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Tisztelt Olvasó!

Köszönöm	figyelmét	 és	 érdeklődését,	 amellyel	 a	
büntetés-végrehajtás	 személyi	 állományának	 és	
szervezetének a társadalmi elvárásoknak és a jogi 
környezettel	 összhangban	 végzett	 áldozatos	 és	
felelősségteljes	munkáját	kíséri.	

Bízom	 benne,	 hogy	 2018-as	 Évkönyvünket	 ol-
vasva	 átfogó	módon	 kap	 képet	 az	 elmúlt	 évben	
elvégzett	 feladatainkról,	 szervezeti	 és	 szakmai	
fejlődésünkről,	 megújulásunkról,	 amely	 kapcsán	
hatékonyan	álltunk	„Az	igazság	védelmében”.

Dr. Tóth Tamás	bv.	vezérőrnagy,	bv. tanácsos
országos parancsnok

Tisztelt Olvasó!

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,  
bv. tanácsos

országos parancsnok

A büntetés-végrehajtás	 egyik	 kiemelkedő	 ese-
ménye	az	egész	évi	tevékenységet,	és	annak	

eredményeit	 bemutató	 Évkönyv	 megjelenése,	
melyben	számot	adhatunk	a	jogszabályban	meg-
határozott	 és	 az	 önként	 vállalt	 feladataink	 vég-
rehajtásában	 elért	 sikereinkről,	 munkatársaink	
helytállásáról.	 Minden	 évben	 megtapasztalhat-
juk,	 hogy	 a	 szakmai	 döntéshozók,	 a	 társszervek	
és	más	szervezetek	kiemelt	figyelemmel	olvassák	
kiadványunkat.	

Az	elmúlt	évben	folytattuk	szervezeti	és	szakmai	
megújulásunkat.	A	stratégiai	célokban	meghatá-
rozottakat	hatékonyan,	jogszerűen	és	szakszerűen	
hajtottuk	végre.	Kiemelt	 feladataink	közé	 tarto-
zott	 a	 férőhelybővítés,	 szervezetünk	 állomány-
megtartó	 képességének	 növelése,	 a	 visszaesés	
csökkentése,	 továbbá	 a	 fogvatartottak	 foglal-
koztatási	 lehetőségeinek	 fejlesztése	 és	 bővítése,	
melynek	eredményeként	biztosított	volt	a	fogva-
tartotti	foglalkoztatás	teljeskörűsége.

Intézeteink,	 intézményeink	 és	 gazdasági	 társa-
ságaink	 infrastruktúráját,	 az	 európai	 normának	
megfelelő	fogvatartási	és	a	szakmai	igényeket	ki-
elégítő	munkakörnyezetet	a	költségvetési	keretek	
biztosította	 lehetőségekhez	 alkalmazkodva	 költ-
séghatékony	 módon	 fejlesztettük,	 korszerűsítet-
tük.	Költségvetési	keretünk	biztosította	törvényes	
működésünk	hátterét,	és	a	központi	ellátásért	fe-
lelős	szervként	is	teljesítettük	feladatainkat.

A	sikeres	feladatellátás	záloga	az	elkötelezett	sze-
mélyi	 állomány,	 melyet	 szakterületi	 képzésekkel	
és	 továbbképzésekkel	 készítünk	 fel	 a	mindenna-
pok	kihívásaira.	

Szervezetünk	 törvényben	meghatározott	 felada-
tát	–	az	elítéltek	társadalomba	való	beilleszkedé-
sének támogatását – az oktatási és szakképzési 
tevékenység,	 a	 piacképes	 szakmai	 ismeretek	
elsajátításának	 és	 gyakorlásának	 biztosításával	
hajtotta	 végre.	 Az	 elmúlt	 évben	 is	 folytatódott	
intézeteink,	 intézményeink	 és	 gazdasági	 társa-
ságaink	 működéséhez	 és	 tevékenységéhez	 kap-
csolódó	 infrastrukturális	 hálózatok,	 energetikai	
rendszerek	 felújítása,	 és	 a	 fogvatartás,	 illetve	 a	
termelés	biztonságát	erősítő	eszközök	beszerzése,	
korszerűsítése.

A	 Büntetés-végrehajtás	 Szervezete	 a	 belügyi	 és	
rendészeti	kommunikáció	alapelvei	szerint	össze-
hangolt	 tájékoztatással	 és	 egységes	 üzenetekkel	
szólította	meg	a	munkánk	iránt	érdeklődő	szerve-
zeteket.	Nagy	sikerként	értékelhető,	hogy	a	BvOP	
új	honlapja	az	elmúlt	évben	elnyerte	az	Év	hon-
lapja	díj	elismerést.

Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	kollégáink	szakmai	
ismereteikkel	és	felkészültségükkel	hozzájárultak	
Magyarország	közbiztonságához.
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet (a továbbiak-
ban	Bv.	Szervezet)	a	2018.	évben	törvényesen	és	
jogszerűen	működött,	 alapfeladatait	 szakszerűen	
hajtotta végre. 

Stratégiai	 céljaival	 összhangban	 a	 rendelkezésre	
álló	fejlesztési	forrásokat	célszerűen,	hatékonyan,	
tervezetten	 használta	 fel	 működési	 feltételeinek	
biztosítása	 érdekében.	 A	 rendelkezésre	 álló	 erő-
források	 költséghatékony	 felhasználása	 érdeké-
ben elvégeztük a végrehajtási kockázatok elem-
zését.	Tevékenységünkben	biztosított	volt	a	belső	
kontrollfolyamatok	 elvárásaiban	 meghatározott	
szabályozottság.	 A	 2018-as	 év	 sikerei	 visszaiga-
zolást adtak szervezetünk társadalmi és szakmai 
elfogadottságáról,	amely	erősítette	a	személyi	ál-
lomány	hivatástudatát,	elhivatottságát,	valamint	
azokat	a	folyamatokat,	amelyek	a	szervezeti	kul-
túránk	ápolására	és	erősítésére	irányultak.

A	Magyarország	 kormánya	 által	 meghatározott	
kormányprogramok	Szervezetünk	 számára	 előírt	
feladatainak	hatékony	és	ütemezett	végrehajtását	
–	 a	 férőhelybővítési	 programot,	 a	 fogvatartotti	
reintegrációs	tevékenységet,	a	teljes	körű	foglal-
koztatás	biztosítását	–	sikeresen	teljesítettük.

A Büntetés-végrehajtás Szervezete példamutató 
módon	 építette	 a	 társadalmi	 elvárásoknak	meg-
felelő,	a	társadalom	bizalmát	erősítő	programjait,	
minden	 büntetés-végrehajtási	 intézet	 együttmű-
ködése	a	társadalmi,	a	szakmai	és	a	vallási	szer-
vezetekkel	 kiegyensúlyozott	 volt.	 A	 Szervezet	
előremutató	 programjait	 a	 fogvatartottak	 és	 a	

személyi	 állomány	 részvételével	 hajtotta	 végre,	
kiérdemelve	 ez	 által	 együttműködő	 partnereink	
elismerését.

A	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	–	megfelelve	a	
fejlesztéspolitikai	elvárásoknak	és	a	feladatellátás	
magas	 szintű	 követelményeinek	 –	 biztosította	 a	
működéséhez	 szükséges	 szabályozási	 környezet	
által	 elvárt	 feltételrendszereket.	 Innovatív	 infor-
matikai és logisztikai megoldások alkalmazásával 
járult	hozzá	a	fogvatartás	biztonságának	és	rend-
jének	 fenntartásához.	 Költséghatékony	 és	 a	 kor	
elvárásainak	megfelelő	műszaki	megoldások	biz-
tosításával	 jelentős	 számú	 ingatlan-fenntartási,	
-karbantartási	és	-felújítási	tevékenységet	végez-
tünk	el,	a	lehető	legnagyobb	arányú	fogvatartotti	
munka	felhasználásával,	és	járultunk	hozzá	a	fog-
vatartás	körülményeinek	és	a	személyi	állomány	
munkavégzési	feltételeinek	javításához.

Nemzetközi	 kapcsolataink	 erősödtek,	 a	 társszer-
vekkel	 való	közös	 feladatellátás	újabb	 formái	 le-
hetőséget	adtak	a	közösen	végrehajtandó	szakfel-
adatok	 operatív	 tervezésére	 és	 a	 jó	 gyakorlatok	
megosztására.

Megállapítható,	hogy	a	2018.	évi	sikerek	megerő-
sítették	 Szervezetünk	 elismertségét,	 feladataink	
végrehajtását	elöljáróink	kiválóra	értékelték.

2018
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TOBORZÁS  

2017-től	2018.	december	31-ig	összesen	7	127	ön-
életrajz	érkezett	be	a	meghirdetett	álláshelyekre.	
A	beérkezett	önéletrajzok	feldolgozását	követően	
fizikai	 alkalmasság	 1	 297	 fő,	 pszichikai	 alkal-
masság	 1	 098	 fő,	 egészségi	 alkalmasság	 996	 fő	
kapcsán	 került	 megállapításra.	 Az	 alkalmassági	
vizsgálatokat,	illetve	a	kifogástalan	életvitel	ellen-
őrzését	követően	összesen	924	fő	felvétele	történt	
meg.	Ebből	a	 létszámból	882	fő	hivatásos,	37	fő	
közalkalmazotti,	 5	 fő	 kormánytisztviselői	 jogvi-
szonyt	létesített.	

A	fentieken	belül	fontos	kiemelni	a	Kiskunhalasi	
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kap-
csán	 zajló	 toborzási	 tevékenységet.	 A	 bv.	 inté-
zet	 személyi	 állományának	 feltöltése	 érdekében	
Kiskunhalas	 belvárosában	 2018.	 október	 3-án	
Toborzó	 Iroda	 került	 megnyitásra.	 A	 Toborzó	
Irodát	az	év	végéig	496	érdeklődő	látogatta	meg,	
345	fő	esetében	kezdődtek	meg	a	felvételi	eljárá-
sok,	mely	 létszámból	 179	 fő	 érettségivel	 rendel-
kező	 nő,	 87	 fő	 érettségivel	 rendelkező	 férfi,	 53	
fő	diplomával	rendelkező	nő	és	26	fő	diplomával	
rendelkező	férfi.	2018.	december	31-éig	65	fő	fel-
vétele	történt	meg.

KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER 

A	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	 alapfokú	mo-
duláris	 rendszerű	 képzés	 keretében	 7	 büntetés-
végrehajtási	 felügyelői	 szakképzéses	osztályt	 in-
dított	166	fő	beiskolázásával,	amelyből	3	osztály	
végzett	52	fővel.	Mindezek	mellett	3	osztály	 in-
dult,	49	fő	beiskolázásával	büntetés-végrehajtási	
segédfelügyelő	rész-szakképesítés	keretében.

LÉTSZÁMALAKULÁS

A	 humán	 szakterület	 legfontosabb	 szakmai	 fel-
adatát a büntetés-végrehajtás részére megha-
tározott szervezeti célokhoz és a változó mun-
kaerőpiaci	 helyzethez	 is	 sikeresen	 alkalmazkodó	
progresszív	 és	 intenzív	 toborzási	 tevékenység,	
valamint	 az	 állománymegtartó	 képesség	 haté-
konyságának	fejlesztése	jelentette,	illetve	jelenti.

A	bv.	szervek	saját	utánpótlási	(999	fő)	tevékeny-
ségén	túl	az	ágazati	célként	meghatározott	férő-
hely-bővítési	 programhoz	 kapcsolódó	 ütemezett	
toborzás	keretében	859	új	kolléga	állományba	vé-
tele	történt	meg.

A	belépő	hivatásos	állomány	tekintetében	megfi-
gyelhető,	hogy	alacsony	az	új	felvételek	és	egyre	
magasabb	a	közalkalmazotti	állományból	történő	
átminősítések	aránya.	

A	bv.	szervek	vezetői	kiemelt	hangsúlyt	helyeztek	
és	 helyeznek	 a	 személyi	 állomány	 megtartására	
irányuló	 intézkedések	bevezetésére,	 az	 egyes	 ál-
lománycsoportok	és	szervezeti	elemek	közötti	le-
terheltség	 kiegyenlítésére,	 a	munkakörülmények	
javítására.

A	 rendelkezésre	 álló	 humán	 erőforrás	 racioná-
lisabb elosztása, valamint a kiemelt speciális 
biztonsági	 feladatok	 végrehajtása	 és	 rendkívüli	
eseményekre	 történő	 gyors,	 szakszerű	 reagá-
lás	 érdekében	 2018.	 február	 1-jén	 a	 Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továb-
biakban: BvOP) Biztonsági Szolgálatán belül 
megalakult	a	Központi	Támogató	Főosztály.	

Személyi állomány

’ Progresszív és intenzív 
toborzási tevékenység
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A	középfokú	moduláris	rendszerben	10	osztály	in-
dult,	ebből	2	osztály	büntetés-végrehajtási	gazdál-
kodási	 főfelügyelő,	 4	 osztály	 büntetés-végrehaj-
tási	 főfelügyelő,	 1	 osztály	 büntetés-végrehajtási	
igazgatási	 főfelügyelő,	 3	 osztály	 egészségügyi	
büntetés-végrehajtási	 főfelügyelő.	 A	 középfokú	
büntetés-végrehajtási	szakképzés-ráépülésre	ösz-
szesen	 226	 fő	 került	 beiskolázásra,	 ebből	 40	 fő	
közalkalmazott.	

A	 rendészeti	 szervező	 (büntetés-végrehajtási	
szervező)	 szakmairány	 szakképzésben	 2	 osztály	
indult	összesen	52	fővel.

Az	 elmúlt	 évben	 92	 fő	 rendészeti	 alapvizsgára,	
113	 fő	 rendészeti	 szakvizsgára,	 50	 fő	 rendészeti	
vezetővé	képző	tanfolyamra,	valamint	12	fő	ren-
dészeti	mestervezetővé	képző	tanfolyamra	került	
beiskolázásra. 

ELISMERÉSEK

Eredményes	 szakmai	 munkája	 elismeréséül	 ál-
lami	 kitüntetésben	 és	 elismerésben	 5	 fő	 része-
sült.	A	Magyar	Arany	Érdemkereszt	katonai	 ta-
gozata	kitüntetést	3	 fő	 részére,	a	Magyar	Ezüst	
Érdemkereszt	 katonai	 tagozata	 kitüntetést	 1	 fő	
részére,	 a	 Magyar	 Bronz	 Érdemkereszt	 katonai	
tagozata	kitüntetést	1	fő	részére	adományozta	a	
köztársasági	 elnök.	 Belügyminiszteri	 elismerés-
ben	 összesen	 64	 fő	 részesült,	 ebből	 14	 fő	 taná-
csosi	címet,	3	fő	Szent	Adorján	Érdemjelet,	1	fő	a	
Köz	Szolgálatáért	Érdemjel	arany	fokozatát,	11	fő	
miniszteri	elismerő	oklevelet,	34	fő	emléktárgyat	
kapott,	továbbá	1	fő	ezredessé	lépett	elő.	Országos	
parancsnoki	elismerésben	267	fő	részesült.	A	bün-
tetés-végrehajtás	országos	parancsnoka	10	főnek	
a	 Büntetés-végrehajtási	 Emlékplakett	 „Ezüst”	
fokozatát,	 76	 főnek	 pedig	 a	 „Bronz”	 fokozatot	
adományozta.	Ezen	felül	dicséretben	170	főt,	 ju-
talomüdülésben	11	főt	részesített.

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM, 
ELHELYEZÉS
A	 fogvatartottak	 létszámát	 a	 korábbi	 években	 is	
tapasztalt	 belső	 átrendeződés	mellett	 egy	 erőteljes	
csökkenő	 tendencia	 jellemezte.	 A	 2018.	 december	
31-i	16	303	fős	létszám	az	értékelt	időszakban	jelen-
tős	mértékű,	1	040	fős	mérséklődést	jelent	(ez	2017.	
december	31-én	17	343	fő	volt).	A	létszám	csökke-
nése	és	a	férőhelybővítés	eredményeképpen	az	inté-
zeti	telítettség	az	év	utolsó	napján	113%	volt,	amely	
jelentős	csökkenés	az	előző	év	záró	adataihoz	képest.	

A	férőhelyek	1,6%-os	bővítése	és	a	fogvatartottak	
számának 3,7%-os	csökkenése	okán	az	intézetek	
telítettsége	 7	 százalékponttal	 csökkent	 az	 előző	
évhez	viszonyítva,	és	már	21	százalékponttal	ala-
csonyabb	a	korábbi,	növekedési	tendencia	csúcsát	
jelentő	2014.	évi	értékhez	képest.	

Az	év	jelentős	feladata	és	eredménye	volt	a	pro-
filtisztítási	 program	 végrehajtása,	 amely	 elsőd-
legesen	 a	 zárt	 rezsimű	 bv.	 intézeteket	 érintette.	 
A	program	keretében	556	fogvatartott	célzott	át-
csoportosítása	történt	meg.

Fogvatartás és biztonság

Csökkenő 
fogvatartotti 

létszám 
és intézeti 
telítettség

Kiképzés, 
felkészítés
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Jogerős elítélt - 13 038 fő
Letartóztatott - 2 694 fő
Elzárást töltő - 392 fő
Kényszergyógykezelt - 179 fő

FOGVATARTOTTAK MEGOSZLÁSA  
2018. DECEMBER 31-ÉN

17%

1%

2%

80%

Az	elzárást	 töltők	 létszáma	az	elmúlt	2-3	év-
ben	folyamatosan	magas	volt,	2018.	december	
31-én	 392	 fő	 töltött	 szabadságelvonást	 ebben	
a	 fokozatban.	 Az	 év	 egészét	 nézve	 átlagos	
létszámuk	ugyanakkor	ennél	jelentősen	maga-
sabb,	481	fő	volt.

A	 kényszergyógykezeltek	 létszáma	 az	 év	 utolsó	
napján	 179	 fő	 volt,	 amely	 6	 fős,	 negatív	 irányú	
eltérést	jelent	az	előző	év,	hasonló	adatához	viszo-
nyítva.	A	kényszergyógykezeltek	elhelyezése	fo-
lyamatosan	biztosított	az	Igazságügyi	Megfigyelő	
és	Elmegyógyító	Intézetben.

Tovább	 csökkent	 a	 fiatalkorúak	 aránya	 a	 teljes	
fogvatartotti	 populáción	 belül.	 2018.	 december	

31-én	csupán	201	 fő	 (1,2%)	 töltött	 letartóztatást	
vagy	 szabadságvesztést	 fiatalkorú	 végrehajtási	
fokozatban.

A	 női	 fogvatartottak	 létszáma	 december	 31-én	 
1	207	fő	volt,	amely	69	fős	csökkenést	mutat.	Ez	
az	arány	megfelel	a	teljes	fogvatartotti	populációs	
aránynak.

A	 nem	 magyar	 állampolgárságú	 fogvatartottak	
létszáma	108	fővel	csökkent,	2018.	december	31-
én	753	fő	(a	teljes	fogvatartotti	állomány	4,6%-a) 
tartozott ebbe a csoportba.

A	 jogerősen	 elítéltek	 létszáma	 december	 31-én	
13	038	fő	volt,	ami	352	fős,	2,6%-os	csökkenés	
az	 előző	 évhez	 viszonyítva.	 Az	 elítéltek	 cso-
portjában	 továbbra	 is	 a	 börtön	végrehajtási	 fo-
kozat	 képviseli	 a	 legnagyobb	 arányt,	 a	 jogerős	
szabadságvesztést	 töltők	 54%-a	 (7	 052	 fő)	 ide	
sorolható.	 A	 fegyház	 végrehajtási	 fokozatú	 el-
ítéltek	száma	december	31-én	4	727	fő	volt,	így	
az	elítéltek	36%-a	tartozott	a	legsúlyosabb	vég-
rehajtási	 kategóriába.	 Fontos	kiemelni,	 hogy	az	
általános	 létszámcsökkentés	 ellenére	 2018-ban	
17	fővel	emelkedett	a	fegyház	fokozatú	elítéltek	
létszáma.	A	fogház	fokozatba	tartozók	létszáma	
csökkent,	a	pénzbüntetés	és	a	közérdekű	munka	
helyébe	lépő	szabadságvesztéseket	is	figyelembe	
véve	1	103	fő,	mellyel	az	elítéltek	között	8%-os 
arányt	képviselnek.	
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A FOGVATARTÁS BIZTONSÁGÁT 
ERŐSÍTŐ ÚJ SZABÁLYOZÁSOK
A	BvOP	 kiemelt	 hangsúlyt	 fektet	 a	 rend,	 a	 fe-
gyelem	és	a	biztonság	érdekében	olyan	intézke-
dések	foganatosítására,	amelyek	a	tiltott	tárgyak	
bejutásának	 megelőzésére	 és	 a	 már	 bejutottak	

felderítésére	 irányulnak.	Az	 intézkedések	kiter-
jednek	 a	 körlet-	 és	 zárkarend	 országosan	 egy-
séges	kialakítására,	a	fogvatartottak	birtokában	
tartható	 tárgyak	 körének	 korlátozására,	 ezzel	
összefüggésben	 az	 indokolatlan	 felhalmozások	
megelőzésére.	 A	 fogvatartottak	 fegyelmének	
növelése	 érdekében	 meghatározásra	 került	 a	
mozgási	útvonaluk	bv.	szerven	belüli	felfestése,	

Erősödő 
szabálykövetés

amely	során	a	fogvatartottak	kontrollált	mozgá-
sának	biztosítása	érdekében	a	biztonsági	zónák,	
valamint a mozgatással járó napirendi pontok-
hoz	 tartozó	 vonulási	 útvonalak	 kerültek	 kiala-
kításra.	Az	egységes	körlet-	és	zárkarend,	vala-
mint	a	mozgási	útvonalak	kijelölésének	 előnye,	
hogy	 növeli	 az	 átlátható,	 ellenőrizhető,	 bizton-
ságos	őrzést	erősítő	tevékenységet,	ezzel	is	meg-
könnyítve	a	személyi	állomány	munkáját.	

A Büntetés-végrehajtás Szervezete két alkalom-
mal	 országos	 szintű	 összehangolt	 biztonsági	
vizsgálatot	 hajtott	 végre	 2018-ban,	 melyek	 so-
rán	a	Készenléti	Rendőrség	és	a	Nemzeti	Adó-	és	
Vámhivatal munkatársainak támogatásával jelen-
tésköteles	 tárgyak,	 azon	 belül	 engedély	 nélküli	

mobiltelefonok,	 valamint	 biztonságra	 veszélyes	
tárgyak	előtalálására	került	sor.

Az	általános	zárka-	és	körletrend	országosan	egy-
séges	 gyakorlatának	 kialakításával	 kapcsolatos	
elvárások minden bv. intézet számára meghatá-
rozásra kerültek. 
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TILTOTT TÁRGYAK BEJUTÁSA

A	kábítószergyanús	anyagokkal	kapcsolatos	eset-
számok	2018-ban	az	előző	évhez	képest	csökkenő	
tendenciát mutattak. 2017-ben 280 esetben, 2018-
ban	pedig	253	esetben	került	előtalálásra	ilyen	jel-
legű	 tiltott	 tárgy,	 amelyeket	 az	 esetek	 túlnyomó	
többségében	a	fogvatartottakhoz	való	eljuttatást	
megelőzően	 találtak	 meg	 a	 személyi	 állomány	
tagjai.	A	csökkenések	egyértelműen	bizonyítják	a	
tiltott	tárgyak	bv.	intézetbe	történő	bekerülésének	
megakadályozása	 érdekében	 bevezetett	 intézke-
dések	hatékonyságát.	

A	fogvatartottakhoz	eljutott	tiltott	tárgyak	vonat-
kozásában	megállapítható,	hogy	amíg	2017-ben	az	
előtalált	mobiltelefon	készülékekből	884-et	találták	
elő	a	fogvatartotthoz	történő	eljutást	megelőzően,	
addig	2018-ban	1039	darab	került	felderítésre	a	fog-
vatartotthoz	történő	eljutás	előtt.		

’ Hatékony intézkedések a tiltott 
tárgyak bv. intézetbe történő 
bekerülésének megakadályozása 
érdekében. SZÁLLÍTÁSI FELADATOK

Az	intézeten	kívüli	mozgatási	feladatok	az	előző	
évekhez	 képest	 csökkentek.	A	 szállítások	 száma	
2017-ben	 70	 027,	 2018-ban	 63	 627,	 a	 különböző	
előállítások	 száma	 2017-ben	 62	 248,	 2018-ban	 
55 823 eset volt. 

TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK, 
KUTYÁS SZOLGÁLAT
Bevezetésre	került	az	egységes	tájékoztatási	rend-
szer	is,	ami	a	bv.	szervek	beléptető	pontjainál	el-
helyezett	 televíziókészülékeken	 valósul	meg	 egy	
központilag	 elkészített	 és	 alkalmazott	 informá-
ciós	 diasorral	 a	 belépni	 szándékozó	 személyek	
megfelelő	tájékoztatása	érdekében,	illetve	a	tárgy-
körre	vonatkozó	rövidfilmmel	is,	amely	a	belépés	
szabályos	végrehajtását	mutatja	be.

Kiemelt 
hangsúly  
a rendre,  

a fegyelemre és 
a biztonságra

A FOGVATARTOTTAKKAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK (ESET)

100
113

69
56

46
29

8
12

4
6

6
4
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A	kölyökkutyák	 képzése	 folytatódott,	 nevelésük	
meghatározott	 program	 keretében	 történt,	 köz-
ponti	 irányítás	 mellett,	 melynek	 helye	 a	 Tököli	
Országos	 Bv.	 Intézet.	 A	 megelőző	 év	 kedvező	
tapasztalatai	 alapján	 a	 kábítószer-kereső	 tanfo-
lyamot	–	melynek	ideje	4	hónap	–	a	bv.	intézetek	
igényei	alapján	a	szakirányítás	elindította.	

Szolgálati	 kutyát	 számos	 feladat	 során	 lehet	 al-
kalmazni	a	Bv.	Szervezetnél,	 így	feladatuk	lehet:	
objektumőrzés,	 járőrözés,	 biztosítási	 feladatok	
ellátása,	 nyomkövetés,	 kereső	 munka,	 valamint	
alkalmazhatóak	kényszerítő	eszközként.

FOGVATARTOTTI KÉRELMEK, 
ELŐTERJESZTÉSEK
Az	Alapvető	Jogok	Biztosának	Hivatala	(a	továb-
biakban:	AJBH)	28	panaszt	(2017:	49)	továbbított	
a	BvOP	felé	vélt	alapjogi	sérelem	kivizsgálása	cél-
jából.	A	vizsgálatok	legfőképpen	az	egészséghez,	
a tisztességes eljáráshoz, a jogbiztonsághoz és az 
adatvédelemhez	 fűződő	 alapvető	 jogok	 tekinte-
tében	 kerültek	 elrendelésre.	 A	 lefolytatott	 vizs-
gálatok	 eredményeképpen	 az	 AJBH	 20	 esetben	
alapjogi	 sérelem	 megállapítása	 nélkül	 zárta	 le	 a	
panaszt,	 3	 ügyben	 rendelkező	 levél	 megküldé-
sére került sor az érintett bv. intézetek részére.  
Az alapjogi sérelem kapcsán megtett intézkedéseket 

az	AJBH	valamennyi	esetben	elfogadta.	A	fenn-
maradó	5	ügyben	a	kivizsgálás	a	kézirat	leadása-
kor	még	folyamatban	volt.	

Az	Európai	Tanács	Kínzás	és	az	embertelen	vagy	
megalázó	 büntetések	 vagy	 bánásmód	megelőzé-
sére	 alakult	 Európai	 Bizottsága	 (a	 továbbiakban:	
CPT)	2018.	november	20.	és	29.	közötti	 időszak-
ban	 tett	 látogatást	 Magyarországon	 5	 bv.	 inté-
zetben.	A	CPT	a	látogatások	során	a	fogvatartás	
és	az	elhelyezési	körülmények,	a	személyi-tárgyi	
feltételek,	a	bánásmód,	továbbá	a	telítettség	vizs-
gálatára	fókuszált,	amelyek	megállapításairól	 ja-
vaslatokat	fogalmazott	meg	a	záró	egyeztetésen,	
a	tapasztalataik	összességében	pozitívak	voltak.

Folyamatos 
képzés, 

hatékony 
felderítés

’ 2018-ban is cél volt az 
ismeretek átadásán túlmenően 
a szabadulást követő 
munkaerőpiaci reintegráció 
elősegítése, valamint a 
visszaesési arányszámok 
csökkentése.
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FOGVATARTOTTAK OKTATÁSA  
ÉS KÉPZÉSE
A	fogvatartottak	eredményes	társadalmi	reinteg-
rációjának	 egyik	 eleme	 az	 oktatás	 biztosítása	 és	
a piacképes szakképzések megszervezése. Az e 
területen	végzett	tevékenység	legfőbb	célja	az	is-
meretek	átadásán	túlmenően	a	szabadulást	követő	
munkavállalás	elősegítése,	valamint	a	visszaesési	
arányszámok	csökkentése	volt.

Országosan	25	bv.	 intézetben	folyik	fogvatartot-
tak	általános	iskolai,	középiskolai	és	felsőfokú	ok-
tatása	 vagy	 szakmaképzése.	 A	 2018/19-es	 okta-
tási	tanévben	3	022	fő	beiskolázása	történt	meg,	
amely	a	2017.	év	adataihoz	képest	2,7%-os emel-
kedést	mutat.	 Egyre	 több	 fogvatartott	 vállalja	 a	
szakképzésbe	 való	 csatlakozás	 vagy	 oktatásban	
történő	részvétel	 lehetőségét	munkavégzés	mel-
lett.	 A	 vizsgált	 évben	 768	 fő	 fogvatartott	 vett	
részt oktatásban munkavégzés mellett.

Oktatás, 
szakmaképzés

A FOGVATARTOTTI 
CSOMAGKÜLDÉS ÉS -FOGADÁS 
MEGVÁLTOZOTT RENDSZERE

Az	 elmúlt	 évtized	 tapasztalatai	 alapján	 szükség	
volt	 jogalkotói	 szinten	 is	 újraértelmezni	 egyes	
kapcsolattartási	 formákat	 és	 azok	 átültetését	 a	
gyakorlatba.	Erre	tekintettel	a	Bv.	Kódex	és	vég-
rehajtási	rendelete	2018.	július	1-jei	hatállyal	mó-
dosult,	a	fogvatartottak	kapcsolattartását	a	cso-
mag	fogadása	tekintetében	deregulálta.

A	megváltozott	jogszabályi	környezethez	iga-
zítva	 a	 fogvatartott	 kapcsolattartója	 részére	
kontrollált módon valósul meg a csomagküldés. 
Az	új	szabályozás	szerint	a	kapcsolattartók	szá-
mára	 biztosítottá	 vált	 a	 látogatás	 során	vagy	 
a	webes	 felületen	 történő	 csomagrendelés	 le-
hetősége.	

A	webshop	bevezetéséhez	a	kiétkező	bolti	rend-
szer	átalakítása	megtörtént.	Ennek	megfelelően	
létrejött	 az	 a	 webes	 felület,	 amelyen	 keresztül	 
a kapcsolattartók csomagot (pl. tartós élelmi-
szert,	tisztálkodási	szereket)	rendelhetnek	a	fog-
vatartottak részére. A csomagküldési rendszer 
biztosítja	a	fogvatartottak	és	a	kapcsolattartóik	
számára	a	kiétkező	boltok	árukínálatából	össze-
állítható	csomagokat.	

EFOP-1.3.3-16. „FOGVATARTOTTAK 
REINTEGRÁCIÓJA” CÍMŰ PROJEKT
Az	 EFOP-1.3.3-16-2016-00001	 azonosító	 számú	
projekt	kiemelt	szerepet	tölt	be	mind	a	fogvatar-
tottak, hozzátartozóik, valamint a szabadult el-
ítéltek	társadalmi	reintegrációjában.	

2018-ban	2,065	fő	(összesen	2,832	fő)	fogvatar-
tott	és	627	hozzátartozó	részére	egyéni	fejlesz-
tési	terv	készült.	A	kompetenciafejlesztő	foglal-
kozást	531	fő	fogvatartott	végezte	el.	Összesen	
54	 jóvátételi	 program	 került	 lebonyolításra,	
amelyből	11	sajtónyilvános	esemény	volt.

Három	 helyszínen	 kezdték	 meg	 működésü-
ket	 közösségi	 foglalkoztatók	 a	 helyi	 bv.	 inté-
zetek	 háttérintézményeként:	 Debrecenben,	
Szolnokon	 és	 Nyíregyházán.	A	 közösségi	 fog-
lalkoztató célja a szabadult, a reintegrációs 
őrizetben	 lévő	 és	 társadalmi	 kötődés	 prog-
ramba	 helyezett	 elítéltek	 és	 hozzátartozóik	
személyiségének	 és	 kompetenciáinak	 fejlesz-
tése,	munkaerőpiaci	készségeik	és	lehetőségeik	
támogatása,	 részükre	 szabadidős	 programok	
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szervezése,	 lakhatásuk	 elősegítése,	 valamint	
különböző	 jóvátételi	 programok	 és	 a	 bv.	 bírók	
által,	 a	 pártfogó	 felügyelet	 alatt	 állók	 részére	
előírt	külön	magatartási	szabályok	teljesíthető-
ségének megteremtése.

A	tanodaszerű	szolgáltatások	a	fiatalkorú	fogva-
tartottak	tudatos	életpálya-építés	támogatásában	
és	a	készségfejlesztésben	kapnak	szerepet.	Céljuk	
az iskolai karrierrel és a családi élettel kapcsolatos 
döntési	helyzetek	támogatása,	életpálya-építés	se-
gítése.	Három	helyszínen	működik:	a	Bács-Kiskun	
Megyei	 Bv.	 Intézetben,	 a	 Baranya	 Megyei	 Bv.	
Intézetben	 és	 a	 Borsod-Abaúj-Zemplén	 Megyei	
Bv. Intézetben.

Az	EFOP-1.3.3-16.	pályázati	projekt	kiemelt	jelen-
tőségét	már	önmagában	alátámasztja	az	a	körül-
mény	 is,	 hogy	annak	megvalósítását	 az	Európai	
Unió	 összesen	 4,2	 milliárd	 forinttal	 támogatja.	
Olyan	 horderejű	 projektet	 valósít	 meg	 tehát	 a	
Belügyminisztériummal	 való	 konzorciumi	 part-
nerségben a büntetés-végrehajtási szervezet, 
amelynek	 hatásai	 a	 program	 befejezését	 köve-
tően,	hosszabb	távon	is	kimutathatók	lesznek.

A BÖRTÖNLELKÉSZI 
TEVÉKENYSÉG, 
VALLÁSGYAKORLÁS

A	 III.	 Országos	 Fogvatartotti	 Zarándoklaton,	 a	
Mátraverebély-Szentkúti	 Nemzeti	 Kegyhelyen	
2018.	június	13-án	16	bv.	intézet	74	fogvatartottja	
vett	 részt.	A	program	 jelentős	 sajtónyilvánossá-
got	kapott,	ami	egyértelműen	pozitív	visszhangot	
adott	az	eseménynek.

2018-ban	 5	 bv.	 intézetben	 96	 fő	 fogvatartott	
részvételével került megrendezésre cursillós tan-
folyam.	 A	 keresztény	 alapokra	 épülő	 komplex	
program	hatékonyan	járul	hozzá	az	egyén	morá-
lis	fejlődéséhez,	a	fogvatartottak	családi	és	társa-
dalmi	kapcsolatainak	fejlesztéséhez	és	megerősí-
téséhez.
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A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI 
TANÁCS PÁLYÁZATAI
A	BvOP	kiemelten	kezeli	a	Nemzeti	Bűnmegelőzési	
Stratégia	 cselekvési	 tervében	 foglalt	 feladatok	
megvalósítását.	Az	elmúlt	évben	370	művészette-
rápiás	programot	szerveztek	a	bv.	intézetek	a	fog-
vatartottaknak,	amelyekbe	5	880	főt	vontak	be.	

A	 Nemzeti	 Bűnmegelőzési	 Tanács	 az	 elmúlt	
évekhez	hasonlóan	biztosítja	a	büntetés-végre-
hajtásban	dolgozók	számára	a	jobb	agyféltekés	
rajztanfolyamokon	való	 részvételt.	A	bv.	 inté-
zetek	 828	 alkalommal	 szerveztek	 jobb	 agyfél-
tekés	 rajztanfolyamot,	 amelyen	 összesen	 943	
fogvatartott	vett	részt.

A	 III.	 Országos	 Börtönszínházi	 Találkozó	 a	 fen-
tiek	jegyében	került	lebonyolításra	2018.	augusz-
tus	 17-én	 a	 József	 Attila	 Színházban.	 Összesen	
16	 bv.	 intézet	 színjátszó	 társulata	 jelentkezett	 a	
megmérettetésre	 150	 fogvatartott	 részvételével.	
A	 legjobb	 előadásnak	 járó	 díjat	 a	 Fiatalkorúak	
Büntetés-végrehajtási	 Intézetének	 és	 a	 Tököli	
Országos	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 színját-
szóinak	közös	csapata	nyerte	el	a	Kirág-lak	című	
produkciójával. 

370 
művészetterápiás 
program valósult 

meg 5 880 
fogvatartott 
bevonásával

REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET

A	reintegrációs	őrizet	jogintézményét	a	Bv.	Kódex	
2015.	április	1-jei	hatállyal	vezette	be.	A	jogintéz-
mény	 alkalmazását	 követő	 pozitív	 tapasztalatok	
indokolttá	tették	a	reintegrációs	őrizet	jogi	szabá-
lyozásának	felülvizsgálatát.

A	 hivatkozott	 törvény	 2017.	 január	 1-jei	 módo-
sítása	 kiszélesítette	 a	 bevonható	 elítéltek	 körét,	
valamint	 a	 reintegrációs	 őrizetben	 tölthető	 idő-
tartamot	6	hónapról	10	hónapra,	a	gondatlanság-
ból	 elkövetett	 bűncselekmények	 miatt	 kiszabott	
szabadságvesztést	 töltők	 esetében	 pedig	 1	 évre	
emelte.	A	Bv.	Kódex	és	végrehajtási	rendeletének	
2018.	január	1-jei	módosítása	a	reintegrációs	őri-
zet végrehajtását biztonságosabbá tette. 

A	jogintézmény	bevezetése	óta	a	2018.	évben	az	
ügyek	száma	elérte	a	3	945	esetszámot,	az	ered-
ményesen	végrehajtott	ügyek	száma	1	691-re	nőtt.

2018.	 december	 31-én	 365	 fő	 állt	 reintegrációs	
őrizet	hatálya	alatt,	amely	két	kisebb	bv.	 intézet	
létszámának	felel	meg.

A	 jogintézmény	 a	 reintegrációs	 célokon	 túlme-
nően	a	bv.	intézetek	telítettségének	csökkentésé-
hez is hozzájárul.

’ A reintegrációs őrizet 
jelentős mértékben hozzájárul 
a bv. intézetek zsúfoltságának 
csökkentéséhez.

A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Összes ügyek száma          Engedélyezett határozatok száma          Eredményesen végrehajtva          Reintegrációs őrizet hatálya alatt
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A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI 
TEVÉKENYSÉG

A	bv.	 pártfogó	 felügyelet	 elsődleges	 célja	 a	 sza-
badult	 elítéltek	 életvitelének	 irányítása	 és	 el-
lenőrzése,	 amely	 magában	 foglalja	 a	 támogató	
funkciót	 is	annak	érdekében,	hogy	motivációjuk	
felkeltésével	 és	 fenntartásával	 visszavezessék	 a	
szabadultakat	 a	 munkaerőpiacra,	 továbbá	 nor-
makövető,	a	többségi	társadalom	által	elfogadott	
életmódot	folytassanak	a	bűnismétlés	kockázatá-
nak	minimális	szintre	történő	csökkentése	által.

A	pártfogó	felügyelet	végrehajtása	és	az	utógon-
dozás	a	bv.	pártfogó	felügyelői	 tevékenység	 leg-
markánsabb része, ahol a kontroll és a támogató 
funkciók	egyaránt	megjelennek.	

A	szakértői	vélemények	az	egyes	eljárásokat	(bün-
tetés-félbeszakítás,	reintegrációs	őrizet,	kegyelmi	
eljárások,	fiatalkorú	befogadása,	társadalmi	kötő-
dés	program,	enyhébb	végrehajtási	szabályok	al-
kalmazása)	elrendelők	munkáját	segítik	elő	azzal,	
hogy	 bűnismétlési	 kockázatértékelésen	 alapuló	
háttérinformációkat	 nyújtanak	 a	 döntés	 meg-
alapozásához.	A	 szakértői	 vélemények	 készítése	
tekintetében is markáns emelkedés tapasztalható.

A	pártfogó	 felügyelők	3	 107	 elítéltet	 készítettek	
fel	a	szabadulásukra	(reintegrációs	gondozás),	kü-
lönös	figyelemmel	a	munkaerőpiaci	integrációval	
kapcsolatos	 feladatok	egyéni,	 illetve	csoportfog-
lalkozások	során	történő	megvalósítására.

A	bv.	pártfogó	felügyelők	4	844	fő	pártfogó	fel-
ügyeletét	és	utógondozását	látták	el,	amely	az	el-
múlt	 években	 közel	 azonos,	mérsékelt	 emelkedő	
tendenciát	mutat	(2016:	5	036,	2017:	4	241).

Kiemelendőek	 a	 munkaerő-piaci	 reintegráció	 te-
rén	elért	eredmények:	a	jelenleg	pártfogó	felügye-
let alatt állók és utógondozottak 82%-a	 létesített	
munkaviszonyt	bv.	pártfogó	felügyelői	segítséggel.	

Ebből	az	állami	foglalkoztatási	szervekkel	folyta-
tott	 hatékony	 együttműködés	 keretében	 az	 idei	

évben	már	 csak	 566	 főt	 (2017:	 1	 201)	 kellett	 be-
vonni	közfoglalkozásba.	Ennek	pozitívuma	abban	
rejlik,	hogy	a	bv.	pártfogó	felügyelők	a	pártfogol-
takat	az	elsődleges	munkaerőpiacon	sikeresen	je-
lenítik	meg	munkavállalóként.	
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TÁVTÁRGYALÁS, 
TÁVMEGHALLGATÁS
A	büntetőeljárásról	szóló	2017.	évi	XC.	törvény	az	
eddigi	 szabályozás	 kereteit	 kitágítva	 újraszabá-
lyozta	 az	 eljárási	 cselekmények	 telekommuniká-
ciós	eszközök	használatával	történő	lefolytatását,	
és	 mintegy	 alapvető	 eszközként	 határozta	 meg	
azokat,	 amelyeknek	 nem	 kivételes	 körülmények	
között,	 hanem	 a	 bíróságok	 mindennapi	 ügyme-
netében kell megjelenniük. A távmeghallgatás 
mint	 a	 büntetőeljárásban	 széles	 körben	 alkal-
mazni	 kívánt	 megoldás	 érdekében	 valamennyi	
bv. intézetben, 39 darab végpont létrehozásával 
(több	 objektumot	működtetők	 esetében	 objektu-
monként)	kialakításra	került	egy	távmeghallgató	
helyiség,	 ezekben	már	 augusztus	 1-jét	 követően	
530	esetben	került	sor	bírósági	meghallgatásokra.

Az	 új	 megközelítésnek	 az	 a	 célja,	 hogy	 külön-
böző	 helyszínek	 között	 az	 eljárásban	 részt	 vevő	
személyek	 teljes	körű	 jelenléte	 is	biztosítható	 le-
gyen.	A	 technikai	 eszköz	alkalmazása	 esetén	az	
eljárási	 cselekmény	valójában	 két	 helyszínen,	 az	

eljárási	 cselekmény	 kitűzött	 vagy	 hatóság	 által	
meghatározott	 helyszínén,	 és	 a	 távmeghallgatás	
alkalmazásával	 közvetlenül	 érintett	 személy	 tar-
tózkodási	helyeként	szolgáló	más	helyiségben,	il-
letve	helyszínen	zajlik.	A	 tárgyalás,	 a	 személyes	
meghallgatás	 vagy	 a	 szemle	 kitűzött	 helyszínén	
önálló	közvetítő	készülék	biztosítja,	hogy	a	 jelen	
lévő	 bíró,	 illetve	 bírósági	 titkár,	 valamint	 a	 tár-
gyalás	kitűzött	helyszínén	 tartózkodó	eljárásban	
résztvevők	követhessék	az	 elkülönített	helyiség-
ben	történteket.

A módszer alkalmazása kapcsán ki kell emelni, 
hogy	az	hozzájárul	a	fogvatartás	biztonságának	és	
rendjének	fenntartásához,	tekintettel	arra,	hogy	a	
tárgyalásra	történő	előállítások	száma	hosszú	tá-
von	 jelentősen	 csökkenni	 fog.	 Költséghatékony	
megoldást	is	jelent,	mert	a	kör-	és	célszállításban	
érintett	 fogvatartotti	 létszám	 csökkenését	 ered-
ményezi.

A	Bv.	Szervezet	nem	titkolt	célja,	hogy	a	jövőben	
még	hangsúlyosabban	jelenjen	meg	a	társadalom	
előtt,	jobban,	hatékonyabban	ismertesse	meg	azt	
a	 tevékenységet,	 amellyel	 hozzájárul	 az	 állam-
polgárok és az ország biztonságához. A távmeg-
hallgatási	 rendszer	 telepítése,	 üzemeltetése	 ezen	
célkitűzés	irányába	hat,	a	Bv.	Szervezet	az	évszá-
zados	hagyomány	ápolása	mellett	a	legmodernebb	
technológiát is sikerrel integrálja és alkalmazza az 
igazság védelmében.

A biztonság és a 
költséghatékonyság 

növelése a 
távtárgyalás 

bevezetésével

A FOGVATARTÁSI KOCKÁZATOKAT 
CSÖKKENTŐ PROGRAMOK 
OKTATÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

A	Kockázatelemzési	és	Kezelési	Rendszert	a	bün-
tetések,	az	 intézkedések,	egyes	kényszerintézke-
dések	 és	 a	 szabálysértési	 elzárás	végrehajtásáról	
szóló	 2013.	 évi	 CCXL.	 törvény	 emelte	 be	 a	 ha-
zai	 gyakorlatba.	A	Kockázatelemzési	 és	Kezelési	
Rendszer	két	fő	eleme	az	egyes	fogvatartási	koc-
kázatok	 felmérése,	 valamint	 az	 azokra	 reagáló	
kockázatkezelő	programok	biztosítása.

Az	érintett	bv.	intézetek	állományából	reintegrá-
ciós	 tisztek,	 illetve	 szociális	 segédelőadók	 része-
sültek	 drogprevenciós,	 agresszivitáskezelő	 és	 az	
asszertivitást	 (önérvényesítést)	 fejlesztő	 progra-
mokkal	kapcsolatos	felkészítésben.

Az	elítéltek	programokba	történő	bevonása	folya-
matosan	biztosított,	ezen	reintegrációs	tevékeny-
ségben	414	fő	elítélt	volt	érintett	az	év	során.

’ Drogprevenciós, 
agresszivitáskezelő és  
az asszertivitást fejlesztő 
programok
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A	 bv.	 intézetek	 egészségügyi	 szolgálata a vo-
natkozó	jogszabályokban	foglaltaknak	megfele-
lően	biztosította	a	fogvatartottak	egészségügyi	
ellátását.

A	 bv.	 intézetek	 egészségügyi	 szolgálatai	 az	
Egészségügyi	Főosztály	koordinálásával	december	
31-ig	 eleget	 tettek	az	Elektronikus	Egészségügyi	
Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabá-
lyokról	szóló	39/2016.	(XII.	21.)	EMMI	rendeletben	
meghatározott	csatlakozási	kötelezettségüknek.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
A személyi	állomány	tagjainak	egészségügyi	alap-
ellátásáért az Országos Parancsnok Biztonsági és 
Fogvatartási	 Helyettese	 irányítása	 alá	 tartozó	
Egészségügyi	Főosztály	felel.

A	szervezet	a	saját	keretein	belül	speciális	foglal-
koztatás-egészségügyi	 szolgáltatásként	 továbbra	
is	 mozgásszervi	 rehabilitációs	 ellátást	 nyújtott,	
melyet	724	(2017:	654)	aktív	és	nyugdíjas	dolgozó	
vett	 igénybe.	Az	 újonnan	 indított,	 7	 napos	 idő-
tartamú	 egészségmegőrző	 gyógyüdülést	 bizto-
sító	 ellátási	 formát	 Igalon	összesen	278	 fő	vette	
igénybe.	 Az	 Igali	 Gyógyfürdő	 mellett	 található	
szállodában 21 szobában és 4 apartmanban van 
lehetőség	a	rekreációra,	a	szálloda	78	fő	befoga-
dására	 alkalmas.	Mindemellett	 a	 100	 fő	 befoga-
dására	 alkalmas	 légkondicionált	 előadóterem,	
továbbá	 egy	 10	 személyes	 tárgyalóterem	 konfe-
renciák,	 tréningek	 és	 tanfolyamok	megrendezé-
séhez	nyújt	lehetőséget.	

Egészségügyi ellátás

Egészség-
megőrzés és 

rekreáció

A FOGVATARTOTTAK 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
A	 fogvatartottak	 egészségügyi	 ellátásában	 to-
vábbra	 is	 az	 általános	 társadalombiztosítási	 jo-
gosultság volt meghatározó. Az állapotuk által 
indokolt	gyógyító-megelőző	ellátás	a	progresszív	
betegellátás	valamennyi	szintjén	biztosított	volt.	

A	 gyógyszerek	 beszerzésére	 és	 szállítására	 irá-
nyuló	központosított	közbeszerzési	eljárás	előké-
szítése	megtörtént,	amely	révén	a	fogvatartottak	
egészségügyi	 alapellátásához	 szükséges	 gyógy-
szerek	biztosítása	valamennyi	bv.	intézetben	azo-
nos	feltételekkel	valósulhat	meg.

’ 2018-ban is a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően 
biztosítottuk a fogvatartottak 
egészségügyi ellátását.
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ÜGYKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A	2018-as	év	során	több	mint	1	300	000	nyílt	irat-
iktatás	történt	meg,	amely	az	előző	évhez	képest	
jelentős	 növekedést	 mutat.	 2017-ben	 kezdődött	
meg	 a	 BvOP	 irattári	 anyagainak	 feldolgozása,	
rendszerezése,	 katalogizálása,	 amely	 2018-ban	
befejeződött.	Kiemelten	fontos	feladat	volt	az	öt	
évnél	 régebbi,	 további	 ügyintézést	 nem	 igénylő,	
még	nem	selejtezhető	iratok	(200	iratfolyóméter)	
átadása	a	Központi	Közigazgatási	Irattárnak.	

Belügyminiszteri	 feladatszabás	 végrehajtása	
érdekében	 a	 szakterület	 szakirányítási	 te-
vékenység	 keretein	 belül	 közreműködött	 a	
Büntetés-végrehajtási Szervezet intézeteinek, in-
tézményeinek	hivatalos	levelezés	fogadására	szol-
gáló	 új	 postafiókjainak	megnyitásában,	 amelyek	
a	 Kormányzati	 Érkeztető	 Rendszerbe	 bevonásra	
kerültek.	 Szintén	 kiemelt	 feladat	 volt	 a	 Posta	
SZEÜSZ	 küldési	 mód	 bevezetése,	 amely	 az	 éles	
üzem	feltételeinek	 teljesítése	után,	2018.	 február	
1-jével	megtörtént.	Bevezetésre	került	 továbbá	a	
Robotzsaru	 rendszer	 ún.	 „NEO-s	 posta”	 küldési-
fogadási	módja	is.

TUDOMÁNYSZERVEZÉS

A Bv. Szervezetben a	külső	partnerek	kutatásai	és	
a	 közös	 tudományos	munka	 2018-ban	 is	 egysé-
gesített,	 szakmai	 elvek	 szerint	 folyt.	A	 szakmai	
fórumok	és	tudományos	konferenciák	a	Büntetés-
végrehajtási	Szervezet	fejlesztését	és	eredménye-
sebb	működését	segítik	elő.	A	Magyar	Tudomány	
Ünnepe	 alkalmából	 2018.	 november	 21-én	 a	
Magyar	Tudományos	Akadémián	megrendezésre	
került	a	„Határtalan	tudomány	–	Az	új	büntető-
eljárási	törvény	hatása	a	büntetés-végrehajtásra”	
című	tudományos	konferencia.	A	konferencia	ren-
dezői	az	MTA	IX.	Osztály	Büntetés-végrehajtási	
Jogi	 Albizottsága,	 a	 Büntetés-végrehajtási	
Szervezet	Tudományos	Tanácsa,	a	BvOP	Hivatala	
és	az	Országos	Kriminológiai	Intézet	voltak.

2018.	 november	 12-14.	 között	 a	 Nemzeti	
Közszolgálati	 Egyetemen	 került	 lebonyolításra	
a	 Kriminálexpo	 szakmai	 konferencia.	 A	 szak-
mai	napra	látogatók	a	konferencián	a	Büntetés-
végrehajtási	 Szervezet	 előadóit	 hallgathatták	
meg	a	büntetés-végrehajtás	bűnmegelőzési	sze-
repvállalásával,	 a	 helyreállító	 igazságszolgál-
tatás	 eszközrendszerébe	 illeszkedő	 programok	
bemutatásával	kapcsolatos	témakörökben.

A	 Kriminálexpo	 kísérőrendezvényeként	 került	
megrendezésre	 „A	 Csemegi	 kódex	 megalkotá-
sának	140.	évfordulója”	című	tudományos-szak-
mai	konferencia,	melyen	a	Büntetés-végrehajtás	
Szervezete	társrendezőként	vett	részt.

A tudományos 
munka 

2018-ban is 
egységesített, 
szakmai elvek 
szerint folyt

2018. szeptember 8-án huszonharmadik alkalom-
mal ünnepelte a büntetés-végrehajtás a szervezet 
napját,	 a	 Szent	 Adorján-napot	 ezúttal	 is	 rend-
hagyó	 helyszínen,	 a	 Budakeszi	 Vadasparkban.	 
A	szép	napsütéses	időben	az	ország	minden	bör-
tönéből	érkeztek	a	bévések	és	családjaik	a	közös	
ünneplésre,	kikapcsolódásra.	A	rendezvényen	kö-
zel 3500-an vettek részt.

JOGI TEVÉKENYSÉG

Az	adatvédelmi	és	kiberbiztosi	tevékenység	vég-
rehajtását,	 továbbá	a	közérdekű	adatokra	vonat-
kozó	megkereséseket	határidőben,	a	jogszabályok-
ban	foglaltaknak	megfelelő	módon	teljesítettük.	A	
Büntetés-végrehajtási Szervezet a meghatározot-
taknak	 megfelelően	 hajtotta	 végre	 a	 minősített	
adatok	védelmére	vonatkozó	 tevékenységét	és	a	
minősített	 adatok	 kezelését.	 Hatályba	 lépett	 az	
Európai	Unió	adatvédelmi	 rendelete	 (GDPR),	ami	
a	tagállamokban	közvetlenül	alkalmazandó,	ezért	
végrehajtottuk a Bv. Szervezet adatkezeléseinek 
felülvizsgálatát,	átalakítását.

Az	 új,	 Kiskunhalasi	 Országos	 Bv.	 Intézet	műkö-
déséhez,	feladatainak	ellátáshoz	szükséges	jogsza-
bálymódosítások	előkészítése	is	megtörtént.	

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

2018-ban	is	fontos	célkitűzés	volt	a	meglévő	szak-
mai	 együttműködések	 fenntartása	 és	 erősítése,	
valamint	 újak	 kialakítása,	 így	 kapcsolataink	 or-
szágos és regionális	 szinten	 továbbra	 is	 aktívak	
maradtak.	Az	országos	vezetői	kiutazások	közül	
kiemelendőek	 a	 Visegrádi	 Együttműködés	 (a	 to-
vábbiakban:	V4)	büntetés-végrehajtási	vezetőivel	
folytatott	 szakmai	 tapasztalatcserék,	 továbbá	 a	
Közép-európai	Büntetés-végrehajtási	Kerekasztal,	
valamint	 a	 Nemzetközi	 Büntetés-végrehajtási	 és	
Börtönügyi	Szövetség	 (ICPA)	éves	konferenciája.	
A V4-ek országai szervezeteivel ápolt kapcsolat 
pedig	az	egyes	szakterületeken,	illetve	a	bv.	szer-
vek	szintjén	is	megnyilvánul.

Az	elmúlt	év	során	19	alkalommal	fogadtunk	kül-
földi	 delegációt,	 amelyek	közül	 kiemelendő,	 hogy	
a	 2018.	 szeptember	 6-án	megtartott	 ünnepi	 állo-
mányértekezletre	ezúttal	is	meghívásra	kerültek	a	
cseh,	a	lengyel,	az	osztrák	és	a	szlovák	társszervek	
képviselői,	akikkel	együtt	emlékeztünk	meg	Szent	
Adorjánról,	a	büntetés-végrehajtás	védőszentjéről.	

2018.	október	30-án,	a	fogvatartotti	visszaesés	té-
makörében	tartott	konferencián	pedig	a	román	és	
a	szlovák	partner	kijelölt	szakértői	tartottak	elő-
adást	a	Belügyminisztérium	márványtermében.

Hivatali tevékenység

Fontos célkitűzés 
a meglévő szakmai 
együttműködések 

fenntartása és 
erősítése
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A	 tudományszervezés	 során	 kiemelt	 stratégiai	
partnerünk	 volt	 a	 Belügyi	 Tudományos	 Tanács,	
a	Nemzeti	 Bűnmegelőzési	 Tanács	 és	 a	Büntetés-
végrehajtási	Szervezet	Tudományos	Tanácsa.

A	 BvOP	 továbbra	 is	 kiemelt	 figyelmet	 fordít	
a	 Bv.	 Szervezetet	 érintő	 tudományos,	 kuta-
tási	 tevékenységek	 támogatására.	 A	 kutatóin-
tézeti	 tevékenység,	 a	 Börtönügyi	 Szemle	 és	 a	
Börtönstatisztikai	 Szemle	 megjelentetése,	 vala-
mint	a	hazai	és	nemzetközi	konferenciákon	való	
részvétel	 mellett	 teret	 biztosít	 a	 tudományos	

eredmények	publikálására	is.	

Szent	 Adorján	 magyarországi	 tiszteletének	 első	
emléke	1019-ből	származik,	így	2019-ben	ünnepel-
jük	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	védőszent-
jének	1000	éves	évfordulóját.	Ennek	vonatkozásá-
ban	már	2018-ban	megkezdődött	a	Szent	Adorján	
Millenniumi	 Emlékév	 kapcsán	 megrendezésre	
kerülő	 tudományos	 konferenciák	 előkészítése.	 
A	BvOP	megjelentette	 az	 „Ezer	 éves	múltunk	 –	 
A	büntetés-végrehajtás	az	igazság	szolgálatában”	
című	kiadványt.

Az	 Ellenőrzési	 Szolgálat	 elsődlegesen	 szakmai	
szempontok	 alapján	 végez	 tényfeltárásokat	 és	
elemzéseket,	 melyeket	 eljuttat	 a	 vizsgált	 szerv	
vezetőjéhez,	illetve	a	szakirányításért	felelős	szer-
vezeti	 egységekhez,	 felhívva	 a	 figyelmet	 azokra	
a	 területekre,	 amelyek	 intézkedést	 igényelnek.	 
A szakterület 2018. évi munkája által a bv. szak-
mai	 tevékenységének	 színvonala	 javult,	 az	 állo-
mány	elméleti	és	gyakorlati	ismeretszintje,	szak-
mai	felkészültsége	emelkedett.	

Szakmai ellenőrzés és kontroll
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A Büntetés-végrehajtás Szervezetének 2018. évi 
feladatmeghatározásában	 kiemelt	 jelentőséget	
kapott,	hogy	az	ellenőrzésekhez	egy	olyan	érté-
kelés	 és	 visszacsatolás	 kapcsolódjon,	 amelyekből	
a	bv.	 szervek	megalapozott	és	a	 szakmai	felada-
tokat	 szolgáló	 információk	 birtokába	 kerülnek.	
Megfogalmazásra	 kerülnek	 az	 általánosan	 alkal-
mazható	 pozitív	 tapasztalatok	 is.	 Folyamatos	 a	
törekvés	a	szakmai	hibák,	valamint	az	elvárások	
és	a	gyakorlat	közötti	eltérések	okainak,	továbbá	
a	 szabályozás	 esetleges	 hiányosságainak	 felfe-
désére,	 a	 rendszerszintű	 problémák	 feltárásával	
támogatva	 egyrészről	 a	 bv.	 szervek	mindennapi	

hatékony	szolgálatellátását,	másrészről	a	szakirá-
nyító	szervezeti	egységek	szabályozási	tevékeny-
ségét.

Erősödött	az	ellenőrzést	megelőző	értékelő-elemző	
tevékenység,	a	vizsgálatok	egymásra	épülése,	to-
vábbá	rendszeres	a	felmerült	hiányosságokra	tett	
intézkedések	 visszaellenőrzése.	 Az	 ellenőrzések	
megállapításairól,	a	megfogalmazott	javaslatokról	
az	ellenőrzött	bv.	szervek	minden	esetben	írásban	
tájékoztatást	kaptak,	melyekkel	kapcsolatban	ész-
revételt	 tehetnek.	 Ez	 a	 fajta	 lehetőség	 alkalmat	
biztosít	arra,	hogy	elvárt	előírások	gyakorlatban	
való	alkalmazhatóságáról	közvetlen	legyen	a	visz-
szacsatolás,	továbbá	erősödjön	az	ellenőrzések	se-
gítő,	támogató	jellege.

Az	alapvető	ellenőrzési	feladatok	közé	tartozik	a	
biztonsági	tevékenység	és	szolgálatellátás,	a	fog-
vatartottak	 kötelezettségei	 betartatásának,	 jogai	
érvényesülésének,	a	fogvatartotti	programok	tar-
talmának,	 továbbá	 az	 egészségügyi	 ellátással	 és	
az	élelmezéssel	kapcsolatos	feladatok	végrehajtá-
sának	az	ellenőrzése.	Ezen	 túl	 fontos	a	 személyi	
állomány	jogainak	érvényesülése	és	a	szolgálatel-
látással	összefüggő	körülmények	 (elhelyezés,	 ru-
házat,	felszerelés)	megfelelőségének	ellenőrzése.

Az	Ellenőrzési	Szolgálaton	belül	működik	a	BVOP	
Panasziroda,	 amely	a	klasszikus	értelemben	vett	
panaszfelvétellel	 és	 panaszkezeléssel	 kapcsolatos	
feladatokat	 látja	 el,	 amelyek	 érkezhetnek	 akár	 a	
fogvatartottak	 vagy	 hozzátartozóik,	 akár	 a	 sze-
mélyi	állomány	részéről	is.	

A kommunikációs szakterület a belügyi	 és	 ren-
dészeti	kommunikáció	alapelvei	mentén	proaktív,	
összehangolt	 tájékoztatással,	 egységes	üzenetek-
kel	képviselte	 a	 testületet	 a	médiában.	Ebben	az	
évben	közel	4	000	megjelenést	generált	a	szerve-
zet,	a	pozitív	hírek	aránya	sokkal	magasabb	volt	
az	előző	évekhez	képest.	A	BvOP	Kommunikációs	
Főosztály	részére	485	újságírói	megkeresés	érke-
zett	elektronikus	úton.	

A	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 szóvivője	 az	
országos	és	egyéb	regionális	sajtóorgánumok	ré-
szére	több	mint	30%-kal	 többször	adott	 interjút	
(99	kamerás	és	35	telefonos),	mint	a	2017.	évben.

Az	 arculatváltás	 jelentős	 lépéseként	 októberben	
elkészült	 az	 új	 honlapunk,	 mely	 közel	 négy	 év	
után	váltotta	le	elődjét.	A	felhasználóbarát,	letisz-
tult	 külsejű,	 a	 nemzetközi	 trendeket	 figyelembe	
vevő,	 informatív,	 könnyen	 áttekinthető	 web-
oldal	 a	 Nemzeti	 Infokommunikációs	 Szolgáltató	
Zrt.-vel	 közösen	 készült.	 A	 Magyar	 Marketing	
Szövetség	az	Év	Honlapja	Minőség	Díjjal	ismerte	
el a honlapot.

Az	elindulástól	számított	első	teljes	héten	az	ol-
dal	megtekintéseinek	 száma	 az	 előző	 év	 azonos	
időszakához	képest	a	duplájára	nőtt.	A	42.	héten	
mért 87 385 oldalmegtekintés a valaha mért leg-
magasabb	érték	lett	a	bv.gov.hu	történetében.

Kommunikáció és társadalmi 
szerepvállalás

Proaktív, 
összehangolt 
tájékoztatás, 

egységes 
üzenetek
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Az	új	honlap	mellett	közösségi	csatornák	is	segítik	
tovább	növelni	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	
iránt	 érdeklődők	 számát.	A	YouTube	 csatornára	
feltöltött	videókat	már	több	mint	237	ezren	látták.	

Bemutatásra	 került	 saját	 készítésű	 ismeretter-
jesztő	 filmünk,	 amely	 filmszerűen	 mutatja	 be,	
ugyanakkor	 valósághűen	 tükrözi	 a	 fogvatartot-
tak	és	a	börtönszemélyzet	életét.	A	filmet	és	an-
nak	előzetesét	már	közel	62	ezren	látták	a	BvOP	
YouTube	csatornáján.

Hét	vidéki	nagyvárosban	volt	országos	toborzó	
roadshow,	 amely	 szórakoztató,	 ismeretterjesztő	
és	 interaktív	módon	mutatta	be	a	szervezet	 te-
vékenységét.	

2018.	június	23-án	első	alkalommal került meg-
rendezésre	 a	 Múzeumok	 Éjszakája	 a	 BvOP-n.	 
A	 parancsnokságot	 több	mint	 1100	 ember	 ke-
reste	fel	6	óra	alatt.	A	hosszú	sor	kivárása	után	
a	Szent	Adorján	udvaron	várta	az	érdeklődőket	
a	 Börtönmúzeum	 kiállítása,	 valamint	 többek	
között	lehetőség	volt	ujj-	és	tenyérnyomat	ké-
szíttetésére	is.

A Magyar 
Marketing 

Szövetség az Év 
Honlapja Minőség 

Díjjal ismerte el 
a Szervezet új 

honlapját

Az	új	honlap	mellett	közösségi	csatornák	is	segítik	
tovább	növelni	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	
iránt	 érdeklődők	 számát.	A	YouTube	 csatornára	
feltöltött	videókat	már	több	mint	237	ezren	látták.	

Bemutatásra	 került	 saját	 készítésű	 ismeretter-
jesztő	 filmünk,	 amely	 filmszerűen	 mutatja	 be,	
ugyanakkor	 valósághűen	 tükrözi	 a	 fogvatartot-
tak	és	a	börtönszemélyzet	életét.	A	filmet	és	an-
nak	előzetesét	már	közel	62	ezren	látták	a	BvOP	
YouTube	csatornáján.

Hét	 vidéki	 nagyvárosban	 volt	 országos	 toborzó	
roadshow,	 amely	 szórakoztató,	 ismeretterjesztő	
és	 interaktív	módon	mutatta	 be	 a	 szervezet	 te-
vékenységét.	

2018.	június	23-án	első	alkalommal	került	meg-
rendezésre	 a	 Múzeumok	 Éjszakája	 a	 BvOP-n.	 
A	 parancsnokságot	 több	mint	 1100	 ember	 ke-
reste	fel	6	óra	alatt.	A	hosszú	sor	kivárása	után	
a	Szent	Adorján	udvaron	várta	az	érdeklődőket	
a	 Börtönmúzeum	 kiállítása,	 valamint	 többek	
között	lehetőség	volt	ujj-	és	tenyérnyomat	ké-
szíttetésére	is.

A Magyar 
Marketing 

Szövetség az Év 
Honlapja Minőség 

Díjjal ismerte el 
a Szervezet új 

honlapját.
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9%  Kizárólag oktatottak 5%  Terápiás foglalkoztatásban részt vevők

4% Külső gazdálkodó
 szervezettel kötött
 szerződés alapján
 munkáltatott

30% Intézetfenntartási  
 feladatokban munkáltatott 

8% PPP keretében  
 munkáltatott

44%  Bv. gazdasági társaság  
 által munkáltatott

FOGVATARTOTTI 
FOGLALKOZTATÁS 
A	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 egyik	 leg-
fontosabb	 célkitűzése	 a	 fogvatartottak teljes 
körű	 foglalkoztatásának	 megvalósítása,	 fenn-
tartása volt.

A	teljes	körű	foglalkoztatás	továbbra	is	fennáll,	si-
került	fenntartani	a	2017-ben	elért	eredményeket.

A	 foglalkoztatás	 a	 büntetés-végrehajtási	 intéze-
tekben, valamint a büntetés-végrehajtási gazda-
sági társaságoknál munkáltatás, oktatás, valamint 
terápiás	foglalkoztatás	keretében	valósult	meg.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet gazdasági tár-
saságai	 a	 2018.	 évre	 a	 teljes	 körű	 fogvatartotti	
foglalkoztatás	fenntartását,	a	foglalkoztatott	fog-
vatartotti	 létszámok	 lehetőség	szerinti	növelését	
tűzték	ki	célul,	ennek	érdekében	a	fogvatartottak	
számára	szabadulás	utáni	munkaerőpiaci	integrá-
ciót	elősegítő	munkáltatás	és	piacképes	szakmát	
adó képzések szervezését hajtotta végre. 

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok je-
lentős	munkáltatóvá	léptek	elő	a	hazai	munkaerő-
piacon a 2018. évben.

Foglalkoztatás

A cél a 
fogvatartottak 

teljes körű 
foglalkoztatásának 

megvalósítása, 
fenntartása

A FOGLALKOZTATOTT FOGVATARTOTTAK LÉTSZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA (%)
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KÖZPONTI ELLÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉG
A	 központi	 ellátás	 hatálya	 alá	 tartozó	 központi	
államigazgatási szervek a 2018. január 1-je és 
december	 31-e	 közötti	 időszakban	 3	 592	 ellátási	
igénnyel	fordultak	a	Központi	Ellátó	Szervhez.	A	
tavaly	 benyújtott	 igénybejelentések	 száma	meg-
haladta	a	megelőző	év	adatait.

Az	uniós	értékhatárt	el	nem	érő	ellátási	 igények	
kapcsán	nettó	12	181	millió	forint	értékben	történt	
meg	a	teljesítésre	képes	gazdasági	társaság	kijelö-
lése,	amely	a	központi	ellátás	fennállása	óta	a	leg-
magasabb	 összeg.	A	 kijelölések	 kapcsán	megkö-
tött	szerződések	értéke	a	beszámolási	idő-szakban	
meghaladja	a	nettó	10	361	millió	forintot,	amely	
szintén	felülmúlta	az	előző	évek	adatait.

A	tevékenységi	körök	szerint	a	legnagyobb	arány-
ban	(iroda,	konyha-	és	egyéb)	bútorok	kapcsán	ke-
rült	sor	szerződéskötésre,	ám	továbbra	is	jelentős	
arányt	 képvisel	 a	 ruházati	 termékekre,	 valamint	
a	mosatási	szolgáltatásra	vonatkozóan	megkötött	
szerződések	értéke.	

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

A	 bv.	 gazdasági	 társaságoknál	 több	 nagy	 értékű	
beruházás	 és	 fejlesztés	 is	 megvalósult.	 Az	 Ipoly	
Cipőgyár	Kft.	új	fröccsöntő	gépet,	illetve	övgyártó	
gépsort	vásárolt,	 a	Duna	Papír	Kft.	 területén	pe-
dig	a	gépi	berendezések	centralizáltan	egy	helyre	
történő	telepítésével	kialakításra	került	a	drótfonó	
tevékenység.	 Az	 Ideiglenes	 Biztonsági	 Határzár	
alapanyagkészletének	tárolására	raktározási	kapa-
citás	került	kialakításra.	

A természetbeni ellátás támogatása érdekében a 
Bv.	Holding	Kft.	hímző-	és	gravírozógépet	szerzett	
be,	 továbbá	a	manőverút-karbantartás	biztosítása	
érdekében	több,	nagy	értékű	munkagép	beszerzé-
séről	gondoskodott.

Termelő 
berendezések 
korszerűsítése

Büntetés-végrehajtási Szervezet 

ÉVKÖNYV 2018

42 43



49,4 48, 2,8 73  27

Ipari társaságok              Mezőgazdasági társaságok

A	Bv.	Holding	vállalatcsoport	a	2018.	évben	is	ki-
emelt	figyelmet	fordított	a	törvényben	meghatá-
rozott	közfeladatának	–	a	fogvatartottak	kötelező	
foglalkoztatásának	 –	 hatékony	 megvalósítására,	
valamint	sikeres	és	eredményes	vállalkozási	tevé-
kenység	folytatására,	mely	az	állami	vagyon	gya-
rapodását szolgálja.  

A	főbb	gazdálkodási	(2018.	évi	várható)	adatokat	a	
vállalatcsoport	szintjén	vizsgálva	megállapítható,	
hogy	 az	 értékesítés	 nettó	 árbevétele,	 az	 üzemi	
eredmény	 és	 az	 adózott	 eredmény	 is	 a	 2018-as	
évre	tervezett	érték	felett	alakult.

Központi ellátás      

Szabad piac        

Export

A TÁRSASÁGOK ÁRBEVÉTELÉNEK MEGOSZLÁSA ÁGAZATONKÉNT (%)
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INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

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

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

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

A	 gazdasági	 társaságok	 bevonásával	 az	 elmúlt	
év	 szeptemberétől	 megkezdődött	 a	 korábban	 a	
Bevándorlási	 és	 Menekültügyi	 Hivatal	 kezelé-
sében	 lévő	 kiskunhalasi	 objektum	 bv.	 intézetté	
történő	átalakítása.	A	Bv.	Holding	Kft.	koordiná-
lása	mellett	a	kivitelezés	során	kiemelt	hangsúlyt	
kapott	a	fogvatartotti	munkáltatás	minden	olyan	
területen,	ami	általuk	is	elvégezhető	(pl.:	bontási	
munkálatok,	 tereprendezés,	 kerítésépítés,	 kőmű-
ves	 tevékenység,	festés,	burkolás),	 továbbá	szin-
tén	 fogvatartotti	munkaerő	 bevonásával	 készül-
tek	 el	 az	 épületen	 belül	 felhasználásra	 kerülő	 új	
szerkezeti elemek (pl.: zárkaajtók, rácsok). 

Informatikai fejlesztések  
és műszaki beruházások
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A	 Belügyminisztérium	 Gazdasági	 Helyettes	
Államtitkársága	 által	 2018.	 évre	 kiírt	 „üzemelte-
tési	költségcsökkentést	 eredményező	energetikai	
fejlesztések	 pénzügyi	 támogatására”	 pályázaton	
8	 büntetés-végrehajtási	 szerv	 sikerrel	 pályázott,	
az	elnyert	támogatás	összege	41,526	millió	forint	
volt.	A	beruházások	eredményeképpen	a	várható	
megtakarítás	évente	19,177	millió	forint.

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

Új épület építésével megvalósult férőhelyek: 

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

Meglévő épületek átalakításával/felújításával 
kialakított férőhelybővítés:

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

Férőhelybővítések előkészítése:

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

Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ 
létesítése:

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

A BvOP által biztosított előirányzat terhére 
megvalósított nagyobb értékű munkák:

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

 ■ Pálhalmai	 Országos	 Bv.	 Intézet	 tető	 és	 kazán	
felújítása

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

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

 ■ Márianosztrai	Fegyház	és	Börtön	kazáncseréje

GÉPJÁRMŰPARK

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

Fejlesztések, 
beruházások, 
felújítások
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2018. január 18. 
Befejeződött a III. objektum 
energiaracionalizálásának újabb 
szakasza
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Több mint 133 millió forintos Európai Uniós támo-
gatás segítségével készült el a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet Venyige utcai objektumában 
az a fotovoltaikus rendszer, amelyet 2018. január 
közepén adtak át.

2018. január 22.
Együttműködési megállapodás a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága és a Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet.

2018. január 2. 
Kollégák adakoztak a kórháznak
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hűtőszekrényt és mikrohullámú sütőt ajándé-
koztak a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet dolgozói az egri Markhot Ferenc Kórház 
Gyermekosztályának és a Hospice osztálynak.

2018. január 10.
Beruházások az elhelyezés és a 
biztonságos működés minőségi 
fejlesztésének érdekében
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Különálló, egymás melletti zárkák összenyitásával 
és teljes körű felújításával folytatódott a fogva-
tartottak életkörülményeinek javítása a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

2018. január 15.
Folyamatos állagmegóvás, felújítás 
fogvatartottak munkáltatásával
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2017 decemberében befejeződtek a betervezett 
zárkafelújítási, -korszerűsítési munkálatok, de 
továbbra is van mit tenniük az erre a munkára 
beosztott fogvatartotti csoportoknak. Egyes 
részlegeken az ódon épület folyosói újulnak meg, 
máshol pedig a reintegrációs tiszti iroda kap új, 
hivatali ügyintézéshez méltó belsőt.

2018. január 17.
Együttműködés a Magyar 
Vöröskereszt megyei szervezetével
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint 
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezete január 17-én együttműködési 
megállapodást írt alá. A megállapodás a fogva-
tartottak társadalomba való visszailleszkedésének 
elősegítéséről szól.

Krónika
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2018. február 8. 
A Belügyminisztérium XXIII. 
Országos Meghívásos Sí- és 
Snowboard Versenye
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön ismét meg-
szervezte a Belügyminisztérium országos sí- és 
snowboard versenyét a Zemplén Kalandpark I. 
sípályáján, melyre közel negyvenhat belügymi-
nisztériumi szervezeti egység 91 versenyzője adta 
le nevezését.

2018. február 9.
Közös kutyás munkanap 
Sopronkőhidán
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben vettek 
részt a szombathelyi és a pálhalmai bv. intézet ku-
tyavezetői szolgálati kutyáikkal közös járőrkutyás 
képzésen.

2018. február 14.
Országos Sakk Bajnokság 2018 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Országos Sakk 
Bajnokságának döntőjére február 14-én került 
sor a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szer-
vezésében az Újhegyi úti Oktatási Központban 
hat régiónyertes bv. intézet és 7 egyéni versenyző 
részvételével. A bajnokság első helyezettje a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön csapata lett. 

2018. február 22.
Negyedszázados eredmények – 
Ülésezett a jogi szekció 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság Jogi Szekciója 
február 22-én szekcióülést tartott a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán. A rendezvény aktualitását az adta, hogy 
negyedszázada lépett hatályba az 1993. évi 
XXXII. törvény, amely a rendszerváltást követő 
börtönügyi kodifikáció vitathatatlanul legfonto-
sabb büntetés-végrehajtási jogi eredménye.

2018. január 22.
Kiállították a bőrműves-tanuló 
fogvatartottak munkáit
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumának galériájában január 22-én népi 
bőrműves kiállítás megnyitóján vett részt az in-
tézet. A kiállított bőrműves alkotások között a 
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
népi bőrműves képzésén részt vevő fogvatartot-
tak munkáit is megcsodálhatták az érdeklődők.

2018. január 25.
Napelemes rendszer kiépítése a 
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megkezdődtek a „Fotovoltaikus rendszer telepítése 
a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben” 
KEHOP-5.2.11-16-2016-00019 pályázati azonosító 
számú projekt kivitelezési munkálatai. A 102,1 
millió forintos beruházás során 608 darab 285 W 
teljesítményű napelemet fognak telepíteni, mely 
fejlesztés nagyban hozzájárul a fenntartható és 
környezettudatos energiaellátás biztosításához, 
valamint a fenntartási költségek jelentős csök-
kentéséhez.

2018. január 29.
A Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ és a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház szakmai 
megbeszélése
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI KÓRHÁZ

Január 29-én szakmai konzultációra érkezett a 
MH Egészségügyi Központ parancsnoka, Kun 
Szabó István vezérőrnagy és dr. Tamás Róbert or-
vos dandártábornok, orvos igazgató. A vendége-
ket dr. Takács Valéria ny. bv. o. ezredes főigazgató 
főorvos és Joó László bv. ezredes, főigazgató-he-
lyettes fogadta. A főigazgató főorvosnő egy rövid 
prezentációban ismertette a kórház felépítését, 
működését és a 2017. évi betegforgalmat, majd a 
vendégek meglátogatták az egészségügyi részle-
geket, ahol megismerkedtek az intézményben fo-
lyó szakmai munkafolyamatokkal.
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2018. március 21.
Megyei Védelmi Bizottsági ülés 
Tiszalökön
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A megyei Védelmi Bizottság március 21-én 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben tartotta meg bizottsági ülését, ahol a 
rendkívüli havazással kapcsolatos feladatok vég-
rehajtásáról, az ár- és belvízi védekezésre történő 
felkészülésről, a vízügyi fejlesztésekről, valamint 
az úthálózat felújításáról és a honvédelmi tartalé-
kos rendszerről is szó esett.

2018. március 22.
Kápolnaszentelő Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szent Kereszt Kápolna. Március 22-től így neve-
zik a Szegedi Fegyház és Börtön II-es objektumá-
ban a fogvatartottak egyházi foglalkozásainak 
helyszínét. Gyulay Endre emeritus megyéspüspök 
ünnepi szentmisén áldotta meg a Szent Kereszt 
Kápolnát és az „Akit érettünk tövissel megkoro-
náztak” című rézkarcot, amelyet ő ajándékozott a 
Szegedi Fegyház és Börtönnek.

2018. március 29.
Balla Károly emlékülés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság március 29-én az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanácster-
mében tartotta meg emlékülését, amelynek célja 
a 2017-ben alapított Balla Károly-díj névadójának 
bemutatása és munkásságának részletesebb is-
mertetése volt. A Társaság a tudományos felada-
tok színvonalas megoldásának ösztönzése, vala-
mint a börtönüggyel magas elméleti és gyakorlati 
szinten foglalkozók tevékenységének elismerése 
érdekében hívta életre a díjat.

2018. március 11.
A büntetés-végrehajtásra mindig 
lehet számítani

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Elkészült a kétsoros kerítésrendszer a magyar-
szerb határ teljes, 155 kilométeres szakaszán. A 
második kerítés építési feladataival a büntetés-
végrehajtást bízták meg: 150 kolléga és 700 fog-
vatartott vett részt a munkálatokban.

2018. március 14.
Fogvatartottak szépítették meg a 
Petőfi teret
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hagyomány, hogy fogvatartottak teszik rendbe a 
Petőfi teret a márciusi nemzeti ünnep előtt. 2008 
óta ez a 92. alkalom, hogy a börtön elítéltjei se-
gítenek a Városgondozás Kft.-nek a közterek és 
parkok rendbetételében.

2018. március 14.
Országos Asztalitenisz Bajnokság – 
Döntő 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szer-
vezésében március 14-én került megrendezésre 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Asztalitenisz 
Bajnokságának 2018. évi országos döntője. A baj-
nokság döntőjébe az előzetesen lebonyolított re-
gionális selejtezőkön legjobb eredményt elért bv. 
szervek csapatai kerültek. A döntőben így 6 bv. 
szerv csapata 24 fővel vett részt. Az első helye-
zett az Ipoly Cipőgyár Kft. csapata lett.
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2018. április 20.
Kétszeres világkupa-győzelem
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Erőemelés és felhúzás kategóriában aranyérmet 
szerzett Kis Attila bv. főtörzsőrmester, a Szegedi 
Fegyház és Börtön felügyelője április 20-án, a 
négy ország versenyzőinek Győrben rendezett V4 
Világkupán. 

2018. április 23.
Energetikai fejlesztés a Gyűjtőben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Energiahatékony LED technológia váltotta fel a 
hagyományos világítást a Budapesti Fegyház és 
Börtönben. A közel 18 millió forintos fejlesztés a 
Belügyminisztérium pályázati támogatásával va-
lósult meg.

2018. április 24.
Kutyavezetők tanfolyama Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Bátorságpróba, menekülő személy elfogása, fog-
vatartotti csoportok kísérése – néhány feladat a 
Szegedi Fegyház és Börtönben kezdődött tizenkét 
hetes járőrkutya-vezetői tanfolyam feladataiból, 
amelyen öt kutyavezető felügyelő gyakorolt a jú-
niusi vizsgára.

2018. április 11.
Terepfutás Márianosztrán
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Április 11-én rendezték meg a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Országos Terepfutó 
Bajnokságát, melynek helyszínét – immáron 
harmadik éve – a Márianosztrai Büntetés-
végrehajtási Intézet biztosította.

2018. április 11.
A Váci Fegyház és Börtönben tartott 
szakmai napot az NBT
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Váci Fegyház és Börtönben tartotta meg a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a kihelyezett 
szakmai ülését április 11-én. A rendezvényt dr. 
Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka nyitotta meg, aki 
köszöntötte dr. Hatala József ny. rendőr altábor-
nagy elnök urat és a vendégeket, majd méltatta a 
tanács támogatását és a jó kapcsolat eredménye-
képp a további sikeres együttműködés reményét 
fejezte ki.

2018. április 16.
Krakkói büntetés-végrehajtási 
szakemberek voltak a 
Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Három magyarországi intézet tevékenységével 
ismerkedtek április 16-tól lengyel büntetés-vég-
rehajtási szakemberek Szegeden, Pálhalmán és 
Kecskeméten.
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2018. május 11-15. 
Vendégül láttuk a visegrádi országok 
küldöttjeit
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ku-
tyás szolgálati dolgozói átfogó szakmai napon látták 
vendégül és osztották meg tudásukat kollégáikkal. 
A május 11-én kezdődő ötnapos kutyás szakmai 
konferencia keretein belül a hazai szakemberek íze-
lítőt adtak tudásukból és új ismeretekre tettek szert.  
A tököli intézet parancsnoka, Pesti Ferenc bv. ez-
redes fogadta és részletes tájékoztatót tartott a lá-
togatóknak. Szoboszlai Attila bv. ftzls. bemutatta 
a kutyatelepet és az ott zajló munkát. Az intézet 
kapuin belüli látogatás kábítószer-kereső, valamint 
őrző kutyáink bemutatójával ért véget.

2018. május 16.
MSR (Military Survival Run), avagy 
túlélőverseny rendvédelmi módra
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Május 16-án a Fővárosi Bv. Intézet 4 munka-
társa is indult a Magyarország egyik legkemé-
nyebb akadályfutó versenyeként számon tartott 
Military Survival Run 2018-on.

2018. május 17.
Lengyel bírói delegáció fogadása
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Május 17-én a lengyelországi Wroclawi 
Törvényszék vezetői és bírái, valamint a Szolnoki 
Törvényszék bírái látogattak a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

2018. május 18.
Politikai Elítéltek koszorúztak a 
Kalocsai Fegyház és Börtönben
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az ’50-es évek politikai megtorlásának áldo-
zatai és a meghívott vendégek megtöltötték a 
Kalocsai Fegyház és Börtön dísztermét, ahol a 
megemlékezők nemcsak emlékeztek, emlékeztet-
tek is az akkori eseményekre. Az ünnepi műsort 
a koszorúk emléktábla előtti elhelyezése, majd 
szentmise követte.

2018. április 30.
Műveleti csoportok továbbképzése
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Április végén került sor a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Északkeleti Régió Műveleti 
Csoportjainak továbbképzésére. A Büntetés-
végrehajtási Szervezet műveleti csoportjai-
nak régiós továbbképzésén a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti 
csoportjai vettek részt.

2018. május 3.
Beszámoló az MBT tavaszi 
konferenciájáról 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság (MBT) „A bün-
tetőjog változásai, új irányvonalai – 140 éves a 
Csemegi-kódex” címmel szakmai konferenciát 
tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
május 3-án.

2018. május 5.
X. Ultreya
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön május 5-én 
otthont adott a tizedik magyarországi börtön-
ultreyanak, amelyen 24 fogvatartott, 4 cursillós 
munkatárs és egy egyházzenei kórus is részt vett.

2018. május 11.
Ismét közösen rúgták a bőrt a 
színészek és a fogvatartottak
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Május 11-én a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet Maglódi úti objektumában lépett pályára a 
Magyar Színészválogatott. Ez a barátságos labda-
rúgó-bajnokság már szinte egy évtizedes múltra 
tekint vissza, melynek keretében a Nemcsák 
Károly vezetésével pályára lépő színművészek a 
Budapesti Fegyház és Börtön és a Fővárosi Bv. 
Intézet fogvatartottjaival 2×15 perces mérkőzése-
ken mérik össze erejüket. Egyik évben a Gyűjtő, 
másik évben a Fővárosi Bv. Intézet ad helyszínt a 
rendezvénynek, így az idei torna a „Venyige Kupa 
2018” nevet kapta.
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2018. május 25.
Palóc Kupa
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az észak- és kelet-magyarországi büntetés-
végrehajtási intézetek csapatai mérték össze 
tudásukat a május 25-én megrendezett „Palóc 
Kupa” kiképzési szintfelmérő versenyen. A ver-
seny házigazdája a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön volt.

2018. május 25.
Bilincselés a laktanyában
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A kaposvári laktanyában népszerűsítették kollé-
gáink a büntetés-végrehajtási munkát a Magyar 
Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai 
Ezred idei nyílt napján május 25-én.

2018. május 25. 
Gyula város sportjáért 
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Gyulasport Nonprofit Kft. kezelésében lévő id. 
Christián László Városi Sporttelepen segítettek a 
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fog-
vatartottjai, hogy az oda érkező sportolni vágyók 
kulturált, szép környezetben tölthessék el szabad-
idejüket. A fogvatartottak a salakos atlétikapá-
lyát, a futballpályát és környezetét takarították, 
szépítették.

2018. május 25.
Tízéves a Szeretethíd
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Tizedik alkalommal szervezte meg idén május-
ban a kárpát-medencei Református Egyház a 
Szeretethíd programot. A Budapesti Fegyház és 
Börtön a jóvátétel jegyében ezúttal is csatlakozott 
a kezdeményezéshez. Az országhatárokat áthi-
daló program célja, hogy jobbá tegyük életterün-
ket, környezetünket. Május 25-én tizenkét önkén-
tes fogvatartott a „B” objektum lépcsőházának 
rendbetételét vállalta.

2018. május 18. 
Szolgálati kutyák képzése
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ismét megrendezésre került az összevont re-
gionális kutyavezetői szakmai nap, amelyen a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön kutyaveze-
tői a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet és a Heves 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szolgálati 
kutyáival és kutyavezetőivel közösen gyakorol-
hatták speciális feladataikat, illetve osztályozó 
vizsgát tehettek.

2018. május 22–25.
Közösségi jóvátételi program
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A május 22. és 25. között szervezett közös-
ségi jóvátétel helyszíne a pécsi Káptalan utcai 
Szabadtéri színpad területén volt, melyet a kar-
bantartási, gyomirtási, tisztítási munka elvégzése 
után a nagyközönség használatba vehetett.

2018. május 23.
Zarándoklat a „Családok Évében” 
Szűz Mária kegyhelyére
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori 
Püspökség és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága szervezésében május 23-án le-
hetősége volt a személyi állomány tagjainak a 
„Családok éve 2018, Szentkút” zarándoklaton 
részt venni. A Mátraverebély melletti Szentkút 
Magyarország egyik legrégebbi és máig egyik 
leglátogatottabb Mária-kegyhelye, mely 800 éve 
fogadja a zarándokokat. 

2018. május 23.
BM Atlétika Bajnokság 2018
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A bajnokságot május 23-án rendezték meg az 
Ikarus Atlétikai Centrumban 34 belügyi csapat 
részvételével. A rendezvényt Farsang Tamás 
bv. ezredes, az Oktatási Központ igazgatója, va-
lamint Vincze P. Márton, a Magyar Rendészeti 
Sportszövetség ügyvezető elnöke, a Rendőrségi 
Oktatási és Kiképző Központ – Rendészeti Szervek 
Kiképző Központja igazgatója nyitotta meg.
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2018. június 1. 
Vízre szálltak a fegyőrök
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Június elsején rendezték meg a X. Rendvédelmi 
Sárkányhajó Magyar Kupát, ahol a Gyűjtő csapata 
is vízre szállt. A Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, az Országos Katasztrófavédelmi 
Sport Egyesület és a Budapesti Tűzoltó Szövetség 
közös szervezésében zajló versenyen 200 méteres 
távon mérték össze tudásukat a rendvédelmi szer-
vek csapatai. 

2018. június 5. 
Gyermeknapi adományok a 
veszprémi csecsemőotthonnak
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Jóvátételi szándékkal készültek azok az apró 
gyermekruhák és állatfigurás párnák, amelye-
ket a börtön egy veszprémi csecsemőotthon ré-
szére ajánlott fel. A Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben zajló OKJ-s női szabó 
képzésen részt vevő női fogvatartottak heteken 
át tervezték és varrták azokat a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek való ruhákat, párnákat és taka-
rókat, melyeket Németh Éva bv. ezredes, az inté-
zet parancsnoka adott át a Tüzér utcában működő 
Gyermekotthon részére. 

2018. június 7.
Országos Fogvatartotti Imanap 
Baracskán 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kilenc büntetés-végrehajtási intézet közel 150 
fogvatartottja vett részt június 7-én a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben megrendezett VIII. Országos 
Fogvatartotti Imanapon. Az imanap fő jellemzője, 
hogy minden évben más büntetés-végrehajtási in-
tézet ad otthont az eseménynek. A rendezvény 
során egy, már szabadult elítélt tartott beszédet 
bizonyságtételéről, a részt vevő elítéltek imanapi 
énekekkel fohászkodtak, valamint a büntetés-
végrehajtási intézetek lelkészei mellett beszédet 
tartott a Református Misszió Központ Igazgatója, 
Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor, Szabó 
Ferenc esperes, püspökhelyettes és Bán Béla 
György esperes lelkipásztor, zsinati képviselő is, 
akik az esemény befejeztével áldást is mondtak. 

2018. május 26.
Resztoratív munkán a debreceni 
fogvatartottak
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben jogerős szabadságvesztését töltő 3 
fogvatartott május 26-án resztoratív munkavég-
zés keretében részt vett a Debreceni Református 
Kollégium Tímár utcai Óvoda játszóterének felújí-
tási munkálataiban.

Az intézet évek óta jó kapcsolatot ápol az óvoda 
vezetésével, így a „Szeretethíd” program kereté-
ben visszatérően segítséget nyújt az óvodának.

2018. május 28.
Sárkányhajózásban is jók vagyunk
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az ötödik alkalommal megrendezett Sárospataki 
Sárkányhajó Fesztiválra a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön is meghívást kapott, és a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Sárospatak Város 
Önkormányzata és a Sportos és Egészséges 
Zemplénért Egyesület által rendezett sportesemé-
nyen kiemelkedő helyezéseket sikerült elérnie.

2018. május 29.
Egyházi könyvtár a 
fogvatartottaknak
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ünnepélyesen átadásra került és az elítéltek szá-
mára elérhetővé vált a fogvatartotti könyvtár-
rendszer újabb eleme: katalogizálásra és rendsze-
rezésre kerültek az egyházi tulajdonú és témájú 
könyvek.

2018. május 30.
Fókuszban a képzés és a fejlesztés
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Májusban két olyan tanfolyam lezárása történt 
meg a Fővárosi Bv. Intézetben, amely nagy se-
gítséget nyújthat a fogvatartottaknak, akár az 
intézeti falakon belüli, akár a szabadulás utáni 
életükben. A reintegrációs törekvéseket előtérbe 
helyező foglalkozások az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma általi támogatással, uniós pályázat 
útján valósultak meg.
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2018. június 11.
Csapatversenyben első helyezés a 
Palóc Kupán
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az évente megrendezendő kiképzési szintfel-
mérő versenyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet csapata összesített 
csapatversenyben állhatott a dobogó legfelső fo-
kára. Asztalitenisz, kispuska-céllövészet és sakk 
versenyszámokban első helyezést értek el az in-
duló kollégák, míg a kispályás labdarúgó csapatot 
ötödikként szólították az eredményhirdetésen. 

2018. június 13.
Lóárverés Állampusztán
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET 

Állampusztán először tartottak lóárverést, jú-
nius elején huszonegy lóra lehetett licitálni a 
büntetés-végrehajtási intézet mellett működő 
kft. lovászatában. 

2018. június 13.
Zarándoklaton vettek részt a 
fogvatartottak 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Tizenhat börtön közel 80 fogvatartottja vett részt 
június 13-án a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága és a Honvédelmi Minisztérium 
Katolikus Tábori Püspökség közös szervezé-
sében megtartott III. Országos Fogvatartotti 
Zarándoklaton Mátraverebély-Szentkúton.

2018. június 8.
Toborzó előadásokat tartottunk
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Nagy hangsúlyt fektet a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön a szakmánk iránt érdeklődők, főként 
fiatalok tájékoztatására. Bűnmegelőzési célú in-
tézetlátogatásokat szerveznek és kiállítótermet is 
működtetnek. A tanév végén a környékbeli kö-
zépiskolák fiataljainak meséltek a büntetés-vég-
rehajtási szakma szépségeiről és kihívásairól. 

2018. június 11.
„Börtönügyeink 1945 és 1963 
között” – Ülésezett a Történeti 
Szekció 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság Történeti 
Szekciója a Nemzeti Emlékezet Bizottságával kö-
zös szervezésben június 11-én tartotta meg éves 
szekcióülését, amelynek címe „Börtönügyeink 
1945 és 1963 között” volt. A rendezvényre im-
pozáns környezetben, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karán került sor.

2018. június 11.
Szlovák delegáció látogatása
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Baranya Megyei Bv. Intézetbe látogatott a 
Szlovák Büntetés-végrehajtási Szakszervezet 
háromfős delegációja, akik a magyar Független 
Büntetés-végrehatási Szakszervezet Országos 
Szövetsége kísérőivel érkeztek. Dr. Bencze Béla bv. 
alezredes, parancsnokhelyettes fogadta a delegá-
ciót, majd egy prezentáció segítségével bemutatta 
az intézet objektumait. 
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2018. június 14.
Dr. Rex a Gyűjtőben 
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Dr. Rex Kutyás Egyesület elnöke, dr. Varga 
Károly és négylábú asszisztense látogatott el a 
Budapesti Fegyház és Börtönbe. Az egyesület 
munkatársai és magasan képzett kutyái évek óta 
közérdekű tevékenységet végeznek. 

2018. június 19-21. 
Három napra „lángba” borult a 
Venyige 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Katasztrófavéd elmi Igazgatóság 
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. 
Kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság és a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet együttmű-
ködési gyakorlatára került sor az intézet Maglódi 
úti objektumában. 

2018. június 20. 
Virágosabb, zöldebb Kaposvárért
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Növényeket ültettek az elítéltek a börtön elé a 
„Virágosabb, zöldebb Kaposvárért” pályázat ke-
retében a kaposvári városgondnokság szakmai 
segítségével. 

2018. június 20. 
A Budapesti Fegyház és Börtön 
nyerte a járőrbajnokságot
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Járőrbajnokságát 
június 20-án rendezték Márianosztrán. A versenyt 
a Budapesti Fegyház és Börtön csapata nyerte meg. 
A járőrbajnokságon a kilenc kilométeres terepfutás 
mellett szakmaelméleti, gyakorlati és lövészeti fel-
adatokat kellett teljesíteni. 

2018. június 23.
Hatalmas siker a Múzeumok 
éjszakáján 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az első ilyen rendezvény a BvOP-n nem várt 
kiemelkedő vendégszámot hozott június 23-án 
este. A parancsnokságot több mint 1100 ember 
kereste fel 6 óra alatt. A kollégák egész este lel-
kesen foglalkoztak a vendégekkel, akik valódi él-
ményekkel távoztak. A hosszú sor kivárása után 
a Szent Adorján udvaron várta az érdeklődőket 
a Börtönmúzeum kiállítása, mellette lehetett ujj- 
és tenyérnyomatot készíttetni, ez követően né-
hány fotó a kalodában és a deresen és a Műveleti 
Osztály munkatársai már „kattintották” is a bilin-
cset az arra vállalkozókra.

2018. június 30.
Tisztavatás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is-
mét a Budai Várban tartotta tisztavatási ünnep-
ségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Szent 
Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, 
Orbán Viktor miniszterelnök és a tábornoki kar 
jelenlétében a büntetés-végrehajtás kötelékébe 
tartozó tisztek is letették esküjüket.
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2018. július 1.
Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai 
Napok 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Különleges látnivalókat tartogatott az érdeklődők 
számára az immár hetedik alkalommal megrende-
zett Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai Napok. 
A háromnapos esemény célja – a magyar kato-
nai hagyományok őrzése mellett – más nemzetek 
fegyveres testületeinek bemutatása. 

2018. július 4.
Új szolgálati gépjárművek 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, dr. 
Tóth Tamás bv. vezérőrnagy július 4-én 10 darab 
VW T6 Transporter típusú gépjárművet adott át 
ünnepélyes keretek között 10 büntetés-végrehaj-
tási intézetnek, további 9 darab gépjármű pedig 
az Országos Parancsnokság használatába került.

2018. július 8. 
Nemzetközi Vízi Játékok és Családi 
Nap 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az IPA Zala Megyei Egyesülete a zalaegerszegi 
Gébárti-tónál lévő Aquatherma Termálfalu és 
Kempingben rendezte meg a VII. Nemzetközi Vízi 
Játékok és Családi Nap elnevezésű rendezvényét. 
A megmérettetésen a rendőrség 3 hazai és egy 
szlovén, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet pedig egy csapattal képviseltette magát.

2018. július 11. 
Aranykor a börtönben
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 

A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön, valamint a Börtönmúzeum 
együttműködése eredményeként július 11-én 
a sátoraljaújhelyi bv. intézetben is látható volt 
az Arany 200 busz tárlata. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum által egy átalakított buszon rendezett 
mozgókiállítás 2017-ben indult egyéves ország-
járására és a határon túli magyarlakta vidékekre, 
hogy Arany János születésének bicentenáriumán 
így vigye hírét a költő munkásságának.

2018. július 12. 
XV. Dankó Pista Fesztivál a 
Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Kulturális vetélkedővel vette kezdetét július 12-
én a Dankó Pista Fesztivál a Szegedi Fegyház és 
Börtönben. A „Ki mit tud?”-on tizenhét műsor-
számot értékelt a zsűri dr. Piczil Márta elnökleté-
vel, aki az SZTE docense. 

2018. július 13. 
Ajándék az óvodásoknak
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fogvatartott által készített cérnaképeket adott 
át a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nevében 
Takács Péter bv. alezredes, gazdasági vezető a 
soproni Hermann Alice Óvoda Sopronkőhidai 
Tagóvodája részére. 

2018. július 13. 
Együttműködés lengyel 
partnereinkkel
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A lengyelországi Koszalini Vizsgálati Fogda 
négyfős delegációját fogadta a Budapesti Fegyház 
és Börtön. A szakmai célú látogatás és tapaszta-
latcsere mellett együttműködési megállapodás is 
született a nemzetközi kapcsolat megerősítése 
érdekében. A lengyel kollégák az intézet fogva-
tartási részlegeinek és a biztonsági szakterület 
munkájának bemutatását követően a BUFA Kft. 
munkahelyein és a Kisfogház Emlékhelyen is lá-
togatást tettek. 
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2018. július 13. 
Fogvatartottak jótékonykodtak 
cukorbeteg gyermekekért
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
fogvatartottai a Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg 
Gyermekekért szervezet együttműködésével jú-
lius 13-án a gyulai Almásy-kastély parkjában jó-
tékonysági rendezvényen vettek részt. 

2018. július 18. 
Labdarúgás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Július 18-án került megrendezésre a Büntetés-
végrehajtási Szervezet 2018. évi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokságának döntője. A rendez-
vényt Farsang Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos 
nyitotta meg, illetve az eredmények értékelésé-
vel és az érmek átadásával zárta le. Első helyen 
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet csapata végzett.

2018. július 24.
Fegyelem és rend 
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fogvatartási Ügyek Szolgálata „Fegyelem és rend 
– jogszerű feladatellátás” címmel tartott regionális 
szakmai konferenciát a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben. A július 24-én megtar-
tott tanácskozáson a tököli házigazdákon kívül a 
Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Váci Fegyház és Börtön, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet és a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön szakemberei vettek részt.

2018. július 25. 
A Váci Világi Vigalomban is 
toboroztunk
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Kollégáink az utca emberének is bemutatták a 
büntetés-végrehajtási hivatás szépségeit és ki-
hívásait. A Váci Világi Vigalom nevű, már ha-
gyományossá vált fesztiválon kötetlen, de az 
egyenruhához méltó módon népszerűsítették a 
hivatásos állományi tagság előnyeit. 

2018. július 30. - augusztus 10. 
Nyár, napsütés és gyermektábor
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Idén is birtokba vették a gyerekek a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kultúr-
termét. Július 30-a és augusztus 10-e között két 
turnusban összesen 39 gyermek élvezte a progra-
mokat. A városi Intercisa Múzeumban interaktív 
előadás keretében elődeink használati tárgyaival 
ismerkedtek meg a résztvevők, a helyi rendőrkapi-
tányság munkatársai által megtartott közlekedés-
biztonsági előadás után pedig minden bátor vállal-
kozó teljesíthette kétkerekűjével az akadálypályát. 

2018. augusztus 1. 
Tovább javultak az elhelyezési 
körülmények
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A fogvatartottak lakózárkáinak felújítása a 
Budapesti Fegyház és Börtön mindkét objektumá-
ban látványos eredménnyel járt. Az elhelyezési kö-
rülmények javítását célzó munkálatokba az elítél-
tek munkaerejét is bevonták. A bal csillagban több 
mint 100 lakóhelyiség újult meg a zárkaösszenyi-
tások eredményeként, melynek során lehetővé vált 
az önálló szellőzésű mellékhelyiségek kialakítása is. 
A „B” objektumban hat fürdőblokk rekonstrukció-
ját végezték el, valamint az iskolakörlet mellékhe-
lyiségeinek rendbetétele is megtörtént.

2018. augusztus 1. 
Zserbó névre hallgat az új szolgálati 
eb a váci börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A BvOP szolgálati állat állománytáblájába tar-
tozó új jövevény még csak 11 hetes, de már most 
látható, hogy kiképzését követően kiváló kábító-
szer-kereső kutya válhat belőle. A Zserbó névre 
hallgató németjuhász egyelőre csak a váci kutya-
vezetők örömére aktivizálja magát, a képzését kö-
vetően azonban számos feladata lesz.
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2018. augusztus 3. 
Informatikai képzés indult Egerben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A GINOP 6.1.2-15 „Digitális szakadék csökken-
tése” című kiemelt projekten belül megvalósuló 
informatikai képzés keretében 15 fogvatartott 
részére indult oktatás a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben. 

2018. augusztus 6. 
Naperőművel működik a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Csaknem 133 millió forint európai uniós támo-
gatás segítségével napelemes rendszer termeli a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön áramfogyasz-
tásának jelentős részét. A beruházás a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretében valósult meg. 

2018. augusztus 6. 
Kínai delegáció látogatott el a váci 
börtönbe
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Zheng Yanxiang asszony, a tianjini Igazságügyi 
Hivatal parancsnokhelyettesének vezetésé-
vel augusztus 6-án öttagú delegáció látogatott 
Magyarországra. A váci intézet vezetését érte 
az a megtiszteltetés, hogy a magyar Büntetés-
végrehajtási Szervezet működését bemutathassák 
az intézet munkásságán keresztül. A fogadást kö-
vetően Kárdási József bv. alezredes, bv. tanácsos, 
az intézet parancsnokhelyettese tartott prezentá-
ciót az intézet működéséről, múltjáról, a fogvatar-
tottak képzéséről, oktatásáról, munkáltatásáról és 
a helyi sajátosságokról.

2018. augusztus 17.
XXII. IPA lövészverseny
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Augusztus 17-én az intézet lőterén az IPA 
Nemzetközi Szervezetének Kalocsai Csoportja 
lövészversenyt rendezett. Az eseményen kb. 150 
fő vett részt 13 csapattal. A résztvevők közt 
volt többek közt a Paksi Rendőrkapitányság 
(Vízirendészet), az Állampusztai Bv. Intézet, a 
Kalocsai Rendőrkapitányság, illetve a Kecskeméti 
Repülőbázis csapata is.

2018. augusztus 17. 
A tököli börtön társulata nyerte a III. 
Országos Börtönszínházi Találkozót 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Immár harmadszor kaptak lehetőséget a bör-
tönszínházakban játszó, rátermett fogvatar-
tottak arra, hogy bizonyíthassák tehetségüket.  
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
augusztus 17-én rendezte meg az elítéltek tár-
sadalmi reintegrációját segítő III. Országos 
Börtönszínházi Találkozót Budapesten, a József 
Attila Színházban. A színházi versenyhez a leg-
több hazai börtön színjátszótársulata csatlako-
zott, a regionális döntőkkel együtt összesen 16 
büntetés-végrehajtási intézet közel 150 fogvatar-
tottja szerepelt a megmérettetésen. Az előadások 
színrevitelében a büntetés-végrehajtás szakem-
berei, a reintegrációs tisztek és drámapedagógu-
sok mellett elismert színművészek és rendezők is 
részt vettek. A fogvatartottak a börtönben vég-
zett munka után, szabadidejükben próbálták a 
darabokat. 
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2018. augusztus 18. 
Politikai elítéltek koszorúztak
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Sokéves hagyományra tekint vissza a Politikai 
Elítéltek Közösségének koszorúzási ünnepsége, 
azonban a 2018-as megemlékezés rendhagyó 
módon valósulhatott meg. A koszorúzással egy-
bekötött ünnepségen részt vett Sátoraljaújhely 
vezetése is. 

2018. augusztus 18. 
„Őrülten” nagyot futottak kollégáink 
Debrecenben
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A VII. Auchan Őrült Futás versenyen Debrecenben 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet egy ve-
gyes, négyfős csapattal képviseltette magát a 
rendészeti kategóriában. 

2018. augusztus 19. 
Rabok sütik a büntetés-végrehajtás 
ünnepi kenyerét 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmá-
ból a baracskai börtön mellett működő kft. pék-
üzemében készült el a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet ünnepi kenyere, amelyet Tornyai Gábor 
katolikus pap, börtönlelkész szentelt fel.

2018. augusztus 21. 
Folyamatos megújulás
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
2018-ban is folytatta épületfejlesztési programját, 
608 darab napelem állt az energiatudatos műkö-
dés szolgálatába.

2018. augusztus 22.
Fegyvermesterek szakmai napja

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az intézetben szakmai napot tartottak a körzeti 
fegyvermesterek részére. A szakmai napon az el-
múlt időszak fegyverzeti anyagokkal kapcsolatos 
eseményeinek feldolgozása és a tapasztalatok is-
mertetése volt az egyik legfontosabb téma, ame-
lyet megtárgyaltak.

2018. augusztus 23. 
Toborzás a SZIN-en
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Óriási érdeklődés mellett, első alkalommal ismer-
kedhettek a Szegedi Fegyház és Börtön dolgo-
zóinak munkájával és a börtönélettel a Szegedi 
Ifjúsági Napokra látogató vendégek.
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2018. augusztus 24.
Elítéltek egy szebb Budapestért 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet jogerős 
büntetésüket töltő fogvatartottjai jóvátételi mun-
kavégzés keretében a börtönnel szemben lévő, 
graffitikkel elcsúfított családi ház kerítését reno-
válták augusztus 24-én.

2018. augusztus 28.
Jóvátétel a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházban
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A jóvátételi program keretében ezúttal a Bajcsy-
Zsilinszky Kórházban segítettek a fogvatartottak. 

2018. augusztus 28. 
Az Ágota Alapítványnak segítettünk

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az Ágota – az Állami Gondoskodásban Élő 
és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért –
Alapítvány  számára nyújtottak segítséget fog-
vatartottjaink. Az alapítvány tulajdonában álló, 
Tass-Alsószenttamás területén lévő ingatlan épí-
tendő kerítésének kivitelezésében dolgoztak az 
elítéltek. 

2018. augusztus 28.
Az első távtárgyalás
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
megtörtént az első távtárgyalás. Augusztus 28-
án a büntetés-végrehajtási bíró 2 fogvatartott 
esetében döntött a tárgyalás ezen új formájában. 
Egy feltételes szabadságra bocsátásról, illetve egy 
esetben reintegrációs őrizet visszavonásáról ho-
zott döntést a büntetés-végrehajtási bíró.

A távtárgyalás lényegében azt jelenti, hogy annak 
lefolytatására nem a bíróság tárgyalótermében, 
hanem a büntetés-végrehajtási intézetben kialakí-
tott „tárgyalóterem”-ben kerül sor. A távtárgya-
lás nagy előnye a bírósági tárgyaláshoz képest a 
végrehajtás biztonsága, valamint a költséghaté-
konyság. 

2018. augusztus 29. 
Szakmai célú intézetlátogatás
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A rendészeti ágazati képzésben részt vevő szak-
gimnáziumok és szakközépiskolák büntetés-vég-
rehajtási végzettséggel nem rendelkező oktatói 
részére szerveztek szakmai célú intézetlátogatást 
a Budapesti Fegyház és Börtönben augusztus 29-
én. A tartalmas szakmai programon közel húsz 
oktató vett részt, akik átfogó képet kaphattak a 
Budapesti Fegyház és Börtönben végzett szolgá-
lati feladatokról, a BUFA Kft. tevékenységéről, 
valamint a Büntetés-végrehajtási Szervezet mun-
kájáról.

2018. szeptember 3. 
Szociális otthonban segítettek a 
veszprémi fogvatartottak
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Jóvátételi munkát végeztek három napon át el-
ítéltek a Tüzér utcai bentlakásos intézetben.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő 
Ápoló-Gondozó Otthonban már nem szokatlan a 
szürke formaruhás fogvatartottak látványa, az 
elmúlt években több alkalommal végeztek külön-
böző munkákat az intézetben. A segítség most is 
jól jött, a szakipari munkát végző elítéltek egy fo-
lyosó rendbetételét vállalták, a tisztasági festésen 
kívül a megkopott lambéria felújítását is elvégez-
ték. 
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2018. szeptember 3. 
Átadtuk a jótékonysági előadáson 
befolyt adományt a kórház részére
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A fogvatartottak Bakony Színjátszó Csoportjának 
július végén bemutatott előadásán összegyűlt és 
a Csolnoky Ferenc Kórház Emberkék Alapítványa 
javára felajánlott közel kétszázezer forint ismét jó 
helyre került. 

2018. szeptember 6. 
Egy nap alatt két helyszínen 
segítettek a fogvatartottak
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A megyei pedagógiai szakszolgálat helyi intéz-
ménye bejáratát csinosították, majd az Aprók 
Háza Tagóvoda udvarának eszközeit tették 
rendbe azok a fogvatartottak, akik önkéntesen 
vállalták részvételüket az EFOP „Fogvatartottak 
reintegrációja” című projekt keretében szerve-
zett jóvátételi eseményeken.

2018. szeptember 6.
A Magas-Bakonyban 
teljesítménytúráztunk
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A 6 fős Sopronkőhidai Haza-Járó csapatban min-
denki már legalább második alkalommal vett részt 
a Magas-Bakony teljesítménytúrán. A rendvédel-
met nemcsak Sopronkőhida képviselte szervezett 
formában, hanem a Magyar Honvédségtől is jelen 
volt egy 8 fős csoport.

2018. szeptember 7.
Meghosszabbítottuk 
együttműködésünket a szlovák 
partnerintézettel 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szeptember 7-én a szlovák büntetés-végrehajtás 
napja és az intézet fennállásának 47. évfordulója 
alkalmából a dubnicai intézet dísztermében került 
sor a szlovák-magyar együttműködés meghosz-
szabbítására. Az esemény ünnepélyes keretek 
között, jutalomátadással kezdődött, ezután követ-
kezett az együttműködési megállapodás aláírása, 
amelyre plk. Mgr. Andrej Kubiš parancsnok kérte 
fel Kopcsik Károly bv. dandártábornokot, a Váci 
Fegyház és Börtön parancsnokát. 

2018. szeptember 8.
Szent Adorján-nap 
huszonharmadszor 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Huszonharmadik alkalommal ünnepelte a bünte-
tés-végrehajtás a szervezet napját, Szent Adorján-
napot szeptember 8-án. A börtönőrök védőszentje 
római katona volt Maximianus császár uralko-
dása idején, aki keresztény hite felvállalásáért halt 
mártírhalált. Szent Adorján 1996 óta a Büntetés-
végrehajtási Szervezet védőszentje. A magyar 
Büntetés-végrehajtási Szervezet szeptember 8-án 
rendhagyó helyszínen, a Budakeszi Vadasparkban 
tartotta Szent Adorján-napi családi napját.  
A szép, napsütéses időben az ország minden bör-
tönéből érkeztek a bévések és családjaik a közös 
ünneplésre, kikapcsolódásra. A rendezvényen kö-
zel 3500-an vettek részt. 
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2018. szeptember 11. 
Hulladékválogató vizsga a börtönben
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hulladékválogató és -feldolgozó OKJ részszak-
képesítést szereztek az elítéltek a tiszalöki bör-
tönben. A vizsgára szeptember 11-én került sor.  
A 120 órás tanfolyam komplex szóbeli és gyakor-
lati feladatok végrehajtásából állt, amelyet mind a 
15 fő sikeresen teljesített. 

2018. szeptember 12. 
Regionális szakmai nap
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet adott otthont a BvOP 
Ellenőrzési és Biztonsági Szolgálatával közösen 
megszervezett regionális szakmai napnak szep-
tember 12-én. A rendezvény témája a Robotzsaru 

rendszer 2018. július 1-től beve-
zetett szolgálatszervezési mo-
duljának eddigi tapasztalatainak 
megvitatása volt. Ebből a régióból 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. 
Intézeten kívül a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön, a Szombathelyi 
Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet és a Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet munkatársai 
vettek részt a képzésen. 

2018. szeptember 13. 
Lengyel igazságügyi szakértők jártak 
a Gyűjtőben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A lengyel igazságügy szakértői delegációját fo-
gadta a Budapesti Fegyház és Börtön szeptem-
ber 13-án. A lengyel delegáció az Igazságügyi 
Minisztérium által szervezett szakmai program 
során a pártfogó felügyelet magyar szabályozá-
sát, valamint a pártfogó felügyelői rendszer mű-
ködésének magyarországi gyakorlatát ismerhette 
meg. Az intézetben tett látogatás során Juhász 
Ferenc bv. alezredes, a BvOP Fogvatartási Ügyek 
Szolgálata Pártfogó Felügyelői Osztályának ve-
zetője tartott előadást a büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelői tevékenység magyarországi 
gyakorlatáról. 

2018. szeptember 13-16.

Európa első börtöncursillóját 
tartották fiatalkorú 
fogvatartottaknak

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szeptember 13-a és 16-a között a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Fiatalkorúak Regionális Intézete adott otthont 
Európa első olyan börtöncursillójának, amelyet 
fiatalkorú fogvatartottaknak tartottak. A rácsok 
mögötti lelki tanfolyamon 15 együttműködő, sza-
bálykövető fiatalkorú vehetett részt. 

2018. szeptember 14.
Konzervek átadása
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Több száz konzervet adtak át egy jótékonysági 
szervezetnek a szekszárdi börtönben, a fogvatar-
tottak kezdeményezésére lezajlott gyűjtési akció 
eredményeként. Ennek nyomán az elzárt emberek 
megtapasztalhatták, hogy adni nagyobb boldog-
ság, mint kapni. 

2018. szeptember 15.
Fogvatartottak is szedték a 
szemetet az őszi TeSzedd!-en 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Idén már második alkalommal vettek részt a 
Fővárosi Bv. Intézet fogvatartottjai szabadidejük 
terhére, önkéntesen illegális szemétlerakó helyek 
felszámolásában a főváros területén.
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2018. szeptember 17.
Jóvátételi program 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Resztoratív munka keretén belül kérte fel a váci 
intézetet a Kölcsey utcai óvoda vezetése arra, 
hogy legyenek segítségükre a külterületek ren-
dezésében. A személyi állomány összefogásával, 
munkatársaink és a fogvatartottak munkájának 
segítségével újult meg a bölcsőde kültéri pihenője 
és játszótere.

2018. szeptember 19.
III. Alisca Katasztrófavédelmi 
Országos Íjászverseny
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Ismét megrendezésre került az Alisca 
Katasztrófavédelmi Országos Íjászverseny, me-
lyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet két kollégája is dobogós he-
lyezést ért el.

2018. szeptember 19.
Jóvátételi munka a szebb 
környezetért
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Jóvátételi munkavégzés keretében szépítették 
meg a fogvatartottak a Magyarok Nagyasszonya-
társszékesegyház és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. Intézet közötti területet.

2018. szeptember 20.
Országos razziát tartott a büntetés-
végrehajtás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az ország eddigi legnagyobb biztonsági vizs-
gálatát hajtotta végre a büntetés-végrehajtás, 
a Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal támogatásával szeptember 20-án.  
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
által irányított és összehangolt művelet egy idő-
ben indult az ország valamennyi börtönében. 
Az akcióban a büntetés-végrehajtás szakemberei 
több mint 4 ezer zárkát és közel 17 ezer fogvatar-
tottat vizsgáltak át az úgynevezett tiltott tárgyak 
– jellemzően mobiltelefonok – felkutatása céljából.

2018. szeptember 21.
XXII. Lovas Bálint Emlék 
Horgászverseny
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Közép-dunántúli Bv. Intézet és az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. szervezés-
ében került megrendezésre Sárbogárd-Örspusztán 
a XXII. Lovas Bálint Emlék Horgászverseny.  
A versenyen 36 csapat vett részt. Az időjárás 
kedvezett a versenyzőknek, ami a kifogott halak 
mennyiségében is megmutatkozott, összesen 824 
kilogrammnyi fogással.
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2018. szeptember 22.
Fogvatartottak a világot jelentő 
deszkákon 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Szeptember 22-én a Színházak Éjszakája prog-
ramsorozat egyik legkülönlegesebb eseménye-
ként a hazai börtönszínjátszás legjobbjai debü-
táltak a ferencvárosi Pinceszínház színpadán.  
A tököli elítéltek az augusztus 17-én megrende-
zett III. Országos Börtönszínházi Találkozó győz-
tes előadásával léptek fel, míg a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön Fórum Színházának tagjai egy 
interaktív bűnmegelőzési előadást mutattak be a 
nagyérdeműnek.

2018. szeptember 22.
XII. Nógrádi Megyenap
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Érsekvadkerten rendezték a XII. Nógrádi 
Megyenapot, ahová már hagyományosan a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön is meghívót 
kapott. Kiállítóként a börtön és a kápolna bemu-
tatásával, fogvatartotti alkotásokkal és pályaori-
entációval várták a látogatókat.

2018. szeptember 25-27.
Két számban is elsők a szegedi 
kutyavezetők a nemzetközi 
versenyen
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A kutyavezetők és szolgálati kutyák VIII. orszá-
gos és nemzetközi versenyét szeptember 25. és 
27. között rendezték a Közép-Dunántúli Országos 
Bv. Intézetben, ahol a Szegedi Fegyház és Börtön 
csapata a járőr és vegyes kategóriát megnyerte.  
A nemzetközi megmérettetésen a Cseh, a Szlovák, 
és a Lengyel Köztársaság kutyavezetőivel együtt  
49-en oldották meg a feladatokat három napon át. 
Szép szegedi teljesítmény született egyéni számban is: 
a kábítószer-keresés kategóriában a Szegedi Fegyház 
és Börtön felügyelője második helyezést ért el.

2018. szeptember 26.
Sikeres távtárgyalás Tökölön 
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A nyári ítélkezési szünetben modern technoló-
gia került telepítésre, majd vizsgázott kiválóan a 
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. 

2018. szeptember 28.
Emlékezés az ’56-os hősökre
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyei 
vértanúja, a halálra ítélt, majd 1958. szeptem-
ber 29-én a kecskeméti börtönben kivégzett dr. 
Szobonya Zoltán halálának 60. évfordulója al-
kalmából tartottak megemlékezést szeptember 
28-án az intézet falán elhelyezett emléktáblánál. 
A megemlékezésen beszédet mondott dr. Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és 
dr. Zakhar Tibor, az intézet parancsnoka.

2018. szeptember 29.
Almanapi toborzás 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2018-ban is megrendezésre került Csengerben 
a híres-neves Almafesztivál, amely immár 17. 
alkalommal várta az érdeklődőket. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet toborzó 
munkatársai és dolgozói lehetőséget kínáltak a 
helyszínre látogatóknak a Bv. Szervezet meg-
ismerésére.

2018. október 1.
Megszépült Veszprémben a nappali 
melegedő 
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete 
(MMSZ Egyesület) fordult segítségért a veszp-
rémi intézethez, hogy az együttműködési megál-
lapodás keretében fogvatartotti munkával szépül-
hessen meg a veszprémi vasútállomásnál működő 
nappali melegedő. Az MMSZ Egyesület biztosí-
totta a szükséges anyagot, eszközöket, az önként 
jelentkező elítéltek pedig három napon át felügye-
let mellett végezték a festő szakipari munkát.
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2018. október 4.
Polgárőrök látogatása
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet vendégül látta Koroncó 
és Nyúl község polgárőreit. A jó kapcsolat és 
együttműködés jegyében az intézet is látogatást 
tett korábban a polgárőrnapon, ahol bemutatták 
a büntetés-végrehajtás munkáját, és leendő kol-
légákat toboroztak.

2018. október 4.
Így lesz kerek a világ 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

„Így lesz kerek a világ” címmel jóvátételi program 
valósult meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében. 
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, 
„Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt pro-
jekt keretén belül október 4-én a fogvatartottak 
önként vettek részt a Vakok és Gyengénlátók 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete épüle-
tének felújítási munkálataiban.

2018. október 5.
Külföldi delegáció fogadása
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ausztriából és Magyarországról érkezett bírák tet-
tek szakmai látogatást a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtönben. A Győri Törvényszék elnökének meg-
hívására érkezett Sopronba a Wiener-Neustadt-i 
Tartományi Bíróság vezetője és bírái. Az esemény 
a két intézmény közötti együttműködési megálla-
podás keretében jött létre.

2018. október 5.
Emléknap a hadifoglyokért a 
Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Csillagbörtön harmadik alkalommal szervezett 
emléknapot október 5-én, „Hadifogolytábor és 
hadifogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben 
1944-1945-ben” címmel az intézet dísztermében. 
A rendezvényen levetítették a „Láger a Mars té-
ren” című dokumentumfilmet, tudományos elő-
adások hangoztak el és a Katasztrófavédelem 
Központi Zenekara játszott, végül megkoszorúz-
ták a hősök emléktábláját az intézet homlokzatán.

2018. október 8-10.
Jóvátétel a Janus Pannonius 
Múzeumban
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A pécsi belváros egyik neoreneszánsz épületében, 
Magyarország egyik legnépszerűbb festőjének, 
Csontváry Kosztka Tivadarnak a műveit kiállító 
múzeumban valósult meg az idei év második fe-
lében az elítéltek közösségi jóvátételi programja.  
A fogvatartottak a Csontváry Múzeum alag-
sorának felújítása miatt az ott lévő építési tör-
meléket, hulladékot gyűjtötték össze konté-
nerbe, hogy ezek elszállítását megkönnyítsék a 
Múzeum számára.

2018. október 9.
Szemétszedés a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet minden évben részt vállalt a TeSzedd – 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemét-
szedési kampányában. 2018-ban a szemétszedés 
során a jogerős fogvatartottak a Hortobágyi 
Nemzeti Park debreceni területén szedtek 34 zsák-
nyi szemetet és több kidobott műszaki cikket is 
összegyűjtöttek az erdőben.

2018. október 9.
Jubileumot ünnepelt a tiszalöki 
börtön
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelte meg 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
fennállásának 10. évfordulóját október 9-én.
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2018. október 9.
Rabok építik az új kiskunhalasi 
börtönt 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet férőhely-
bővítési programja jelentős állomásához érke-
zett: börtön létesül Kiskunhalason, a korábbi 
Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ átépíté-
sével. A munkálatok legnagyobb részét elítéltek 
végzik, lénye gében ők építik meg az új börtönt.

2018. október 11.
Re-akció program
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az országos interaktív bűnmegelőzési program 
keretében október 11-én a győri Krúdy Gyula 
Gimnázium és Középiskolában került megtartásra 
a Re-akció program. A BvOP részéről Stein Mária 
bv. alezredes irányította a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet csapatát a programban. A győri intézet 
részéről Halmai Tamás bv. alezredes tartott elő-
adást a bv. intézet működéséről, a kollégák mun-
kájáról és a fogvatartottak napirendjéről toborzó 
filmekkel és fotókkal.

2018. október 15-18.
Türingiai delegáció fogadása 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja fogadta 
a szakmai programra érkező Magyar-Türingiai 
Vegyes Bizottság háromfős delegációját, amelyet 
a német Közigazgatási Főiskola Kriminológiai 
Szolgálatának vezetője, dr. Stefan Giebel vezetett.

2018. október 16.
Feltűnést keltettek az egyenruhások 
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BvOP ismeretterjesztő országos roadshow-t 
indított, melynek első állomása Veszprém volt. 
A programot sajtótájékoztató keretében nyitotta 
meg Orosz Zoltán bv. alezredes, a szervezet saj-
tószóvivője, Németh Éva bv. ezredes, intézetpa-
rancsnok és Brányi Mária alpolgármester. Az ese-
ménysorozat célja, hogy a civil lakosság teljesebb 
képet kapjon a bv. intézetekről, a hivatásunkról, 
eredményeinkről.

2018. október 17.
Cursillót tartottak Solton
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Már negyedik alkalommal rendezték meg az 
Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézet Solti 
Objektumában a cursillót. A cursillo spanyol ere-
detű egyházi lelkiségi mozgalom, egyike a leg-
első ilyen jellegű világi kezdeményezéseknek. 
Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól 
távol lévők és a maguk módján istenhívők is mér-
legelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a ke-
resztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. 

2018. október 17.
Német szakemberek látogatása a 
kaposvári börtönben 
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Német büntetés-végrehajtási szakemberek láto-
gattak a Somogy Megyei Bv. Intézetbe október 
17-én. A vendégeket Nagy István bv. alezredes, 
intézetparancsnok fogadta, majd bemutatta a bv. 
intézet feladatkörét, tevékenységét.
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2018. október 18.
Toborzás a Mihály-napi vásáron
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A debreceni Mihály-napi vásáron részt vett 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet is. A rendezvényen kollégáink ismertették 
az érdeklődőkkel a büntetés-végrehajtás szakma 
főbb jellemzőit, ezen kívül a kényszerítő eszközök 
megtekintésére is lehetőség volt.

2018. október 18.
Jóvátétel – Elítéltek segítenek a 
városrendezésben 
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet a nyár folyamán mindösszesen 9 alka-
lommal vett részt Tiszalök város közterületeinek 
jóvátételi célú tisztántartásában. Az összesen 
51 fő bevonásával végrehajtott munka során a 
Táncsics, a Szabadság és a Kossuth utca fűnyí-
rási, parkgondozási, közterület-takarítási munká-
ival megszépítették a településrészt.

2018. október 19.
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig 
lesznek újak
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. év-
fordulója alkalmából tartott ünnepi megemléke-
zést a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

2018. október 19.
Tornyos Kupa

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az Országgyűlési Őrség október 19-én 6. alka-
lommal rendezte meg a Tornyos Kupát, amelyre 
meghívta a Belügyminisztérium szerveihez tar-
tozó dolgozókat, nyugállományú tagokat, vala-
mint a rendészeti tanintézetek hallgatóit. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetet Kelemen Richárd bv. alezredes, bizton-
sági osztályvezető képviselte a megmérettetésen, 
ahol korcsoportjában, MASTERS 1 – 105 kg súly-
csoportban 3. helyezést ért el.

2018. október 19.
Hatalmas siker a BM Országos 
Fekvenyomó Bajnokságán 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kiemelkedő eredménnyel, összesen 16 éremmel 
zárták a Büntetés-végrehajtási Szervezet ver-
senyzői a BM Országos Fekvenyomó Bajnokságot 
október 19-én.

2018. október 24.
Bástyafal felújítása 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Végéhez értek a Zala Megyei Bv. Intézet bástya-
falainak külső és belső rekonstrukciós munkálatai. 
A projekt teljes mértékben önerőből, külső szak-
emberek bevonása nélkül, fogvatartotti munkál-
tatással valósult meg.
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2018. október 25.
Országos roadshow 
Székesfehérváron
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Országos ismeretterjesztő programot indí-
tott útjára a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, melynek második állo-
mása Székesfehérvár volt. A rendezvényen a 
Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum vándorkiállítását 
lehetett megtekinteni, jelen volt a BvOP Humán 
Szolgálata, valamint az intézet egyes szakágai 
biztosítottak lehetőséget arra, hogy az érdeklődők 
betekintést nyerjenek a büntetés-végrehajtás te-
vékenységébe.

2018. október 27.
Büntetés-végrehajtási roadshow 
Kaposváron
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Kaposvár Plazába érkezett a büntetés-végre-
hajtás ismeretterjesztő országos roadshow-ja ok-
tóber 27-én. A toborzóasztalnál az érdeklődők a 
felvételi eljárás általános és speciális feltételeiről, 
eljárásmenetéről kaptak tájékoztatást. A műveleti 
csoport a kényszerítőeszközöket, azok alkalmazá-
sának módjait, a nyilvántartási csoport az ujjle-
nyomatvételt mutatta be az önkéntes jelentkezők 
interaktív részételével. A sátoraljaújhelyi börtön-
múzeum munkatársai korabeli kényszerítő eszkö-
zöket hoztak magukkal, melyek közül a kalodát és 
a derest a bátrabbak maguk is kipróbálták.  

2018. október 31.
Felújítottuk a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság szállóját 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Váci Fegyház és Börtönben jogerős bün-
tetésüket töltő fogvatartottak felújították a 
Dunakeszi Rendőrség munkatársai részére 
fenntartott szállót.

2018. november 6.
Drogprevenciós jóvátételi program 
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Drogprevenciós és bűnmegelőzési célú program 
zajlott egy stúdióbeszélgetés keretében négy 
olyan fogvatartott részvételével, akik az EFOP 
1.3.3-16-2016-00001 „Fogvatartottak reintegrá-
ciója” elnevezésű kiemelt program résztvevői, és 
mindannyian kábítószerrel kapcsolatos bűncse-
lekmény miatt töltik börtönbüntetésüket.

2018. november 9.
Pályaválasztási rendezvény

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet november 9-én részt vett a 
győri egyetemi csarnokban megrendezett pálya-
választási rendezvényen.

2018. november 12-14.
A büntetés-végrehajtás is részt vett 
a XXII. Kriminálexpón 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

„Kommunikáció a biztonságos világért, kommu-
nikáció a biztonságos Magyarországért” címmel 
november 12. és 14. között rendezték meg a XXII. 
biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnül-
dözési, igazságszolgáltatási konferenciát, vagyis a 
Kriminálexpót. A rendezvény programjában no-
vember 13-én és 14-én is a büntetés-végrehajtást 
érintő színvonalas előadások szerepeltek.
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2018. november 12-16.
A büntetés-végrehajtás nyílt napja
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

November 12-e és 16-a között nyílt napokat tar-
tott a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja.  
A nyílt nap célja az volt, hogy közelebbről megis-
mertesse a büntetés-végrehajtás munkáját a ren-
dészeti érdeklődésű diákokkal.

2018. november 13-15.
A Lengyel Igazságügyi Minisztertől 
a legmagasabb fokú büntetés-
végrehajtási kitüntetést kapta a 
Csillagbörtön parancsnoka 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Krakkói Büntetés-végrehajtási Körzeti pa-
rancsnokság és a Csillagbörtön kapcsolata öt-
éves. Az elmúlt évek folyamán a lengyel és 
magyar büntetés-végrehajtási szakemberek köl-
csönös tapasztalatcserén ismerkedtek egymás 
munkájával. Legutóbb november 13-tól három 
napon át magyar szakemberek tájékozódtak a 
lengyelországi helyzetről a Szegedi Fegyház és 
Börtön parancsnokának vezetésével. Az ötéves 
kapcsolat elismeréseként Tikász Sándor bv. dan-
dártábornok a Lengyel Igazságügyi Minisztertől 
a Büntetés-végrehajtás Szolgálatáért érdemrend 
arany fokozatát kapta.

2018. november 14.
EFOP szakmaképzés 
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Kalocsai Fegyház és Börtönben megvalósuló 
EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú pro-
jekt keretein belül uniós forrásból 30 fogvatartott 
vehetett részt textiltermék-összeállító szakma-
képzésen. 

2018. november 14.
Az ombudsman látogatása a Zala 
Megyei Bv. Intézetben 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
november 14. napján az alapvető jogok biztosa 
járt munkalátogatáson, melynek során a szlovén 
Emberi Jogi Ombudsman Hivatalának ombuds-
man-helyettese és munkatársa kíséretében meg-
tekintette az intézetet. A bizottság tagjai az inté-
zet működését és az abban folyó szakmai munkát 
pozitívan értékelték.

2018. november 15.
Kívülről is tovább szépül a Váci 
Fegyház és Börtön 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az átadott új objektum, a díszterem, az étterem, 
az egészségügyi körletrész, illetve a napelem fej-
lesztését követően a homlokzat felújításának első 
üteme történt meg, amelyben a Köztársaság úti 
épület kapott új színezetet.

2018. november 15.
Ideiglenes véradóállomásnak adtunk 
helyszínt
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A hagyományokhoz híven a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben november 15-én 
ismét véradásra került sor a személyi állomány 
részére. Egyre nagyobb számban jelentkeznek a 
kollégák, hogy vérüket adják egy jó cél érdekében, 
hogy az erre rászoruló betegeknek segíthessenek. 
A résztvevők között többen először adtak vért, de 
volt olyan is, aki immár harmincadik alkalommal 
jelent meg. 
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2018. november 15.
A büntetés-végrehajtásé lett az Év 
Honlapja Minőségi Díja 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Marketing Szövetség és az Internet 
Marketing Tagozat által szervezett Év Honlapja 
versenyre összesen 200 nevezés érkezett.  
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
bv.gov.hu honlapját a szakértőkből álló zsűri 
Minőség Díjjal ismerte el.

2018. november 20.
Távtárgyalás 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben is megkezdte működését 
a távtárgyaló, jelentős terheket levéve ezzel az 
előállítást végző személyi állomány tagjairól.

2018. november 21.
Vért adtak a kollégák
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az állomány egészségi állapotának megtartása és 
fejlesztése érdekében 2016-ban Egészségterv ké-
szült. Ennek megfelelően a véradás és az ingyenes 
látásvizsgálat, valamint a tüdőszűrés 2018-ban is 
megtörtént. A véradáson és a hozzá kapcsolódó 
szűrővizsgálaton számos kolléga vett részt. 

 2018. november 21.
Határtalan tudomány konferencia 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Tudomány Ünnepe 2018 rendezvény-
sorozat keretében sikeresen lezajlott a „Határtalan 
tudomány – Az új büntetőeljárási törvény hatása 
a büntetés-végrehajtásra” című tudományos kon-
ferencia november 21-én a Magyar Tudományos 
Akadémia II. emeleti Kistermében. A konferencia 
rendezői az MTA IX. Osztály Büntetés-végrehajtási 
Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Tudományos Tanácsa, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokság Hivatala és 
az Országos Kriminológiai Intézet voltak.

2018. november 23.
Bírósági Digitális Nyílt Nap 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Szolnoki Törvényszéken november 23-án 
Digitális Nyílt Napot tartottak, melyen Kissné dr. 
Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke és az 
Országos Bírósági Hivatal képviselői mutatták be 
az elmúlt hat évben a magyar bíróságokon meg-
valósított elektronikus fejlesztéseket. A rendezvé-
nyen részt vett az intézet parancsnoka, Horváth 
Ákos bv.ezredes is, aki dr. Ivanov Dömötör 
bv. bíróval próbálta ki az intézet és a Szolnoki 
Törvényszék között létrehozott új kapcsolatot, 
azaz a tárgyalóterem és az intézetben létrehozott 
távtárgyaló helyiség kapcsolódását.  

2018. november 26.
Roadshow Nyíregyházán 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A roadshow következő állomása Nyíregyházán 
volt. Az előző állomásokhoz hasonlóan a sátor-
aljaújhelyi Börtönmúzeum vándorkiállítását te-
kinthették meg a látogatók. A BvOP Humán szol-
gálatának osztályvezetője, valamint az intézet 
személyügyi és szociális osztályának megbízott 
osztályvezetője részletesen tájékoztatta az érdek-
lődőket a felvétellel, előmenetellel kapcsolatban.
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2018. november 28.
Biztonsági Szekció ülése 
Szombathelyen 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

November 28-án került megrendezésre a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben a Magyar Börtönügyi Társaság 
Biztonsági Szekciójának regionális ülése.

2018. november 28.
Dicső Zsolt író, költő előadása a 
börtönben
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Dicső Zsolt szekszárdi író, költő tartott be-
mutatkozó előadást a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben. Az előadásra összesen 26 
fogvatartott jelentkezett, akik nagy érdeklődéssel 
várták ezt a rendkívül érdekesnek ígérkező elő-
adást. Dicső Zsolt egy nagyon közvetlen bemu-
tatkozást követően mesélt az életéről, a munkás-
ságáról. Többek között arról is szót ejtett, hogy 
nagyon büszke arra, hogy az idei évben Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közjóért” 
kitüntető díj elismerésben részesítette. Ezt az 
elismerést kiemelkedő kultúra- és irodalomszer-
vezési, valamint írói, költői munkásságának elis-
meréseként ítélték meg részére. Beszélt az általa 
készített képekről is, amelyek különlegessége, 
hogy azokhoz irodalmi szövegek is tartoznak.

2018. november 29.
A Humán Szekció ülése Kecskeméten 
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

November 29-én tartotta ülését a Börtönügyi 
Társaság Humán szekciója a Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumában. 
A téma a napi aktualitásoknak megfelelően a fog-
vatartottak oktatása, szakmaképzése volt.

2018. november 30.
Horvát delegáció látogatása
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az intézetbe látogatott a horvátországi Eszéki 
Büntetés-végrehajtási Intézet 4 fős delegációja 
november 30-án. 

2018. december 1.
„Irgalmas szamaritánus” című 
előadás és adományozás
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatar-
tottjainak társadalmi szerepvállalásaként az in-
tézet színjátszó csoportja egy nyolc évvel ezelőtt 
készült darabot elevenített fel december elején 
az „Irgalmas szamaritánus” címmel. A program 
fontos eleme volt továbbá, hogy a balassagyar-
mati fogvatartottak karácsony közeledtével gyűj-
tést szerveztek, melynek kedvezményezettje az 
Egészséges Palócországért Alapítvány volt.

2018. december 2.
Adventi bibliavetélkedő 
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Advent első vasárnapján, december 2-án a 
Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete és a 
Magyar Testvéri Börtöntársaság szervezésében 
immár 11. alkalommal került megrendezésre az 
országos bibliaverseny, melyre ezúttal a Genezis 
(Mózes első könyve) és a Galata levél alapján állí-
tották össze a kérdéssort.
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2018. december 3.
Böjte Csaba látogatása a Gyűjtőben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Böjte Csaba hozta el a fogvatartottaknak az ad-
vent üzenetét. A ferences rendi szerzetes de-
cember 3-án látogatott el a Budapesti Fegyház és 
Börtönbe.

2018. december 3.
Országos roadshow Szolnokon 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BvOP ismeretterjesztő országos roadshow-já-
nak ötödik állomása Szolnok volt. A programot 
sajtótájékoztató keretében nyitotta meg Orosz 
Zoltán bv. alezredes, a szervezet sajtószóvivője, 
Horváth Ákos bv. ezredes, az intézet parancsnoka 
és Szalay Ferenc polgármester. Az eseménysoro-
zat célja az volt, hogy a civil lakosság teljesebb 
képet kapjon a bv. intézetekről, hivatásunkról, 
eredményeinkről. 

2018. december 5.
Digitális Nyílt Napon jártunk
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet is kép-
viseltette magát december 5-én a Digitális Nyílt 
Napok  rendezvénysorozaton, a fővárosi Budai 
Központi Kerületi Bíróságon.

2018. december 5.
Újabb 144 férőhely a börtönben 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet solti objektuma „F” körletének megépí-
tésével újabb jelentős fejlesztést hajtott végre a 
falakon belüli férőhelyek növelésére. A börtön 
legújabb szárnyában a – 144 fogvatartott elhelye-
zésére szolgáló – helyiségek hideg-meleg vizes-
blokkokkal és zárt illemhelyekkel vannak ellátva. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet idén ismét csat-
lakozott a MikulásGyár elnevezésű országos kezde-
ményezéshez, ezért az új körletrész ünnepélyes át-
adásán dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a szervezet 
országos parancsnoka átadta azt a hatszáz csomag, 
fogvatartottak által készített tésztát, amelyet a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet a MikulásGyáron 
keresztül juttat el a rászoruló családoknak.

2018. december 6.
Roráté a börtönben 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az intézetben immár négy éve hagyomány, hogy 
advent idején minden jelentkező fogvatartott 
részt vehet a hajnali roráték valamelyikén. Ez a 
szertartás kifejezetten a karácsonyvárás idősza-
kának jellegzetes liturgikus alkalma. Ennek je-
gyében az első rorátét tíz női fogvatartott rész-
vételével tartotta meg az imateremben december 
6-án Nagy Imre börtönlelkész, majd karácsonyig 
minden csütörtöki napon volt még lehetősége a 
fogvatartottaknak jelentkezni a hajnali imádságra.
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2018. december 6.
20 éves a Közép-dunántúli Országos 
Bv. Intézet Jobb Lator kápolnája 
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

December 6-án hálaadó istentisztelet keretében 
emlékeztek meg a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet Jobb Lator kápolná-
jának 20 évvel ezelőtti felszenteléséről. Az isten-
tiszteleten részt vett az akkori intézetparancsnok, 
Csere László nyugalmazott bv. altábornagy, ko-
rábbi országos parancsnok, a börtönnel kapcsolat-
ban álló egyházak elöljárói, képviselői, valamint 
jelen voltak az intézet vezetői is. 

2018. december 6.
Karácsonyi jelenetek a szeretetről
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet Mélykúti 
Objektumában létrejött Színjátszó szakkör tag-
jai december 6-án a dunaújvárosi Jószolgálati 
Otthon két intézetében (két helyszínen) adták elő 
a „Karácsonyi jelenetek a szeretetről” című mű-
vet Sándor Melinda (Pannon Oktatási Központ) 
tanárnő rendezésében.

2018. december 7.
A rendészettudományi kar hallgatóit 
fogadtuk 
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 21 hallgatója 
és tanáraik szakmai látogatáson vettek részt a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben.

2018. december 10.
Jogi szekcióülés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara adott elegáns helyszínt 
a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi Szekciója 
éves ülésének. Az eseményre december 10-én, az 
Emberi Jogok Világnapján került sor, amely már 
hagyományosan visszatérő időpontja e szakmai 
rendezvénynek.  

2018. december 11.
Újabb országos razzia a börtönökben 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az előző sikeres országos biztonsági vizsgálatot 
követően a Büntetés-végrehajtási Szervezet újabb 
összehangolt ellenőrzést tartott december 11-én a 
hazai büntetés-végrehajtási intézetekben.

2018. december 17.
SOS karácsony
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

December 17-én harmadik alkalommal adott ka-
rácsonyi műsort kilenc elítélt a kecskeméti SOS 
gyermekfaluban. A műsor mellett átadták a fize-
tésükből összegyűjtött 181 500 forintot is, amit 25 
fő ajánlott fel a rabkeresményéből.
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2018. december 19.
Tököli kollégák teszik szebbé a 
gyermekotthonban élők karácsonyát
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Több hetes gyűjtést, majd napokig tartó cso-
magolást követően egy kisteherautónyi aján-
dékkal örvendeztették meg a tököli intézetek 
munkatársai a Fészek Gyermekvédő Egyesület 
Átmeneti Gyermekotthonának kis lakóit a kö-
zelgő ünnepek előtt.

2018. december 19.
Ünnepre hangolódás 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az adventi ünnepi időszakhoz kapcsolódóan 
tiszteletét tette a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben dr. Veres 
András, a győri egyházmegye püspöke, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

2018. december 19.
Jóvátenni jó
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Idén a Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózatot 
választotta a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, hogy az ott nevelkedő 
gyermekeket megajándékozza a fogvatartottak 
által készített plüss játékfigurákkal, valamint az 
általuk vásárolt édességekkel. Emellett a fogva-
tartottak 10 darab, általuk festett képet is ado-
mányoztak a szolgálatnak, melyek az intézmény 
közösségi termeit díszítik majd a jövőben a gyer-
mekek mindennapi örömére.

2018. december 19.
Betlehemes játék Pannonhalmán 
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A karácsonyi ünnepkör keretében betlehemes já-
tékot adott elő 15 önként jelentkező fogvatartott 
a Pannonhalmi Apátság dísztermében a Bencés 
Gimnázium diákjainak, tanárainak.

2018. december 20.
Jóvátétel a beteg gyermekek javára
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2018-ban a Kalocsai Szent Kereszt Kórház 
Gyermekosztálya betegeinek készítettek a fog-
vatartottak különböző horgolt állatfigurákat, 
Télapó-sapkát. Hetekig készítették, horgolták a 
szebbnél szebb ajándékokat, hogy ezzel örömet és 
ünnepi hangulatot varázsoljanak a beteg gyerme-
keknek. Az ajándékozásra az intézet parancsnoka, 
dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes is elkísérte a 
fogvatartottakat.

2018. december 20.
Jóvátételi foglalkozások Bernátkúton 
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A pálhalmai fogvatartottak resztoratív érzé-
kenyítő foglalkozást követően jóvátételi cso-
portfoglalkozásokon készítettek ajándékokat az 
Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthona számára. Az aján-
dékokat december 20-án csoportfoglalkozás kere-
tén belül adták át az intézményt képviselő veze-
tőknek és ellátottaknak.

2018. december 20.
Közel egy tonnányi adományt 
gyűjtött össze a büntetés-
végrehajtás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

December 20-án a BvOP átadta a munkatársai, 
illetve a fogvatartottak által összegyűjtött közel 
egy tonnányi adományát a MikulásGyárnak.
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2018. december 21.
Börtönből érkezik a karácsonyi bejgli 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet december 21-
én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
fővárosi intézményeiben gondozott gyermekek-
nek átadta azt a 600 darab karácsonyi bejglit, 
amelyeket a fogvatartottak saját kezűleg, szívvel-
lélekkel készítettek nekik.

2018. december 25.
Karácsonyi szentmise a 
fogvatartottaknak
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Dr. Székely János megyéspüspök celebrált kará-
csonyi szentmisét a fogvatartottaknak december 
25-én 8 órakor a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet színháztermében.

2018. december 27.
Hagyományos találkozó a 
társszerveinkkel 
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Nagy István bv. alezredes, intézetparancsnok 
meghívására hagyományos év végi megbeszélé-
sen találkoztak az intézettel együttműködő szer-
vezek és fegyveres társszervek vezetői a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.  
Az intézetparancsnok nyitóbeszédében köszö-
netet mondott a jelenlévő szervek segítőkész 
együttműködéséért.  

2018. december 28.
Együttműködés a Rendőrséggel
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

December 28-án a Baranya Megyei Rendőr-
főkapitánysággal Együttműködési megállapodást 
kötött az intézet, amely célja a jogszabályokban, 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső 
szervezeti normákban meghatározott feladatok 
megyei szintű végrehajtásának kölcsönös segí-
tése, és az információáramlás biztosítása.

2018. december 28.
Egészségnap az egri börtönben 
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Véradással egybekötött komplex egészségügyi 
programon vehettek részt a személyi állomány 
tagjai az egri börtönben.

2018. december 28.
Belső felújítás az intézetben
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A nyíregyházi börtön számtalan korszerűsítésen 
és átalakításon esett át az elmúlt időszakban. 
A felújítási munkálatokat november hónapban 
kezdték el a nyíregyházi intézetben a házi mű-
hely dolgozói, ahol elsőként a fogvatartotti kul-
túrtermen dolgoztak.
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Budapesti Fegyház 
és Börtön
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 432 5900
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/budapesti
bfb.uk@bv.gov.hu
Biczó László bv. dandártábornok 
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
Tamás Zsolt bv. alezredes
mb. ügyvezető

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 75–79.
+36 1 301 8461
www.bvholdingkft.hu
bvholdingkft@bvholdingkft.hu
Farsang Tamás bv. ezredes
bv. tanácsos, ügyvezető

Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet 
I. objektum
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5–11. 
+36 1 475 5500
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/fovarosi
fovaros.uk@bv.gov.hu

II. objektum
1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25. 
+36 1 488 5010

III. objektum
1108 Budapest, Maglódi u. 24.
+36 1 432 2600
Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 264 2662
https://bv.gov.hu/hu/intezmenyek/imei/
imei.uk@bv.gov.hu
Dr. Hamula János
főigazgató főorvos

Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, 
Rendészettudományi Kar, 
Büntetés-végrehajtási 
Tanszék
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
+36 1 392 3526
https://bv.gov.hu/hu/intezmenyek/
nkerkbvt/
RTK_Buntetes-vegrehajtasi_Tanszek@
uni-nke.hu 
Prof. dr. Ruzsonyi Péter  
bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos, tanszékvezető, 
egyetemi tanár, dékán

BUDAPEST

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
+36 1 301 8100 
www.bv.gov.hu
bv@bv.gov.hu

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Schmehl János bv. vezérőrnagy
az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese

Dr. Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredes
az országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

Címtár BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS  
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
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Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/tokol 
tokol.uk@bv.gov.hu
Dr. Fábián Tamás bv. alezredes 
mb. parancsnok

Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézete (Tököl)
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/fktokol
tokol.uk@bv.gov.hu
Dr. Fábián Tamás bv. alezredes 
mb. parancsnok

Duna Papír Termelő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 531 845
www.dunapapir.hu
info@dunapapir.hu
Fogarasi László bv. ezredes
bv. főtanácsos, ügyvezető

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

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

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

Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6. 
+36 26 347-655
https://bv.gov.hu/hu/intezmenyek/ 
bvszotrk
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
Juhász Barbara bv. alezredes
mb. igazgató

Márianosztrai Fegyház 
és Börtön
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
+36 27 620 400
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/marianosztra 
nosztra.uk@bv.gov.hu
Dr. Katona János Krisztián 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
bv. főtanácsos, ügyvezető

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
3300 Eger, Törvényház u. 2.
+36 36 412 722
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/eger 
eger.uk@bv.gov.hu

Nagy Balázs bv. alezredes
mb. parancsnok

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
+36 47 523 560
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/satoraljaujhely
saujhely.uk@bv.gov.hu

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok

Magyar Büntetés-végrehajtás 
Múzeumi Kiállítóhelye
https://bv.gov.hu/bortonmuzeum
info@bortonmuzeum.hu
Fenntartója: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Balassagyarmati Fegyház 
és Börtön
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
+36 35 501 170
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/balassagyarmat
bgyarmat.uk@bv.gov.hu

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

Ipoly Cipőgyár Kft.
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. 
+36 35 501 279
www.ipolycipo.hu
ipoly@ipolycipo.hu

Tóka István bv. ezredes
ügyvezető

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet
3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
+36 46 502 640
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/miskolc
miskolc.uk@bv.gov.hu

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő)
3711 Szirmabesenyő, Miskolci út 3.
+36 46 500 500

Szeidl Tamás bv. ezredes
parancsnok
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Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
+36 52 526 210
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/debrecen
debrecen.uk@bv.gov.hu

Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes 
bv. tanácsos, parancsnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet
5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a
+36 56 512 750
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/szolnok 
szolnok.uk@bv.gov.hu

Horváth Ákos bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.
+36 42 411 400
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/nyiregyhaza 
nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu

Drotár Zsolt bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok

Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
+36 42 524 900
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/tiszalok 
tiszalok.uk@bv.gov.hu

Gyenge-Bíró István bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

ÉSZAK-ALFÖLD 
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Adorján-Tex Konfekcióipari 
és Kereskedelmi Kft.
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
+36 78 563 630
http://www.adorjantex.hu
konfekci@t-online.hu

Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok
bv. tanácsos, ügyvezető

Sátoraljaújhelyi kirendeltség
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 
+36 47 322 721
adorjantitkarsag.su@t-online.hu

Kirendeltségvezető: Vojtovics Gábor 

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

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

III. objektum
6750 Algyő-Nagyfa
+36 62 620 800
nagyfa.uk@bv.gov.hu

Tikász Sándor bv. dandártábornok
parancsnok

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági 
és Vegyesipari Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
+36 62 426 679
www.nagyfaalfold.hu
inform.nagyfalkft@vnet.hu

Tóth Ibolya bv. ezredes
ügyvezető 

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
6000 Kecskemét, Mátyási u. 2.
+36 76 483 783
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/kecskemet 
kecskemet.uk@bv.gov.hu

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Kecskemét)

6000 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.
+36 76 485 900

Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes
parancsnok

Kiskunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
halas.uk@bv.gov.hu 
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/kiskunhalas 
+36 77 795 110

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

Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet 
6327 Állampuszta, Fő utca 1. 
+36 78 407 860
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/allampuszta 
apuszta.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes
parancsnok

Állampusztai Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft.
6327 Állampuszta, Fő utca 1.
+36 78 407 877
http://www.allampusztaikft.hu/
aptakft@t-online.hu 

Gombos Róbert bv. ezredes
ügyvezető

Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
+36 66 362 165
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/gyula
gyula.uk@bv.gov.hu

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes
parancsnok

Kalocsai Fegyház és Börtön
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
+36 78 467 930
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/kalocsa 
kalocsa.uk@bv.gov.hu

Ambrus Lajos bv. alezredes
bv. főtanácsos, mb. parancsnok

DÉL-ALFÖLD
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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

Cséri Zoltán bv. dandártábornok
ügyvezető

Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12. 
+36 88 591 570
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/veszprem 
veszprem.uk@bv.gov.hu

Németh Éva bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok

Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet
2471 Baracska-Annamajor
+36 22 454 023
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/kozep-dunantuli
baracska.uk@bv.gov.hu
8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2. 
+36 22 515 214
fehervar.uk@bv.gov.hu
2462 Martonvásár
+36 22 580 202

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

Annamajori Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft.
2471 Baracska, Annamajor u. 40.
+36 22 454 099
www.annamajor.hu
annamajor@t-online.hu

Laczkó Lóránt bv. ezredes
ügyvezető

Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
2407 Dunaújváros-Pálhalma
+36 25 531 100
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/palhalma 
palhalma.uk@bv.gov.hu

Balázs Péter bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos, parancsnok
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Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
7621 Pécs, Papnövelde u. 7–11.
+36 72 520 100
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/pecs 
pecs.uk@bv.gov.hu

Dékány Zsolt bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 19.
+36 82 529 740
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/kaposvar 
kaposvar.uk@bv.gov.hu

Nagy István bv. alezredes
parancsnok

Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
7100 Szekszárd, Béla tér 4.
+36 74 505 830
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/szekszard 
szekszard.uk@bv.gov.hu

Jéri Tamás bv. alezredes
mb. parancsnok

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet
9021 Győr, Jókai u. 18.
+36 96 312 566
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/gyor 
gyor.uk@bv.gov.hu

Bartos Róbert bv. őrnagy 
mb. parancsnok

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

Soczó László bv. ezredes
parancsnok

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

Kormányos Zoltánné bv. ezredes
bv. tanácsos, ügyvezető

Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet
9700 Szombathely, Söptei út 
+36 94 516 700
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/szombathely 
szombathely.uk@bv.gov.hu

Nyima Tamás bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.
+36 92 313 433
https://bv.gov.hu/hu/intezetek/zalaegerszeg 
zalaeg.uk@bv.gov.hu

Fülöp István András bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok
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