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FELJEGYZÉS 

Szakmai tájékoztató a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben 

megvalósuló fogvatartotti foglalkoztatásról 

 

 

I. 

 

Foglalkoztatás 

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a fogvatartotti munkáltatást illetően a Bv. 

Kódex végrehajtási rendelete a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a 

rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 

19.) IM rendelet valamint a Befogadási és Fogvatartási Bizottság (BFB) részletes feladatairól, 

tagjairól és eljárásrendjéről, valamint a fogvatartottak munkáltatásához kapcsolódó egyes 

szabályokról szóló 66/2015. (VIII.18.) OP szakutasítás alapján a fogvatartotti foglalkoztatás 

az alábbi formákban valósul meg: 

 

 munkáltatás 

 oktatás 

 szakképzés 

 terápiás foglalkoztatás (munkáltatás) 

 egyéb reintegrációs programok 

 

Célkitűzés, hogy a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet vonatkozásában 

is 2017. december 31-ig a teljes körű foglalkoztatás megvalósuljon. 

 

 

II. 

 

Munkáltatás 

 

A fogvatartotti munkáltatás a reintegrációs tevékenység azon formája, amikor az elítéltek, a 

kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy, a szabálysértési elzárásra kötelezett elkövető 

munkavégzése: 

 

 szervezetten; 

 rendszeresen; 

 haszon- vagy bevételszerzési céllal; 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény által szabályozott 

munkaviszonytól eltérő; 

 jogszabályban meghatározott feltételekkel; 

 díjazás ellenében történik. 

 

1. sz. melléklet 



2 

 

A Szombathelyi Országos Büntetés – végrehajtási Intézet vonatkozásában a jogszabályok által 

meghatározott összes munkáltatási forma megjelenik, amely egyedülálló a 

Büntetés-végrehajtási Szervezetben. 

 

 költségvetési munkáltatás 

 bv. gazdasági társaságok által 

 más gazdálkodó szervezet által 

 munkaterápiás foglalkoztatás 

 PPP. munkáltatás 

 

A fogvatartottak foglalkozatására 1994. január 1-én megalapították azt a 12 

büntetés-végrehajtási Kft., amelyek jelenleg a Bv. Holding Vállalat Csoportot alkotják. Fő 

tevékenység egyrészről a mezőgazdasági, másrészről az ipari területre korlátozodik.  

 

A Szombathelyi OBVI vonatkozásában 2017. január 5-től 3017. december 31-ig terjedő 

időszak alatt, a szabadkapacitásból adódó létszámbővítéssel kapcsolatos parancsnoki 

intézkedéseim alapján, nagymértékben emelkedett a munkáltatásba bevont fogvatartotti 

állományi létszám. 

 

Munkáltatás 

jellege 

Fogvatartotti – szabadkapacitás – munkahelyek állományi 
létszáma 

Nyitó 

létszám: 

2017. 

január 5. 

Jelenlegi 

engedélyezett 

létszám 

2017. 

szeptember 6. 

Foglalkoztatás 

bővülése 

2017. december 

31-ig 

Összesen 

Költségvetési vízügyi munkáltatás 15 fő 15 fő 0 fő 15 fő 

Költségvetési intézet fenntartási 0 fő 75 fő 0 fő 75 fő 

Más gazdálkodó szervezet 9 fő 127 fő 58 fő 185 fő 

Bv. gazdasági társaság (mosoda) 20 fő 50 fő 6 fő 56 fő 

Munkaterápiás foglalkoztatás 0 fő 0 fő 15 fő 15 fő 

Összesen: 44 fő 267 fő 79 fő  

   Mindösszesen: 346 fő 

 

 

A fogvatartotti munkáltatás során az adott tevékenységből eredő kedvezményezeti kör: 

 

1. A fogvatartottak 

 

 a fogvatartottak a munkavégzésükért díjazásban részesülnek, 

 a munkavégzés által olyan tapasztalatot szereznek, amely elősegíti a társadalomba 

való visszailleszkedést, 

 részt vehetnek szakképzésben, mely során a szabadulást követően használható 

szaktudással tudnak munkát vállalni. 
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2. A bv. intézet 

 

 a fogvatartottak munkavégzésükből származó keresetükből történő levonással 

hozzájárulnak a tartási költségeihez, 

 a rendszeres munkavégzés javítja a fegyelmi helyzetet, ezzel hozzájárul az intézet 

általános biztonsági és fegyelmi állapotának javításához. 

 

3. A gazdálkodó szervezet 

 

 alacsony kockázat mellett, jól jövedelmező árbevételre tesz szert, 

 új fogvatartotti munkahely teremtése, 

 

4. A bv. szervezet 

 

 a fogvatartotti munkahely teremtés hozzájárul a teljes bv. szervezet által a 

fogvatartottak társadalmi reintegrációjához kapcsolódó feladatainak teljesítéséhez, 

a büntetés-végrehajtási célok eléréséhez, 

 további nyitás a társadalom felé. 

 

5. A magyar állam 

 

 közvetlen termelő munkahely megvalósulása, 

 nő a civil társadalom elégedettsége. 

 

 

III. 

 

Összegzés 

 

A teljes körű foglalkoztatás megvalósítása érdekében, a már meglévő együttműködések 

keretében az intézet területén foglalkoztatott fogvatartotti létszám bővítése, valamint a 

lehetséges külső partnerek felkutatása továbbra is kiemelt feladat. Ezzel párhuzamosan további 

célkitűzés, hogy a PPP Szerződés vonatkozásában is valósuljon meg a munkáltatás növelése, 

valamint a foglalkoztatás további területein is nagyobb arányban történjen meg a fogvatartottak 

bevonása. 

 

 

Szombathely, 2017. november 2. 

 

Dömény Sándor bv. vezérőrnagy sk. 

        mb. parancsnok 

 


