatikai	 szempontból	 az	év	 legjelentősebb	
feladata	az	új	büntetőeljárási	törvény	hatályba	
lépéséhez	 kapcsolódó	 informatikai	 infrastruk-
turális	 fejlesztések	 tervezése,	 szervezése	 és	
végrehajtása volt. 

A	 Nemzeti	 Infokommunikációs	 Szolgáltató	 Zrt.	
(NISZ	 Zrt.)	 által	 végrehajtott	 projekt	 keretében	
39	 távmeghallgatásra,	 távtárgyalásra	 alkalmas	
videokonferencia-végpont	 került	 telepítésre.	 
A	rendszer	bírósági	végpontokon	történt	kiépíté-
sét	követően	megkezdődött	az	éles	üzemű	haszná-
lat.	Az	eddigi	tapasztalatok	alapján	folyamatosan	
emelkedik	az	eszközök	kihasználtsága.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

A	 gazdasági	 társaságok	 bevonásával	 az	 elmúlt	
év	 szeptemberétől	 megkezdődött	 a	 korábban	 a	
Bevándorlási	 és	 Menekültügyi	 Hivatal	 kezelé-
sében	 lévő	 kiskunhalasi	 objektum	 bv.	 intézetté	
történő	átalakítása.	A	Bv.	Holding	Kft.	koordiná-
lása	mellett	a	kivitelezés	során	kiemelt	hangsúlyt	
kapott	a	fogvatartotti	munkáltatás	minden	olyan	
területen,	ami	általuk	is	elvégezhető	(pl.:	bontási	
munkálatok,	 tereprendezés,	 kerítésépítés,	 kőmű-
ves	 tevékenység,	festés,	burkolás),	 továbbá	szin-
tén	 fogvatartotti	munkaerő	 bevonásával	 készül-
tek	 el	 az	 épületen	 belül	 felhasználásra	 kerülő	 új	
szerkezeti elemek (pl.: zárkaajtók, rácsok). 
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A	 Belügyminisztérium	 Gazdasági	 Helyettes	
Államtitkársága	 által	 2018.	 évre	 kiírt	 „üzemelte-
tési	költségcsökkentést	 eredményező	energetikai	
fejlesztések	 pénzügyi	 támogatására”	 pályázaton	
8	 büntetés-végrehajtási	 szerv	 sikerrel	 pályázott,	
az	elnyert	támogatás	összege	41,526	millió	forint	
volt.	A	beruházások	eredményeképpen	a	várható	
megtakarítás	évente	19,177	millió	forint.

Az	 év	 során	 több	 nagyobb	 volumenű	 fejlesztés	
zajlott, valamint a korábbi években megkezdett 
férőhely-bővítési	folyamat	folytatásaként	jelentős	
előrelépések	történtek.

Új épület építésével megvalósult férőhelyek: 

 ■ Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti 
objektumában	 az	 új	 körletépület	 építése	
sikeresen valósult meg és került átadásra.  
A	fejlesztés	144	új	férőhelyet	eredményezett.

Meglévő épületek átalakításával/felújításával 
kialakított férőhelybővítés:

 ■ Folytatódott	az	 intézeti	 zárkák	 illemhelyeinek	
leválasztása	 és	 a	 zárkaösszenyitási	 program,	
mely	új	férőhelyeket	eredményezett.	

Férőhelybővítések előkészítése:

 ■ Megkezdődött	 az	 új	 börtönök	 létesítésének	
előkészülete,	 amely	 további	 férőhelyeket	
biztosít.	 A	 tervezésre	 a	 beszerzési	 eljárás	
megindult.

Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ 
létesítése:

 ■ A	 berettyóújfalui	 helyszínre	 tervezett,	
fogvatartottak	 ellátására	 alkalmas,	 modern	
egészségügyi	 intézmény	 létrehozásának	
megvalósítási	 programja	 folyamatban	 van,	
melynek	keretében	az	elmúlt	év	végén	építési	
engedélyt	kaptunk.

A BvOP által biztosított előirányzat terhére 
megvalósított nagyobb értékű munkák:

 ■ Somogy	Megyei	Bv.	Intézet	fürdő	felújítása
 ■ Közép-Dunántúli	 Országos	 Bv.	 Intézet	 kazán	
felújítása

 ■ Pálhalmai	 Országos	 Bv.	 Intézet	 tető	 és	 kazán	
felújítása

 ■ Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési	és	Rehabilitációs	Központjának	
felújítása

 ■ Zala	Megyei	Bv.	Intézet	csővezeték	felújítása
 ■ Kalocsai	Fegyház	és	Börtön	ablakcseréje,	utcai	
homlokzat	felújítása	és	festése

 ■ Márianosztrai	Fegyház	és	Börtön	kazáncseréje

GÉPJÁRMŰPARK

Üzembe	állt	19	db	új	Volkswagen	Transporter	tí-
pusú	 személyszállító	 mikrobusz,	 amelyek	 közül	 
16	 db	 a	Büntetés-végrehajtás	megújult	 logójával	
került	átadásra	a	felhasználó	szervek	részére.
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