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Büntetés-végrehajtási Szervezet

Tisztelt Olvasó!
Büntetés-végrehajtási Szervezet törvényeA
sen és szakszerűen látta el alapfeladatait az
év során.

4

Jelentős eredményeket értünk el a fogvatartottak társadalomba való sikeres visszailleszkedését
támogató tevékenységünk új jogintézményeivel,
előreléptünk az elítéltek hatékonyabb munkáltatása, oktatása terén. Egyre több tudást, képességet, munkatapasztalatot, előfeltételt biztosítunk
a fogvatartottaknak, hogy hiányosságaikat pótolják, és a szabadulás után jogkövető életmódot
folytathassanak.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet
országos parancsnoka

Az európai normáknak való teljes megfelelés
érdekében folytatódott a szakmai működést
javító beruházások és a bv. intézetek korszerűsítési programja. A kormány döntésének megfelelően elkezdődött az új büntetés-végrehajtási
intézetek építési programja, amely a magyar
büntetés-végrehajtás évtizedes problémáját
oldja meg. Az átadandó új építésű intézetek
az európai elvárásoknak megfelelve szüntetik
meg a börtönök zsúfoltságát. A kiemelt kormányzati beruházásokkal 2500 új felszerelővel
munkalehetőséget teremtünk az ország nyolc
településének vonzáskörzetében, ezzel is hozzájárulva a kormányzati célkitűzésekhez. A
hatékony és ütemezett toborzói tevékenység
eredményességét, a büntetés-végrehajtási életpálya társadalmi és szakmai elfogadottságát,
presztízsének növekedését jelzi a felhívásokra
jelentkezők magas létszáma.

Szakmai munkánk során figyelmet fordítottunk
a nemzetközi tapasztalatok megismerésére, a jó
megoldások átvételére és a hazai adottságoknak
megfelelő alkalmazására. A megszerzett elméleti
tudás és gyakorlati tapasztalat azonban csak kiindulási alap. A tavalyi évben jelentős figyelmet
fordítottunk a személyi állomány képzésére, a továbbképzési rendszer kínálta ismeretek mind szélesebb körben való elsajátítására.
Az elmúlt évben sikeresen végrehajtott feladatok
a személyi állománytól új szemléletet, komplexebb
ismereteket, valamit a szakterületek és a gazdasági társaságaink közötti hatékonyabb együttműködést kívánnak meg. Az Európát és így hazánkat
is érintő migrációs nyomás okozta feladatok végrehajtásában való részvétel alapfeladataink végrehajtása mellett innovatív és gyors megoldásokat
kívánt, amelyet sikerrel oldottunk meg.

Továbbra is célunk, hogy megújulni, személyi
állományát tekintve dinamikusan növekedni, az
európai normáknak megfelelő korszerű beruházásokat kivitelezni és működtetni tudó szervezetet
hozzunk létre, alkalmazkodva a folyamatosan
változó társadalmi, gazdasági és biztonsági környezethez. Törekvésünk, hogy erőforrásainkat
a stratégiai célok megvalósítására mozgósítani
tudó szervezetként méltók legyünk a társadalom
elismerésére, megismertetve munkánkat a szakmai szervezetek mellett az emberekkel is.
A Szervezet 2016. évi tevékenységét értékelve ezúton köszönöm meg a személyi állományunknak
az elkötelezett és a magas elvárásoknak megfelelő
munkáját, amelyet az elhivatottság, a feddhetetlenség és a hatályos jogszabályok betartása alapoz meg.

Tisztelt Olvasó!
Évkönyvünk a Büntetés-végrehajtási Szervezet
2016. évi eseményeinek, tevékenységeinek bemutatását tűzte ki célul. Célunk, hogy munkánk
bemutatásával valós képet alkothassanak arról
a felelősségteljes, példamutató feladatellátásról, amely a feladataink végrehajtását jellemzi.
Köszönöm, hogy figyelmével megtiszteli munkánkat, eredményeinket.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet
országos parancsnoka

A társszervekkel való szakszerű és eredményes
együttműködésünk kiemelt példája volt az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos tevékenységünk. Feladatainkat maradéktalanul, határidőre
hajtottuk végre, ezzel is hozzájárulva az ország
biztonságának és rendjének fenntartásához.
Szervezetünk nyitottságát jelzi az önkormányzatokkal, vallási felekezetekkel, társadalmi és civil
szervezetekkel kialakított szoros együttműködés,
amely jelentős mértékben járult hozzá munkánk
társadalmi elismertségéhez.
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2016
6

büntetés-végrehajtás személyi állománya
A
2016-ban is kiválóan végezte a munkáját.
Megfelelve a követelményeknek és az elvárásoknak, a Büntetés-végrehajtás szakszerűen, törvényesen és kiválóan végezte munkáját a tavalyi
évben – értékelte a Belügyminisztérium szervezetünk elmúlt évi tevékenységét.
Novemberben országosparancsnok-váltásra került
sor, miután Csóti András bv. altábornagy hivatásos
szolgálati viszonya a szolgálat felső korhatárának elérésével, 2016. október 31-ei hatállyal megszűnt. A
szervezet országos parancsnokává pedig ezzel egy
időben 2016. november 1-jei hatállyal dr. Tóth Tamás
bv. vezérőrnagy lett kinevezve. A szervezeti változások között kiemelten fontos megemlíteni a Hivatali
Szervezet létrejöttét, és a megváltozott ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódóan az Ellenőrzési
Szolgálat létrehozását. A szakmai munka erősítése érdekében megkezdte működését a Központi
Kivizsgáló és Módszertani Intézet is. Április 1-jei
hatállyal a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézetéből kiválva létrejött a Tököli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet.
Az év során az alapfeladatok sikeres ellátása
mellett jelentős infrastrukturális és a szervezet
szakmai működését javító innovatív fejlesztések
előkészítését, megvalósítását hajtottuk végre.
Legfontosabb stratégiai célkitűzéseink között szerepelt a börtönfelújítási és -korszerűsítési program
folytatása, valamint a 2018-ban lezáruló, nyolc új,
az európai normáknak megfelelő, korszerű intézetépítési program beruházásának előkészítése.

’

Gazdálkodásunk az év egésze során kiegyensúlyozott volt, a kormányzati célkitűzések figyelembevételével a központi ellátás működőképessége és
eredményessége biztosított volt. A hatékonyság
növelése és a fogvatartottak foglalkoztatása terén
célunk, hogy minden elítélt hasznos munkát végezzen, járuljon hozzá saját tartási költségeihez,
tartsa fenn és fejlessze munkavégző képességét.
A fogvatartottak foglalkoztatásában elért eredményeink példaértékűnek tekinthetők Európaszerte. A szabadulás utáni társadalmi visszailleszkedéshez piacképes képzettség, szakmai
ismeretek szükségesek, amelyek elsajátításához
jelentős mértékben járulnak hozzá képzési és oktatási programjaink.

Megfelelve a
követelményeknek és az
elvárásoknak a büntetésvégrehajtás szakszerűen,
törvényesen és kiválóan végezte
munkáját a tavalyi évben.

Hatékonyan működött a börtönök zsúfoltságát
is csökkentő új típusú jogintézményünk, a reintegrációs őrizet. Bevezetése óta több mint 700,
a társadalomra kevésbé veszélyes bűnelkövető
esetében került sor a távfelügyeleti eszköz alkalmazására, csökkentve a börtönök zsúfoltságát,
segítve a visszailleszkedést a családba, a munkakörnyezetbe, a társadalomba. A reintegráció
fontos eleme a jóvátétel, így az év második felében elindított országos jóvátételi program keretén belül a 29 hazai börtön félezer fogvatartottja
vett részt a segítő programokban, melynek során
adományaik mellett kórház, óvoda, iskola, gyermek- és idősotthon épületfelújítási munkálataiban
vettek részt.
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Törvényesség
8

Elkülönülő
szakirányítási
tevékenység
és szakmai
kontroll

llenőrzési tevékenységünk során biztosítotE
tuk az eredményes, hatékony, gazdaságos
és szabályszerű működés folyamatosságát. A
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
(BvOP) a 6 átfogó ellenőrzésen túl 43 témaellenőrzés során vizsgálta a bv. szerveket, 161 cél- és
17 utóellenőrzést hajtott végre, továbbá 96 mobil ellenőrzést tartott. A belső ellenőrök összesen 75 ellenőrzést hajtottak végre. Az ellenőrzések során feltártak kiértékelése megtörtént,
a bv. szervek megtették a szükséges intézkedéseket. Az új intézkedéseknek köszönhetően a
BvOP szervezeti egységei között szétvált az intézetek, intézmények felé irányuló szakirányítási tevékenység, illetve a szakmai kontroll. A
mobil ellenőrzés a szakmai feladatok szakszerű
gyakorlati végrehajtásának vizsgálatán túl figyelmet fordított a személyi állomány elméleti
ismereteinek mérésére is.

Jogi esetek
Külső ellenőrzéseket az ENSZ Menekültügyi
Főbiztossága Közép-európai Képviselete, az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Nemzeti
Megelőző Mechanizmusa, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal területi illetőségű igazgatóságai, az
ÁNTSZ, illetve az illetékes megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei végeztek. Az ellenőrzések a fogva tartás körülményeire terjedtek
ki. Az ügyészségek törvényességi felügyeleti ellenőrzéseiket folyamatosan, valamennyi intézet
vonatkozásában folytatták. Az ügyészi vizsgálatok száma 3195 (2015: 2819) volt. Az emelkedés
hátterében elsősorban az új jogintézmények végrehajtásával kapcsolatos jogok érvényesülésének
vizsgálata állt, emellett a fogvatartottakkal kapcsolatos bánásmóddal, az egészségügyi ellátással
és a telítettséggel összefüggésben végeztek ellenőrzést.

A

BvOP (2015: 40; 2016: 77) és az intézetek
(2015: 682; 2016: 911) ellen indított peres eljárások száma jelentősen nőtt, amelyek túlnyomó
része fogvatartotti kártérítési kereset volt. A keresetek tárgya változatlanul a túltelítettséggel, az
elhelyezési és egyéb (pl. az egészségügyi ellátással
kapcsolatos) körülményekkel függött össze.

9

Az év során 411 fogvatartott esetében szolgáltattunk adatot az Emberi Jogok Európai Bíróságán
(EJEB) folyó eljárások kapcsán, amelyek túlnyomórészt a zsúfoltságra, az elhelyezés körülményeire, illetve a nem megfelelő egészségügyi ellátásra vonatkoztak.

A BvOP-n működő Panasziroda az év során 139
beadványt (2015: 94 db) fogadott. A beérkezett
bejelentések száma az előző évhez viszonyítva
emelkedett, ugyanakkor a megalapozott panaszok
száma 17%-ra csökkent (2015: 19%). A beérkezett
panaszok témaköre – hasonlóan a 2015-ös évhez
– az alábbiakra terjedt ki: kapcsolattartás, átszállítás, egészségügyi ellátás, vélelmezett bántalmazás, fogvatartási körülmények, személyi állomány etikátlan eljárása. A panaszok kivizsgálását
követően a megalapozott beadványok esetében
haladéktalanul gondoskodtunk a jelzett sérelem
orvoslásáról.
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Személyi állomány
10

szervezet állományának munkajogi létszáma
A
8417 fő volt az év végén. A rendvédelmi életpálya bevezetéséből eredő stabilitás, a férőhelybővítéssel összefüggő toborzási tevékenység, illetve
az állománymegtartó képesség erősödése magas,
96%-os feltöltöttséget eredményezett.

ELISMERÉSEK

Országos parancsnoki szintű elismerésben 398 fő
részesült. Soron kívül 1 fő lépett elő nyugállományú alezredesi rendfokozatba. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 18 főnek a Büntetésvégrehajtási Emlékplakett „ezüst” fokozatát, 82
főnek pedig a „bronz” fokozatát adományozta.
Ezenfelül egy fő közalkalmazottnak tanácsosi címet adományozott, dicséretben 160 főt, pénzjutalomban 136 főt részesített.

Eredményes szakmai munkája elismeréséül állami kitüntetésben és elismerésben 12 fő részesült. A Magyar Érdemrend Középkeresztje a
csillaggal katonai tagozata, a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje katonai tagozata, a Magyar Arany
Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetést egyegy fő részére, a Magyar Ezüst Érdemkereszt
katonai tagozata kitüntetést két fő részére, a
Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetést három fő és polgári tagozata kitüntetést
egy fő részére adományozta a köztársasági elnök,
továbbá egy főt előléptetett vezérőrnagyi, valamint két főt kinevezett dandártábornoki rendfokozatba.

11

Stabilitás,
toborzás, az
állománymegtartó
képesség
erősödése

Miniszteri szintű elismerésben összesen 82 fő
részesült, ebből tíz fő tanácsosi címet, hat fő
Szent Adorján Érdemjelet, három fő Büntetésvégrehajtási Emlékplakett „Arany” fokozatát, egy
fő Bűnmegelőzésért Emlékérmet, két fő a Köz
Szolgálatáért Érdemjel bronz fokozatát, kilenc fő
miniszteri elismerő oklevelet, 43 fő emléktárgyat
kapott, továbbá hat fő ezredessé, két fő nyugállományú ezredessé lépett elő.
ÉVKÖNYV 2016
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tanfolyamon 11 fő vett részt. Egy esetben saját
helyszínen kihelyezett rendészeti vezetővé képző
tanfolyamra került sor, belső trénerek vezetésével.
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A belső továbbképzési rendszer keretében a
Belügyi Továbbképzési Kollégium a szervezet 84
továbbképzését akkreditálta. Ezek keretén belül
az érintett hivatásos állomány (6948 fő) összesen
124 640 továbbképzési pontot gyűjtött össze. A
belügyminiszter által elrendelt, „Korrupció elleni
küzdelem” című e-learninges központi továbbképzési programot a szervezet – 2015-ben pontgyűjtésre kötelezett – teljes hivatásos állománya
(6191 fő) teljesítette szeptember 30-áig.

KÉPZÉSEK
Bővülő
szaktudással
rendelkező
állomány

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában (a
továbbiakban: BvOTRK) 14 hetes alapfokú szaktanfolyam keretében 207 fő, míg középfokú képzés keretében 240 fő tett eredményes vizsgát. A
szervezet az év során kizárólag moduláris rendszerű szakképzést indított. (Alapképzésben összesen 11 osztályt, amelyből hat osztály már végzett.)
Az év első felében egy bv. segédfelügyelő és négy
bv. őr részszakképzéses osztály is indult. Tagjaik
a részszakképesítés megszerzését követően augusztustól bv. felügyelői szakképzésben folytatták tanulmányaikat. Őrrészszakképzésben 87
fő, bv. segédfelügyelői részszakképzésben 20 fő,
míg bv. felügyelői szakképzésben 103 fő végzett.
Szakképzés-ráépülésben három osztály indult

(egy osztály bv. gazdálkodási főfelügyelő, két osztály bv. főfelügyelő), amelyből ez idáig 61 fő tett
sikeres vizsgát. A rendészeti szervezői (büntetésvégrehajtási szakmairány) képzésben 27 tiszt vett
részt. Az első modulhoz a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ 23 fős hallgatói állománya is
csatlakozott.
A
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
Rendészettudományi Kar rendészeti igazgatási
alapképzési szakán, nappali tagozaton (büntetésvégrehajtási szakirány) nyolc fő, levelező munkarendben 9 fő tett záróvizsgát. Jelenleg 21 fő
nappali tagozaton, 36 fő levelező munkarendben
folytat felsőfokú tanulmányokat, mesterképzésben hárman vesznek részt. Rendészeti szakvizsgán 181 fő, rendészeti vezetővé képző tanfolyamon 42 fő, rendészeti mestervezetővé képző

A vezető-utánpótlás biztosítása érdekében 114 fő
vett részt a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és
Tudományszervezési Főosztályának (a továbbiakban: BM VTTF) új típusú (4 napos) vezetőkiválasztási
eljárásán. 96 fő eredményesen teljesítette ezt képzést, így jogosultságot szerezett a vezető-utánpótlási
adatbankban történő nyilvántartásra. További nyolc
fő esetében az eljárás még folyamatban van.

TRÉNINGEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK
A személyi állomány egészségének és munkaképességének megőrzése érdekében a fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó tiszthelyettesek közül 240 fő személyiségfejlesztő és
stresszkezelő tréningeken vett részt. A próbaidős állomány beilleszkedését és szakmai tudásának fejlesztését segítő szakterületi mentorokkal szemben elvárás, hogy alapvető pedagógiai,
pszichológiai és didaktikai ismeretekkel rendelkezzenek. Ennek érdekében augusztusban egy
minősített továbbképzésen 60 fő hivatásos állományú tag vett részt. A program 2017-ben is
folytatódik, további 90 fő bevonásával.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett Probono rendszerben 59 fő pártfogó
felügyelő 1399 pontot szerzett. Közigazgatási
alapvizsgára 17 főt, közigazgatási szakvizsgára
öt főt iskoláztunk be. További 18 fő pártfogó
felügyelő vett részt az Igazságügyi Hivatal és a
BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata által szervezett ügyviteli vizsgára felkészítő képzés I. és
II. modulján.
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az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletre
figyelemmel 2018-ra rövidült.
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A kiválasztott 96 minősített továbbképzésen 1152
fő hivatásos állományú munkatársunk összesen
18 432 továbbképzési pontot szerzett.

TOBORZÁS
A fogvatartotti zsúfoltság csökkentése érdekében
Magyarország Kormánya a következő években
folytatja férőhelybővítési programját, mely az
1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat szellemében
2019-ig megszüntetni hivatott a bv. intézetek
zsúfoltságát. A bv. intézetek túltelítettségének
csökkentése és a fogvatartottak európai norma
szerinti elhelyezésének biztosítása a 8 új bv. intézet kialakításával 2500 új állománytag fokozatos felvételét és kiképzését teszi szükségessé. A
feladatok ütemezése a büntetés-végrehajtási intézetek férőhelybővítési programjához kapcsolódó,

A hatékony és ütemezett toborzási tevékenység
előkészítése érdekében 2016 júliusában megkezdtük a személyes kapcsolatfelvételt és a szakmai
egyeztetést a férőhelybővítésben érintett települések polgármestereivel, valamint a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályaival a térség munkaerőpiaci helyzetének előzetes feltérképezéséről,
a toborzási tevékenység tényleges megindításáról,
a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről,
majd október 1-jétől teljes körűen kialakították az
érintett helyszíneken a toborzóirodákat, és a feladatok helyi végrehajtására kijelölték a kontaktintézeteket.
A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés, a
szervezet belső erőforráspiacának kihasználása,
egyben a férőhelybővítésben érintett új bv. intézetekbe történő áthelyezési szándék előzetes feltérképezése érdekében 2016. július 14-étől létrejött
a központi toborzási adatbázis. Ezzel egyidejűleg
az önkormányzatok bevonásával megkezdődött a
külsős pályázók toborzása is.

2018 tavaszáig az új bv. intézetek beindításához
– előreláthatólag – 1569 tiszthelyettes kiképzése
szükségszerű. A szoros határidőkre tekintettel
várhatóan 2017-ben   iskolázzák be a fenti létszám többségét, az egymásra épülő, moduláris
rendszerben működő 27 hetes, OKJ-ben szereplő
képzés keretében. A megnövekedett igények kielégítéséhez a BvOTRK jelenlegi kapacitása nem
elegendő, ugyanis ehhez még a szervezeti fluktuációból eredő képzési igények is hozzátársulnak
(400 fő), ezért első lépcsőben a BvOTRK infrastrukturális bővítése vált indokolttá.
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Tekintve azonban, hogy a megnövekedett képzési igényeket a fejlesztéssel is kizárólag részben
tudjuk kielégíteni, ideiglenes jelleggel kihelyezett
képzési centrum létrehozását tartottuk szükségszerűnek – a leendő személyi állomány lakóhelyét,
illetve az új bv. intézetek földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve – a Nyíregyházi Egyetem
területén. Ennek megfelelően a BvOVTRK és
Nyíregyházi Egyetem együttműködési megállapodást kötött 2016. december 2-án.

Összesen 4548 önéletrajz érkezett december 31éig. Ebből fizikai alkalmasság 731 fő, pszichikai
alkalmasság 579 fő, egészségi alkalmasság 491 fő
esetében volt megállapítható.
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Fogvatartás és biztonság
FOGVATARTOTTAK LÉTSZÁMA ÉS
ELHELYEZÉSE
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A fogvatartottak létszámát az év során viszonylagos stabilitás jellemezte. A 2015. év végi 17 449
fős létszám 2016. december 31-ére 17 658 főre
változott. A befogadóképesség 154 fővel emelkedett, míg a fogvatartotti létszám a szezonális hatásoknak megfelelően 209 fős, mintegy 1,2%-os
emelkedést mutatott, 127%-os telítettségi szint
mellett. Az év egészét vizsgálva a fogvatartottak
átlagos létszáma 18 023 fő volt, ez 131%-os átlagos telítettséget jelentett.

Jogszerű és
szakszerű
feladatellátás

AZ ÁTLAGLÉTSZÁM ÉS A BEFOGADÓKÉPESSÉG ALAKULÁSA

Az előzetesen letartóztatottak létszáma az elmúlt
évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutatott: 8,3%-kal, 3646 főre mérséklődött. Arányuk
20,6% volt a teljes fogvatartotti populációban. A
csökkenő létszám mellett továbbra is jelen voltak
a hosszabb ideje előzetes letartóztatásukat töltők,
összesen 172 fő töltött 24 hónapot meghaladó előzetes letartóztatást.

Átlagos elhelyezhető létszám (fő)
Fogvatartotti átlaglétszám (fő)

12 042

Év: 2010

12 335

2011

17 517

17 195

16 203

15 373

12 604

2012

18 042

12 573

2013

12 584

2014

18 023

17 792

13 209

2015

13 774

2016

Az éves
átlagtelítettség
a korábbi
135%-ról 131%ra csökkent
128

131

136

139

143

135

131

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100%

ÁTLAGTELÍTETTSÉG ALAKULÁSA
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Elítélt

13 519 fő

76,6%

Előzetesen letartóztatott

3 646 fő

20,6%

Elzárást töltő

328 fő

1,9%

Kényszergyógykezelt

165 fő

0,9%

A FOGVATARTOTTAK MEGOSZLÁSA (2016. DECEMBER 31-ÉN)

A jogerősen elítéltek létszáma 13 519 fő volt. Ez
492 fős növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Ebből 8,6% (1130 fő) fogház, 56,9% (7688
fő) börtön, 33,3% (4496 fő) fegyház végrehajtási
fokozatban volt. A fegyház fokozatú elítéltek
száma 373 fővel emelkedett. Elhelyezésük a napi
szintű koordináció mellett is fokozódó kihívást jelentett.

A hosszabb tartamú, illetve szigorúbb végrehajtási fokozatú szabadságvesztések arányának évek
óta megfigyelhető növekedése kapcsán az elítéltek differenciált és a reintegrációs munkát is támogató klasszifikációt támogató elhelyezése, elkülönítése továbbra is odafigyelést igényelt a zárt
rezsimű, végrehajtó jellegű bv. intézetekben.

’

Az őrizetesek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatosan a
törvényességi felügyeletet ellátó ügyészek és az együttműködő
nemzetközi és civil szervezetek részéről sem merült fel kifogás.
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A JOGERŐSEN ELÍTÉLTEK MEGOSZLÁSA
(2016. DECEMBER 31-ÉN)

20

Fegyház
Börtön
Fogház

Pénzbüntetés és közérdekű
munka átváltoztatása (fogház)

Folyamatos és
problémamentes
szakmai
együttműködés a
társszervekkel a
migrációs nyomás
során

21

4 496 fő
7 688 fő
817 fő
313 fő

Fiatalkorúak börtöne

113 fő

Fiatalkorúak fogháza

92 fő

Az elzárást töltők létszáma jelentős volt, a korábban még kiugrónak számító 400 fős állománynagyság az elmúlt évben átlagosnak volt
nevezhető. Létszámuk év végén 328 fő volt, elhelyezésük a jogszabályban kijelölt intézetekben
továbbra is biztosított.

Az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt álló, harmadik országbeli állampolgárok elhelyezésére február és május között két helyszínen került sor. A
rendőrségi őrzött szállásokkal és az ORFK kijelölt
szakterületével az együttműködés folyamatos és
problémamentes volt.

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézetben elhelyezett kényszergyógykezeltek
létszáma 165 fő volt, amely háromfős, emelkedő
irányú eltérést jelent az előző év adatához viszonyítva (2015: 162 fő).

Az őrizetesek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatosan a törvényességi felügyeletet ellátó
ügyészek és az együttműködő nemzetközi és civil
szervezetek részéről sem merült fel kifogás.

A migrációs nyomás miatt elrendelt célfeladat az
első fél évben is jelentkezett.

Tovább csökkent a fiatalkorú fogvatartottak aránya a teljes fogvatartotti populáción belül, 307 fő
(1,7%) töltött előzetes letartóztatást vagy szabadságvesztést.

Kimagasló szakmai
teljesítményű
személyi
állomány, jogszerű,
szakszerű fogva
tartás

A női fogvatartottak létszáma 1297 fő volt, amely
47 fős emelkedést jelent az előző évhez képest.
Az elhelyezésüket biztosító objektumok és körletek arányos feladatmegosztását továbbra is csak
folyamatos központi koordináció mellett lehet
fenntartani, ugyanakkor továbbra is jellemző a
túltelítettség. Jelentős eredmény, hogy a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetben, továbbá a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben is nőtt a női fogvatartottak elhelyezésére szolgáló helyek száma.
A szakterület tevékenységében a rendkívüli események megelőzésének támogatása is fontos
szerepet kapott. A korábbi évekhez hasonlóan

elkészült a jogellenes fogva tartások és téves
szabadítások módszertani segédanyaga, amelyet
feldolgozva az egyes intézetek még azelőtt áttekinthették és kiszűrhették az ilyen eseményekhez
vezető kockázati tényezőket, hogy azok bekövetkeztek volna.
A kedvezőtlen infrastrukturális feltételek ellenére a személyi állomány feladatellátása, szakmai teljesítménye nemzetközi viszonylatban is
kimagaslónak értékelhető. A fogva tartás jogszerűsége, szakszerűsége, a börtönök biztonságának fenntartása folyamatosan biztosított
volt az év folyamán.
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Pozitívum, hogy a
tiltott anyagokat az
esetek 78%-ában a
fogvatartottakhoz való
eljutást megelőzően
találták meg a személyi
állomány tagjai.

105
89
22

Biztonságos
végrehajtás,
erősödő
reintegrációs
tevékenység

FOGVATARTOTTAKKAL
KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

Az öngyilkosságok száma emelkedett, azonban az
a fogvatartotti létszámhoz viszonyítva továbbra
is az európai átlag alatt maradt.

Továbbra is kiemelt feladat a fogvatartottak önkárosító cselekményeinek megelőzésére irányuló
szakmai munka erősítése, ezért az öngyilkosságok megelőzése érdekében alkalmazott eljárásrendek felülvizsgálata után új központi szabályozás
született.

70

Az év során a szervezet feladatellátása jogszerű és
szakszerű volt. Közrendet, közbiztonságot veszélyeztető súlyos, rendkívüli esemény nem történt.
A fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett súlyosabb események száma tovább csökkent, csakúgy, mint a fogolyszökéseké (2015: 3
eset, 2016: 1 eset). A fogvatartotti öngyilkosságok
száma növekedett, azonban továbbra is az európai
átlag alatt marad.

Az öngyilkossági kísérletek száma 21 volt, ez jelentős csökkenés az előző évhez képest (2015: 41 eset).

’

A fogvatartott-társ bántalmazásából eredő elhalálozás, illetve komolyabb sérülés nem történt. Az
egymás sérelmére elkövetett cselekmények közül
a súlyos testi sértés esetszáma 4%-kal, a kényszerítés 15%-kal, a zsarolás 10%-kal, a rablás
12%-kal csökkent az előző évihez képest. Ez a reintegrációs tevékenység erősödésének, valamint a
határozott célként megfogalmazott, teljes foglalkoztatásra való törekvésnek köszönhető.

Továbbra is kiemelt feladat a fogvatartottak
önkárosító cselekményeinek megelőzésére
irányuló szakmai munka erősítése, ezért
az öngyilkosságok megelőzése érdekében
alkalmazott eljárásrendek felülvizsgálata után
új központi szabályozás született.
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9

8

7

6

5
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ÖNGYILKOSSÁGOK SZÁMA (ESET)

73

41

41

37

16

21
14
5

Súlyos testi
sértés

Kényszerítés

Zsarolás

Rablás

Öngyilkossági
kísérlet

FOGVATARTOTAKKAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK (ESET)
Az összesen előtalált mobiltelefonok közül az illegális módon fogvatartotthoz eljuttatott készülékek aránya szinte nem változott (2015: 60%, 2016:
62%). 2016-ban több mint 550 db készüléket találtak meg a személyi állomány tagjai a fogvatartottakhoz való bejutást megelőzően.
A kábítószergyanús anyagok előtalálásának esetszáma növekedett (2015: 252 eset, 2016: 311 eset).
Pozitívum, hogy a tiltott anyagokat az esetek
78%-ában a fogvatartottakhoz való eljutást megelőzően találták meg a személyi állomány tagjai
(2015-ben 73%).

9
3

1

Öngyilkosság Fogolyszökés
bűntette
2015

2016

Folyamatosan indokolt a bejuttatási csatornák
– társszervekkel együttműködésben történő –
feltérképezése, az elemző-értékelő tevékenység
fokozása. Ennek érdekében az állomány részére
több szakmai fórumot szerveztünk, illetve továbbképzéseken is feldolgoztuk a témát.

’

Közrendet, közbiztonságot
veszélyeztető súlyos rendkívüli
esemény nem történt.
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ÉV
ELŐÁLLÍTÁSOK SZÁMA

2014
51 799

Bíróságokra,
ügyészségekre
Egészségügyi
intézményekbe
24

16 080

2015

2016

46 271

43 915

18 158

20 151

SZÁLLÍTÁSOK, ELŐÁLLÍTÁSOK
Az intézeten kívüli mozgatási feladatok az előző
évhez képest kismértékben csökkentek.
A szállítások száma 4%-kal volt kevesebb (2015:
79 126, 2016: 75 788), mely egyenletesen eloszlik
a kör- és a célszállítások között. Az előállítások
száma összességében alig változott, azonban a
külső egészségügyi intézmények szakrendelésein
való megjelenés aránya emelkedett. Előállításra az
év során 64 066 esetben került sor (2015: 64 429).
A nagy esetszámú feladat végrehajtása során egy
fogvatartott a bíróság épületéből megszökött. A
fogvatartottat a rendőrség másnap elfogta.

25
SZÁLLÍTÁSOK SZÁMA

Körszállítás

Célszállítás

Szabadságvesztés-félbeszakításra irányuló kérelmet összesen 869 esetben terjesztettek elő a
fogvatartottak, hozzátartozóik vagy jogi képviselőik, amelyből 199 kérelmet, hivatalból pedig
további 29 ügyet engedélyeztek az arra jogosult
döntéshozók (2015: 875/44 eset). Súlyos beteg
hozzátartozó meglátogatásán, illetve temetésén
felügyelettel 60 fő fogvatartott (2015: 68 fő) vett
részt. Intézetelhagyásra – súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása felügyelet nélkül, jutalomból,
valamint rezsimszabályhoz kapcsolódóan – 3476
esetben került sor.

67 051

63 794

61 260

17 926

15 332

14 528

sor vizsgálat lefolytatására. Azok eredményeként 4 alkalommal vált szükségessé rendelkező
levél megküldése az érintett intézetek felé. Az
országos parancsnoki intézkedéseket az alapvető
jogok biztosa elfogadta.

A tárgyévben a fogvatartottak 33 panaszt terjesztettek elő az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala (AJBH) felé. Elsősorban egészségügyi
adatkezelés, fogvatartotti kapcsolattartás, hiányos határozat, sürgős ügyintézést igénylő kérelem, fogvatartott ellátása tekintetében került
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JUTALMAZÁS ÉS FEGYELMI
HELYZET
A reintegrációt elősegítő pozitív megerősítés a fogvatartottak megítélésében, lehetőségeinek alakulásában fontos szerepet játszik. Jutalmazásra 31 516
esetben került sor, amely a korábbi évekhez képest
jelentős változást nem eredményezett. A leggyakrabban alkalmazott jutalmazási forma továbbra
is a dicséret, a jutalmak 29,1%-a (2014: 22%,
2015: 30,8%) a kapcsolattartás erősítésével függ
össze.

27
Rövid tartamú eltávozáson (beleértve a rezsimszabályok által biztosított, illetve a jutalom eltávozásokat is) összesen 1601 alkalommal vettek
részt fogvatartottak (2013: 1089 alkalom; 2014:
1936 alkalom, 2015: 1793 alkalom), kimaradáson (a
rezsimszabályok szerinti és a jutalomkimaradást
összegezve) pedig 1736 alkalommal (2013: 340 alkalom, 2014: 1070 alkalom, 2015: 1243 alkalom).

Jutalmak (alkalom)

2014

2015

2016

17 547

20 233

20 317

Soron kívüli csomag

1 896

0

0

Soron kívüli látogató fogadása

3 974

7 697

7 208

Személyes szükségletekre fordítható összeg növelése

3 019

695

315

Tárgyjutalom

67

45

101

Pénzjutalom

54

25

73

2

0

0

Fenyítés nyilvántartásból törlése

943

999

877

Jutalomeltávozás

882

526

797

Jutalomkimaradás

437

398

347

1 724

884

811

Kondicionálóterem használatának díjmentes biztosítása

0

185

Látogató bv. intézeten kívüli fogadása soron kívül

0

6

648
19

Dicsérő oklevél

5

0

30 550

31 693

Dicséret

Fenyítés hátralevő részének elengedése

Látogatási idő meghosszabbítása

Összesen
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797
28

648

AZ ÚJ JUTALMAZÁSI FORMÁK ALKALMAZÁSA
(ALKALOM)

29

526
398

347
185

6

19

Jutalomkimaradás Jutalomeltávozás Kondicionálóterem Látogató bv. intézeten
díjmentes
kívüli fogadása
használata
soron kívül

A kimaradás tekintetében minimális csökkenés,
ugyanakkor az eltávozás tekintetében markáns
emelkedés tapasztalható.
Fegyelmi fenyítés kiszabására 9805 esetben került
sor (2013: 8284; 2014: 7391, 2015: 6834), amely jelentős növekedést mutat. A fenyítések számának
növekedését egyrészt az magyarázza, hogy az év
során jelentősen megnőtt a rongálás (elsődlegesen
a fogvatartotti mobiltelefonokkal összefüggésben), a tiltott kapcsolattartás és a tiltott tárgy
tartása fegyelmi vétségek száma. Másrészt emelkedett a munkáltatás során elkövetett fegyelmi
események száma.

A szakterület az új fenyítési és jutalmazási
nemek alkalmazásának és hatásainak témakörében hatásvizsgálatot végzett. Ennek eredményeként megállapították, hogy a többletszolgáltatások megvonása egyes elítélteknél sokkal
jelentősebb hátrányt okoz, mint a klasszikus
fegyelmi fenyítések kiszabása, amely motivációjuk fenntartása és fejlesztése szempontjából
kiemelt jelentőséggel bír.

3 878
3 753

Feddés
Személyes szükségletekre
fordítható összeg
csökkentése

1 967
1 860
1 175

Magánelzárás
Magánál tartható tárgyak
körének korlátozása

0
3
22

Többletszolgáltatások
megvonása

0
20
38

Szervezett programoktól
eltiltás, korlátozás

0
23

2 437

1 546
1 901

Összesen:

253

2014

7 391

2015

6 834

2016

9 805

VÉGREHAJTOTT FEGYELMI FENYÍTÉSEK (ESET)
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A FOGVATARTOTTAK
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
A fogvatartottak egészségügyi ellátásában továbbra is az általános társadalombiztosítási jogosultság volt meghatározó. Az állapotuk által
indokolt gyógyító-megelőző ellátás a progresszív
betegellátás valamennyi szintjén biztosított volt.

Gyógyítómegelőző
ellátás
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Fogvatartotti betegforgalmi adatok (eset)
Ellátási forma
Járóbeteg-ellátás bv. intézetben
/bv. eü. intézményben
Járóbeteg-ellátás
nem bv. eü. intézményben
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2012

2013

2014

2015

2016

318 332

297 550

274 822

267 365

219 897

11 285

10 926

13 242

14 563

16 042

Fekvőbeteg-ellátás
az intézetben

2 523

2 274

3 221

3 314

3 196

Fekvőbeteg-szakellátás
bv. eü. intézményben

4 580

4 276

4 603

3 921

3 106

489

355

394

501

457

Fekvőbeteg-ellátás
nem bv. eü. intézményben

A gyógyszerellátásra vonatkozó szabályozás értelmében a bv. szervek a térítési kötelezettség
maradéktalan érvényesítésére törekedtek, méltányosság gyakorlására csak nagyon indokolt esetben került sor.
Az előző évhez képest számottevően nem változott a külső egészségügyi szolgáltatók igénybevétele, a sürgősségi egészségügyi ellátásban az
Országos Mentőszolgálat működött közre.

A fogvatartottak halálozási adatai továbbra sem
térnek el az országos egészségügyi adatoktól. A
természetes haláleseteket idén is közel egyenlő
arányban okozták szív-ér rendszeri és rosszindulatú daganatos megbetegedések. 64 fogvatartott
hunyt el (2015: 61). Ebből 55 személy – 48 férfi,
hét nő – sorsszerű megbetegedésben. Befejezett
öngyilkosságot kilenc férfi követett el (2015: 5).

Szakképzés
a piacképes
szakmáért

FOGVATARTOTTI KÉPZÉSEK,
OKTATÁS
A fogvatartottak eredményes társadalmi reintegrációjának egyik legfontosabb eleme az oktatás biztosítása és a piacképes szakképzések megszervezése. Az e területen végzett tevékenység legfőbb
célja az ismeretek átadásán túl a szabadulást követő munkaerőpiaci visszailleszkedés elősegítése.

’

A középfokú tanulmányok és
a szakképzés a reintegráció egy
meghatározó eleme.

Országosan 26 intézetben folyik általános iskolai
és középiskolai oktatás vagy szakmaképzés. Az
oktatások minden esetben az intézeteken belül
zajlanak, nappali, esti, illetve levelező tagozaton,
államilag finanszírozott formában, a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazottak alapján.

ÉVKÖNYV 2016
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Általános iskola
Középiskola
Szakképzés
2 940
Felsőfok
1 218

A FOGVATARTOTTAK BEISKOLÁZÁSI ADATAI (FŐ)
Összesen

2 736

3 102

1 151
1 083

3 195
1 156

1 131
1 016

967

858

819

770

720

46
Tanév

2013/2014

909

30
2014/2015

56
2015/2016

A 2015. év adataihoz képest az általános iskolai oktatásban részt vevő fogvatartottak száma
csökkent, ezzel csaknem egyenesen arányosan
pedig nőtt a gimnáziumi oktatásban részt vevők
száma. Ennek oka, hogy az intézetek reintegrációs
szakterületei egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek
annak tudatosítására, hogy a tanulás a társadalomba történő sikeres visszailleszkedés szempontjából rendkívül fontos tényező. Ezt tükrözi az is,
hogy jelenleg 715 fogvatartott vesz részt oktatásban munkavégzés mellett. A hosszabb szabadságvesztést töltő elítéltek esetében ez több oktatási
rendszeren is átívelhet.

35

A szakképzésben részt vevők száma az elmúlt
ötéves időszak első kétharmadában a TÁMOPprojekteknek köszönhetően folyamatosan emelkedett. A szakképzési centrumokkal történt
kapcsolatfelvételnek és együttműködésnek köszönhetően azonban a szakképzésben részt vevők
száma a TÁMOP-projektek kezdeti időszakának
számadatához képest is kétszeres.

43
2016/2017
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Maradéktalanul
biztosított
a szabad
vallásgyakorlás
a börtönökben
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A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI
TEVÉKENYSÉG
A bv. pártfogó felügyelők a reintegrációs tisztekkel való együttműködésben összesen 4441 elítéltet
(2015: 2187) vontak be reintegrációs gondozásba,
amely jelentős növekedést jelent. A döntéshozók
munkáját elősegítették a bv. pártfogó felügyelői
szakértői vélemények (1581 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 5036 ügyben járt el, amely a
korábbi évhez képest 13%-os csökkenést jelent
(2015: 5759).
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 2051 fő helyezkedett el a
munkaerőpiacon pártfogói segítséggel.

REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET
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, ebből 110
esetben került sor reintegrációs őrizetbe helyezésre. Kiemelendő, hogy mindössze hét esetben
kellett a jogintézmény megszüntetésére intézkedni, az érintett elítélt sorozatos vagy súlyos
magatartási szabályszegése miatt.
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.
A módosított jogi szabályozás alapján 2017. január
1-jétől bővült a reintegrációs őrizetbe helyezhető
elítéltek köre.

A BÖRTÖNLELKÉSZI
TEVÉKENYSÉG,
VALLÁSGYAKORLÁS
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A fogvatartottak szabad vallásgyakorlása maradéktalanul biztosított a börtönökben.
Június 29-én zajlott le az I. Országos Fogvatartotti
Zarándoklat Mátraverebély-Szentkút Nemzeti
Kegyhelyre. A megvalósított program európai
szinten is egyedülálló volt.
A Börtöncursillós Titkársággal történő együttműködés keretében öt bv. intézetben  rendeztek meg
sikeres cursillót. Ezzel a korábbi hagyományoknak
tettünk eleget, a vallási alapon megvalósuló program nagyban hozzájárul a fogvatartottak családi
és társadalmi kapcsolatainak helyreállításához.
A vallásgyakorlást számos színvonalas fogvatartotti program is támogatta: bibliaismereti vetélkedőkön, imanapokon, hálaadó istentiszteleteken
vehettek részt az érdeklődő fogvatartottak.
A fentieken túl három magyarországi börtönben
működik APAC részleg. Ilyen körlet a Váci Fegyház
és Börtönben, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben, illetve – Európában elsőként női elítéltek részére – a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetben működik. Ezen
a részlegeken a fogvatartottak vallásos közösségi
programokban, a börtönben tartott istentiszteleten, Biblia-körön, reggeli áhítaton vehetnek részt.

’

Június 29-én zajlott le az I. Országos
Fogvatartotti Zarándoklat MátraverebélySzentkút Nemzeti Kegyhelyre.
A megvalósított program európai szinten is
egyedülálló volt.
ÉVKÖNYV 2016

Foglalkoztatás
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A munkaköteles fogvatartottak
teljes körű foglalkoztatása
érdekében további fogvatartotti
munkahelyek létesítése
szükséges.

Kiemelt cél:
a bővülő
foglalkoztatás

A munkára kötelezhető fogvatartottak átlaglétszáma 2016. január 1–december 31. közötti időszakban 10 166 fő volt, amely 2016. január 1-jéhez
viszonyítva 2,7%-os emelkedést jelent. A munkáltatási intézményrendszerek keretében 8631
fogvatartott munkáltatása valósult meg, ez 7,5%os növekedést eredményezett. A gazdasági társaságoknál 4548 fő fogvatartott dolgozott, amely
4,7%-os növekedésnek felel meg.
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Az intézetek által munkáltatott fogvatartottak
létszáma 3 228 fő volt, amely 331 fővel (11%)
több, mint 2016. január 1-jén. A foglalkoztatottak
86%-a (2767 fő) a klasszikus intézet-fenntartási
munkákban dolgozó, és 14%-a (461 fő) az intézetek által vállalkozási szerződés alapján létesített
munkahelyeken munkáltatott.

A PPP-szerződés keretében működő intézeteknél
a munkáltatás az üzemeltető számára előírt kötelezettség, amelyet átlagosan 749 fő munkáltatásával teljesítettek, amely 2016. január 1-jét figyelembe véve 1,8%-kal nőtt.

Átlaglétszám (2016. január 1.- december 31.)

Annamajori Kft.

251

BUFA Kft.

Duna Papír Kft.
Ipoly Cipőgyár Kft.
Nagyfa-Alföld Kft.
Nostra Kft.
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Sopronkőhidai Kft.

42,7% Bv. gazdasági társaságok által
munkáltatott

7,2% PPP keretében
munkáltatott

A FOGVATARTOTTI FOGLALKOZTATÁS
ÁTLAGLÉTSZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA
2016-BAN

487,4
498
542,4
520

Állampusztai Kft.

Duna-Mix Kft.

1,3% Terápiás foglalkoztatásban vesz részt

Létszám (2016. január 1.)

Adorján-Tex Kft

Bv. Holding Kft.

18,2% Kizárólag oktatásban, képzésben
vesz részt

15,0
5

306,7

265

375,2

370,7
328
362,4
348
313,0
296
377,1
375
306,1
324
290,6
273

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MUNKÁLTATÁSI ÁTLAGLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA (FŐ)

4,5% Külső gazdálkodó
szervezet által munkáltatott

26,1% Bv. intézetek által munkáltatott

Az egyéb foglalkoztatási formák között megjelenő 2059 fő megoszlása szerint a terápiás foglalkoztatás átlaglétszáma 123 fő volt, kizárólag oktatásban, képzésben átlagosan 1936 fogvatartott
vett részt.
801,4
859

A foglalkoztatás 10 690 fővel – amely magában
foglalja a munkáltatást, terápiás foglalkoztatást,
valamint az oktatást, képzést – 88,4%-os szinten
valósult meg, mely az év elejéhez képest 2,8%-os
javulást jelent.

Összegzésképp elmondható, hogy a munkaköteles
fogvatartottak teljes körű foglalkoztatása
érdekében további fogvatartotti munkahelyek
létesítése szükséges. Ennek érdekében a tervek
között szerepel a külső gazdálkodószervekkel
történő munkáltatás növelése, az „EFOP –
Fogvatartottak reintegrációja” projekt keretében
tervezett szakképzések beindításával az oktatás
bővítése, valamint a költségvetési állománytábla
feltöltése.
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A gazdasági társaságok
beruházási tevékenysége
folytatódott.
42

GAZDÁLKODÁS

A

Bv. Holding Kft. kiemelt figyelmet fordított a törvényben meghatározott közfeladatának – a fogvatartottak kötelező foglalkoztatásának – hatékony megvalósítására, valamint sikeres és eredményes
vállalkozási tevékenység folytatására, mely az állami vagyon gyarapodását szolgálja.  
A kormányzati és tulajdonosi elvárásoknak megfelelően jelentős kapacitást és erőforrást kötött le a
migrációs válsághelyzet sikeres kezelésében való részvétel; az ideiglenes biztonsági határzár továbbfejlesztése és javítása, egyes határszakaszokon megbízható áramellátás létrehozása, a magyar–szerb
határszakaszon manőverút kivitelezése.
A főbb gazdálkodási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az értékesítés nettó árbevétele 3589 millió
forinttal meghaladja a tervezett adatokat, ezzel párhuzamosan az értékesítés közvetlen költsége 2846  millió forinttal emelkedett, így összességében 744 millió forintos bruttó eredménynövekedés realizálódott.
Az adózott eredmény 277 millió forint, mely az üzleti tervben szereplő értéket 28 millió forinttal haladja meg.

19 594

Értékesítés nettó
árbevétele

18 778
17 081
16 604

Értékesítés közvetlen
költségei
2 513

Bruttó eredmény

2 173

2 917
3 269

Értékesítés közvetlen
költségei

5 744
4 275

2 352
4 102

Egyéb bevétel
Egyéb ráfordítás
Üzemi tevékenység eredménye
Adózott eredmény

835
237
761
294
300
726
249
277

9 271
7 613

Bázis

Terv

Várható

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FŐBB GAZDÁLKODÁSI ADATAI (MILLIÓ FORINT)
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19 450

22 367

A központi
ellátás
fejlesztését
szolgáló
beruházások
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Az adózott eredmény szempontjából az ipari társaságok együttesen sikeresen realizálták elfogadott üzleti terveiket.

44
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Összességében megállapítható, hogy az előzetes
számítások alapján az adózott eredmény az üzleti
tervben meghatározott érték felett teljesül, melyet
azonban előreláthatólag még befolyásolnak a
2016-os évet érintő és elszámolandó gazdasági
események.
Kiemelendő, hogy fennállása óta az elmúlt évben
realizálta legmagasabb árbevételét az Annamajori
Kft., a Duna Papír Kft. és az Ipoly Cipő Kft.

2%
40%

0%
58%

78%

22%

Központi ellátás
Szabad piac
Export

Az árbevétel megoszlását vizsgálva a központi
ellátásból származó árbevétel az eddigi tendenciának megfelelően az ipari társaságok esetében
jelentősebb, ez több mint duplája a mezőgazdasági
társaságoknál jelentkező adatnak.
A gazdasági társaságok beruházási tevékenysége
is folytatódott. A beruházások aktivált értéke várhatóan 19,7 Mrd Ft, mely a tervezett 2 Mrd Ft-ot
jelentősen meghaladja. Ennek oka a Bv. Holding
Kft. által egyéb beruházás keretében megvalósított manőverút és villamoshálózat kiépítése a
szerb határon.

Ipari társaságok

A központi ellátás fejlesztését szolgáló főbb beruházások az év során:
■■ tésztaüzem,
■■ nyílászáróüzem (épületberuházás és
gépbeszerzés),
■■ zsírsütőüzem-épület,
■■ nagy teljesítményű higiénikus mosoda
kialakítása.
Összességében elmondható, hogy a társaságok
működőképességüket fenntartották, adózott eredményük a tervezett összeget felülmúlta.

Mezőgazdasági társaságok

AZ ÁRBEVÉTEL ÁGAZATONKÉNTI MEGOSZLÁSA
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A migrációs helyzet kezelése
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Sikeres és hatékony feladatvégrehajtás a határon a hivatásos
és fogvatartotti állomány
egyidejű munkájával.
A Magyarországra nehezedő migrációs nyomás
okozta válsághelyzet kezelésében a Büntetésvégrehajtási Szervezet a Belügyminisztérium irányításával a 2015. évi szerepvállalást követően a
2016. évben is jelentős feladatokat hajtott végre a
magyar–szerb határszakaszon létesített ideiglenes
biztonsági határzár fejlesztésével, megerősítésével
kapcsolatban.
Az ideiglenes biztonsági határzár használhatóságának növelése érdekében számos helyen került
sor gépjármű- és személykapuk beépítésére.

A magyar–szerb határszakaszon manőverút tervezése és létrehozása vált indokolttá, melyet sikeresen végrehajtottunk.
A magyar–szerb határszakaszon egy 10,3 km-es
részen a második védelmi vonal mintaszakaszának kiépítését 2016. október 24-én – fogvatartotti
munka bevonásával – megkezdtük. A kerítésépítés és a kapuk beépítése november végére befejeződött.  

A magyar–szerb szakasz azon részeit, ahol korábban kerítés nem épült, meg kellett erősíteni.
Fogvatartotti munkával közel 17 km hosszban
épült ki háromméteres drótfonatos kerítés
Ásotthalom és Kelebia térségében.
A rendőrség határrendészeti feladatainak eredményesebb ellátása és az állomány munkakörülményeinek javítása érdekében a rendőrség számára
magasfigyelőket és esőbeállókat gyártottunk és
telepítettünk.
ÉVKÖNYV 2016

Sikeres
szerepvállalás
a rendkívüli
feladatokban
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Beruházások, felújítások
z év során a korábbi években megkezdett féA
rőhelybővítési folyamat folytatásaként jelentős előrelépések történtek.
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Az ideiglenes biztonsági határzár rongálásainak
javítását a saját állományba vett és átszervezett
javító csoportok rövid határidővel, folyamatosan,
jó színvonalon végezték.
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A férőhelybővítési program
folytatódik tovább.
Megvalósult férőhelybővítések:

’

150 bv. hivatásos,
500 fogvatartott munkája
csúcsidőszakban

Felújítási
program

■■ A Márianosztrai Fegyház és Börtön területén
belső átalakításokkal 43 fős férőhelybővítés.
■■ Az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet solti objektuma területén
108 fős férőhelybővítés új körletépület építésével, az objektum külső védelmi kerítésének
teljes körű felújítása, valamint a beléptetőépület felújítása, átalakítása.
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Projektek
50

Sikeres
projektek a
reintegráció
érdekében

A TÁMOP–5.6.2, „A társadalmi kohéziót erősítő
bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” elnevezésű projekt fenntartási időszaka május 21-én lezárult.
A TÁMOP–5.6.3, „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című
megvalósult projekt záró helyszíni ellenőrzésére
június 30-án került sor, amely során pénzügyi és
szakmai hiányosságot nem állapítottak meg, a
program sikeresen zárult.
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú,
„Fogvatartottak reintegrációja” című pályázat
2016. október 1-jén indult, és 2020. június 30áig tart. A projekt irányítását a BvOP-n működő
EFOP Projektiroda látja el, és tíz bv. intézetben
19 tanácsadó végzi a helyi szakmai megvalósítói feladatokat. Jelenleg a fogvatartottak toborzása és projektről történő tájékoztatása zajlik.
A tanácsadók munkájának helyi koordinációját
a bv. intézet parancsnoka által kijelölt szakmai
vezető látja el.

Az EFOP-projekt lehetőséget nyújt arra, hogy a
TÁMOP-projektekben elért eredmények továbbvitelével, a gyengeségek kiküszöbölésével a szervezet egy még hatékonyabb reintegrációs programot valósíthasson meg.
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A „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű, KEHOP-5.2.10 pályázaton, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
vissza nem térítendő támogatást nyert személyi
állomány szállóépülete nyílászáróinak cseréjére,
valamint utólagos hőszigetelésére (födém, homlokzat). Az elnyert támogatás összege 54,6 millió
Ft volt.
A „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi
költségvetési szervek részére” megnevezésű,
KEHOP–5.2.11 jelű pályázaton 8 büntetés-végrehajtási szerv vissza nem térítendő támogatást
nyert napelemes rendszerek telepítésére. 100–250
millió Ft közötti bekerülési költségű napelemes
rendszerek telepítésére lehetett pályázni. A 8 büntetés-végrehajtási szervnél megépítendő napelemes rendszerek éves szinten várhatóan 1 500 000
kWh villamos energia előállítását teszik lehetővé,
mellyel 52,5 millió Ft költségmegtakarítás elérése
lesz lehetséges.

’

A projektjeink segítenek a még sikeresebb reintegrációs
programok végrehajtásában és a költségmegtakarításban is.
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Nemzetközi kapcsolatok
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Széles körű
partner
kapcsolatok

Az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet
fordítottunk meglévő nemzetközi partnerkapcsolataink ápolására és újak kialakítására.
Az év – nemzetközi viszonylatban – legjelentősebb eseménye a Közép-európai Büntetésvégrehajtási
Kerekasztal
(Middle
Europe
Corrections Roundtable – MECR) 15. ülése volt,
amelynek házigazdája szervezetünk volt.
Az Európai Bizottság TAIEX programjába a
Büntetés-végrehajtási Szervezet 2014-ben kapcsolódott be. A program célja olyan partnerkapcsolatok kialakítása a közigazgatás és a rendészet területén, amelyek segítségével a kedvezményezetti
körbe tartozó országok szakmai tapasztalatcserelátogatások során ismerhetik meg a fogadó
államok jó gyakorlatait. Az Európai Bizottság
által részben finanszírozott program keretében
egy albán (július 18–20.), valamint egy grúz (július
27–29.) delegáció érkezett Magyarországra.
Egyéb meghívások keretében öt delegációt fogadtunk. A miniszteri szintű grúz, valamint az országos vezetői szintű koszovói, kínai, lengyel és
román küldöttség látogatásának általános célja a
magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet felépítésének és jogi hátterének megismerése volt, emellett a fogvatartotti munkáltatás rendszere iránt is
kiemelt érdeklődés mutatkozott.

’

A nemzetközi delegációk fogadása és a
kiutazások továbbra is kiemelt figyelmet élveznek, hiszen ezek adnak lehetőséget hazánknak a
legjobb tapasztalatok megismerésére.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet országos vezetői, főosztályvezetői és szakértői összesen
23 esetben utaztak külföldre; jellemzően tanulmányutak, tapasztalatcsere-látogatások, valamint
szakmai konferenciák céljából.
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Az országos parancsnoki szinten megvalósult
utazások közé tartozott az Európa Tanács 21.
alkalommal megrendezett büntetés-végrehatási
konferenciája Hollandiában, a grúz büntetés-végrehajtási minisztérium vezetőjének meghívására
történt látogatás Grúziában, továbbá Koszovóban
az országos parancsnok meghívására lezajlott tapasztalatcsere-látogatás.
Az intézetek saját hatáskörben, a BvOP iránymutatása és engedélye alapján alakítják nemzetközi
kapcsolataikat. Kétoldalú megállapodások keretében szoros, szakmai tapasztalatcsere -látogatásokra épülő együttműködést tartanak fenn,
elsősorban bajor, cseh, lengyel, szlovák és román
intézetekkel.
Továbbra is jelentős a Magyarországra akkreditált
diplomáciai képviseletek számára biztosított adatszolgáltatási tevékenység. Az elmúlt évben több
mint harminc ilyen jellegű megkeresés érkezett.
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A KÖZÉP-EURÓPAI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI KEREKASZTAL
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Nemzetközi
kerekasztal
házigazdái
voltunk

Az év – nemzetközi viszonylatban – legjelentősebb eseménye a Közép-európai Büntetésvégrehajtási
Kerekasztal
(Middle
Europe
Corrections Roundtable – MECR) 15. ülése volt,
amelynek házigazdája Magyarország volt.
A
Közép-európai
Büntetés-végrehajtási
Kerekasztalt (MECR) kilenc ország alapította 2009ben, valamint a Nemzetközi Büntetés-végrehajtási
és
Börtönügyi
Szövetség
(International
Corrections and Prisons Association – ICPA). A
rendszeresen, változó helyszínen megrendezett
konferencia célja, hogy hivatalos keretek között,
a legfelsőbb szinten vitassák meg a tagországok a
büntetés-végrehajtás területét érintő aktuális kérdéseket, kihívásokat és tapasztalatokat, továbbá
megerősítsék a szervezetek között fennálló szakmai kapcsolatokat.

A találkozók célja emellett a szervezetek között
fennálló jó és hasznos szakmai kapcsolatok fenntartása is, valamint az együttműködés megerősítése és fejlesztése a büntetés-végrehajtás területén.
A konferencián minden tagországnak lehetősége
nyílik összefoglalni az elmúlt időszak legjelentősebb változásait, elért eredményeit és megoldandó
feladatait. Az átfogó ismertetőn kívül évente napirendre kerül egy vagy több olyan aktuális téma
is, amely nem országspecifikus, hanem globálisan
érinti a jelenlévőket (pl.: radikalizáció, férőhelybővítés, reintegráció).

Büntetés-végrehajtási Szervezet delegációja is
részt vett a konferencián. Így összesen tíz ország (Ausztria, Csehország, Magyarország,
Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Románia,
Svájc, Szlovákia, Szlovénia) 22 képviselője volt
jelen a konferencián, amelynek a fő témája a fogvatartotti munkáltatás, az új börtönök építése,
valamint a büntetés-végrehajtásban tapasztalt
radikalizáció jelensége és a deradikalizáció lehetséges lépései voltak.
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A résztvevőket szeptember 22-én szakmai megbeszélésen Pintér Sándor belügyminiszter is fogadta.

Az MECR 15. ülésére 2016. szeptember 20–23.
között Pilisszentkereszten került sor a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának szervezésében. Az alapító tagok mellett első alkalommal a kerekasztal történetében az Olasz

’

A MECR tizenötödik ülésére
2016 szeptemberében került sor
Magyarországon.

Tíz ország
22 képviselője
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Adorján-nap
Huszonegyedik alkalommal került sor a szervezet legnagyobb, névadó védőszentünkről elnevezett napunkra, melyről ünnepi állománygyűléssel
emlékeztünk meg. A rendezvényen jelen voltak a
társszervek és az együttműködő szervezetek képviselői. A miniszteri és országos parancsnoki elismerések átadása mellett a rendezvény elöljárója
átadta a belügyminiszter által adományozott csapatzászlót a 120 éves Budapesti Fegyház és Börtön
személyi állománya részére.
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A Büntetés-végrehajtási
Szervezet 2016-ban is ünnepi
állománygyűléssel és országos
rendezvénysorozattal emlékezett
meg az Adorján-napról.
A hagyományoknak megfelelően országszerte
minden intézetünkben megemlékezésekre került
sor Adorján-nap alkalmából.

Ünnepségek és
családi napok
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Kiemelt események
58

Teljeskörűen felújított konyha kezdte meg működését
a Budapesti Fegyház és Börtönben

59

Március 22-én egy összesen 333 millió forintból megújult konyhát adtunk át a Budapesti Fegyház
és Börtönben. Az új, 1250 négyzetméteres konyhaüzem mintegy 50 fogvatartottnak ad munkát.
A fogvatartottak ellátása mellett a személyi állomány, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet (IMEI) élelmezési igényeit is biztosítja. A beruházással egy minden igényt
kielégítő, korszerű konyhaüzem jött létre, ami egyben azt is jelenti, hogy minden bv. intézetben
elítéltfoglalkoztatással és a belső ellátásban megtermelt élelmiszer-alapanyagok felhasználásával
biztosítják a fogvatartottak élelmezését.
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Fogvatartotti zarándoklat volt Mátraverebély-Szentkúton
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A szervezet első ízben rendezte meg az Országos Fogvatartotti Zarándoklatot június 29-én, a
Mátraverebély-Szentkúton található Nemzeti Kegyhelyen, amelyen 15 börtön 130 elítéltje vett részt.
A különleges eseményen olyan fogvatartott vehetett részt, akinek együttműködési szándéka és
a magatartása kifogástalan, valamint, külön feltételként, aki aktív hitéletet él. A zarándoklat során
a fogvatartottak megtekintették a római katolikus kegyhelyet, majd a kegytemplomban a Kalocsai
Fegyház és Börtön fogvatartotti énekkarának előadásában hallhattak egyházi énekeket.

32 új rabszállító állt szolgálatba
Június 8-án 32 darab új fogvatartotti szállító járművet vettünk át. A gépjárműpark megújítása során
külön szempont volt a környezettudatosság. Az egyedi kialakítású, négy büntetés-végrehajtási állománytag és négy fogvatartott szállítására alkalmas Opel Movano alaptípusú gépjárművek a legmodernebb, környezetkímélő és csökkentett károsanyag-kibocsátású motorral üzemelnek. A 320 millió
forintos beruházás eredményeképpen 10 évről 4 évre csökkent a Büntetés-végrehajtási Szervezet ilyen
típusú járműveinek átlagéletkora.
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Átadták az új mosodát
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Ünnepélyes keretek között október 25-én adták
át a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III.
objektumában kialakított új higiénikus mosodát.
A beruházás több mint 400 millió forintból,
fogvatartotti munkáltatás bevonásával valósult
meg. Az üzemben három műszakban összesen 150
fogvatartott végezhet majd munkát.

Börtönszínház, újratöltve
Másodszor is bemutatkoztak az ország legjobb
börtönszínházi társulatai: augusztus 12-én a budapesti József Attila Színházban rendeztük meg a
II. Országos Börtönszínházi Találkozó döntőjét. A
rendezvényhez szinte minden magyarországi börtön színjátszótársulata csatlakozott, a regionális
döntőkkel együtt összesen 21 börtön 237 fogvatartottja szerepelt a versenyen. A döntőbe az öt
regionális győztes börtön, Állampuszta, Pálhalma,
Szombathely, Tiszalök és Vác csapata került be.
A színházi találkozó zsűritagjai Nemcsák Károly
színigazgató, Ambrus Asma színművésznő,
Németh Ákos drámaíró, Hatala József ny. r.
altábornagy és Csóti András bv. altábornagy voltak. Az esemény a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával valósult meg.

Az épület átépítésében és felújításában a fogvatartottak is részt vettek: húsz fogvatartott
közel 15 ezer munkaórában dolgozott a mosoda
kialakításán. Az új üzem teljes mértékben megfelel a higiénikus mosoda követelményeinek, az
energiatakarékos működést a lehető legkorszerűbb technológiai berendezések biztosítják. A
mosodát a jelenleg legmodernebb gőzfejlesztő
látja el energiával.
A büntetés-végrehajtási szervezet mosodai szolgáltatását a Pálhalmai Agrospeciál Kft. két üzemében,
a pálhalmai börtönben és a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet III. objektumában kialakított
mosodában végzi. A két mosoda összesen 3 millió
kilogramm textilt képes kezelni évente, ezzel a
büntetés-végrehajtás cége egyike lett az ország
legnagyobb ágazati szolgáltatóinak. A Pálhalmai
Agrospeciál Kft. mosodai partnereinek nagy része
állami intézmény, de a kórházakon és a börtönökön
túl piaci megrendelőknek, kollégiumoknak, neves
szállodáknak is dolgoznak az elítéltek.
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Új országos parancsnok a
büntetés-végrehajtás élén
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Pintér Sándor belügyminiszter november 1-jei hatállyal kinevezte dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokává.

Átadták az Állampusztai Országos
Bv. Intézet új körletépületét
Október 26-án adták át az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti
objektumának új fogvatartotti körletépületét.
A 730 millió forintos, fogvatartotti munkáltatás bevonásával készült beruházás révén 108
férőhellyel, mintegy 920-ra nőtt az állampusztai börtön befogadóképessége.

Az új, európai színvonalú solti körletépület a
kor biztonsági kihívásainak, a jog- és szakszerű
fogva tartás minden követelményének megfelelő
környezetet biztosít az itt elhelyezendő fogvatartottaknak, egyúttal kiváló munkakörülményeket biztosít az itt dolgozók számára is.
Az új körlet mellett egy új szennyvíztisztító
telepet is üzembe helyeztek. A mintegy 1200
négyzetméter alapterületű épületben harminchat
– köztük egy mozgáskorlátozottak elhelyezésére
szolgáló –, egyenként háromfős zárkát alakítottak ki. Az épület felszerelését, a zárkák belső berendezését a belső ellátás keretében a büntetésvégrehajtás 100 százalékig állami tulajdonú és
fogvatartottak foglalkoztatását ellátó gazdasági
társaságai gyártották. A beruházással harminchat új munkahelyet is teremtettünk.

A leköszönő országos parancsnok, Csóti András
bv. altábornagy jogviszonya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján, a
szolgálat felső korhatárának elérése miatt szűnt
meg. Dr. Tóth Tamás 2014. július 1-jétől országos
parancsnokká történő kinevezéséig a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának általános
helyettesi posztját töltötte be.
Pintér Sándor Csóti András bv. altábornagy, a
leköszönő országos parancsnok életútját kiemelkedőnek nevezte, kivételesen hosszú és eredményes munkáját a belügyminiszter Szent Adorján
Érdemjel odaítélésével ismerte el.

ÉVKÖNYV 2016

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Tudomány
Az egyes szervezetek sikere, teljesítménye, hatékonysága azon múlik, hogy mennyire képes
gyorsan és megfelelően reagálni a folyamatos,
és dinamikusan változó kihívásokra. A tudás a
legfontosabb stratégiai erőforrás, szervezeti tőke.
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A tudományos konferenciákon, rendezvényeken
és kiadványainkban is a szervezet szakmai
tudását gyarapítjuk.
Ez teszi alkalmassá a szervezetet arra, hogy képes legyen reagálni a felmerülő új helyzetekre, és
meghatározni fejlesztési irányokat, lehetőségeket.
A fentiek értelmében a tudományos eredmények
széles körű felhasználásával is törekedtünk szakmai potenciálunk fejlesztésére.

Magyar Börtönügyi Társaság
A társaság célja a börtönügy korszerűsítésére
irányuló törekvések támogatása, a tudományos
kutatások szervezése és lebonyolítása, a börtönüggyel kapcsolatos ismeretek, kutatási eredmények terjesztése, a hiteles tájékoztatás elősegítése.
Ennek érdekében az év során a társaság konferenciákat, szakmai fórumokat, találkozókat szervezett, pályázatokat írt ki a büntetés-végrehajtás
korszerűsítése tárgykörében.

Büntetés-végrehajtási Szervezet
Tudományos Tanácsa
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos
Tanácsa 2011. április 15-én alakult meg. A megfelelő jogszabályi és szervezeti keretek a Belügyi
Tudományos Tanács megalakulásával lettek adottak. A tanács alapfeladata a büntetés-végrehajtás
tudományos értékeinek feltárása, annak elősegítése, valamint a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szorgalmazása.
Így működése során állást foglal a Bv. Szervezet
tudományos tevékenységét érintő kérdésekben,
javaslatot tesz a tudományos kutatások irányainak kijelölésére, összesíti a szervezetet érintő tudományos kutatások eredményét, ajánlatot tesz
azok hasznosítására. Az év során a tudományos
tanács két alkalommal ülésezett.
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Tudományos kiadványaink
Börtönügyi Szemle
A Börtönügyi Szemle a büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata, amely negyedévente jelenik meg magyar nyelven. Elméleti és
gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámolók,
nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja be
a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat. A
folyóirat elsősorban olyan tanulmányokra fókuszál, amelyek a társadalmi devianciákat, a

büntetés-végrehajtásra vonatkozó joganyagot, a
fogva tartás, a fogvatartotti népesség sajátosságait, problematikáját a tudományos közvélemény
által elfogadott tudományszakok (kriminológia,
szociológia, pszichiátria, pszichológiai, vezetéselmélet, pedagógia, műszaki tudományok, szakmatörténet stb.) szempontjából elemzik, értékelik.

Börtönstatisztikai Szemle
A Börtönstatisztikai Szemle időszaki statisztikákat szolgáltat a Büntetés-végrehajtási Szervezet
által fogva tartottak főbb adatairól, illetve a szervezet tevékenységéről, széles körű és aktuális
hátteret nyújtva kutatások és elemzések elkészítéséhez. Az online elérhető kiadvány az általános szervezeti adatokon túl minden alkalommal
tartalmaz egy speciális fogvatartotti csoportokra
vagy a büntetés-végrehajtás egy speciális területére vonatkozó fejezetet is. A Börtönstatisztikai
Szemle angol nyelven is elérhető, mely elsősorban
külföldi érdeklődők, kutatók számára nyújt széles
körű információt.
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Január 21.
„A Bv. törvény első tapasztalatai. Mit várunk a
kockázatelemzési és -kezelési rendszer bevezetésétől?” címmel tartott konferenciát a Magyar
Börtönügyi Társaság és a Magyar Büntetőjogi
Társaság január 21-én, a Budapesti Ügyvédi
Kamara dísztermében. Prof. dr. Tóth Mihály, a
Magyar Büntetőjogi Társaság elnöke, egyetemi
tanár megnyitójában kiemelte, hogy a rendezvény
segíti a két társaság együttműködését és a büntetés-végrehajtás szerepének, pozitív törekvéseinek
szélesebb körben történő megismertetését. Ezt
követően dr. Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető a törvény kidolgozásának az előzményeit,
a hatályos joganyag változásainak főbb irányait
és a szakmai munkát előmozdító új jogintézmények eredményeit ismertette előadásában. A továbbiakban Schmehl János bv. dandártábornok,
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási
helyettese bemutatta az új szabályrendszer szakmai hozadékait, és ismertette azt a környezetet,
ahol az első tapasztalatok megszülettek a törvény
kapcsán, majd a kockázatelemzési és -kezelési
rendszer alkalmazásának előkészítését, kialakítását és működésének gyakorlati oldalát részletezte.
A beszámolókat követően lehetőség volt szakmai hozzászólásokra, végül pedig prof. dr. Tóth
Mihály felhívta a figyelmet a szereplők közötti jó
együttműködésre, majd lezárta a konferenciát.
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Február 9.
A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és
Jogtudományi Bizottságának szakmai kezdeményezése nyomán megalakult a Büntetésvégrehajtási Albizottság. Az albizottság elnöke prof. dr. habil. Vókó György, az Országos
Kriminológiai Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az MTA doktora, titkára dr. Pallo József
bv. ezredes, a BvOP Jogi és Adatkezelési
Főosztályának vezetője.
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Február 25.
Csóti András bv. altábornagy, a büntetésvégrehajtás
országos
parancsnoka
meghívására szakmai egyeztetésen vett részt
dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa és
dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika, az AJBH Hatósági
és Környezetvédelmi Főosztályának vezetője a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán.
Az alapvető jogok biztosa a nemzeti megelőző
mechanizmus által speciális eljárási, intézkedési
jogkörben lép fel munkatársai közreműködésével
annak érdekében, hogy a szabadságvesztés során
ne érhesse a fogvatartottakat kínzás vagy egyéb
megalázó bánásmód. Ennek érdekében a büntetés-végrehajtási szerveket is monitorozza, ezzel
elősegítve a jogszerű, európai normáknak is maradéktalanul megfelelő fogva tartást. Az egyeztetés során a résztvevők elemezték a korábbi vizsgálatokból kimutatható tendenciákat, a fejlesztési
irányokat, áttekintették a rendszerben felismert
és jelzett problémákat és azok lehetséges megoldásait, ezen túl megvitatták a hatékony együttműködés további lehetőségeit.

Az NKE Kriminológiai Tanszékének munkatársai „A magyarországi gyermekbűnözés súlya,
veszélyessége” címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést a rendészettudományi karon. A rendezvény a büntető igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem elismert szakembereinek, valamint
a kar hallgatóinak és oktatóinak részvételével
zajlott, melynek során a büntetés-végrehajtás
szakemberei is kifejtették álláspontjukat a téma
kapcsán. A büntetés-végrehajtás képviseletében dr. Pallo József bv. ezredes, a BvOP Jogi és

arra, hogy a büntetőjogi felelősség érvényesítése és a gyermekvédelem követelményei harmóniában vannak-e, az intézményi reagálás
megfelelő-e, valamint hogy eredményes-e a
probléma kezelése.

Március 31.
„A civil szervezetek szerepe és helye a büntetés-végrehajtásban” címmel rendezett szakmai
konferenciát az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karának dísztermében a Magyar Börtönügyi
Társaság március 31-én. A rendezvény levezető
elnöke Schmehl János bv. vezérőrnagy volt, a
megnyitóbeszédet pedig prof. dr. Mezey Barna,
a társaság elnöke mondta. Ezt követően előadást
tartott Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a BvOP

Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának
megbízott vezetője, Kóka Ágnes, az „Add a
kezed” Közhasznú Egyesület elnöke, Márton
Andrea, a Budapesti RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat intézményvezetője, Suha Tamás,
a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Heves
megyei képviselője, dr. Nagy Sándor, a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
elnöke, illetve Juhászné Kincses Helén, a
Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei szervezetének igazgatója is. A rendezvény zárásaként
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok felhívta a figyelmet az együttműködés fontosságára, amely a büntetés-végrehajtás
jövőbeni kiemelt stratégiai célja, a konferenciát
követően pedig sor került a Magyar Börtönügyi
Társaság éves közgyűlésére is.

Adatkezelési Főosztályának vezetője, Pesti Ferenc
bv. ezredes, a Tököli Országos Bv. Intézet parancsnoka, valamint Koncz Katalin bv. alezredes, a
Baranya Megyei Bv. Intézet vezető reintegrációs
tisztje vett részt a beszélgetésen. A rendezvény
résztvevői a következő kérdésköröket járták körül
az intézmények, illetve a különböző szervezetek
szemszögéből: a gyermekbűnözés súlya hazánkban, annak fő tényezői, ezen túl választ kerestek
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Április 22.
A brit nagykövetségen rendezték az első
Börtönrádió-konferenciát április 22-én, melynek keretében a hazai bv. intézetekben működő
börtönrádiók tevékenységét, valamint a börtönökben segítő civil szervezetek munkáját ismerhették meg a jelenlévők. A rendezvényen a börtönrádió brit kitalálói, illetve a hazai részt vevő
intézetek parancsnokai, az Adj Hangot Egyesület
és a már szabadult börtönrádiós fogvatartottak
is beszéltek tapasztalataikról. Emellett előadást
tartott Hajdú Judit, az egyesület alelnöke, Pápai

Tamás, az első hazai börtönrádió, a Rács FM korábbi főszerkesztője, Caitlin Jones nagykövethelyettes, Phil Maguire, a brit Nemzeti Börtönrádiószövetség vezérigazgatója és Andrew Wilkie,
a szövetség ügyvezetője, Kopcsik Károly bv.
dandártábornok, Mihály Attila bv. ezredes és
Cséri Zoltán bv. dandártábornok pedig kerekasztal-beszélgetés keretében osztották meg a
tapasztalataikat. A konferencián részt vevők
belehallgathattak mindhárom rádió adásaiba is.
A rádiók készítésében részt vevő szabadult, illetve reintegrációs őrizetben lévő elítéltek is
beszéltek tapasztalataikról. Are Høidal, a norvég Halden börtön parancsnoka ismertette a
fegyintézet, valamint a norvég büntetés-végrehajtás működését. Fiáth Titanilla, a Budapesti
Fegyház és Börtön pszichológusa prezentálta
az amerikai börtönökben végzett kutatásának
eredményeit. A rendezvényen részt vettek a bv.
intézetek munkáját segítő hazai civil szervezetek is, így például a Tévelygőkért Alapítvány
„Apa a börtönben” programjáról az alapítvány
egyik munkatársa, dr. Budai István bv. ezredes,
a balassagyarmati intézet parancsnoka, továbbá
egy már szabadult elítélt is beszélt. Juhász Attila
bv. ezredes, a Heves Megyei Bv. Intézet parancsnoka a Börtön a Városért program eredményeit
mutatta be. A program zárásaként Héra Gábor
szociológus prezentálta a váci börtönrádióról készült kutatását.
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Április 26.
Barcelonában rendezték a „Radikalizáció és az
erőszakos szélsőségesség” című nemzetközi konferenciát az EuroPris szervezésében. A rendezvény célja egyrészt az volt, hogy feltérképezze
a radikalizáció veszélyeit Európában, másrészt,
hogy kiemelten foglalkozzon a szervezetek közötti együttműködés kialakításával a büntető
igazságszolgáltatás terén. A konferencia résztvevői olyan nemzetközi területen dolgozó vezetők voltak, akik munkájuk során – közvetlenül
vagy közvetetten – kapcsolatba kerülnek a radikalizáció és a szélsőségesség kérdésével. A szervezetet Radvánszki András bv. ezredes, a BvOP
Koordinációs Főosztályának vezetője képviselte.

Április 27–28.
Strasbourgban, az Európa Tanács szervezésében rendezték meg a „Multilateral meeting on
mental health care in prison” című nemzetközi
konferenciát, melyen Huller Ervin pszichológiai
osztályvezető vett részt. Az esemény témái a
büntetés-végrehajtási intézetekben elhelyezett
mentális betegek, továbbá más pszichés vagy alkalmazkodási szempontból sérülékeny fogvatartottak egészségügyi ellátási, illetve büntetés-végrehajtási bánásmóddal kapcsolatos szükségletei,

ezen keresztül pedig alapvető emberi jogai érvényesülésének aktuális helyzete, valamint a téma
vonatkozásában javasolt teendők voltak. A konferencián a 42 tagállamot egy-egy – az esetek nagy
részében – orvosi vagy pszichológiai szakképzettségű küldött képviselte.

Április 29.
Az I. Országos Pártfogói Konferencia kitűzött
célja a tapasztalatcsere és konkrét példák ismertetése volt. A programon reintegrációs szakterületen dolgozó kollégák és az ország pártfogó
felügyelői vettek részt. Előadást tartott dr. Füzesi
Viktor bv. ezredes, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási
Intézet
parancsnoka,
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és
fogvatartási helyettese, Juhász Ferenc bv. alezredes, a BvOP Pártfogó Felügyeleti Osztály vezetője, dr. Mikó Ferenc bv. bíró, dr. Vincze Eszter
bv. ügyész, Mácsai Éva, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogója, dr.
Hajdú Szilvia, a Kunszentmiklósi Járási Hivatal
osztályvezetője, Kiss Attila foglalkoztatási osztályvezető és dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a
BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője.
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Május 12.
A Váci Fegyház és Börtönben tartotta I. féléves
szekcióülését a Magyar Börtönügyi Társaság
Humán Szekciója május 12-én. A rendezvény
témái javarészt a személyzeti és egészségügyi
területekhez kapcsolódtak. A konferencia előadói Krauzer Ernő c. r. ezredes, a Közszolgálati
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatóhelyettese, dr. Nemesi Krisztina, a Szent László
Kórház főorvosa, dr. Bőgér Kisvarga Anikó, a
Váci Fegyház és Börtön egészségügyi osztályvezetője voltak. A program végén a résztvevők
megtekinthették az intézetet, a börtönkápolnát,
valamint a „Doberdó” körletet is.

A Magyar Börtönügyi Társaság Biztonsági
Szekciója a Budapesti Fegyház és Börtönben
tartotta soros ülését, melynek elnöke Nyima
Tamás bv. ezredes, szekcióvezető, témája pedig a „Biztonságtechnikai eszközök jelenlegi, illetve jövőbeli alkalmazhatósága a magyar büntetés-végrehajtásban” volt. Nyima Tamás bv.
ezredes megnyitója után előadást tartott többek
között Bartos Róbert bv. őrnagy, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági
Szolgálatának főreferense is.

Május 26.
A Magyar Börtönügyi Társaság Történeti
Szekciója a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben
ülésezett. Nyima Tamás bv. ezredes, intézetparancsnok köszöntötte a résztvevőket, dr. Estók
József ny. bv. dandártábornok, szekcióvezető
megnyitotta a fórumot. Előadást tartott dr.
Zinner Tibor egyetemi tanár, dr. Bank Barbara
történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
tagja és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának munkatársa és Szokolay Domokos,
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos
kutatója. A rendezvény végén a vendégek megtekinthették a Mindszenty József hagyatékból
származó tárgyakat az intézet Mindszentyemlékzárkájában, valamint az intézetben kivégzett Kiss Szaléz ferences rendi szerzetes emlékzárkájának bemutatására is sor került.

Május 19.

Május 26.

A Tolna Megyei Főügyészség dísztermében rendezték meg a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi
Szekciójának ülését. Az eseményen előadást
tartott dr. Fórizs Gergő, a Bv. Holding Kft. jogi
irodájának vezetője, dr. Szűcs András, a Legfőbb
Ügyészség Önálló Osztályának vezetője, Soczó
László bv. ezredes, az intézet parancsnoka,
dr. habil. Juhász Zsuzsanna egyetemi docens,
az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalát pedig dr.
Pajcsicsné dr. Csóré Erika képviselte. Végül a rendezvény zárásaként dr. Pallo József bv. ezredes,
jogi szekcióvezető összegezte a hallottakat.

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység vonatkozásában tartottak regionális szakmai konferenciát a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az interaktív
rendezvényen – Mészáros László bv. dandártábornok megnyitója után – előadást tartott Juhász
Ferenc bv. alezredes a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságáról, ezt követően sor
került az intézetek beszámolójára saját tapasztalataikról, majd dr. Géczi Zoltán bv. ügyész prezentációját követően Juhász Ferenc bv. alezredes
összegezte az elhangzottakat.

75

Június 13–16.
Hollandiában, Zaandamban került sor az Európa
Tanács 21. Büntetés-végrehajtási Szervezetek
Konferenciájára, amelyen a Büntetés-végrehajtási
Szervezet képviseletében Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok és Radvánszki
András bv. ezredes, a Koordinációs Főosztály vezetője vett részt. A rendezvény témája „A közösségek szerepe a börtönben és a munkáltatásban”
volt. A konferencián a büntetés-végrehajtási szervezetek és a pártfogó felügyeleti szolgálatok vezetőinek, illetve az őket helyettesítő képviselőknek
lehetőségük volt megvitatni a területüket érintő
problémákat, valamint megosztani tapasztalataikat, munkamódszereiket és a jó gyakorlatokat a
büntetés-végrehajtást érintő, Európa Tanács által
elfogadott ajánlások végrehajtásának kapcsán. A
résztvevők meghatározták, hogy melyek azok a
témák, amelyek a jövőben gyakorlati intézkedéseket követelnek annak érdekében, hogy lehetőség
legyen további iránymutatások kidolgozására a
szabályozási kérdésekben, továbbá javítani lehessen az európai börtönállapotokon. A konferencia
kiemelt témája a külföldi állampolgárságú fogvatartottak helyzete volt.
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Június 16.

Június 28.

Szeptember 7.

„Időskorú fogvatartottak reintegrációja” címmel rendezett konferenciát Pilisszentkereszten a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.
A rendezvényen a bv. szervezet tagjain kívül
több együttműködő szerv munkatársa is részt
vett. A konferenciát Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok nyitotta meg, ezt
követően pedig előadást tartott dr. Tomkó Éva,
a Szent Margit Kórház Rehabilitációs Medicina
Osztályának osztályvezető főorvosa, Somogyvári
Mihály bv. őrnagy, a BvOP Stratégiai, Elemzési és
Tervezési Főosztály, illetve a Központi Kivizsgáló
és Módszertani Intézet vezetője, dr. Nemes
Nagy Anna bv. o. ezredes, a BvOP Egészségügyi
Főosztályának vezetője, dr. Adler Judit, a GKI
Gazdaságkutató Zrt. kutatásvezető közgazdásza, valamint Skultéti József szociálpolitikus, a
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának intézményvezetője. A prezentációkat követően a
résztvevők megtekintettek egy kisfilmet, melyben időskorú fogvatartottak interjú keretében
meséltek gondolataikról, félelmeikről. Majd dr.
Bogotyán Róbert bv. ezredes, a BvOP Fogvatartási
Ügyek Szolgálatának szolgálatvezetője, illetve
Dienes Rita, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete szakmai vezetőjének beszámolója következett. A konferenciát Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese zárta az előadásokkal kapcsolatos gondolatainak ismertetésével.

„Civil szervezetek a büntetés-végrehajtásban és
szabadulás után – nemzetközi kitekintés” címmel
rendezett konferenciát a Váltó-sáv Alapítvány a
Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában. A rendezvényen előadást tartott Somogyvári Mihály
bv. őrnagy, a BvOP Stratégiai, Elemzési és
Tervezési Főosztály, illetve a Központi Kivizsgáló
és Módszertani Intézet vezetője, Zuzanna
Piechowicz, a lengyelországi Polis Szervezet munkatársa, Fiáth Titanilla, a Központi Kivizsgáló és
Módszertani Intézet osztályvezetője, Anna Tatar,
a lengyel Never Again Egyesület munkatársa,
Marek Lagodzinski, a lengyel Slawek Alapítvány
vezetője, Kóka Ágnes, az Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon Közhasznú Egyesület
vezetője, a Rév egyesület munkatársai (Farnas
István Géza, Kalóczi Andrea és Márton Andrea),
valamint Katona Csilla, a Magyar Bűnmegelőzési
Börtönmissziós Alapítvány elnöke. A program
zárásaként a résztvevők megtekinthették és akár
ki is próbálhatták a fogvatartottak szabadulásra
való felkészítésére szolgáló Váltó-Láz nevű társasjátékot.

Megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
egy új képzés létrehozásáról. Ennek értelmében a
büntetés-végrehajtás Prison Medic képzést indít.
Az együttműködést a Pécsi Tudományegyetem
részéről a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karának dékánja, dr. Miseta
Attila, a Büntetés-végrehajtási Szervezet részéről pedig Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka írta alá
szeptember 7-én a Pécsi Tudományegyetemen.
A képzésen – a tervek szerint – először a büntetés-végrehajtás műveleti csoportjainak tagjai,
majd az állomány egyéb szakterültének tagjai is
részt vesznek. Az iratok aláírása után a résztvevők megtekintették a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karának – az országban egyedülálló felszereltségű és az idei évben átadott – Skills Labját. A megállapodás értelmében
lehetőség lesz arra, hogy a kollégák speciális műveleti egészségügyi szakképzettséget szerezzenek
a büntetés-végrehajtás szervezésében.

Szeptember 15.
Műhelybeszélgetéssel egybekötött szakmai napot tartottak a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága szervezésében, a Fővárosi Bv.
Intézetben a bűnügyi nyilvántartást vezető
és bűnügyi igazgatás területén együttműködő
szervezetek. A beszélgetés fő fonalát az önálló
nyilvántartások átjárhatósága, az adatáramlási
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lehetőségek és a célhoz kötött csoportos adatkezelés képezte. A résztvevőket Kovács Mihály bv.
ezredes, a Központi Szállítási és Nyilvántartási
Főosztály vezetője köszöntötte, ezt követően előadást tartott Veszeli Dániel bv. alezredes, főosztályvezető-helyettes, dr. Balázs László r. ezredes, az
Országos Rendőr-főkapitányság Határrendészeti
Főosztályának vezetője, dr. Anti Csaba r. alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Elemző-értékelő Főosztályának főosztályvezetőhelyettese, Nagyné Bánovics Szilvia, a Bűnügyi
Szakértői és Kutatóintézet Daktiloszkópiai
Szakértői Osztályának vezetője, Pöltl József r. ezredes, a Terrorelhárítási Központ III. Felderítési
Főosztályának vezetője, illetve dr. Korom Rita, a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó
Hatóságának vezetője. Az esemény zárásaként a
résztvevők megtekinthették a Fővárosi Bv. Intézet
III. számú objektumát.
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Szeptember 23.
A Magyar Börtönügyi Társaság közreműködésével a Stefánia Palotában rendezték meg az
1945–1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek
Közössége 25., jubileumi emlékülését. A rendezvényt Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium
politikai államtitkára, miniszterhelyettes és
Valkonyné Csendes Mária főtitkár asszony nyitotta meg, majd előadást tartott Petrusz Tibor,
a PEK elnöke, prof. dr. Zinner Tibor, dr. Müller
Rolf, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
levéltárának történész kutatója, dr. Okváth
Imre történész, az Állambiztonsági Szolgálatok
Levéltárának főosztályvezetője, dr. Estók József
nyugalmazott bv. dandártábornok, dr. Bank
Barbara történész, dr. Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja,
Vincze Gábor történész, majd a konferenciát dr.
Kosztolányi Károly volt elítélt beszéde zárta, aki
börtönélményeit ismertette. A rendezvény végén a résztvevők megtekinthették a Mementó
című tárlat tablóit, mely kiállítást Schmehl János
bv. vezérőrnagy, a Magyar Börtönügyi Társaság
elnökhelyettese nyitotta meg.

Szeptember 26.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
kiállítást és konferenciát rendezett a Groupama
Arénában a központi ellátás ötödik évfordulója
alkalmából. A rendezvény résztvevői megismerkedhettek a büntetés-végrehajtás gazdasági
társaságaival és a fogvatartotti munkáltatással.

A konferencia első előadását Csóti András bv.
altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka tartotta, ezt követően pedig Ótott
Annamária bv. ezredes, a Központi Ellátási
Főosztály vezetője, dr. Németh László, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, dr.
Maróth Gáspár, a HM EI Zrt. igazgatóságának elnöke, dr. Kiss Attila, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal általános főigazgató-helyettese, Varga Zsolt bv. alezredes, a Bv. Holding
Kft. ügyvezető-helyettese, végül pedig Lajtár
József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese tartott prezentációt. Utóbbi előadásra egy ruházati bemutatót követően került
sor. A szünetekben a kiállításon színészek segítségével mutatták be a bv. gazdasági társaságok által
készített termékeket.
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Október 6.
A Szegedi Fegyház és Börtönben „Hadifogolytábor
és hadifogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben
1944–1945-ben” címmel tartottak emlékkonferenciát és emléktábla-avatást az elhunyt hadifoglyok emlékére. Az eseményre meghívást kaptak
az intézettel kapcsolatot tartó társ- és rendvédelmi szervek képviselői és az a három adatközlő,
akik hadifogoly hozzátartozóik emlékeit hozták
el a rendezvényre. A konferencia résztvevőit dr.
Juhász Tünde kormánymegbízott és Csóti András
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka köszöntötte, aki a konferencia levezető elnökeként dr. Pintér Sándor belügyminiszter

köszöntő szavait tolmácsolta. Ezt követően előadást tartott dr. Halmágyi Pál hadtörténész, dr.
Farkas Csaba főlevéltáros, Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok, dr. Kiss-Rigó
László szeged-csanádi megyéspüspök, Bozó Bea,
az intézet munkatársa és dr. Biernacki Karol, a
Csongrád Megyei Levéltár igazgatója. A rendezvény az áldozatok emlékére elhelyezett emléktábla avatásával fejeződött be.

Október 11.
Az Aquaworld Resort Hotelben rendezték meg a
II. Magyar Kültéri Védelmi Konferenciát. A rendezvényen a hazai és külföldi szakértők a biztonságtechnika, a biztonságpolitika és a nemzetvédelem szemszögéből közelítették meg a kültéri
védelem témakörét. Lajtár József bv. vezérőrnagy,
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
gazdasági és informatikai helyettese bemutatta a
szervezet munkáját az ideiglenes biztonsági határzár kialakításában.
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megnyitója után előadást tartott dr. Polt Péter
legfőbb ügyész, prof. dr. Mezey Barna, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem rektora és a Magyar
Börtönügyi Társaság elnöke, dr. Pallo József
bv. ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia
Büntetés-végrehajtási
Albizottságának
titkára és a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának főosztályvezetője, valamint
Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a Büntetésvégrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának
titkára.
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December 7.
November 8–10.
„Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” címmel
rendezték meg a XXI. biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferenciát, más néven Kriminálexpót.
A rendezvényen november 9-én, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága szervezésében beszélgetéssorozatot rendeztek „A
kockázatelemzés és -kezelés jelene és jövője a büntetés-végrehajtásban” címmel. Az előadás-sorozatot dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálatának vezetője nyitotta meg. Ezt
követően előadást tartott Somogyvári Mihály
bv. őrnagy, a Stratégiai, Elemzési és Tervezési
Főosztály megbízott főosztályvezetője, valamint
a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet

megbízott vezetője, dr. Fiáth Titanilla, a Központi
Kivizsgáló és Módszertani Intézet osztályvezetője és Juhász Ferenc bv. alezredes, a Pártfogó
Felügyelői Osztályának vezetője.

November 21.
A Magyar Tudományos Akadémián „Dogmatika
és praxis – irányok és irányváltások a XXI. század
magyar börtönügyében” címmel tartottak konferenciát, amelyet a Gazdaság- és Jogtudományok
Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi Albi
zottsága, a Büntetés-végrehajtás Tudományos
Tanácsa és a Magyar Börtönügyi Társaság szervezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka köszöntője és a rendezvény levezető elnöke, prof. dr. Vókó György

A Fogvatartási Ügyek Szolgálata és a Heves
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében „A női fogvatartottak foglalkoztatása,
eredményes reintegrációjuk elősegítése” címmel
tartottak szakmai konferenciát. A rendezvényt
Juhász Attila bv. ezredes, a Heves Megyei Bv.
Intézet parancsnoka nyitotta meg. Prezentációt
tartott dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a
Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője,
majd ismét Juhász Attila vette át a szót előadásával, ezt követően pedig Zelei Andrea, a RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársa,
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a
Kalocsai Fegyház és Börtön, valamint a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai és Szeidl Tamás bv. ezredes, projektvezető
előadása következett. A konferencia zárásaként
dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes összegezte az elhangzottakat.
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December 8.
Schmehl János bv. vezérőrnaggyal, az országos
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének vezetésével egyeztető megbeszélést tartottak a börtönlelkészeket delegáló egyházak
elöljárói a BvOP-n. Az eseményen részt vett
Bíró László katolikus tábori püspök, ordinárius,
dr. Lackner Pál ny. evangélikus tábori püspök,
az Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának referense, Magyarné Balog Erzsébet református
lelkész-igazgató, Schönberger András börtönlelkész, országos hatáskörrel rendelkező rabbi,
valamint L. Molnár István börtönlelkész, a
református börtönlelkészek koordinációs vezetője. Az egyeztetésen a szakterület részéről
dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatar
tási Ügyek Szolgálatának vezetője, valamint
Szilassy Roland c. bv. őrnagy vett részt.
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Jóvátételi programok,
társadalmi szerepvállalás
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reintegráció kiemelten fontos eleme a jóvátéA
teli munka. A cél, hogy az elítéltek – ha szimbolikusan is – visszaadhassanak valamit a társadalom tagjainak, akiktől a bűncselekményük által
korábban elvettek. A bűncselekmény által okozott
hátrány csökkentésére, valamint a megsértett
közösség szimbolikus kiengesztelésére országos
jóvátételi programsorozatot indított a büntetés-végrehajtás, ahol a fogvatartottak önkéntes
felajánlás alapján, díjazás nélkül jelentkeztek különféle munkákra: településeket és közintézményeket tettek szebbé, adományokat gyűjtöttek,
ajándékokat készítettek rászorulóknak, műsorokkal kedveskedtek időseknek és gyermekeknek.
Az önkéntes felajánlás mellett végzett intézeten
kívüli tevékenységeket természetesen szigorú biztonsági intézkedések előzték meg. A fogvatartottak társadalmilag hasznos tevékenysége alkalmas
arra is, hogy csökkentsék a fogvatartottakkal
kapcsolatos előítéleteket.

JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK

’

2016-ban országos jóvátételi
programsorozatot indított a büntetésvégrehajtás a fogvatartottak részére.
Január 29.
Elítéltek adományoztak az árváknak
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartottai decemberben önkéntes adományozásba kezdtek. Január végére 126 elítélt összesen
130 000 Ft-ot adományozott a Dévai Szent Ferenc
Alapítványnak.

Május 3.
Fogvatartottak újították fel a
tűzoltókocsit
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A katasztrófavédelem megbízásából régi tűzoltókocsikat javítottak és építettek újjá jóvátételi munka keretében a fogvatartottak. A
restaurált járművet az intézet parancsnokhelyettese adta át a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak május 3-án, a jubileumi, 25.
tűzoltónapi ünnepségükön.
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Július 22.

Lehetőséget
biztosítunk
a közösség
szimbolikus
kiengesztelésére
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Újra segítettünk
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BV. INTÉZET

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház területén lévő szabadidőparkban öt napon át öt fiatalkorú fogvatartott dolgozott, egyfajta jóvátételként.

Május 27.

Július 4.

Július 28.

Börtön a városért nyolcvanadik
alkalommal

Ledolgozzák bűneiket

Virágokat ültettek a fogvatartottak
az egri kórház mellett

HEVES MEGYEI BV. INTÉZET

Nyolcvanadik alkalommal takarítottak Eger városában a fogvatartottak. Ezúttal a Múzsák
Ligetében kertészkedtek.

Június 11–12.
Fogvatartottak közreműködésével
újult meg a Nyíregyházi Törvényszék
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BV. INTÉZET

A Nyíregyházi Törvényszék és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet hagyományosan jó együttműködésének
köszönhetően fogvatartottak szépítették meg az
épület belterét, amelynek keretében 14 fogvatartott vállalt jóvátételi munkát.

SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Jóvátételi munkavégzés keretében festették le
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön elítéltjei
Sopronban az Ikva Otthon mintegy négyszáz
méteres kerítését. A hat fogvatartott önként jelentkezett a feladatra, munkájukért nem kaptak
juttatást.

HEVES MEGYEI BV. INTÉZET

A „Börtön a városért” program keretében a Heves
Megyei Bv. Intézet hat női fogvatartottja ültetett
virágot Egerben a Markhot Ferenc Kórház patakparti falán lévő virágtartókba. Ez a fajta jóvátételi
munkavégzés nem idegen a város életében.

Július 19.

Augusztus 11.

Gyermekotthonnak segítettek
jóvátétel keretében a fogvatartottak

Önkéntes munka a katonai
ügyészségen

SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BV. INTÉZET

SOMOGY MEGYEI BV. INTÉZET

Júliusban több héten keresztül hat-hat fogvatartott végzett napi hét órában jóvátételi munkát az
Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény területén, melynek során megújultak a kerti játékok,
padok, felszerelések.

A Somogy Megyei Bv. Intézet elítéltjei végezték
a Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári
Regionális Osztálya épületében az őrzőhelyiség
festését és mázolását.
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A karácsony közeledtével önkéntes műsorral, karitatív
ajándékokkal és jóvátételi munkával segítették a rászorulókat a
fogvatartottak.
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Augusztus 29.
Jóvátétel – Ismét fogvatartottak
takarítottak a Vas-Villában
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Hat elítélt munkájának köszönhetően szépült meg
tanévkezdésre az iskola udvara és az iskolát határoló zöldterület.

Szeptember 20–22.
Segítség fogyatékkal élő
embereknek
VESZPRÉM MEGYEI BV. INTÉZET

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet négy fogvatartottja jóvátételi program
keretében irodákat festett a Veszprém Megyei
Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó
Otthonában.

November 10.
A drogokról őszintén Jóvátételi program Vácott

Az adventi időszak kiemelt figyelem mellett telt
el, a jóvátételi rendezvénysorozat keretében az
adventi időszakban a fogvatartottak önkéntes karitatív programokkal és adományokkal segítették
a rászorulókat. Az önkéntesen vállalt programok
során óvodák, iskolák, gyermek- és idősotthonok
szépültek meg, de ünnepi műsorral és ajándékokkal is meglepték az érintett intézmények lakóit.
A Kalocsai Fegyház és Börtön női elítéltjei évek
óta adventi énekekkel teszik ünnepibbé a gyertyagyújtást a város főterén, a debreceni börtön
elítéltjei a Magyar Református Szeretetszolgálat
helyi szervezetének segítenek adományok csomagolásában, és maguk is készítenek ajándékokat a
hátrányos helyzetű gyermekeknek. A szombathelyi bv. intézetben elhelyezett fogvatartottak
gyűjtést szerveztek, hogy karácsony közeledtével egy kis csokoládéval szerezhessenek örömet
a gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi
Intézmény árváinak. Az említett kezdeményezések mellett kivétel nélkül minden börtön szervezett valamilyen adventi és karácsonyi műsort,
jóvátételi programot. Több mint harminc esetben
adtak elő műsort, több város és község karácsonyfáját díszítették fel, sőt rászorulókat is segítettek
adományaikkal.  

December 1.

December 6.

Fogvatartottak ajándéka

Mikulás-napi jóvátétel a
gyermekkórházban

SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BV. INTÉZET

December első napján került sor a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottai által felajánlott édességcsomag átadására
a Gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi
Intézmény kis lakói részére.
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TÖKÖLI ORSZÁGOS BV. INTÉZET

A Tököli Országos Bv. Intézet tíz nagykorú fogvatartottja önkéntes társadalmi munkát végzett a
Heim Pál Gyermekkórházban.

December 9–15.
Resztoratív munka a református
szeretetszolgálatnál
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BV. INTÉZET

Az idén 10 éves Magyar Református Szere
tetszolgálat munkájába kapcsolódott be a HajdúBihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvátételi munkavégzéssel.

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Jóvátételként egyedülálló programot kezdeményezett a Váci Fegyház és Börtön néhány fogvatartottja. Sajátos drogprevenciós stratégiát dolgoztak ki, amely célzottan a diákok felé irányul,
és nem csupán a megelőzésen alapul.

ÉVKÖNYV 2016
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December 19.
Hatan segítettek a Rex
Állatotthonban

December 20.

December 23.

Fogvatartottak újítják fel a Szent
Imre Oktatókórház kórtermeit

Elítéltek karácsonyi műsora a
hátrányos helyzetűekért

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

BÁCS-KISKUN MEGYEI BV. INTÉZET

A Fővárosi Bv. Intézet is csatlakozott a büntetés-végrehajtás által elindított országos jóvátételi programsorozathoz. Ennek keretében az intézet fogvatartottjai a Szent Imre Oktatókórház
Sürgősségi Osztályának néhány kórtermében végeznek felújítási munkákat, több ütemben.

Kecskeméti elítéltek adtak műsort az Értelmi
Fogyatékosok Nappali Otthonában (ÉNO) élőknek
és az SOS Gyermekfalu lakóinak. A hátrányos
helyzetben lévő fiataloknak nem mindennapi előadásban volt részük azáltal, hogy elítéltek idézték
meg számukra az ünnepi hangulatot.

December 21.

December 29.

Idősek otthonában jártunk

Fiatalok látogatása a Hajlék Szociális
és Rehabilitációs Otthonban

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

VESZPRÉM MEGYEI BV. INTÉZET

Hat fogvatartott állt neki december egyik leghidegebb napján, hogy a Rex Állatotthon területén
jóvátételi munkát végezzenek. Kitakarították a
háztáji udvar állatainak óljait, hordták a szénát,
és almával-répával etették a mentett lovakat. A
Budapesti Fegyház és Börtön is csatlakozott a
minden hazai bv. intézetet érintő, közel félezer
fogvatartott bevonásával rendezett jóvátételi rendezvénysorozathoz.

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Bakony Színjátszó csoportja idős embereket örvendeztetett meg előadásával.

December 22.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BV. INTÉZET

Karácsonyi köszöntő és óévbúcsúztató előadást
tartott a Hajlék Szociális Otthon lakóinak a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai.

Szegedi elítéltek jóvátétele az Ágota
Alapítvány árváinak
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Bordásfalat, tornazsámolyt, tornapadot és a börtönben készült alkotásokat kaptak ajándékba a
szegedi Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani
Gyermekotthonának lakói a Szegedi Fegyház és
Börtöntől.
ÉVKÖNYV 2016
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TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

A jótékonysági tevékenység nem új keletű a börtönökben, a személyi állomány rengeteg kezdeményezéshez csatlakozott és csatlakozik, legyen
szó adománygyűjtésről, véradásról vagy szemétszedésről.
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’

Személyi állományunk rengeteg jótékony
kezdeményezéshez csatlakozott idén is.
Május 3.
Idén is számos börtön csatlakozott a
TeSzedd! mozgalomhoz
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A magyar büntetés-végrehajtás több éve részt vesz
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által
országosan megszervezett „TeSzedd! – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért” mozgalomban.

Csatlakoztunk
adománygyűjtéshez,
véradáshoz és
szemétszedéshez is

Az áldozatos munka eredményeként a kollégák és
az elítéltek idén ismét több tonna illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg szűkebb-tágabb
környezetünket. A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága mellett majd minden börtön hivatásosai és közalkalmazottai is segítettek eltüntetni köztereinkről, erdeinkből a szemetet.

Július 5.
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Daganatos betegséggel és
fogyatékkal élő gyermekeknek
tartott bemutatót műveleti
csoportunk
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Nemzetközi táborban tartott színes bemutatót
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön műveleti
csoportja.

November 27.
Véradóbarát munkahely lett a
balassagyarmati börtön
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Magyar Vöröskereszt első alkalommal adományozta a Véradóbarát Munkahely kitüntetést
egy bv. intézetnek, a Balassagyarmati Fegyház
és Börtönnek.

Szeptember 6.

December 19.

Bohócdoktorokat támogatott a
büntetés-végrehajtás

Teherautónyi adomány a
Mikulásgyárnak

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtás hosszú évek óta rendez
gyűjtést különböző alapítványoknak és civil
szervezeteknek. Adománygyűjtési akcióba kezdett a büntetés-végrehajtási szervezet a Piros
Orr Bohócdoktorok Alapítványa számára. Az
összegyűlt adományt Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ünnepélyes keretek között adta át a szervezet munkatársának.

A büntetés-végrehajtás teljes személyi állománya
is fontosnak tartja az adományozást, decemberben a mélyszegénységben élő nagycsaládoknak
segítettek. Kollégáink magas arányban csatlakoztak a Mikulásgyár fővárosi programjához, három
hét alatt egy teherautónyi ajándékot – ruhákat, játékokat, könyveket és tartós élelmiszert – adakoztak a rászorulóknak. Az adományokat dr. Csató
Kornélia bv. ezredes, a Humán Szolgálat vezetője
és Szabó Zoltán bv. ezredes, a BvOTRK igazgatója
adta át a szervezőknek.
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Március 17.

Április 15.

Országos asztalitenisz-döntő

Elsöprő győzelem a
Belügyminisztérium országos
sakkversenyén

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Először adott otthont a BvOTRK az asztaliteniszbajnokság országos döntőjének. A rendezvényt
Szabó Zoltán bv. ezredes, a BvOTRK igazgatója
nyitotta meg, és Csóti András bv. altábornagy, a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka értékelte és zárta le. A sportági szabályok betartását a
Budapesti Asztalitenisz Szövetség képviseletében
Szabó István sportbíró felügyelte.

’

A sportversenyeken és
vetélkedőkön erősítjük az
összetartást.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A BM Országos Sakkversenyét a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal szervezte, melyről
a büntetés-végrehajtás háromfős csapata hozta
el a legjobbnak járó serleget. A győztes csapatot
Glöckl Zoltán bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága, Horeczky Tibor bv.
Őrnagy, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet és Kovács Tamás bv. zászlós,
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön személyi állományának tagja alkotta. Rajtuk kívül három intézet – a Budapesti Fegyház és Börtön, a Kalocsai
Fegyház és Börtön és a Közép-dunántúli Országos
Bv. Intézet – sakkozói vettek részt az eseményen.
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Sporteredményeink
is büszkeségre
adhatnak okot
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Május 6.

94

Zemplén-kupa kiképzési szintfelmérő
verseny
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
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Május 18.
Pálhalma az idei járőrbajnok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
SZERVEZÉSÉBEN

Április 20.
Harmadszor is Pálhalma nyert
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
SZERVEZÉSÉBEN

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 19. Országos
Terepfutó-bajnokságát a Márianosztrai Fegyház
és Börtön lőterén, illetve az intézet környékén
kialakított versenypályán rendezték meg. A
rendezvényen 291-en indultak. A BvOTRK és a
Márianosztrai Fegyház és Börtön által szervezett
versenyen 34 bv. szerv munkatársai mérkőztek
meg a két és tíz kilométeres távon. A versenyt
idén is a Pálhalmai Országos Bv. Intézet csapata
nyerte. A rendezvényt Szabó Zoltán bv. ezredes,
igazgató és Biczó László bv. dandártábornok, parancsnok nyitotta meg.

Az észak-magyarországi régió bv. intézeteinek
csapatai versenyezhettek a Zemplén-kupa cím
elnyeréséért. A rendezvény a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön szervezésében zajlott. A
résztvevők az északkelet-magyarországi régióból a Balassagyarmati Fegyház és Börtön,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet, a Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet, a Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint
az Adorján-Tex Kft. és az Ipoly Cipőgyár Kft. voltak, amelyeknek az állományából összesen 147 fő
vett részt valamely programon.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 19. Országos
Járőrbajnokságát rendezték meg a Márianosztrai
Fegyház és Börtön lőterén, illetve az intézet környékén kialakított versenypályán. Az országos
sportversenyek sorában a legsokoldalúbb és legmagasabb szakmai, illetve fizikai felkészültséget
igénylő bajnokságon összesen 27 bv. szerv háromfős csapata vett részt. Az eseményt Szabó
Zoltán bv. ezredes, a BvOTRK igazgatója nyitotta
meg, a nyertes a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet lett.

Június 3.
Ismét összerúgták a port a
fogvatartottak a színészekkel
FŐVÁROSI BV. INTÉZET

A Fővárosi Bv. Intézet és a Budapesti Fegyház és
Börtön fogvatartottai összemérhették erejüket a
Magyar Színészválogatott csapatával. A hagyományosnak mondható barátságos kispályás labdarúgótornát idén a Fővárosi Bv. Intézet rendezte
meg, ezért az idei torna – annak helyszínére utalva

– a Venyige-kupa 2016 nevet kapta. Az idei évben
a kezdeményezéshez ráadásként a sportág két jeles ikonja is csatlakozott: Détári Lajos (alias Döme)
és Arany Tamás. A megnyitón Csóti András bv.
altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka és Cséri Zoltán bv. dandártábornok, a házigazda intézet parancsnoka köszöntötte a meghívott vendégeket és a játékosokat,
illetve sportszerű és sérülésmentes játékra kérte
a jelenlévőket. A bajnokságot végül a Fővárosi Bv.
Intézet fogvatartotti csapata nyerte meg.

Június 22.
Országos döntő Pálhalmán
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BV. INTÉZET

Idén első alkalommal a Pálhalmai Országos Bv.
Intézet volt a házigazdája a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Kispályás Labdarúgó-bajnokság döntőjének. A selejtező mérkőzések a hat regionális győztes csapat részvételével a dunaújvárosi
vidámpark helyén kialakított műfüves pályán
kezdődtek el reggel Szabó Zoltán bv. ezredes, a
BvOTRK igazgatójának megnyitójával. Az országos bajnok a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
csapata lett.
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Szeptember 27.

Szeptember 29–30.

2016. évi Országos Lőbajnokság

Kutyavezetők és Szolgálati Kutyáik
VI. Országos Versenye

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
SZERVEZÉSÉBEN
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ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BV. INTÉZET

A Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén tartották a Büntetés-végrehajtási Szervezet idei
országos lőbajnokságát. A bajnokság megújult
versenyszámokkal és harminc csapat részvételével zajlott. A vegyes párosban, egyéniben és
a csapatvégeredmények tekintetében is a Heves
Megyei Bv. Intézet lett az első, a Szegedi Fegyház
és Börtön csapata pedig a második helyezett. A
díjakat Schmehl János bv. vezérőrnagy adta át.

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet rendezte
meg a Kutyavezetők és Szolgálati Kutyáik VI.
Országos Versenyét, amelyen a visegrádi négyek országai (Csehország, Lengyelország,
Magyarország, Szlovákia), a társ rendvédelmi
szervek közül a rendőrség és a NAV, valamint
tizennyolc bv. intézet csapata vett részt. A kétnapos verseny során fizikai, ügyességi, nyomkövető, őrző-védő és kábítószer-kereső kategóriában
mérték össze tudásukat a kutyák és gazdáik. A
rendezvényt Fok Róbert bv. ezredes, a Biztonsági
Szolgálat vezetője nyitotta meg.

Október 11.

Október 17.

NAV Hadifegyveres Emlékverseny

2016. évi Országos Judobajnokság

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
SZERVEZÉSÉBEN

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
SZERVEZÉSÉBEN

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési
Főigazgatósága a Márianosztrai Fegyház és
Börtön lőterén rendezte meg a Meghívásos
Hadilőfegyveres Lőverseny, Arnold Mihályemlékversenyt. A büntetés-végrehajtás (Molnár
Gyula bv. alezredes, Varga Zoltán bv. őrnagy és
Kocsis Zsolt bv. százados) az összesített csapatversenyben és a pisztolycsapatversenyben egyaránt az első helyen végzett.

Az UTE Megyeri úti sportcsarnokában rendezték
meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2016. évi
Országos Judobajnokságát. A BvOTRK által szervezett versenyen 14 csapat és 98 versenyző indult.
A győzteseknek Schmehl János bv. vezérőrnagy,
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási
helyettese adta át a kupákat és az okleveleket.
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Október 19.

November 18.

Országos Sakkbajnokság, 2016

Remek szereplés a
Belügyminisztérium fekvenyomóbajnokságán

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Országos
Sakkbajnokságának döntőjére – a BvOTRK szervezésében – az Újhegyi Úti Oktatási Központban
került sor. A döntőn hat bv. intézet sakkozói vettek részt. A rendezvényt Nádasi Béla bv. ezredes,
oktatási igazgatóhelyettes nyitotta meg, a díjakat
pedig Szabó Zoltán bv. ezredes, igazgató adta át.
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet versenyzői
kiemelkedő eredményeket értek el az Országos
Rendőr-főkapitányság Kiképző Központjában
megrendezett IV. Tornyos-kupa BM fekvenyomó
magyar bajnokságon. Az Országgyűlési Őrség által szervezett versenyen összesen 8 bv. szerv 22
sportolója vett részt. A férfi felnőtt kategóriában
részt vevő 15 belügyi szerv közül a büntetés-végrehajtás versenyzői voltak a legeredményesebbek. A díjakat Tóth László ogy. dandártábornok,
az Országgyűlési Őrség parancsnoka, Vincze P.
Márton, a ROKK Rendészeti Szervek Kiképző
Központ vezetője, valamint Nádasi Béla bv. ezredes, a BvOTRK oktatási igazgatóhelyettese adta át.

December 1.
Mikulás-kupa Lőverseny
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mikulás-kupa
Lőversenyén összetett csapat versenyszámban,
továbbá a „Három Télapó” csapatversenyszámban I. helyezést ért el a BvOTRK csapata (Molnár
Gyula bv. alezredes, Varga Zoltán bv. őrnagy és
Kocsis Zsolt bv. százados).

December 8.
Pálhalma nyerte a 2016. évi országos
pontszerző sportbajnokságot
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A 2016. évi országos pontszerző sportbajnokság
ünnepélyes eredményhirdetésén a nagyszerű teljesítményekért járó díjakat Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és
informatikai helyettese adta át. Az első helyezést a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet, a másodikat a Szegedi Fegyház és Börtön,
a harmadikat a Márianosztrai Fegyház és Börtön,
a negyediket a Fővárosi Bv. Intézet, az ötödiket a
Budapesti Fegyház és Börtön, a hatodikat pedig
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet érte el.
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Január 14.

Február 15.

Március 1–4.

Ügyvezető igazgatói értekezlet a
Bv. Holding Kft.-nél

Megbotlottam, elmesélem életem
történetét

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BV. INTÉZET

Szakmai tapasztalatcsere a koszovói
büntetés-végrehajtási szervezet
vezetőivel

Ügyvezető igazgatói értekezletet tartottak a Bv.
Holding Kft. új, Rózsa utcai székházában, amelyen Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok, valamint Lajtár József bv. vezérőrnagy,
az országos parancsnok gazdasági és informatikai
helyettese is értékelte a 2015-ös évet.

Bűnmegelőzési előadás keretében három fogvatartott mesélte el élete történetét hátrányos helyzetű fiataloknak.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Február 26.
Január 20.
Kiválóan végezte a munkáját a
büntetés-végrehajtás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Áldozatkészen, szakszerűen, törvényesen, fegyelmezetten, mindent összevetve kiválóan végezte a
munkáját a büntetés-végrehajtás a 2015-ös évben
– mondta Tasnádi László, a Belügyminisztérium
rendészeti államtitkára a szervezet tevékenységét
értékelő és a 2016-os év fő feladatait meghatározó
értekezleten a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai
objektumának színháztermében.

Évértékelés a parancsnokságon
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Ahogy minden büntetés-végrehajtási intézetben, úgy az országos parancsnokságon is értékelték a 2015-ös év tevékenységét a szervezet
vezetői. Az állományértekezletet a Fővárosi Bv.
Intézet Venyige utcai objektumának színháztermében tartották.

Magyarországon tett látogatást a koszovói büntetés-végrehajtási szervezet háromfős delegációja
Sokol Zogaj megbízott országos parancsnok vezetésével.
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Március 10.
Ünnepi elismerések március 15-e
alkalmából
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet központi ünnepségén nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok miniszteri és országos parancsnoki
jutalmakat adott át a kiemelkedő teljesítményt

nyújtó kollégáknak a Fővárosi Bv. Intézet Venyige
utcai objektumában.

103

Március 11.
Március 15-ei elismerések a
Belügyminisztériumban
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kontrát Károly miniszterhelyettes, parlamenti
államtitkár büntetés-végrehajtási dolgozóknak

is kitüntetéseket és elismeréseket adott át a
Belügyminisztérium
Márványaulájában,
az
1848–49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Március 11.
Vezérőrnagyi előléptetés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére
a hosszú időn át végzett kimagasló szolgálati
tevékenysége elismeréséül előléptette büntetésvégrehajtási vezérőrnaggyá Schmehl János bv.
dandártábornokot, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási
helyettesét.

ÉVKÖNYV 2016

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Március 31.

104

105

Mezőgazdasági szakmai nap
Gödöllőn
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Március 17.
Ügyvezetői értekezlet a Gyűjtőben
és a BUFA-ban
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Budapesti Fegyház és Börtönben találkoztak a
kft.-k ügyvezető igazgatói. Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok, valamint Lajtár
József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese is értékelte a
bv. gazdasági társaságait.

A büntetés-végrehajtási agrárgazdaságokat
érintő aktuális kérdésekről szóló szakmai napot
tartottak a Bv. Holding Kft. szervezésében a gödöllői Szent István Egyetemen, a Tudástranszfer
Központ Kari Dísztermében. A rendezvényen
a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, a Bakoduett Kft. mezőgazdasági tanácsadó cég vezetői és a házigazda
Szent István Egyetem professzora mellett előadást
tartottak a társaságok vezetői is. A szakmai nap
zárásaként az elhangzottakat Lajtár József bv.
vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági
és informatikai helyettese és Nagy László, a Bv.
Holding Kft. ügyvezető igazgatója foglalta össze.

Április 6.
Elismerések a Magyar Rendvédelmi
Kar közgyűlésén
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Rendvédelmi Kar rendes, egyben ünnepi közgyűlését tartotta, amelynek keretében a
Rendvédelemért Emlékéremmel ismerték el kollégáink munkáját is.

Május 2.
Új képzések a palettán
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Áprilisban megkezdődött az a nagyszabású továbbképzési programsorozat, amely a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság Humán
Szolgálata szervezésében és a Közszolgálati
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság közreműködésével közel 1200 kolléga számára biztosít képzési lehetőséget.

Május 2.
Hazánkba látogatott a Svájci
Keresztény Rendőrszövetség és a
Svájci Evangéliumi Börtönmisszió
delegációja

delegáció tagjai – magyarországi programjuk alatt
– a Fővárosi Bv. Intézetbe és a Tököli Országos Bv.
Intézetbe is ellátogattak.

Május 11.
Ügyvezető igazgatói értekezlet
Állampusztán
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetben találkoztak a bv. gazdasági társaságainak ügyvezető igazgatói. A munkát Lajtár József
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese értékelte.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Magyarországra látogatott a Svájci Keresztény
Rendőrszövetség és a Svájci Evangéliumi
Börtönmisszió delegációja. A küldöttség tagjait
a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában Schmehl
János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese fogadta. A
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Május 25.
Lezárult a pártfogó felügyelők
és reintegrációs tisztek szakmai
képzése
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Május 20.
A Honvédelemért Kitüntető Cím az
országos parancsnoknak
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A magyar honvédelem napja alkalmából központi
ünnepséget tartottak a Stefánia-palotában. A május 20-án rendezett eseményen több kitüntetést
és elismerést is kiosztottak az elmúlt időszakban
a honvédelem ügyéért nyújtott kiemelt teljesítményért, valamint a tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való helytállásért. A kitüntetettek között szerepelt Csóti András bv. altábornagy,
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is.

Május 24.
Törvényességi felügyeleti
munkaértekezlet a Gyűjtőben

Eredményes szakmai továbbképzés-sorozaton
vannak túl a büntetés-végrehajtási intézetek bv.
pártfogó felügyelői és reintegrációs tisztjei. A BM
által finanszírozott projekt a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységek fejlesztését tűzte ki célul. A tapasztalatok mindenhol pozitívak voltak.

Június 3.
Pedagógusnapi köszöntések
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A szervezet központi pedagógusnapi ünnepségén – június 3-án – a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központjának budapesti objektumában kaptak elismeréseket a kiemelkedő szakmai teljesítményt
nyújtó kollégák.

Június 13.

Június 26.

Hessz FM, a rádió - Vigyázat, az
ajtók záródtak!

Tisztavatás a Kapisztrán téren

FŐVÁROSI BV. INTÉZET

Megszólalt Magyarország első női börtönrádiója,
a Hessz FM.

Június 16–19.
Első női börtöncursillo Kalocsán

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén
ismét a budai Várban tartotta tisztavatási ünnepségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kara. A június 26-ai
Kapisztrán téri ünnepélyen a büntetés-végrehajtás kötelékébe tartozó tisztek is letették esküjüket.

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Kalocsai Fegyház és Börtönben tartották az
első női börtöncursillót. A négynapos lelkigyakorlaton tíz fogvatartott és nyolc előadó vett részt,
köztük dr. Székely János, Budapest-Esztergom
Főegyházmegye segédpüspöke is, aki a program lelki
vezetője volt.

Június 22.

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Együtt, hatékonyan

Szakmai konzultáció keretében értékelték a Budapesti Fegyház és Börtönben
végzett törvényességi felügyeleti tevékenység elmúlt féléves tapasztalatait.
A Fővárosi Főügyészséget a Büntetésvégrehajtási Törvényességi Felügyeleti és
Jogvédelmi Önálló Osztály megbízott vezetője, dr. Székely István János, valamint
dr. Molnárné dr. Mitúk Julianna bv. ügyész
képviselte.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Együttműködési megállapodást kötött az Országos
Rendőr-főkapitányság és a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága. A megállapodás hatálya
a két szervezet valamennyi szintjére kiterjed, a közöttük lévő szakmai együttműködést erősíti.
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Július 20.

Július 27–29.

Családbarát munkahely lett a
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

Hazánkba látogatott a grúz bv.
szervezet delegációja

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Július 1.

Július 2.

Semmelweis-napi elismerések

A szombathelyi bv. intézet is
bemutatkozott a Múzeumok Éjszakáján

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Semmelweis-nap alkalmából belügyminiszteri és
országos parancsnoki elismerésekben részesültek
az egészségügyi területen dolgozó kollégáink.

SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BV. INTÉZET

Immáron harmadik alkalommal nyitotta meg kapuit a Szombathelyi Törvényszék a Múzeumok
Éjszakája sorozat keretén belül, és adott otthont
már hagyományosan a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet kiállításainak és
programjainak is.

Július 18–19.
Szakmai látogatáson vett részt
hazánkban az albán bv. szervezet
delegációja
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok
meghívására az Európai Bizottság TAIEX programjának keretében Magyarországra látogatott az
albán büntetés-végrehajtási szervezet háromfős
delegációja. A szakmai tapasztalatcsere kiemelt
célja a fogvatartotti munkáltatás, valamint a kockázatelemzési rendszer megismerése volt.

Átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hatodik alkalommal meghirdetett Családbarát
munkahely pályázat díjait. A Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága mellett az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint
a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet is
részesült a kitüntető elismerésben.

Július 26.
Megújuló együttműködés – 30 éve
partnerségben
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Ismét megújította együttműködési megállapodását a Magyar Vöröskereszt és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága. Az egyezményt Kardos István, a Magyar Humanitárius
Szervezet főigazgatója és Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok írta alá a Magyar
Vöröskereszt székházában.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az Európai Bizottság TAIEX programja keretében
a grúz büntetés-végrehajtási szervezet háromfős
delegációja érkezett hazánkba. A küldöttséget Zaza
Grigolia országos parancsnokhelyettes vezette.

Augusztus 8–10.
Grúz miniszteri látogatás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Háromnapos
hivatalos
látogatást
tett
Magyarországon Kakha Kakhishvili, Grúzia büntetés-végrehajtásért és pártfogó felügyeletért felelős minisztere és kísérete.

Augusztus 18.
Elismerések augusztus 20-a
alkalmából
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Köztársasági és belügyminiszteri elismerésben részesültek kollégáink állami ünnepünk, augusztus
20-a alkalmából a Belügyminisztériumban, illetve
az Országos Parancsnokságon tartott ünnepségeken.
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Augusztus 18.

Szeptember 19–22.

Magas állami kitüntetés a büntetésvégrehajtás két vezetőjének

Hazánkba látogattak a svájci
börtönmissziós szervezetek vezetői

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
kimagasló szakmai munkájáért elismerésben
részesítette Csóti András bv. altábornagyot és
Lajtár József bv. vezérőrnagyot augusztus 18-án,
a Belügyminisztériumban.

Szeptember 19-e és 22-e között Magyarországra látogattak a svájci börtönmissziós szervezetek vezetői.

111

Október 14.

Október 17–20.

Rangos polgárőr-elismerés az
országos parancsnoknak

Cseh delegáció látogatott hazánkba

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az Országos Polgárőr Szövetség október 23-a
tiszteletére, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézetben rendezett központi ünnepségén Csóti
András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka a polgárőrség legrangosabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr
Érdemrendet vehette át.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
és a Cseh Köztársaság Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága közötti együttműködési megállapodás alapján Magyarországra látogatott a Cseh Köztársaság Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságának négy munkatársa.
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Október 19.

Október 20.

Október 24–25.

November 3.

Dr. Budai István dandártábornoki
kinevezése

Elismerések nemzeti ünnepünk
alkalmából

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Szakmai látogatáson vett részt
hazánkban a lengyel bv. szervezet
delegációja

Börtönlelkészeket és börtönmissziót
végző önkénteseket tüntetett ki az
államtitkár

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül
büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte
ki dr. Budai István bv. ezredest, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön parancsnokát. A kinevezést a
Sándor-palotában rendezett ünnepélyen adták át.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956. évi
forradalom és szabadságharc kezdetének 60.,
valamint a köztársaság kikiáltásának 27. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak a
Belügyminisztérium Márványaulájában a BM alá
tartozó szervek részére. Az ünnepségen több kollégánk is elismerésben részesült, amelyet Kontrát
Károly parlamenti államtitkár adott át. Október
21-én, a Büntetés-végrehajtási Szervezet központi
ünnepségén, a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok adta át a miniszteri és országos parancsnoki jutalmakat a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó kollégáknak.
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Szakmai látogatásra érkezett Magyarországra
Patryk Jaki, a lengyel igazságügyi minisztérium
államtitkára, valamint Jacek Kitliński tábornok, a
lengyel büntetés-végrehajtási szervezet országos
parancsnoka. A látogatás fő célja a fogvatartotti
munkáltatás rendszerének megismerése volt.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság (MTB) és
a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete
(BMSZ) közösen tartotta meg éves rendes közgyűlését és konferenciáját a Református Zsinati
Hivatal dísztermében. A rendezvényen Soltész
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára több díjat is átadott.

Október 27.
120 év nagy idő, de a hosszú múlt
stabil jövőt jelent
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Budapesti Fegyház és Börtön fennállásának
120. évfordulójára rendezett ünnepi állományértekezletet tartottak a Kozma utcai intézetben.
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alternatív büntetés-végrehajtási módszerekről, a
reintegrációs őrizet működéséről, technikai feltételeiről, jogszabályi hátteréről és a jogintézmény
bevezetése óta elért eredményekről kívánt tájékozódni. A vendégeket Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese fogadta.
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November 15.

November 16.

Kínai delegáció járt a BvOP-n

Érték az egészség

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET,

A Kínai Népköztársaság Csianghszi tartomány
igazságügyi minisztériumának képviselői ellátogattak a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságára. A hattagú delegáció az

„(M)érték-e az egészség?” címmel rendezték meg
a harmadik egészségnapot a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságán.
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November 17.

November 21.

Elnyertük a Legjobb Női Munkahely
különdíját

Ötéves a Mesekör program

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BV. INTÉZET

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség
(MNKSZ) rendezte a „Legjobb Női Munkahely
2015” Pályázat ünnepélyes díjátadóját. Az eseményen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
kapta a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriájában a „Legjobb Női
Munkahely 2015” különdíját.

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését segítve számos civil szervezet vesz részt
a büntetés-végrehajtás munkájában, melynek
egyik jó példája a Balassagyarmaton működő
Mesekör program. A Balassagyarmati Fegyház
és Börtönben beszélgettek szakemberek az ötéves
program tapasztalatairól és eredményeiről.

November 29.
Román büntetés-végrehajtási
szakemberek tapasztalatcseréje
Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Kétnapos tapasztalatcsere során a fogvatartottak
munkáltatásáról tájékozódott a román büntetésvégrehajtás országos parancsnokhelyettese.
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bv. tanácsos,
országos parancsnok

Schmehl János bv. vezérőrnagy,

Biczó László bv. dandártábornok,

bv. főtanácsos,
az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese

XV

Lajtár József bv. vezérőrnagy,

XIII
XIV
VI
XII

I

V

bv. főtanácsos,
az országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

XVI

VII

bv. főtanácsos,
parancsnok

BUFA Budapesti Faipari
Termelő és Kereskedelmi Kft.
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 261 3961
www.bufa.hu
bufa@bufa.hu
Váradi Balázs bv. ezredes,

VIII

X
XVII

XI

Budapesti Fegyház és
Börtön
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 432 5900
bv.gov.hu/budapesti
bfb.uk@bv.gov.hu

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,

II

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

IX
XIX
XX

XVIII

XXI

bv. tanácsos,
ügyvezető igazgató

I. objektum
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5–11.
+36 1 475 5500
bv.gov.hu/fovarosi
fovaros.uk@bv.gov.hu
II. objektum
1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25–27.
+36 1 488 5010
III. objektum
1108 Budapest, Maglódi u. 24.
+36 1 432 2600
Cséri Zoltán bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos,
parancsnok

Bv. Holding Kft.

Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet

1064 Budapest, Rózsa utca 75–79.
+36 1 301 8461
www.bvholdingkft.hu
bvholdingkft@bvholdingkft.hu

1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 264 2662
bv.gov.hu/imei
imei.uk@bv.gov.hu

Nagy László ny. bv. ezredes,

Dr. Hamula János

ügyvezető igazgató

XXII

Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet

főigazgató főorvos

XXIII
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Nemzeti Közszolgálati
Egyetem,
Rendészettudományi Kar,
Büntetés-végrehajtási
Tanszék
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
+36 1 392 3526
bv.gov.hu/bv-tanszek
RTK_Buntetes-vegrehajtasi_Tanszek@
uni-nke.hu
Prof. dr. Ruzsonyi Péter
c. bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos,
tanszékvezető, egyetemi tanár
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Tököli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet
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2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
bv.gov.hu/tokol
tokol.uk@bv.gov.hu
Pesti Ferenc bv. ezredes,
bv. tanácsos,
parancsnok

Márianosztrai Fegyház és
Börtön
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
+36 27 620 400
bv.gov.hu/marianosztra
nosztra.uk@bv.gov.hu
Tóth Gábor bv. ezredes,
bv. tanácsos,
parancsnok

Nostra Vegyesipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
+36 27 370 005
www.nostrakft.hu
nostra.kft@invitel.hu
Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy,
ügyvezető igazgató

Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete (Tököl)
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
bv.gov.hu/tokol
tokol.uk@bv.gov.hu
Pesti Ferenc bv. ezredes,
bv. tanácsos,
mb. parancsnok

Duna Papír Termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 531 845
www.dunapapir.hu
dunapapir@invitel.hu

Váci Fegyház és Börtön
2600 Vác, Köztársaság u. 62–64.
+36 27 620 300
bv.gov.hu/vac
vac.uk@bv.gov.hu
Kopcsik Károly bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos,
parancsnok

Duna-Mix Ipari,
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.
+36 27 501 575
www.dunamix.hu
info@dunamix.hu
Szakolczai Lóránt bv. ezredes,
ügyvezető igazgató

Büntetés-végrehajtás
Központi Kórház
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
bv.gov.hu/korhaz
korhaz.uk@bv.gov.hu
Dr. Takács Valéria ny. bv. orvos ezredes,
főigazgató főorvos

Fogarasi László bv. ezredes,
bv. főtanácsos,
ügyvezető igazgató
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Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
+36 26 347-655
bv.gov.hu/bvotrk
pilis.uk@bv.gov.hu
Telephely: Igal
7275 Igal, Gábor u. 6.
+36 82 372-316
igal.uk@bv.gov.hu
Telephely: Oktatási Központ
1108 Budapest, Újhegyi út 9–11.
+36 1 261 7011
oktatasi.uk@bv.gov.hu
Szabó Zoltán bv. ezredes,
bv. főtanácsos,
igazgató
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Balassagyarmati Fegyház és
Börtön

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
+36 35 501 170
bv.gov.hu/balassagyarmat
bgyarmat.uk@bv.gov.hu

3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
+36 46 502 640
bv.gov.hu/miskolc
miskolc.uk@bv.gov.hu

Dr. Budai István bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos,
parancsnok

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetésvégrehajtási Intézete (Szirmabesenyő)

Ipoly Cipőgyár Termelő és
Szolgáltató Kft.

3711 Szirmabesenyő, Miskolci út. 3.
+36 46 500 500

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
+36 35 501 279
www.ipolycipo.hu
ipoly@ipolycipo.hu
Nemszilaj Sándor bv. ezredes,
bv. főtanácsos,
ügyvezető igazgató

Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos,
parancsnok

Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

Magyar Büntetés-végrehajtás
Múzeumi Kiállítóhelye

3300 Eger, Törvényház u. 2.
+36 36 412 722
bv.gov.hu/eger
eger.uk@bv.gov.hu

bv.gov.hu/bortonmuzeum
info@bortonmuzeum.hu
Fenntartója: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Juhász Barbara bv. alezredes,
mb. parancsnok

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út. 35.
+36 47 523 560
bv.gov.hu/satoraljaujhely
saujhely.uk@bv.gov.hu
Rózsahegyi Tamás bv. ezredes,
bv. főtanácsos,
parancsnok
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Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
+36 52 526 210
bv.gov.hu/debrecen
debrecen.uk@bv.gov.hu

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.
+36 42 411 400
bv.gov.hu/nyiregyhaza
nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu

Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes,

Drotár Zsolt bv. ezredes,

bv. tanácsos,
parancsnok

bv. főtanácsos,
parancsnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet

5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a
+36 56 512 750
bv.gov.hu/szolnok
szolnok.uk@bv.gov.hu

4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
+36 42 524 900
bv.gov.hu/tiszalok
tiszalok.uk@bv.gov.hu

Horváth Ákos bv. alezredes,

Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok,

mb. parancsnok

bv. főtanácsos,
parancsnok
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Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Kft.

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és
Vegyesipari Kft.

6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
+36 78 563 630
www.adorjantex.hu
konfekci@t-online.hu

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
+36 62 426 679
www.nagyfaalfold.hu
inform.nagyfalkft@vnet.hu

Koncz Klára bv. ezredes,

Borsi János bv. ezredes,

bv. főtanácsos,
ügyvezető igazgató

ügyvezető igazgató

Sátoraljaújhelyi kirendeltség

Bács-Kiskun Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
+36 47 322 721
abrand@t-online.hu
Kirendeltségvezető:

6001 Kecskemét, Mátyási u. 2.
+36 76 483 783
bv.gov.hu/kecskemet
kecskemet.uk@bv.gov.hu

Kocsi Zoltán bv. ezredes,

Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet

Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

6327 Állampuszta, Fő utca 1.
+36 78 407 860
bv.gov.hu/allampuszta
apuszta.uk@bv.gov.hu

5700 Gyula, Béke sugárút 38.
+36 66 362 165
bv.gov.hu/gyula
gyula.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes,

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes,

parancsnok

parancsnok

Állampusztai Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Kft.

Kalocsai Fegyház és Börtön

II. objektum

6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
+36 78 467 930
bv.gov.hu/kalocsa
kalocsa.uk@bv.gov.hu

6728 Szeged, Dorozsmai út 25–27.
+36 62 554 860

6327 Állampuszta, Fő utca 1.
+36 78 407 860
www.allampusztaikft.hu
aptakft@t-online.hu
Schneider Gyula ny. bv. ezredes,
ügyvezető igazgató

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes,
bv. főtanácsos,
parancsnok

ügyvezetőigazgató-helyettes

Szegedi Fegyház és Börtön
I. objektum
6724 Szeged, Mars tér 13.
+36 62 554 970
bv.gov.hu/szeged
szeged.uk@bv.gov.hu

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetésvégrehajtási Intézete (Kecskemét)
6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.
+36 76 485 900
Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes,
parancsnok

III. objektum
6750 Algyő-Nagyfa
+36 62 620 800
nagyfa.uk@bv.gov.hu
Tikász Sándor bv. dandártábornok,
parancsnok
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Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

Annamajori Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Kft.

2741 Baracska-Annamajor
+36 22 454 023
bv.gov.hu/kozep-dunantuli
baracska.uk@bv.gov.hu

2471 Baracska, Annamajor 1.
+36 22 454 099
www.annamajor.hu
annamajor@t-online.hu

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.
+36 22 515 214
fehervar.uk@bv.gov.hu
2462 Martonvásár
+36 22 580 202
Szeidl Tamás bv. ezredes,
mb. parancsnok

Laczkó Lóránt bv. ezredes,
ügyvezető igazgató

Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet
2407 Dunaújváros-Pálhalma
+36 25 531 100
bv.gov.hu/palhalma
palhalma.uk@bv.gov.hu
Balázs Péter bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos,
parancsnok

Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Kft.
2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
+36 25 286-514, +36 25 531 100
www.agrospec.hu
p@agrospec.hu
Szántó József
ügyvezető igazgató

Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12.
+36 88 591 570
bv.gov.hu/veszprem
veszprem.uk@bv.gov.hu
Németh Éva bv. ezredes,
bv. főtanácsos,
parancsnok
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129

Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön

Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

Tolna Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

9021 Győr, Jókai u. 18.
+36 96 312 566
bv.gov.hu/gyor
gyor.uk@bv.gov.hu

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.
+36 99 511 530
bv.gov.hu/sopronkohida
sopron.uk@bv.gov.hu

9700 Szombathely, Söptei út
+36 94 516 700
bv.gov.hu/szombathely
szombathely.uk@bv.gov.hu

7621 Pécs, Papnövelde u. 7–11.
+36 72 520 100
bv.gov.hu/pecs
pecs.uk@bv.gov.hu

7100 Szekszárd, Béla tér 4.
+36 74 505 830
bv.gov.hu/szekszard
szekszard.uk@bv.gov.hu

Mihály Attila bv. ezredes,

Nyima Tamás bv. ezredes,

Dömény Sándor bv. vezérőrnagy,

Dékány Zsolt bv. ezredes,

Soczó László György bv. ezredes,

bv. főtanácsos,
parancsnok

bv. főtanácsos,
parancsnok

mb. parancsnok

bv. főtanácsos,
parancsnok

parancsnok

Sopronkőhidai Ipari és
Szolgáltató Kft.
9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.
+36 99 511 246
www.skhkft.hu
skipari@skiparikft.t-online.hu
Farkas György
ügyvezető igazgató

Zala Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet
8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.
+36 92 313 433
bv.gov.hu/zalaegerszeg
zalaeg.uk@bv.gov.hu
Simon Attila bv. ezredes,
bv. főtanácsos,
parancsnok

Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 19.
+36 82 529 740
bv.gov.hu/kaposvar
kaposvar.uk@bv.gov.hu
Nagy István bv. ezredes,
parancsnok
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