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Tisztelt Olvasó!

A	büntetés-végrehajtási	szervezet	évkönyve	
sokéves	hagyományt	követve	ad	tájékoztatást	
az	elmúlt	évről.	A	2020.	évi	Évkönyv	elkészítése	
beszámolási	lehetőséget	biztosít	a	döntéshozók,	
a társadalom, a társ rendvédelmi szervek, valamint 
a	szakmai	és	tudományos	szervezetek	felé.	Bemu-
tatjuk	mindazokat	az	eredményeket,	sikereket,	
melyeket	a	jogszabályokban	meghatározott	és	
az önként vállalt feladataink végrehajtásakor 
értünk el. Meghatározó módon járultunk hozzá 
Magyarország	közbiztonságához	és	segítettük	
a	járványügyi	védekezést.	

A	büntetés-végrehajtási	szervezet	járványügyi	
helyzetben	tanúsított	törvényes,	szakszerű	és	elkö-
telezett	feladatellátását	Magyarország	Kormánya,	
a	szakmai	döntéshozók	és	a	társadalom	egyaránt	
kiválóra értékelte, igazolva ezzel a parancsnoki és 
a	személyi	állomány	áldozatos	munkáját.

Szervezetünk	számára	a	koronavírus-járvány	
elleni	védekezés	legfontosabb	tanulsága,	hogy	
mindaddig,	amíg	nem	volt	igazoltan	hatásos	
vakcina,	a	felelősségteljes	viselkedés	és	ezzel	
összefüggésben	a	megelőzést	célzó	intézkedések	
betartása	volt	a	legjobb	és	legfőbb	védekezési	
eszközünk.

A büntetés-végrehajtási szervezet számára a 2020-
as	év	korszakhatárt,	egyben	szakmatörténeti	
fordulópontot	jelent.	Magyarország	Kormányának	
elvárását	maradéktalanul	teljesítve	átadásra	került	

10	új	büntetés-végrehajtási	objektum,	így	meg-
szűnt	a	börtönök	túlzsúfoltsága	és	a	kártalanítási	
panaszok jogalapja is.

A büntetés-végrehajtási szervezet feladatel-
látásával hozzájárult a társadalmi és szakmai 
elvárásokban megfogalmazott, a fogvatartottak 
reintegrációját,	társadalmi	beilleszkedését	előse-
gítő,	a	hasznos	munkavégzést	általános	értékként	
elfogadó	programok	megvalósításához.

A	büntetés-végrehajtási	szervezet	értékteremtő	
tevékenységei	kapcsán	gazdasági	társaságaink	
kiemelkedő	eredményeket	értek	el	2020-ban,	biz-
tosított	volt	a	100%-os	foglalkoztatás,	vállalkozási	

tevékenységeink	az	eredményesség	és	a	haté-
konyság	követelményének	megfelelve	növelték	
az	állami	vagyont.	A	törvényben	meghatározott	
közfeladatainkat az önellátásra való törekvés, 
a	központi	ellátás	keretében	végzett	tevékenység,	
valamint	az	állami	partnerségből	eredő	elvárások	
határozták meg. Gazdasági társaságaink sikeresen 
támogatták az elmaradott kistérségek felzárkóz-
tatására	indult	kormányprogramot.

Pénzügyi	és	gazdasági	feladatainkat	költségha-
tékony	módon	hajtottuk	végre,	fejlesztéseink	és	
beruházásaink	jelentős	mértékben	járultak	hozzá	
a	fogvatartás	biztonságának,	valamint	a	személyi	
állomány	munkakörülményeinek	javításához.

A 2020. évben szervezetünk létszámának stabilizá-
lása,	a	személyi	állomány	szakmai	képzettségének,	
tudásának	bővítése	állt	a	fókuszban.	Magasan	
képzett	személyi	állományunk	megerősödött	az	
újonnan belépett munkatársakkal.

Tisztelt Olvasó!

Köszönöm a büntetés-végrehajtási szervezet iránti 
kitüntető	figyelmét	és	megtisztelő	érdeklődé-
sét, és köszönöm a büntetés-végrehajtás teljes 
személyi	állományának	elhivatott,	felelősséggel	
végzett	munkáját.	Évkönyvünkben	a	2020-ban	
elért	eredményeinkről,	sikereinkről,	valamint	az	
előttünk	álló	feladatok	megvalósításához	szükséges	
személyügyi	és	infrastrukturális	fejlesztésekről	
számolunk be. Minden szervezet számára cél 
és	feladat,	hogy	a	személyi	állománya	számára	
biztos jövedelmet, szakmai sikereket és vonzó 
karriert,	életpályát	biztosítson.	Kiadványunk	
a	2020-as	év	eseményeit,	szervezetünk	szakmai	
megerősödését	és	az	előttünk	álló	feladatok	iránti	
elkötelezettséget	kívánja	bemutatni.	Szervezetünk	
elhivatott	feladatellátására	továbbra	is	számíthat	
Magyarország	Kormánya	és	a	társadalom,	mot-
tónkhoz	híven	„Az igazság védelmében”.

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

Köszöntő

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
bv. tanácsos, országos parancsnok
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A	2020-as	év	egyik	meghatározó	eleme	a	jár-
ványügyi	védekezés	volt.	A	büntetés-végrehaj-
tási	szervezet	számára	Magyarország	Alaptör-
vényéből	és	a	Büntetés-végrehajtási	törvényből	
levezethetőek	a	rendkívüli	helyzetekben	végre-
hajtandó	járványügyi	és	a	közegészségügyi	fel-
adatok.	A	szervezet	által	–	a	személyi	állomány	
és a fogvatartottak egészségének és életének biz-
tonsága	érdekében	–	meghozott	járványügyi	in-
tézkedések	a	humánjárvány	megjelenését	követő	
törvényes,	szakszerű	és	elkötelezett	feladatellá-
tást követeltek meg. A parancsnoki és a szemé-
lyi	állomány	intézkedései,	és	azok	végrehajtá-
sa	megalapozták	a	sikeres	védekezést,	melynek	
eredményeként	szervezetünk	a	legszigorúbb	el-

várásoknak	is	megfelelő	módon	akadályozta	meg	
a	járvány	terjedését,	a	gócpontok	kialakulását,	
biztosítva	és	erősítve	a	fogvatartás	rendjét	és	
biztonságát. Az európai börtönök között a ma-
gyar	büntetés-végrehajtási	szervezet	járvány	el-
leni védekezése a legsikeresebbek közé tartozott. 
A	koronavírus	elleni	háborút	a	stratégák,	a	csa-
tákat	az	operatív	törzsek	nyerték	meg.

2020-ban	megszűnt	a	börtönök	túltelítettsé-
ge. A büntetés-végrehajtási szervezet az elmúlt 
évtizedben	kiemelt	figyelmet	fordított	a	férő-
hely-bővítési	programok	végrehajtására,	melyek	
eredményeként	az	intézetek	telítettségi	mutatói	
folyamatosan	csökkentek.	A	telítettség	csökke-
nését új részlegek létrehozásával, a már meglé-
vők	racionális,	az	európai	uniós	elvárásoknak	is	
megfelelő	átalakításával	érte	el	a	szervezet.	A	Kis-
kunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
átadása	és	betelepítése	2019-ben	az	egyik	jelentős	
állomása	volt	a	férőhely-bővítési	programnak.	

2020. július 13-án Veszprémben került sor a bün-
tetés-végrehajtás	történetének	kiemelkedő	jelen-
tőségű	eseményére,	amikor	is	10	büntetés-vég-
rehajtási	intézet	esetében	új	épületszárnyak	ün-
nepélyes	átadása	történt	meg.	Az	átadott	új	ob-
jektumok	mind	a	személyi	állomány,	mind	pedig	
a	fogvatartottak	számára	biztosítják	az	előírá-
soknak	megfelelő	körülményeket.	Az	elkészült	
beruházások a büntetés-végrehajtási intézetek 
telítettségét	100%	alá	csökkentették,	új	munka-

helyeket	teremtettek,	biztos	megélhetést	és	szak-
mai	előmenetelt	biztosítva	az	álláskeresőknek,	
egyben	megszüntették	a	túlzsúfoltságból	fakadó	
fogvatartotti	kártalanítási	panaszok	jogalapját.	

A büntetés-végrehajtási intézetek maradéktala-
nul megkövetelték a fogvatartottaktól a bünte-
tés-végrehajtás	rendjének	megtartását,	tevékeny-
ségüket	törvényesen,	jogszerűen	és	szakszerűen	
hajtották végre. A társadalmi beilleszkedést tá-
mogató programok sikeres végrehajtása – a fog-
vatartottak oktatásával és piacképes szakképzések 

biztosításával	–	a	munkaerőpiacon	való	elhe-
lyezkedésüket	alapozta	meg,	ezzel	is	csökkent-
ve a visszaesési kockázatokat. A büntetés-vég-
rehajtási	szervezet	a	2020-as	évben	is	teljesítette	
azokat	az	elvárásokat,	amelyek	eredményeként	
biztosított	volt	a	fogvatartotti	állomány	100%-
os foglalkoztatása. 

2020
Az	új	épületszárnyak	átadásával	megszűnt	
a	börtönök	túltelítettsége.
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A büntetés-végrehajtási szervezet – megfelelve 
a	kormányzati	és	ágazati	elvárásoknak	–	felál-
lította	Operatív	Törzsét,	valamint	hozzájárult	
Magyarország	járványügyi	védekezéséhez	a	kis-
kunhalasi	Mobil	Járványkórház	megépítésével,	
gyártási	kapacitásait	az	egészségügyi	ellátás	és	
a	védekezés	érdekeinek	figyelembevételével	bő-
vítette,	optimalizálta.

A	szervezet	a	járványügyi	védekezésben	önálló-
an,	a	polgári	egészségügyi	intézményektől	füg-
getlenül	volt	képes	kialakítani	és	kezelni	a	sa-
ját	koronavírus-mintavételi	rendszerét,	ezzel	is	
tehermentesítve	a	háziorvosi	ellátórendszert	és	
az	Országos	Mentőszolgálatot.	Az	eredményes	
védekezést	szolgálta,	hogy	a	differenciált,	haté-
kony	feladat-végrehajtás	érdekében	felállításra	
került	a	Központi	Ügyelet,	amely	a	beérkezett	
adatokból	folyamatos	(0-24)	szolgálatellátással	
készítette	el	elemzéseit	és	értékeléseit,	biztosít-
va az információk átadását.

AZ OPERATÍV TÖRZS FELADATAI

A	büntetés-végrehajtás	Operatív	Törzse	meg-
határozott	koordinációs	és	irányítási	feladatok,	
eljárásrendek és támogató funkciók alkalmazá-
sával	és	monitoringjával	biztosította	a	szerve-
zet	részére	az	erőforrások	rendelkezésre	állá-
sát	és	az	infrastruktúrák	optimális	működését. 
A	COVID-19	világjárvány	elleni	sikeres	védeke-

zésének	megvalósításakor	a	kiadott	intézkedé-
si	tervek,	protokollok	és	magatartási	szabályok	
összhangban	voltak	a	kormányzati	szervek	és	
a	szakirányítási	feladatokat	ellátók	szakmai	el-
várásaival.	Az	általános	megelőző	intézkedések	
támogatták	a	kialakult	járványügyi	veszélyhely-
zetben	az	irányítóképesség	maradéktalan	fenn-
tartását.	A	rendvédelmi	és	igazságügyi	társszer-
vekkel, a szakmai partnerekkel való feladatellátás 
teljesítése	konstruktív	módon	biztosított	volt.

Védekezés 
a koronavírus ellen

A	szervezet	többlettámogatásban	részesült,	mely-
nek felhasználásával megvalósulhatott a bünte-
tés-végrehajtási intézetek biztonsági és infor-
matikai	rendszereinek,	eszközeinek	megújítása,	
valamint	a	főzőkonyhák	modernizálása	és	a	gép-
járművek	amortizációs	cseréje.

A 2020-as év meghatározó feladatai közé tarto-
zott	a	személyügyi	helyzet	stabilizálása,	a	sze-
mélyi	állomány	megtartása,	képzése,	továbbá	ki-
emelt	figyelmet	fordítottunk	a	munkafeltételek	
javítására	és	a	munkaterhek	csökkentésére	is.

A büntetés-végrehajtási szervezet stratégiai és 
gazdasági céljainak elérése érdekében a fejlesztési 
forrásokat tervezetten és gazdaságosan használta 
fel,	melynek	köszönhetően	–	a	jogszabályi	előírá-
sok maradéktalan betartása mellett – tartozás-
mentesen zárta a 2020-as költségvetési évet.  

A büntetés-végrehajtási 
szervezet elhivatott, magasan 
képzett	személyi	állománya	
megerősödött	az	újonnan	
belépő	munkatársakkal.
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PREVENCIÓS INTÉZKEDÉSEK, 
ELJÁRÁSRENDEK 

A	járvány	büntetés-végrehajtási	szervekbe	tör-
ténő	bejutásának	kockázatát	és	az	azzal	járó	sú-
lyos	következmények	veszélyét	minimalizáló	te-
vékenységek	között	meghatározásra	került	az	
intézetek,	intézmények	esetében	a	járványügyi	
kockázatértékelések	szerinti	rendszeres	fertőt-
lenítés,	amely	teljes	körűen	kiterjedt	a	büntetés-
végrehajtási	szervek	egész	területére	és	a	szállí-
tó	gépjárművekre	is.

A	járványügyi	helyzetre	való	tekintettel	a	bün-
tetés-végrehajtási	intézetekben	–	kettő	kivételé-
vel	–	kialakításra	kerültek	a	személyes	megjele-
nést	igénylő	tárgyalások	megtartására	alkalmas	
helyiségek,	nagymértékben	hozzájárulva	a	fog-

vatartás biztonságának és rendjének fenntartá-
sához,	valamint	csökkentve	a	járványügyi	koc-
kázatot	és	a	vírus-gócpontok	kialakulásának	le-
hetőségét.	A	tárgyalóhelyiségek	minden	tárgyi	
és technikai feltételnek megfelelnek. 

A	büntetés-végrehajtási	intézetekben	Skype-
végpontok	kerültek	kiépítésre,	a	kapcsolattar-
tás	lehetőségének	elősegítésére	megnövelt	idő-
tartamban	biztosított	a	fogvatartottak	részére	
a	telefon-	és	a	Skype-használat.	Azon	fogva-
tartottak részére, akik nem rendelkeznek fog-
vatartotti	mobiltelefonnal	–	kérelemre,	egyedi	
elbírálás	alapján	–	havi	3x5	perc	telefonálási	le-
hetőség	biztosított	a	büntetés-végrehajtási	szer-
vezet költségvetése terhére. Mindezeken túl ké-
relemre	a	kapcsolattartók	részéről	havonta	két	
darab webshop-felületen rendelt csomag küldé-
sére	is	lehetőség	van.
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SAJÁT MINTAVÉTELI KAPACITÁSOK, 
A CIVIL ELLÁTÓRENDSZER 
TEHERMENTESÍTÉSE

A	büntetés-végrehajtási	szervezet	kialakította	
saját	mintavételi	rendszerét,	tehermentesítve	
ezáltal a háziorvosi ellátórendszert és az Orszá-
gos	Mentőszolgálatot.	Az	egészségügyi	szak-
terület	a	járvány	kezdete	óta	a	2020.	év	végéig	
mindösszesen 28 473 torokváladék-mintavételt 
végzett PCR technikával, 14 053-at	a	személyi	
állományi	tagok,	14 420-at pedig a fogvatar-
tottak vonatkozásában. A mintavételek végre-
hajtására	egyedi	rendszer	került	kialakításra	
négy	büntetés-végrehajtási	intézet	és	a	Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
(a	továbbiakban:	BvOP)	részvételével.	A	rend-
szer	előnye,	hogy	a	gépjárművel	rendelkező	
állomány	esetében	a	mintavételezés	az	állo-
mányi	rendelőktől	elkülönített	formában,	elő-
jegyzés	alapján	–	időpont-megjelöléssel	–	tör-
ténik	a	kijelölt	mintavételi	helyeken,	a	levett	
minták	laborba	történő	bevitele	pedig	gyors,	
rendezett	formában	zajlik.	A	pozitív	tapaszta-
latok alapján 2021-ben újabb büntetés-végre-
hajtási	intézetekben	kezdik	meg	működésüket	
a mintavételi pontok.

és	a	középsúlyos	tüneteket	produkáló	fogvatar-
tottak kezelése zajlik, továbbá emellett – tekin-
tettel a büntetés-végrehajtási szervezet sajátos 
járványügyi	helyzetére	–	úgynevezett	post-CO-
VID	részleg	felállítása	is	megtörtént,	ahol	a	fer-
tőzésből	felépülő	fogvatartottak	kerültek	el-
helyezésre	a	felszabadító,	kivezető	vizsgálatok	
időtartamára.	A	fogvatartás	speciális	helyze-
téből	fakadóan	a	fogvatartottak	kizárólag	há-
rom	negatív	eredményű	PCR	tesztet	követően	
helyezhetőek	vissza	a	fogvatartó	büntetés-vég-
rehajtási intézetbe. 

A FOGVATARTOTTAK ÉS 
HOZZÁTARTOZÓIK FOLYAMATOS 
TÁJÉKOZTATÁSA

A büntetés-végrehajtási szervezet több tájékoz-
tató	videót	készített,	amelyek	a	fogvatartottak-
nak és a családtagjaiknak hasznos információkkal 
szolgáltak	a	járványhelyzet	kezeléséről	és	a	meg-
előzéssel	kapcsolatos	legfontosabb	tudnivalókról.	
A	tájékoztató	kisfilmeket	a	zárt	láncú	televízió-
rendszeren	az	ország	valamennyi	büntetés-vég-
rehajtási intézetében naponta többször is leve-
títették,	valamint	ezek	a	szervezet	weboldalára	
és YouTube csatornájára is feltöltésre kerültek.

A fogvatartottak és családtagjaik számára a meg-
előző	intézkedések	naprakész	kommunikálására	
az összes büntetés-végrehajtási intézetben elin-
dult	és	működött	a	„Járványügyi Call Center”, 
melynek	szolgáltatásait	korszerű	telekommuni-
kációs eszközök is támogatták. A Börtön újság 
különszáma	a	koronavírus	járvánnyal	foglal-
kozott, bemutatva az ideiglenesen meghozott 
intézkedések	szakszerű	végrehajtásával	törté-
nő	sikeres	védekezést,	emellett	naprakész	in-
formációt	nyújtott	a	fogvatartotti	állomány	
részére.	A	folyamatos	tájékoztatás	nagyban	

A	járványügyi	védekezésben	elsődleges	fontos-
sággal	bírt,	hogy	a	büntetés-végrehajtási	szerve-
zet	a	polgári	egészségügyi	intézményektől	füg-
getlenül,	önállóan	is	képes	legyen	a	fertőzöttek	
kezelésére,	gyógyítására.	Ennek	megfelelően	
a	Nemzeti	Népegészségügyi	Központ	által	kiál-
lított	engedély	birtokában	a	Büntetés-végrehaj-
tás	Központi	Kórházában	–	november	elsejétől	
a	Büntetés-végrehajtás	Egészségügyi	Központ	
tököli	telephelyén	–	az	infektológiai	feladatok	
ellátására	98	ággyal,	úgynevezett	COVID-osz-
tály	került	létrehozásra,	ami	négy	darab	léle-
geztetőgéppel	és	a	hozzá	tartozó	terápiás	ágyak-
kal	is	fel	lett	szerelve.	Az	osztályon	az	enyhe	

hozzájárult a fogvatartás rendjének és bizton-
ságának fenntartásához.

GYÁRTÁSI KAPACITÁSOK 
JÁRVÁNYÜGYI OPTIMALIZÁLÁSA

A	járványügyi	védekezéshez	a	büntetés-végrehaj-
tás gazdasági társaságai is hozzájárultak, a vé-
dőeszközök	és	egészségügyi	szájmaszkok,	zsilip-
ruhák,	laborköpenyek,	cipővédők	előállításával	
folyamatosan	alkalmazkodva	az	egészségügyi	
ellátórendszer	igényeihez.	A	gyártási	kapacitás	
rendelkezésre állásán túl a büntetés-végrehaj-
tás kiemelt feladatai közé tartozott a kórházak 
részére	történő	higiéniai	mosodai	tevékenység	
biztosítása	is.	

Az	Operatív	Törzs	által	
összehangolt feladatellátás 
volt	a	kulcsa	a	járvány	elleni	
védekezés sikerének.
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Az	új	épületszárnyak	ünnepélyes	átadására	júli-
us 13-án, Veszprémben került sor, ahol Dr. Var-
ga	Judit	igazságügyi	miniszter	kiemelte,	a	Kor-
mány	célja,	hogy	szeptember	30-áig	megszün-
tesse a túlzsúfoltságot, ezáltal a fogvatartottak 
részére	történő	kártalanítások	jogalapját	is.	El-
mondta	azt	is,	hogy	megkezdődött	az	áldozatvé-
delmi	rendszer	korszerűsítése.	Az	ünnepségen	az	
igazságügyi	miniszteren	kívül	részt	vett	többek	
között	Dr.	Kozma	Ákos,	az	alapvető	jogok	biz-
tosa,	Dr.	Kontrát	Károly,	a	Belügyminisztérium 

miniszterhelyettese,	parlamenti	államtitkára,	
a	társ	rendvédelmi	szervek	országos	vezetői	és	
Dr.	Szűcs	András,	a	Legfőbb	Ügyészség	osztály-
vezető	ügyésze.

Az új objektumok mind a fogvatartottak, mind 
pedig	a	személyi	állomány	részére	biztosítják	az	
uniós	normáknak	és	előírásoknak	megfelelő	el-
helyezést.	A	büntetés-végrehajtási	intézetek	te-
lítettsége	100%	alá	csökkent,	az	elkészült	beru-
házások	műszaki,	biztonsági	és	informatikai	fel-
szereltsége	a	legmagasabb	szintű	elvárásoknak	
megfelelően	biztosítja	a	fogvatartás	biztonságát.	
Az	átadott	épületszárnyak	új	munkahelyeket 

Megszűnt a börtönök 
túlzsúfoltsága

2020 96%

2019 110%

2018 113%

2017 124%

2016 127%

Telítettség (az év zárónapján) 2016-2020
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teremtettek, a büntetés-végrehajtás biztos meg-
élhetést	és	előmenetelt	nyújt	az	újonnan	felsze-
relő	személyi	állomány	részére.

A büntetés-végrehajtási szervezet az elmúlt 
években	is	kiemelt	figyelmet	fordított	a	férő-
hely-bővítési	programok	végrehajtására,	melyek	
eredményeként	az	intézetek	telítettségi	mutatói	
folyamatosan	csökkentek.	

LÉTSZÁMALAKULÁS

2020-ban a büntetés-végrehajtási szervezet 
kiemelt	feladata	volt	a	létszámhelyzet	stabi-
lizálása,	az	állománymegtartó	képesség	nö-
velése,	a	toborzási	tevékenység	hatékony-
ságának	fejlesztése	és	a	személyi	állomány	
utánpótlásának	és	képzésének	hatékony,	terv-
szerű	biztosítása.

A	belépő	2 468	fős	állományból	980	fő	(39,70%)	
hivatásos	szolgálati	jogviszonyba	került	felvé-
telre,	de	számottevő	a	rendvédelmi	igazgatási	
alkalmazotti	állományba	vételeket	követő	hi-
vatásos	átminősítések	aránya	is,	mely	további	
560	főt	jelentett	éves	viszonylatban.	A	2020.	
év	toborzási	erőfeszítéseinek	sikerét	és	az	ál-
lománymegtartó	képesség	erősödését	mutatja,	
hogy	a	belépő	állomány	az	elmúlt	évhez	ké-
pest több mint a duplájára növekedett, a távo-
zók	aránya	pedig	jelentős	mértékben	csökkent.	

ÁLLOMÁNYMEGTARTÁS

Az	eredményes	állománymegtartó	intézkedések	
között	meg	kell	említeni	a	hivatásos	állományt	
érintő	10%-os	illetménykiegészítő	juttatást,	va-
lamint a rendvédelmi alkalmazottak és a mun-
kavállalók	átlagosan	5%-os	illetményemelkedé-
se mellett a területi szervek alapfeladatot ellátó 

tiszthelyetteseinek	magasabb	kategóriába	soro-
lását és hivatásos pótlékuk növelését.

Továbbra	is	kiemelten	fontos	volt	a	személyi	
állomány	megtartására	irányuló,	saját	hatás-
körben végrehajtható intézkedések bevezeté-
se,	amely	a	2020.	évben	is	folytatódott.	Ilyenek	
voltak	a	munkakörülmények	javítására	irányuló 

Férőhelyek és átlaglétszámok alakulása 2016-2020

13 774 13 922 14 149 14 866 15 905
Férőhelyek / Átlagos elhelyezhető létszám (fő)

Fogvatartottak  átlaglétszáma (fő)

2016 2017 2018 2019 2020

18 023 17 944 17 251
16 664 16 709

Személyi állomány
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fejlesztések, a büntetés-végrehajtási szervek kö-
zötti	hatékony	szakmai	együttműködésekre	és	
humánerőforrás-átcsoportosításokra	összponto-
sító	intézkedések,	valamint	a	pandémiás	helyzet-
re	proaktívan	reagáló	online	oktatásra	történő	
gyors	és	eredményes	áttérés	is.	A	2020.	évben	is	
lehetőség	adódott	a	teljesítményértékelés	során	
elért	szolgálati	teljesítmény	anyagi	elismerésére,	
melyet	a	többi	intézkedéssel	együtt	szintén	po-
zitívan	fogadott	az	érintett	hivatásos	állomány.

TOBORZÁS

A büntetés-végrehajtási szervezet toborzást tá-
mogató,	nagyszabású	kommunikációs	kampányt	
indított	a	www.gyereahuvosre.hu honlappal. 
A saját weboldalunk megjelenései és a fizetett 

toborzásához	és	felvételéhez	–	a	bevezetőben	fel-
sorolt	intézkedéseken	túl	–	a	külső	munkaerőpi-
aci	helyzet	is	hozzájárult.	A	digitális	oktatásra	
való áttéréssel a büntetés-végrehajtási szerve-
zet	azonnal	és	hatékonyan	oldotta	meg	a	tobor-
zási	tevékenység	eredményeként	felvett	mun-
katársak képzését.

A	2020.	évben	(14	hetes,	illetve	12	hetes)	alap-
fokú	szaktanfolyam	keretében	50	osztály	indult	
1 458	fővel,	amely	létszámból	négy	osztály	98	
fővel	kihelyezett	képzési	helyszínen	(Miskolc,	
Szombathely	és	Berettyóújfalu)	kezdte	meg	ta-
nulmányait.	

A	2019.	évben	indult	8	büntetés-végrehajtási	fő-
felügyelői	szakképzésből	4	osztály	tanulói	–	ösz-
szesen	81	fő	–	2020.	évben	fejezték	be	középfokú	
büntetés-végrehajtási	tanulmányaikat.	A	kö-
zépfokú	moduláris	rendszerben	hat	osztály	in-
dult,	102	fővel.

2020-ban	rendészeti	szervező	(büntetés-végre-
hajtási	szervező)	szakmairány	szakképzésben	

hirdetések	–	egymást	támogatva	–	kivételes	ha-
tékonysággal	segítették	a	büntetés-végrehajtási	
szakma	iránt	érdeklődők	tájékoztatását,	szakmai	
orientálását.	A	kampány	egyedülálló	sikeréhez	
a	koronavírus-járvány	okozta	munkaerőpiaci	át-
rendeződés	mellett	jelentős	mértékben	hozzájá-
rult	a	toborzási	téma	újszerű	megközelítése	is.	

KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER

Az	alapfokú	szaktanfolyami	képzés	az	addigi	
14	hétről	8	hétre	(6	hét	digitális	oktatás	és	2	hét	
büntetés-végrehajtási	szerveknél	töltött	gyakor-
lat)	csökkent.	A	szaktanfolyam	során	a	gyakor-
lati ismeretek átadásához, a tudás szinten tartá-
sához, továbbá a büntetés-végrehajtási szakma 
jogos	elvárásainak	teljesítéséhez	elengedhetet-
lenné	vált	az	egyes	intézkedéstaktikai	elemek,	
valamint	a	kényszerítőeszközök	alkalmazásának	
alapos	elsajátítása.	Ennek	érdekében	az	intéze-
ti	gyakorlatok	minél	egységesebb	végrehajtását	
célul	kitűzve	minden	büntetés-végrehajtási	in-
tézet	részéről	instruktorok	kerültek	kijelölésre.	

Digitális oktatásban összesen 1 282 tanuló vett 
részt.	Ezen	belül	alapfokú	képzésben	31	osztály	
indult 1 034	fő	tanulóval,	míg	fegyveres	bizton-
sági	őr	képzésben	14	osztály	vonatkozásában	248	
fő	kizárólag	digitális	formában	végezte	el	tanul-
mányait.	Ezt	a	rendkívül	magas	számot	tovább	
növelik	a	2020.	március	30-a	előtt	indult,	és	idő-
közben	digitális	oktatásra	váltott	osztályok	tanu-
lói	létszámai,	melyek	mintegy	67	főt	tesznek	ki.

A	digitális	oktatásra	való	átállás	a	koronavírus	
járványhelyzet	következménye,	de	ezzel	párhu-
zamosan a büntetés-végrehajtási szervezetnél 
több	tényező	együttes	hatása	is	jelentkezett.	Az	
új	férőhelyek	biztonságos,	szakszerű	és	jogsze-
rű	üzemeltetéséhez	szükséges	személyi	állomány 

egy	osztály	indult	34	fővel,	továbbá	a	képzést	
2019-ben	megkezdő	két	osztály	35	tanulója	fe-
jezte	be	tanulmányait.

A	fegyveres	biztonsági	őrök	kiképzése	17	osz-
tályban,	összesen	363	fővel	került	megszervezés-
re,	amelyből	344	fő	tett	sikeres	vizsgát.
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A	2020.	évben	a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem	
Rendészettudományi	Kar	rendészeti	igazgatási	
alapképzési	szakán,	nappali	tagozaton	(büntetés-
végrehajtási	szakirány)	29	fő	tett	záróvizsgát.	
Jelenleg	17	fő	folytat	felsőfokú	tanulmányokat	
az	intézmény	nappali	tagozatán,	valamint	to-
vábbi	38	fő	levelező	tagozaton.

A büntetés-végrehajtási szervezet jogosultsá-
got kapott a vizsgáztatáshoz kapcsolódó felada-
tok végrehajtására. 2020. december 1-jén a BvOP 
Humán	Szolgálatának	alárendeltségében	létre-
jött	az	akkreditált	vizsgaközpont,	amely	telje-
síti	az	előírásoknak	megfelelő	vizsgaszervezési	
és vizsgáztatási feladatokat.

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM, 
ELHELYEZÉS

A fogvatartottak 2020. december 31-ei 16 752	fős	
létszáma	az	értékelt	időszakban	2,3%-os,	vagyis	
mintegy	418	fős	emelkedést	jelentett	a	2019.	de-
cember	31-én	nyilvántartott	16 334	főhöz	képest.	

ELISMERÉSEK

Eredményes	szakmai	munkája	elismeréséül	álla-
mi	kitüntetésben	és	elismerésben	10	fő	részesült.	
A	Magyar	Érdemrend	Lovagkeresztje	kitünte-
tést	2	fő,	a	Magyar	Arany	Érdemkereszt	kato-
nai	tagozata	kitüntetést	3	fő,	a	Magyar	Ezüst	Ér-
demkereszt	katonai	tagozata	kitüntetést	2	fő	és	
a	Magyar	Bronz	Érdemkereszt	katonai	tagoza-
ta	kitüntetést	3	fő	részére	adományozta	a	köz-
társasági elnök.

Belügyminiszteri	elismerésben	összesen	89	fő	
részesült,	melyből	2	fő	Szent	Adorján	Érdem-
jelet,	1	fő	a	Köz	Szolgálatáért	Érdemjel	bronz	
fokozatát,	4	fő	a	Büntetés-végrehajtási	Szolgá-
latért	Emlékplakett	arany	fokozatát,	6	fő	taná-
csosi	címet,	28	fő	miniszteri	elismerő	oklevelet,	
46	fő	emléktárgyat	kapott,	továbbá	2	fő	ezre-
dessé	lépett	elő.

Országos	parancsnoki	elismerésben	307	fő	része-
sült.	A	2020.	évben	kiemelkedő	szolgálati,	szak-
mai	tevékenysége	elismeréseként	170	fő	része-
sült országos parancsnoki pénzjutalomban. 

A	férőhely-bővítési	program	eredményeképpen	
a	büntetés-végrehajtási	intézetek	telítettsége	2020.	
december	31-én	96%-os	volt	és	a	férőhelyek	át-
adása	óta	folyamatosan	100%	alatt	alakul.	

2020-ban	a	büntetés-végrehajtási	férőhelyek	17%-os 
bővítése,	és	a	fogvatartottak	számának	2,3%-os 
emelkedése okán a büntetés-végrehajtási inté-
zetek	telítettsége	14%-kal	csökkent	az	előző	év-
hez	viszonyítva.	

A	2020.	év	kiemelt	feladata	és	jelentős	eredmé-
nye	a	fogvatartottak	elhelyezését	célzó	férő-
hely-bővítési	program	folytatódó	végrehajtása	

Fogvatartás 
és biztonság

Jogerősen elítélt
Letartóztatott
Elzárást töltő
Kényszergyógykezelt

Öszesen

12 547 fő
3 421 fő

586 fő
198 fő

16 752

74,9%
20,4%

3,5%
1,2%

100%

A fogvatartottak megoszlása (2020. 12. 31-én, fő)
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volt.	A	helyi	adottságok	figyelembevételével,	10	
meglévő	büntetés-végrehajtási	intézet	területén	
korszerű	elhelyezést	biztosító	könnyűszerkeze-
tes	épületegyüttes	kivitelezése	és	átadása	tör-
tént meg. Az új, a nemzetközi elvárásoknak és 
a	szakmai	igényeknek	is	megfelelő	fogvatartot-
ti	épületek	110-550	fő	fogvatartott	befogadására	
alkalmasak,	így	összesen	2 750	férőhellyel	ren-
delkeznek.	A	férőhely-bővítési	program	eredmé-
nyeképpen	a	büntetés-végrehajtási	intézetek	te-
lítettségi	aránya	100%	alá	csökkent.

A	letartóztatottak	létszáma	a	korábbi	időszak-
hoz	képest	növekvő	tendenciát	mutat,	a	2019.	évi	
2 708	főhöz	képest	2020.	december	31-ére	3 421 
főre	emelkedett	a	számuk.	Arányuk	20%-os	volt	
a teljes fogvatartotti populációhoz képest. 

A	jogerősen	elítéltek	létszáma	2020.	december	31-
én 12 547	fő	volt,	ami	3%-os	csökkenés	az	előző	év-
hez	viszonyítva.	Az	elítéltek	csoportjában	továbbra	
is a börtön végrehajtási fokozat képviselte a legna-
gyobb	arányt,	a	jogerős	szabadságvesztést	töltők	
közel	52%-a	(6 521	fő)	volt	ide	sorolható.	A	fegy-
ház	végrehajtási	fokozatú	elítéltek	száma	2020.	de-
cember 31-én 4 730	fő	volt,	így	az	elítéltek	38%-a	
tartozott	a	legsúlyosabb	végrehajtási	kategóriába.	
2020-ban	számuk	114	fővel	csökkent.	A	fogház	fo-
kozatba tartozók létszáma a pénzbüntetés és a köz-
érdekű	munka	helyébe	lépő	szabadságvesztéseket	
is	figyelembe	véve	1 296	fő	volt,	amellyel	az	elítél-
tek	között	10%-os	arányt	képviseltek.

Az	elzárást	töltők	létszáma	továbbra	is	folyama-
tosan	magas	volt,	2020.	december	31-én	586	fő	
töltött szabadságelvonást ebben a fokozatban. 
Ez	az	érték	136	fővel	magasabb	volt,	mint	a	ko-
rábbi év záró létszáma. 

A	kényszergyógykezeltek	létszáma	az	év	utolsó	
napján	198	fő	volt,	amely	10	fős	növekedést	je-

lent	az	előző	év	hasonló	adatához	viszonyítva.	
A	kényszergyógykezeltek	elhelyezése	folyama-
tosan	biztosított	az	Igazságügyi	Megfigyelő	és	
Elmegyógyító	Intézetben,	létszámuk	az	elmúlt	
évekhez	viszonyítva	állandósult.

A jogerősen elítéltek megoszlása (2020. 12. 31-én, fő)

4730
Fegyház Börtön Fogház

6521 1296
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Tovább csökkent 2020-ban a fiatalkorúak ará-
nya	a	teljes	fogvatartotti	populáción	belül.	2020.	
december	31-én	csupán	138	fő	töltött	letartóz-
tatást	vagy	szabadságvesztést	fiatalkorú	végre-
hajtási fokozatban. 

A	női	fogvatartottak	létszáma	2020.	december	
31-én 1 290	fő	volt,	amely	35	fős	emelkedést	je-
lent	2019-hez	viszonyítva.	A	női	fogvatartot-
tak	elhelyezését	biztosító	büntetés-végrehajtási	
intézetek	arányos	feladatmegosztását	továbbra	
is	csak	folyamatos	központi	koordináció	mel-
lett	és	a	férőhely-kapacitások	figyelembevéte-
lével lehet fenntartani. 

A	nem	magyar	állampolgárságú	fogvatartot-
tak	létszáma	193	fővel	növekedett	2019-hez	ké-
pest,	2020.	december	31-én	998	fő	tartozott	ebbe	
a csoportba. 

a	büntetés-végrehajtási	szervezet,	melynek	ke-
retében csomagvizsgáló berendezések, valamint 
kapukeretes	és	kézi	fémkereső	készülékek	is	be-
szerzésre kerültek.

SZÁLLÍTÁSI FELADATOK

A	szállítások	száma	2019-ben	52 946 eset volt, 
míg	2020-ra	a	betelepítések	mellett	is	jelentős	
csökkenést	értünk	el,	így	a	vizsgált	évben	27 313 
esetben történt meg a fogvatartottak célzott át-
csoportosítása.	A	szállítások	radikális	csökkenése	
mögött	elsődlegesen	a	telekommunikációs	eszkö-
zök	útján	megvalósuló	távtárgyalások	számának	
ütemes	növekedése	áll,	mely	a	pandémiás	körül-
mények	között	jól	megmutatta	létjogosultságát.

TÁVTÁRGYALÁS, 
TÁVMEGHALLGATÁS

Tekintettel	a	2020.	évben	kialakult	koronavírus-
járványra,	kiemelt	jelentőséget	kapott	az	eljárá-
si	cselekmények	telekommunikációs	eszköz	út-
ján	történő	lebonyolítása.	

Az	eljárásban	részt	vevő	személyek	teljes	körű	
jelenléte	és	kommunikációja	biztosítható	a	külön-
böző	helyszínek	között,	oly	módon,	hogy	a	fog-
vatartás biztonságának és rendjének fenntartá-
sa	jelentős	mértékben	növelhető.	Az	előállítások	

A FOGVATARTÁS BIZTONSÁGA

A	2020.	év	során	a	fogvatartottak	egymás	sérel-
mére	elkövetett	erőszakos	cselekményei	számában	 
csökkenő	tendencia	figyelhető	meg.

A	folyamatos	elemző-értékelő	tevékenységnek	
és	a	kapott	eredményektől	függően	foganato-
sított	azonnali	intézkedéseknek	köszönhetően	
a	fogvatartottak	egymás	sérelmére	elkövetett	
cselekményei	közül	a	kényszerítések	esetszáma	
17%-kal,	a	súlyos	testi	sértések	esetszáma	10%-
kal,	a	zsarolások	esetszáma	30%-kal,	valamint	
az	öngyilkosságok	száma	17%-kal	csökkent	az	
előző	évi	adatokhoz	képest.	További	pozitívum	
a	fogolyszökések	esetszámának	50%-os	csökke-
nése.	Az	öngyilkossági	kísérletek	száma	ugyan	
kis	mértékben	emelkedett,	de	azok	kísérleti	stá-
diumban	maradása	a	személyi	állomány	felké-
szültségét	és	munkavégzésének	szakszerűségét	
igazolta vissza.

TILTOTT TÁRGYAK BEJUTÁSÁNAK 
MEGELŐZÉSE

A	fogvatartás	rendjét	erősítő	intézkedések,	va-
lamint	a	fegyelem	és	a	biztonság	ellenőrzésé-
nek	kiterjedt	rendszere	járult	hozzá,	hogy	a	til-
tott	tárgyak	bejutási	csatornái	feltérképezésre	és	
blokkolásra	kerültek,	jelentős	mértékben	csök-
kentve	a	bejutási	kockázatokat.	A	kábítószergya-
nús	anyagok,	valamint	a	kisméretű	mobiltelefo-
nok	bejutásának	felderítését,	fogvatartottakhoz	
való	eljutásának	megakadályozását	kiemelt	fel-
adatként hajtotta végre a szakterület. A célzott 
ellenőrzések	a	fogvatartottak	birtokában	tart-
ható	tárgyak	körére,	valamint	a	körlet-	és	zárka-
rendre terjedtek ki. A fogvatartás biztonságának 
megerősítését	és	a	tárgyi	feltételek	rendelkezés-
re	állását	központi	fejlesztés	során	biztosította	

számának csökkenése az azokkal járó költsége-
ket,	továbbá	a	személyi	állomány	munkaterheit 
 is csökkentette.

MOBILTELEFON, SKYPE

A	2020.	év	elején	kialakult	koronavírus-járvány	
a	fogvatartottak	kapcsolattartására	is	jelentős	
kihatással	volt,	amelyre	a	büntetés-végrehajtá-
si	szervezetnek	hatékony	és	gyors	döntésekkel	
kellett	reagálnia.	A	kijárási	tilalom	hatályba	lé-
pésével	egyidejűleg	2020.	március	27.	napjától	
a látogatófogadások felfüggesztésre kerültek. 
A	veszélyhelyzet	kihirdetését	követően	–	a	jár-
ványügyi	intézkedésre	vagy	az	egészségügyi	

Távtárgyalások számának alakulása hatóságok szerint 
(alkalom) 2019-2020 években

4 510

3 666

6 577

2 091

2 776

1 181 3
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Súlyos testi
sértés

Kényszerítés
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kísérlet
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Fogvatartottakkal kapcsolatos események (eset)
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válsághelyzettel	összefüggő	más	okra	figyelem-
mel	–	a	vonatkozó	kormányrendelet	a	büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka számára le-
hetővé	tette	a	fogvatartottak	kapcsolattartása	
vonatkozásában	egyes	korlátozó	intézkedések	
bevezetését.	A	korlátozások	hátrányos	követ-
kezményeinek	enyhítése	érdekében	a	rendelet	
megteremtette a szükséges intézkedések meg-
tételének	lehetőségét	is.

A fogvatartottak kapcsolattartásának megóvá-
sa,	erősítése,	valamint	hangulatuk	kontroll	alatt	
tartása	és	a	rendkívüli	események	megelőzé-
se	érdekében	valamennyi	büntetés-végrehajtási	
szervnél	kialakításra	kerültek	a	Skype-hívások	
biztosításának	technikai	feltételei.	A	büntetés-
végrehajtási	intézetek	jelenleg	274	darab	Skype- 
végponton	keresztül	bonyolítják	le	a	fogvatar-
tottak	hívásait.

Az értékelt év tapasztalatai alapján összes ségé ben 
megállapítható,	hogy	a	Skype-hívások	és	a	tele-
fonálással	kapcsolatos	kedvezmények	népszerű-
ek	a	fogvatartottak	körében,	azokról	pozitív	vé-
leményt	alkotnak.	Az	intézkedések	bevezetése	
hatékonyan	ellensúlyozza	a	látogatófogadás	szü-
netelésének	negatív	hatásait.	A	pozitív	tapasz-
talatokra	tekintettel	a	BvOP	kezdeményezte	az	

FOGVATARTOTTAK OKTATÁSA, 
KÉPZÉSE

A fogvatartottak visszaesési kockázatának csök-
kentése szempontjából továbbra is prioritást élvez 
az	oktatás	és	a	piacképes	szakképzések	biztosí-
tása.	A	szabadulást	követő	munkaerőpiaci	integ-
ráció	hatékonyságának	növelése	érdekében	be-
vezetett	intézkedések	eredményeként	2020-ban	
az oktatásba és szakképzésekbe bevont fogva-
tartotti létszám tovább emelkedett.

A	koronavírus	okozta	pandémiás	helyzetre	te-
kintettel – a fogvatartottak és a velük foglalko-
zó	szakemberek	(személyi	állományi	tagok,	bejá-
ró	pedagógusok)	egészségének	és	biztonságának	
megőrzése	érdekében	–	a	digitális	oktatás,	mint	
új munkarend került bevezetésre. 

A kizárólag digitális oktatás keretein belül törté-
nő	képzések	jellemzően	az	általános	iskolai,	va-
lamint	a	közép-	és	felsőfokú	tanulmányok	során	
valósulnak	meg,	míg	a	szakmaképzések	oktatá-
sánál	az	elméleti	képzés	digitális,	a	gyakorlati	
rész	személyes	jelenlét	útján	kerül	végrehajtásra.

elektronikus kapcsolattartási forma bevezeté-
sét	a	Bv.	Kódexbe,	amely	elfogadásra	került	és	
2021.	január	1-jével	hatályba	is	lépett.

KUTYÁS SZOLGÁLAT

A	kutyavezetők	és	a	szolgálati	kutyák	képzésé-
re	2020-ban	kiemelt	figyelmet	fordított	a	szer-
vezet,	a	kiképzői	állomány	1	fővel	bővült,	illet-
ve	a	képzések,	gyakorlatok	során	a	műveleti	és	
a	kutyás	szakterületek	együttműködésére	na-
gyobb	hangsúly	került.	Az	újonnan	beszerzett	
kutyák	rendszerbe	állítása	érdekében	2	esetben	
járőr,	valamint	1	alkalommal	kábítószer-kereső	
alaptanfolyam	került	megszervezésre.	

A	járőr,	a	kábítószer-kereső,	valamint	a	nyom-
követő	kutyák	éves	továbbképzése	és	minősítése	
is	végrehajtásra	került.	A	kutyaállomány	után-
pótlása érdekében a 3 – büntetés-végrehajtási 
szervezet	által	–	megrendezett	kutyavásár	so-
rán	35	minőségi	egyed	beszerzése	történt	meg.

A	büntetés-végrehajtás	egyik	fő	feladata	a	mun-
ka társadalmi szükségességének felismertetése 
és elfogadtatása a fogvatartottakkal, illetve az 
ehhez szükséges szakmai ismeretek és munkata-
pasztalatok	megszerzésének	elősegítése.	A	szer-
vezet	törekszik	ezek	együttes	megvalósítására.	
A megszerzett szakmákkal a fogvatartottak a bün-
tetés-végrehajtási szervezeten belül foglalkoz-
tathatók,	melynek	célja	a	belső	ellátási	rendszer	
működtetésén	túl	a	gyakorlatszerzési	lehetőség	
biztosítása.	A	szakképzésben	vagy	oktatásban	
történő	részvétel	lehetőségével	nagy	számban	él-
nek a fogvatartottak a munkavégzés mellett is. 

A 4,2 milliárd forint európai uniós forrásból 
megvalósuló,	EFOP-1.3.3-16-2016-00001	azono-
sító	számú	kiemelt	projektbe	ez	idáig	5 558	fő	

A	járványhelyzet	okán	bevezetett	digitális	
oktatási	rend	biztosította	a	szakképzés	és	az	
oktatás	folyamatosságát.
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EFOP-1.3.3-16-2016-00001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, 
„FOGVATARTOTTAK REINTEGRÁCIÓJA” 
CÍMŰ KIEMELT PROJEKT
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fogvatartott és 1 048 hozzátartozó került bevo-
násra.	A	kompetenciafejlesztő	foglalkozást	1 805 
fő	fogvatartott	végezte	el,	melyről	az	érintet-
tek	a	Belügyminisztérium	által	kiállított	tanú-
sítványt	kaptak,	míg	a	szakmaképzéseken	1 417 
fő	szerzett	bizonyítványt.	

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI 
TANÁCS PÁLYÁZATAI

A	Nemzeti	Bűnmegelőzési	Stratégia	cselekvé-
si	tervében	foglalt	feladatok	megvalósítása	ér-
dekében a 2020. évben a büntetés-végrehajtási 
intézetek	összesen	854	(2019:	1 915)	alkalommal	
szerveztek	művészetterápiás	(drámapedagógia,	
biblio-irodalmi	módszerek	alkalmazása)	progra-
mokat a fogvatartottaknak, 2 042	fő	(2019:	5 974 
fő)	bevonásával.	

A	Nemzeti	Bűnmegelőzési	Tanács	folyamatosan	
biztosítja	a	jobb	agyféltekés	rajztanfolyamokon	
való részvételt. A büntetés-végrehajtási intéze-

fő),	és	2 276	fő	pártfogó	felügyeletét	és	utógon-
dozását	hajtották	végre	(2019:	2 492	fő).

A	BvOP	és	az	Igazságügyi	Minisztérium	között	
2020.	szeptember	2-án	együttműködési	megál-
lapodás jött létre a büntetés-végrehajtási és az 
igazságügyi	pártfogó	felügyelők	együttműkö-
désének	hatékonyságnövelése	érdekében.	Ehhez	
hozzájárul	az	is,	hogy	az	Igazságügyi	Miniszté-
rium	alárendeltségébe	tartozó	Igazságügyi	Szol-
gálatok Jogakadémiája közös szakmaspecifikus 
képzések	megszervezésével	segíti	elő	a	két	szak-
terület	pártfogó	felügyelői	ismereteinek	bővítését.

Jelentős	előrelépés	a	2020-ban	előterjesztett,	
az	elítéltek	szabadulásra	történő	felkészítésé-
vel	összefüggő	feladatok	bv.	pártfogó	felügye-
lői	hatáskörbe	utalása.	A	Bv.	Kódex	erre	vonat-
kozó	módosult	szabályozása	2021.	január	1-jén	
lépett	hatályba.

A	reintegrációs	őrizetbe	helyezettek	73,8%-a	
(2019:	73%)	munkaviszonyban	állt,	illetve	köz-
foglalkoztatásban	vagy	oktatásban,	illetve	szak-
maképzésben vett részt.

tek	a	2020.	évben	349	(2019:	847)	alkalommal	
szerveztek	jobb	agyféltekés	rajzfoglalkozást,	
amelyeken	összesen	661	fő	(2019:	1 197	fő)	fog-
vatartott vett részt.

A	BvOP	és	a	Váltó-sáv	Alapítvány	között	meg-
kötött	együttműködési	megállapodás	alapján	
a „FÉLÚTON 2. Támogatott lakhatási program 
komplex szolgáltatással szabadultaknak” elne-
vezésű	pályázat	keretében	folytatódott	a	félutas	
ház	projekt	megvalósítása	Budapesten.	

A „Megoldásfókusz a büntetés-végrehajtásban” 
című	projekt	keretében	összesen	21	fő	–	rein-
tegrációs	tiszt,	vezető	reintegrációs	tiszt,	pszi-
chológus	és	bv.	pártfogó	felügyelő	–	2x2	napos	
képzése valósult meg online formában. 

A BV. PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI 
TEVÉKENYSÉG ÉS 
A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET

A	koronavírus-járvány	megjelenésével	párhu-
zamosan,	a	személyi	állomány	és	a	fogvatar-
totti	populáció	egészségmegőrzése	érdekében	
a	pártfogó	felügyelői	véleményt,	a	környezet-
tanulmányt,	a	pártfogó	felügyeletet,	valamint	
az	elítélt	szabadulásra	történő	felkészítése	so-
rán	a	kapcsolatteremtést	igénylő	intézkedése-
ket	a	bv.	párfogó	felügyelő	a	személyes	talál-
kozás	mellőzésével,	a	rendelkezésre	álló	iratok,	
valamint	a	telefonon	vagy	egyéb	elektronikus	
kapcsolattartás	útján	beszerezhető	adatok	alap-
ján	készíti	elő.	A	bevált	gyakorlat	beépítésre	ke-
rült a Bv. Kódexbe.

2020-ban összesen 1 545	(2019:	1 817)	szakértői	
véleményt	készítettek	a	bv.	pártfogó	felügyelők,	
2 612	fő	elítélt	reintegrációs	gondozását	(szabadu-
lásra	történő	felkészítését)	látták	el	(2019:	2 687 

A BÖRTÖNLELKÉSZI 
TEVÉKENYSÉG, VALLÁSGYAKORLÁS

A	fogvatartottak	szabad	vallásgyakorlása	mara-
déktalanul	biztosított	a	büntetés-végrehajtási	in-
tézetekben.	A	börtönlelkészi	tevékenység	a	sza-
badságvesztés-büntetés	letöltése	alatt	lehetővé	
teszi,	hogy	a	fogvatartottak	egyéni	és	közössé-
gi formában megélhessék hitüket, és szabadon 
gyakorolhassák	vallásukat.	

A	négy	történelmi	egyházzal	történt	egyezteté-
seket	követően,	2000.	szeptember	1-jével	alakult	
meg a Börtönlelkészi Szolgálat, ami 2020-ban 
20	éves	fennállását	ünnepelte.	Tevékenysége	so-
rán	az	együttműködésre	való	törekvés	és	a	job-
bító	szándék	a	meghatározó,	feladatait	az	öku-
menizmus elve mentén végzi. A börtönlelkészi 
szolgálatot	végzőkön	felül	természetesen	jelen	
vannak a büntetés-végrehajtási intézetekben 
a	különféle	felekezetek	képviselői,	valamint	
a	missziós	és	karitatív	szervezetek	tagjai	is.	  
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2020.	október	31-ei	határidővel	befejeződött	Be-
rettyóújfaluban	a	Büntetés-végrehajtás	Központi	
Kórház	jogutódjaként	létrejövő,	két	telephellyel	
(Tököl	és	Algyő-Nagyfa)	működő	Bv.	Egészség-
ügyi	Központ	kivitelezése	is.	A	beruházás	meg-
valósulásával közel 2 100	négyzetméteren,	194	
fő	fogvatartott	magas	színvonalú	egészségügyi	
ellátása	vált	biztosítottá.	A	működéshez	szüksé-
ges	személyi	állomány	felvétele	és	beiskolázása	
ütemezetten	valósult	meg,	a	kórház	állományá-
nak	továbbfoglalkoztatása	a	tököli	telephelyen	
és a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézetben	került	biztosításra.

Az	egészségügyi	szolgáltatások	nyújtásához	előírt	
tárgyi	feltételek	(műszerek,	orvostechnikai	esz-
közök)	rendelkezésre	álltak,	a	szükséges	új	esz-

A	szakmai	ellenőrzéseket	éves	szakmai	ellen-
őrzési	terv	alapján	végzi	az	országos	parancs-
nok közvetlen alárendeltségében álló, függetle-
nített	szervezeti	egység.	Az	ellenőrzés	feladata,	
hogy	értékelést	adjon	a	szakmai	tevékenység	
szabályosságáról	és	hatékonyságáról,	feltárja	
a	végrehajtás	hiányosságait	és	az	azt	akadá-
lyozó	tényezőket,	valamint	az	ellenőrzés	céljá-
nak	megvalósítása	érdekében	tegyen	javaslatot	
a	hiányosságok	felszámolására,	és	a	szakmai	te-
vékenység	fejlesztésére.	A	hatékony	és	magas	
színvonalú	feladatellátás	alapfeltétele	a	célok-
hoz	és	feladatokhoz	illeszkedő	szakmai	ellenőr-

közök	beszerzése	biztosított	volt.	Szakirányítás	
keretén belül a büntetés-végrehajtási szervek ré-
szére	–	szem	előtt	tartva	a	büntetés-végrehajtá-
si szervezet sajátosságait – a Nemzeti Népegész-
ségügyi	Központ	által	a	koronavírus-járvány	
elleni védekezésre vonatkozó szakmai eljárás-
rendek kerültek meghatározásra. 

A	személyi	állomány	tagjai	az	egészségügyi	alap-
ellátás	keretén	belül	is	igénybe	vehették	a	járó-	és	
fekvőbeteg	szakellátásra	való	kettős	jogosultsá-
guk	biztosította	lehetőségeket.	Ellátásukat	a	Ma-
gyar	Honvédség	Egészségügyi	Központ,	Hon-
védkórház	végezte.	Az	intézetek	egészségügyi	
szolgálatai	folyamatosan	biztosították	a	foglal-
kozás-egészségügyi	ellátást.	

zés.	A	következetes	és	átlátható	ellenőrzési	te-
vékenység	során	az	eredményes,	gazdaságos	és	
szabályszerű	működés	folyamatossága	2020-
ban	is	biztosított	volt.	A	végrehajtott	ellenőrzé-
sek hozzájárultak a büntetés-végrehajtási szer-
vek	törvényes	és	szakszerű	feladatellátásához.

A	2020.	évben	–	a	mobil	ellenőrzésekhez	társít-
va	–	a	koronavírus-járvánnyal	összefüggő	fel-
adatok végrehajtására kidolgozott intézkedési 
tervekben meghatározott feladatok végrehajtá-
sát, a prevenciós intézkedések megvalósulását 
a	szakterület	folyamatosan	ellenőrizte.

Egészségügyi ellátás

Szakmai ellenőrzés 
és kontroll
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Az	átfogó	ellenőrzések	hatékonyságának	növe-
lése	biztosította	a	gyors	és	lényegi	információ-
szolgáltatást – a korrekciós intézkedések érde-
kében	–	a	döntésre	jogosult	országos	vezetők,	
illetve az érintett büntetés-végrehajtási szer-
vek	vezetői	részére.	A	korábbi	év	során	végre-
hajtott	átfogó	ellenőrzések	megállapításai	és	
javaslatai alapján a megtett intézkedések tel-
jesítése	és	azok	hatása	utóellenőrzés	keretében	
került kivizsgálásra.

Megállapításra	került,	hogy	a	biztonsági	tevé-
kenyéggel	összefüggő	alapfeladatok	végrehaj-
tása	során	a	szolgálati	rend	és	fegyelem	fejlő-
dött,	erősödött.

JOGI ÉS ADATVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉG

A jogi szakterület számára prioritás volt a jog-
szabályok	módosulásának	figyelemmel	kíséré-
se és a változások miatt szükséges jogalkotási, 
szabályozási	feladatok	előkészítése.

A	belső	szabályozók	deregulációs	célú	felülvizs-
gálata	keretében	megkezdődött	valamennyi	szak-
utasítás	átdolgozása,	melynek	eredményeként	
75	új	közjogi	szervezetszabályozó	eszköz	(BvOP	
utasítás)	kiadására	került	sor.	

A	veszélyhelyzet	idején	alkalmazandó	átmene-
ti	szabályok	kidolgozását,	valamint	az	Operatív	

A	BvOP-n	működő	Panasziroda	fogadta	a	be-
érkező	beadványokat	és	koordinálta	azok	ügy-
intézését.	A	bejelentések	száma	az	előző	évhez	
viszonyítva	kis	mértékben	növekedett,	míg	
a megalapozott panaszoké csökkent. A pana-
szok a feladatellátással, az adminisztrációs te-
vékenységgel	kapcsolatosan	érkeztek,	továb-
bá	az	érdeklődők	a	COVID-19	járványhelyzet-
tel	összefüggő	általános	tájékoztatót	kértek	
a Panaszirodától.

A Panasziroda – eljárása során – megtartja és 
másokkal is megtartatja a vonatkozó jogszabá-
lyok	rendelkezéseit,	emellett	a	szakszerűség,	az	
egyszerűség	és	a	bejelentővel,	valamint	az	érin-
tettekkel	való	együttműködés	követelményeinek	
megfelelően	jár	el.	A	Panasziroda	működése	kap-
csán	az	alapvető	jogok	biztosa	az	év	során	felül-
vizsgálatot	nem	kezdeményezett.	

Törzs	működéséhez	szükséges	szakmai	támoga-
tást	a	jogi	szakterület	biztosította.

A büntetés-végrehajtási szervezethez érkezett 
közérdekű	adatkérések	száma	az	előző	évhez	ké-
pest	jelentősen	megemelkedett.	A	kérelmek	egy	
része	a	koronavírus-járvánnyal	összefüggő	ada-
tokra vonatkozott. 

Az információbiztonság területén kiemelést ér-
demel,	hogy	a	2020.	év	elején	megtörtént	az	új	
toborzó	honlap	sérülékenység-vizsgálatának	le-
folytatása.

A	végrehajtott	ellenőrzések	során	megfogalmazott	
javaslatok	a	szolgálati	rend	és	fegyelem	erősödését	
eredményezték.

Hivatal
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SZENT ADORJÁN MILLENNIUMI 
EMLÉKÉVEK (2019-2024) – 
2020. ÉVI ESEMÉNYEK

A	büntetés-végrehajtási	szervezet	védőszentjé-
nek, Szent Adorjánnak és kultuszának tisztelete 
szervezeti kultúránk része. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan	megkülönböztetett	figyelmet	fordítot-
tunk	a	Magyarországon	található	és	Szent	Ador-
jánhoz	köthető	történelmi	emlékhelyek	megis-
mertetésére, valamint Szent Adorján életével 
kapcsolatos kutatások bemutatására.

EMLÉKMISE A SZENT ADORJÁN ÉS 
SZENT ŐRANGYALOK-TEMPLOMBAN

2020.	szeptember	5-én	a	Zala	Megyei	Bünte-
tés-végrehajtási	Intézet	megbízott	parancsno-
ka,	Porubszky	Szabolcs	bv.	alezredes	úr	képvi-
selte a büntetés-végrehajtási szervezetet Szent 
Adorján	és	Szent	Őrangyalok-templomban	tar-
tott szentmisén.

nepi	rendezvény	programja	keretében	szerzete-
si zsolozsmára, majd Szent Adorján kultuszának 
és tiszteletének méltatására került sor.

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÉLET

2020-ban	is	jelentős	figyelmet	fordított	a	Hivatal	
a	büntetés-végrehajtási	szervezet	tudományszer-
vezési	feladatain	belül	a	szakterületeket	érintő	
tudományos,	kutatási	tevékenységek	támogatá-
sára,	melynek	során	továbbra	is	kiemelt	stratégi-
ai partner volt a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Tudományos	Tanácsa,	a	Belügyi	Tudományos	Ta-
nács	és	a	Magyar	Börtönügyi	Társaság.

„Biztonságos börtönök építése – A börtönök biz-
tonsága”	címmel	tudományos,	szakmai	konfe-
rencia került megszervezésre 2020. február 27-
én,	a	Fővárosi	Büntetés-végrehajtási		Intézet	III.	
objektumának konferenciatermében. A konferen-
cia	előadásaira	az	építészeti	szakma	képviselői,	
az	érintett	egyetemi	karok,	továbbá	a	Nemzeti	
Közszolgálati	Egyetem	hallgatói,	oktatói,	dokto-
randuszai, illetve a büntetés-végrehajtási szer-
vezet	biztonsági,	műszaki	és	egészségügyi	szak-

SZENT ADORJÁN TISZTELETÉRE 
TARTOTT TUDOMÁNYOS 
EMLÉKÜLÉS

A	büntetés-végrehajtás	védőszentje	előtt	tisztel-
gő	programok	kiemelkedő	eseménye	volt	a	2020.	
szeptember	5-én,	Zalaváron	megrendezésre	ke-
rült	tudományos	emlékülés,	melynek	védnökei	
Dr. Maróth Miklós professzor úr, a Iosephinum 
Fejlesztéséért	Alapítvány	elnöke	és	Hortobágyi	
T.	Cirill	pannonhalmi	főapát	úr	voltak.	Az	ün-

területeinek	képviselői	regisztráltak.	Az	érdek-
lődő	hallgatóságban	jelen	voltak	a	belügyi	szer-
vek	tudományos	tanácsainak	elnökei,	titkárai	és	
képviselői,	illetve	a	Magyar	Börtönügyi	Társa-
ság	meghívottjai	és	tagjai.

A	konferenciát	követően	az	előadások	szerkesz-
tett formában publikálásra kerültek a Börtön-
ügyi	Szemlében,	a	büntetés-végrehajtási	szer-
vezet	negyedévente	megjelenő	tudományos	és	
szakmai	folyóiratában.

A	Belügyi	Tudományos	Tanács	és	a	Nemzeti	Ki-
bervédelmi Intézet közös szervezésében került 
lebonyolításra	–	rendhagyó	módon	az	online	tér-
ben – a „Kiberbiztonsági Játs(s)zMa”	elnevezésű	
vetélkedő,	mely	az	Európai	Kiberbiztonsági	Hónap	
magyarországi	kampányának	kiemelt	eseménye	
volt, amin a BvOP csapata is sikeresen szerepelt.

A	Magyar	Tudomány	Ünnepe	alkalmából	2020.	
november 11-én megrendezésre került a „Jövőfor-
máló tudomány”	című	tudományos	konferencia,	
járványügyi	megfontolások	miatt	digitális	for-
mában.	Az	esemény	főszervezője	a	BvOP,	társ-
rendezői	pedig	az	Országos	Kriminológiai	Inté-
zet	(OKRI),	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	IX.	
Osztály	Állam-	és	Jogtudományi	Bizottság	Bün-
tetés-végrehajtási	Jogi	Albizottsága,	a	Magyar	
Börtönügyi	Társaság	(MBT),	illetve	a	Büntetés-
végrehajtási	Szervezet	Tudományos	Tanácsa	vol-
tak.	Az	előadók	két	helyszínről,	az	Országos	Kri-
minológiai Intézet székházából, valamint a BvOP 
konferenciaterméből	jelentkeztek	be	az	előadá-
saik megtartására.  

Tudományos	konferenciánkon	 
az online térben találkoztak 
szakmai partnereink.
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A büntetés-végrehajtási szervezet kommuniká-
ciós	szakterülete	a	belügyi	és	rendészeti	kom-
munikáció alapelvei mentén összehangolt tá-
jékoztatással,	egységes	üzenetekkel	képviselte	
a testületet a médiában. 2020-ban több mint öt-
ezer megjelenést generált a szervezet, ráadásul 
a	pozitív	hírek	aránya	megduplázódott	2019-hez	
képest	(2019:	493;	2020:	1 059).	

A	büntetés-végrehajtási	szervezetet	érintő	mé-
diatájékoztatás	középpontjában	a	koronavírus-
járvány	miatt	bevezetett	megelőző	intézkedések	
sikeressége és a büntetés-végrehajtási szervezet 
országos	védekezésben	történő	részvétele	mel-
lett	a	férőhely-bővítési	projekt	eredményes	be-
fejezése állt.

A	járványidőszakban	kiemelt	szerep	jutott	a	fo-
lyamatos	ismeretterjesztésnek,	ami	a	fogvatar-
tottak	és	hozzátartozóik	mellett	a	személyi	állo-
mányt	is	érintette.	A	kollégáknak	az	Intranetes	
felületen	készített	a	koronavírussal	kapcsola-
tos	tematikus	sajtófigyelést	a	kommunikációs	
szakterület,	továbbá	a	Bv.	Hírlevél	is	foglalko-
zott a témával.

TELJES FOGVATARTOTTI 
FOGLALKOZTATÁS

Teljesült a büntetés-végrehajtási szervezet célki-
tűzése, a fogvatartottak teljes körű foglalkozta-
tásának megvalósítása és fenntartása.

A büntetés-végrehajtási szervezet további fontos 
célja	–	a	biztonságos	feladat-végrehajtást	követő-
en	–	a	reintegrációs	tevékenység	ellátása.	A	fogva-
tartottak	eredményes	társadalmi	beilleszkedésének	
egyik	legfontosabb	eleme	a	széles	körben	hozzá-
férhető	oktatás	biztosítása	és	a	piacképes	szakma-
képzések megszervezése. A különféle képzésekbe 
bevont fogvatartottak esetében az oktatás és kép-
zés	területén	végzett	tevékenység	legfőbb	célja	–	
az	ismeretek	átadásán	túlmenően	–	a	szabadulást	
követő	időszakban	a	munkaerőpiacon	történő	el-
helyezkedés	és	érvényesülés	elősegítése.

A	teljes	körű	foglalkoztatás	fenntartása,	ezen	
belül a fogvatartottak munkáltatásba, oktatás-
ba	és	szakmaképzésbe	történő	bevonása	tovább-
ra is a büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt 
stratégiai	célkitűzése,	amelynek	megvalósítása	
érdekében	a	fentieket	minél	nagyobb	létszámú	
fogvatartotti	kör	részére	kell	biztosítani.	

A büntetés-végrehajtási intézetekben megszer-
zett	szakmák	tekintetében	fontos	kiemelni,	hogy	
a	fogvatartottak	nem	csak	bizonyítványt	sze-

A büntetés-végrehajtási szervezet saját fejlesz-
tésű	toborzó	oldala	–	a	www.gyereahuvosre.hu 
weblap	–	elnyerte	a	Magyar	Marketing	Szövet-
ség	által	alapított,	„Az Év Honlapja”	díjat.	

A kommunikációs szakterület az utóbbi évben 
jeleskedett	a	kor	igényeinek	megfelelő	saját	tar-
talmak,	vizuális	anyagok	–	kiadványok,	plakátok,	
szóróanyagok,	videók,	multimédiás	prezentáci-
ók,	digitális	tájékoztatók	–	készítésében.	A	kre-
atív	tartalomgyártás	megnyilvánult	a	szerve-
zeti	kommunikációban,	a	PR-tevékenységekben,	
a toborzásban, de még a fogvatartottak és hoz-
zátartozóik tájékoztatásában is.

A büntetés-végrehajtási szervezet weboldalát,  
a www.bv.gov.hu-t	2020-ban	közel	360	ezer	egye-
di	felhasználó	kereste	fel,	míg	az	összes	oldal-
megtekintések száma meghaladta a kétmilliót. 
A szervezet YouTube csatornáján található videók 
megtekintőinek	száma	2020-ra	megduplázódott,	
a feltöltött tartalmakat már több mint 1,3 millió-
an	látták,	ráadásul	az	elmúlt	egy	év	alatt	a	csator-
nára	feliratkozók	száma	is	a	kétszeresére	nőtt.	

reznek, hanem annak birtokában – a büntetés-
végrehajtási intézeten belüli munkáltatás ke-
retében	–	olyan	érdemi	munkatapasztalatra	és	
gyakorlatra	is	szert	tehetnek,	amelyet	a	szaba-
dulás	utáni	munkaerőpiaci	elhelyezkedésük	so-
rán is felhasználhatnak. 

KÖZPONTI ELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉG

A	2020.	évi	beszámolási	időszakban	a	kijelölések	
és	szerződéskötések	értéke	meghaladta	a	2019.	
évi	adatokat.	Az	uniós	értékhatárt	el	nem	érő	
ellátási	 igények	kapcsán	nettó	16 738 millió 

Kommunikáció és 
társadalmi szerepvállalás Foglalkoztatás
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forint	értékben	történt	meg	a	teljesítésre	képes	
gazdasági	társaságok	kijelölése,	amely	a	közpon-
ti ellátás fennállása óta a legmagasabb összeg. 
A	kijelölések	kapcsán	megkötött	szerződések	ér-
téke meghaladja a nettó 13 129 millió forintot, 
amely	szintén	felülmúlja	az	előző	évben	meg-
kötött	szerződések	ellenértékét.

A	központi	ellátás	során	megtermelt,	illetve	elő-
állított	érték	–	gazdasági	jelentőségén	túl	–egy-
ben hozzájárult a büntetés-végrehajtási szerve-
zet	egyik	legfontosabb	feladatának	teljesítéséhez,	
a	fogvatartottak	teljes	körű	foglalkoztatásának	
megvalósításához	és	annak	fenntartásához.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, 
GAZDÁLKODÁS

A	büntetés-végrehajtási	szervezet	mezőgazdasági	
és	ipari	jellegű	gazdasági	társaságai	2020-ban	je-
lentős	fejlesztéseket	hajtottak	végre,	biztosítva	fő	
tevékenységeik	ellátása	során	a	belföldi	és	külföl-
di	piac	magas	minőségi	elvárásainak	is	megfelelő	
termékek	gazdaságos	előállítását.	A	mezőgazda-
sági	jellegű	kft.-kben	a	gabona,	a	takarmány-	és	
a	szántóföldi	növények,	valamint	a	zöldségek	ter-
mesztése	volt	a	meghatározó.	Bővült	a	mezőgaz-
dasági	jellegű	termények	választéka,	új,	korsze-
rű	eszközök	kerültek	üzembe	állításra,	valamint	
a termésbiztonság növelése érdekében öntözéses 
technológiákra	is	jelentős	összegeket	fordítottak	
a	társaságok.	A	takarmánynövények	termeszté-
se	biztos	hátteret	nyújtott	a	kiemelkedően	ma-
gas	minőségű	tej-	és	hústermékek	előállításához,	
biztosítva	az	állattenyésztés	igényeinek	megfe-
lelő	takarmányozás	feltételeit.

Az	európai	szinten	is	példaértékű	gazdasági	te-
vékenység	lehetővé	teszi	a	fogvatartotti	mun-
káltatás	mind	nagyobb	létszámmal	és	szélesebb	

Megkötött szerződések értékének megoszlása 
tevékenységi körönként (%)

28,21% 16,39% 11,98%

10,69% 8,92% 8,85%

7,64% 4,46% 2,86%

Ruházat (munka-, egyen- és egyéb), egyenruházati kiegészítők

Iroda-, iskola-, konyha- és egyéb bútor, sportszerek, szivacsmatrac

Mosatás

Háztartási, egészségügyi papírtermékek, szemeteszsák

Építőipari tevékenység

Nyomtatványok, nyomás, könyvkötés, irodai papíráruk, irodagép gyártása

Egészségügyi bútorok, textíliák

Konfekcionált textil

Fémfeldolgozás, kerítéselem-, épületelem-, lakat-, zárgyártás

ÉVKÖNYV 2020

38 39

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 



körben	történő	alkalmazását,	amely	a	gazdasá-
gi érdekeken túl támogatja a reintegrációs célo-
kat	is,	hiszen	biztosítja	a	fogvatartottak	részére	
a szabadulás utáni társadalmi beilleszkedés fel-
tételeként meghatározható piacképes munkavég-
zést	és	annak	gyakorlatát.

A büntetés-végrehajtási szervezet – gazdasá-
gi	társaságai	működtetése	kapcsán	–	jelentős	
szerepet	tölt	be	Magyarország	egyes	területei	
közötti	gazdasági	egyenlőtlenség	csökkentése	
érdekében szükséges fejlesztési program meg-
valósításában.	A	közfoglalkoztatáshoz	kapcso-
lódóan	létrehozott	üzemek,	termelőegységek	
működésének	eredményesebbé,	gazdaságosabbá	
történő	fejlesztésében	az	új	technológiák,	vala-
mint	a	korszerű	munkaszervezési	és	irányítási	
tevékenység	is	a	büntetés-végrehajtási	szakem-
berek	munkáját	dicséri.	Ennek	során	új	üzemek	
és	munkahelyek	létrehozása,	illetve	a	termék-
gyártás	kihelyezése	valósult	meg.	

Az	ipari	jellegű	gazdasági	társaságok	termékpa-
lettái	korszerűsödtek,	a	piaci	igényeknek	megfe-
lelő	új	termékek	gyártására	és	–	a	megváltozott	
igényeknek	megfelelően	–	termelési	együttmű-
ködések megkötésére került sor. A társaságok 
textil-,	könnyű-,	vegyes-,	fém-	és	papíripari	ter-
mékei	meghatározóak	a	belső	ellátásban,	illetve	
jelentős	szerepet	töltenek	be	a	társ	rendvédelmi	
szervek eszközbeszerzéseiben.

A	2019.	évben	indított,	a	büntetés-végrehajtási	
szervek statikus és dinamikus biztonsági eleme-
inek	fejlesztéséről	szóló	projekt	2020-ban	fejező-
dött	be.	Ennek	keretében	11	büntetés-végrehajtási	
intézetben megújult a biztonsági kamerarend-
szer,	és	egyéb	biztonságtechnikai	eszközök	be-
szerzésére	is	sor	került	(csomagvizsgáló	beren-
dezés,	valamint	kapukeretes	és	kézi	fémkereső	
készülék).

A	2020.	év	informatikai	szempontból	egyik	legje-
lentősebb	feladata	a	„FŐNIX2020” fejlesztés volt. 
A	korszerűsítések	célja	a	személyi	állomány	leter-

A	kialakult	COVID-19	járványügyi	helyzet	el-
lenére	a	társaságok	működőképességüket	fenn-
tartották,	összesített	adózott	eredményük	lé-
nyegesen	magasabb	volt	a	tervezettnél,	a	velük	
szemben támasztott elvárásoknak megfeleltek, 
sőt,	sikeres	gazdálkodásuknak	köszönhetően	be-
ruházásokat hajtottak végre. 

A	munkahelyek	vonatkozásában	a	járványügyi	
védekezéshez kapcsolódó garanciális elemek be-
építésével	volt	biztosítható	a	folyamatos	mun-
káltatás.

BV. HOLDING

A 2020-as évben – a korábbi évekhez hasonló-
an	–	a	Bv.	Holding	Kft.	irányításával	a	gazda-
sági	társaságok	hatékonyan	tudtak	részt	venni	
a központi ellátásból származó feladatok végre-
hajtásában.	Kidolgozták	és	megújították	azokat	
a	gazdasági	programokat,	melyek	eredménye-
ként	új	tevékenységeket	indíthattak,	és	kibővít-
hették partneri kapcsolataikat. A 2020-as évben 
a	gazdasági	társaságok	kiemelkedően	magas	ár-
bevételt értek el. 

heltségének csökkentése, azok megvalósulásával 
a szolgálati és munkafeltételek javultak, az admi-
nisztratív	terhek	csökkentek.	Az	új	modulok	hasz-
nálatával	előtérbe	kerültek	a	digitális	adatok	a	papír-
alapú	nyilvántartásokkal	szemben,	az	új	fejlesztési	
megoldások illeszkednek a büntetés-végrehajtás 
meglévő	és	alkalmazott	rendszertechnológiájához.

Az	informatikai	szakterület	folyamatosan	részt	
vesz	a	férőhely-bővítési	programban,	így	a	Bv.	
Egészségügyi	Központ	és	a	könnyűszerkezetes	
börtönök tervezéséhez és kivitelezéséhez kap-
csolódó informatikai, valamint biztonságtech-
nikai	feladatok	előkészítésében,	tervezésében	és	
megvalósításában.	

Informatikai tevékenység
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A	járványhelyzet	kapcsán	szükségessé	vált	az	ott-
honi	munkavégzés	feltételeinek	bővítése,	a	szak-
terület	folyamatosan	biztosította	a	távoli	elérés	
lehetőségét	egyidejűleg	több	személyi	állomá-
nyi	tag	részére.

Bővítésre	és	fejlesztésre	került	az	online	kon-
ferenciabeszélgetések	és	értekezletek	lehetősé-
ge	a	személyi	állomány	számára,	a	Microsoft	
Teams alkalmazás bevezetésével.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 

Kiskunhalasi Mobil Járványkórház létesítése 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
vezetésével	megalakult	a	Mobil	Járványkórház	
Létrehozásáért	Felelős	Akciócsoport,	melynek	fel-
adata	a	járványkórház	felállítása	érdekében	szük-
séges azonnali intézkedések végrehajtása volt. 

A	mobil	járványkórház	felépítése	egyedülálló	
módon	három	hét	alatt,	előre	gyártott	acél	kon-
ténerekből	valósult	meg.	A	járványhelyzet	sú-
lyossága	megkívánta	a	minél	előbbi	végrehajtást,	
ezért	a	tervezésre	és	kivitelezésre	szánt	időt	a	tö-
redékére volt szükséges csökkenteni. 

Megvalósult a büntetés-végrehajtási szervezet-
ben	működő	távmeghallgatás	rendszerének	ki-
bővítése.	A	már	meglévő	videókonferencia-vég-
pontok	mellé	továbbiak	kerültek	telepítésre,	így	
összesen	már	68	büntetés-végrehajtási	helyszí-
nen lehet távmeghallgatást végrehajtani.

BIZTONSÁGTECHNIKA

Tovább	folytatódott	a	büntetés-végrehajtási	szer-
vek statikus és dinamikus biztonsági elemei-
nek	fejlesztéséről	szóló	projekt	végrehajtása.	11	
büntetés-végrehajtási intézetben valósult meg 
a teljes biztonsági rendszer felülvizsgálata és 
korszerűsítése,	melynek	keretében	IP-alapú	ka-
merarendszer és új biztonságtechnikai eszközök 
beszerzése is megtörtént. További 18 büntetés-
végrehajtási intézet biztonságtechnikai fejlesz-
tésének	előkészítése,	tervezése	valósult	meg,	
kialakítva	a	homogén	rendszerek	működésének	
feltételrendszerét. 

A	létesítmény	225	darab	konténerből	áll	és	a	maga	
3 100 m2-es	alapterületével,	150	fő	kezelésre	szo-
ruló	személy	magas	színvonalú	elhelyezését	tud-
ja	biztosítani.	Az	épületben	36	kórterem	talál-
ható,	amiből	16	alacsony	kockázatú,	16	közepes	
kockázatú,	és	4	súlyosabb	állapotban	lévő	bete-
geket	hivatott	elhelyezni.	Az	épületkomplexum	
a legmodernebb berendezésekkel és orvostech-
nikai	eszközökkel	felszerelt,	így	külön	laborató-
rium, röntgen-, ultrahang- és CT-készülék, to-
vábbá	lélegeztetőgépek	is	rendelkezésre	állnak.

Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, 
Berettyóújfalu

A	Bv.	Egészségügyi	Központ	kivitelezése	2020.	
október	31-ei	határidővel	fejeződött	be	Berettyó-
újfaluban. A büntetés-végrehajtás új, közel 7 000 
m2	alapterületű	egészségügyi	intézménye	a	város	
határában,	egy	csaknem	14 000 m2-es telken épült 
meg, és közel 2 100 m2-en	194	fő	befogadására 

Fejlesztések és műszaki 
beruházások
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épületek tetejét 28 000	m²	trapézlemez	tető	fedi.	
A	klímaberendezések	száma	941	darab.	A	kor-
szerű,	könnyűszerkezetes	technológiával	épült	
új	részlegek	mindegyike	rendelkezik	fürdő,	fog-
lalkoztató	és	egészségügyi	helyiségekkel,	állo-
mányi	irodákkal.	A	lakóhelyiségek	három,	illet-
ve	hat	fő	befogadására	alkalmasak,	a	háromfős	
helyiségek	alapterülete	12,5	m²,	a	hatfős	lakó-
helyiségeké	25,5	m².

Konyhafelújítások

A	2020.	évben	tovább	folytatódott	a	büntetés-vég-
rehajtási	intézetek	főzőkonyháinak	rekonstrukci-
ója.	A	felújítás	II.	ütemében	részt	vevő	13	intézet	
és	1	intézmény	esetében	az	I.	ütemben	is	meg-
adott	műszaki	alapelvek	kerültek	meghatározás-
ra,	amelyek	logikája	mentén	jól	működő,	az	egész-
séges	táplálkozás	szempontjainak	megfelelő	ételek	
elkészítésére	alkalmas,	alacsony	fenntartási	költ-
ségű	főzőkonyhák	kialakítása	valósult	meg,	me-
lyek	maradéktalanul	megfelelnek	a	hatósági	elvá-
rásoknak	és	az	élelmiszerbiztonsági	előírásoknak.	

A	hűtött	terek	kapacitásának	növelésével	a	bün-
tetés-végrehajtási	intézetek	a	hűtött	és	fagyasz-
tott termékek esetében is eleget tudnak tenni 
a	szakosított	tárolás	előírásainak.	A	főzőkony-
hák	konyhatechnológiai	egységesítése	előre	mu-
tat	egy	központi	diétás	étlap	megvalósítása	felé.

A	konyhai	gépek	fejlesztése	magával	hozza	az	
elkészíthető	ételfajták	számának	növekedését,	

alkalmas.	A	gyógykezelésre	beutalt	fogvatar-
tottak	elhelyezése	az	európai	börtönnormáknak	
minden tekintetben megfelel.

A	beruházás	megvalósítása	fogvatartotti	mun-
kaerő	bevonásával	történt.	Az	épületek	külső	és	
belső	kialakításában	elítéltek	is	részt	vettek,	kö-
zel	140	ezer	munkaórát	teljesítve.	A	kórház	egyes	
felszerelései,	úgymint	a	rácsok,	a	zárkaszekré-
nyek	és	az	ágyak	gyártása	a	büntetés-végrehaj-
tás	gazdasági	társaságainál	foglalkoztatott	elítél-
tek munkáltatásával zajlott, akik a munkálatok 
végzéséhez	szükséges	szakképesítést	és	a	gya-
korlati tapasztalatokat a büntetés-végrehajtási 
intézetekben szerezték meg. 

A kivitelezés során többek között 924 tonna acél, 
5 000 m3 vasbeton és 3 000 m2-nyi	csempe	ke-
rült felhasználásra, valamint közel 18 000 m2-
nyi	falfelület	lefestése	és	egy	440	méter	hosszú	
bástyafal	felépítése	történt	meg.

Az	intézmény	számos	önálló	járóbeteg	szakren-
delővel	rendelkezik	–	mint	például	belgyógyá-
szati,	sebészeti,	tüdőgyógyászati,	urológiai,	fül-
orr-gégészeti,	szülészeti-nőgyógyászati	rendelők	
–,	amelyek	alkalmasak	arra,	hogy	a	fogvatartot-
tak	gyógyítását	büntetés-végrehajtási	viszonyok	
között	biztosítsák,	ugyanakkor	az	egyéb	–	előre	

amely	nagymértékben	hozzájárul	az	étlap	vál-
tozatosabbá tételéhez.

GÉPJÁRMŰÁLLOMÁNY 
KORSZERŰSÍTÉSE

A	büntetés-végrehajtási	szervezet	gépjármű-
parkját	érintő,	a	2019.	évben	elindult	amortizá-
ciós	csereprogramnak	köszönhetően	a	gépjár-
műállomány	mintegy	30%-a	került	kiváltásra	
új	és	korszerű	járművekkel,	így	a	gépjárművek	
átlagéletkora	a	2019-es	11	évről	7	évre	csökkent.	

Beszerzésre	kerültek	a	fogvatartotti	szállításra	
speciálisan	kialakított	autóbuszok,	ügyintézői	
gépjárművek,	kisáruszálllítók	és	személyszállí-
tó mikrobuszok.

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA

A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is kiemelt 
figyelmet	fordítottak	a	büntetés-végrehajtási	in-
tézetek	és	intézmények	a	munkakörülmények	
javítására,	melynek	keretén	belül	–	a	személyi	
állomány	igényeinek	felmérését	követően	–	fel-
újításra	és	bővítésre	kerültek	a	közösségi-	és	az	
étkezőhelyiségek,	továbbá	a	teakonyhák.	Emel-
lett	korszerű,	az	ergonómiai	igényeknek	megfe-
lelő	irodabútorok	és	új	sporteszközök	beszerzé-
sére,	valamint	az	edzőtermek	modernizálására	
is sor került. 

tervezhető	–	speciális	eszközt	és	műszerezettsé-
get	igénylő	beavatkozások	a	Gróf	Tisza	István	
Kórházzal,	valamint	a	Debreceni	Egyetem	Kli-
nikai	Központjával	történő	szakmai	együttmű-
ködés keretében valósulnak meg. 

Kialakításának	és	berendezési	tárgyainak	köszön-
hetően	az	új	egészségügyi	központ	a	kor	bizton-
sági	kihívásainak,	a	jog-	és	szakszerű	fogvatartás	
minden	követelményének	megfelel,	a	személyi	
állomány	számára	is	kiváló	munkakörülménye-
ket	biztosít.

Börtönszárnyak

10	helyszínen	kerültek	kialakításra	és	átadásra	
a	helyi	adottságok	figyelembevételével	új	épü-
letszárnyak,	melyek	Állampusztán,	Pálhalmán,	
Sopronkőhidán	és	Szegeden	110-110,	Tökölön	220,	
Baracskán és Veszprémben 330-330, Kiskunhala-
son és Tiszalökön 440-440, Miskolcon pedig 550 
fogvatartott	elhelyezésére	alkalmasak.

A	fogvatartottak	elhelyezésére	szolgáló	alapte-
rület összesen 25 950	m²-rel	bővült,	több	mint	
800 000	munkaóra	befektetésével.	A	beépített	
acélszerkezet	tömege	510	tonna,	a	kialakított	
gipszkarton falak területe 18 000	m²,	a	telepí-
tett	csővezetékek	hossza	29 000	folyóméter,	az	
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2020. január 9.

Zárkaszentelés Debrecenben
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Hajdú-Bihar	Megyei	Büntetés-végrehajtási	In-
tézetben	régóta	kialakult	szokás,	hogy	év	ele-
jén	a	görög	katolikus	egyház	parókusa,	Zolcsák	
Miklós	megszenteli	a	zárkákat,	közösségi	helyi-
ségeket,	így	történt	ez	2020-ban	is.	

2020. január 13.

Börtön a világfa tetején 
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Kultúráért	Felelős	Államtitkárság	finanszí-
rozásával létrejött „Együtt ülünk a világfa te-
tején”	című	pályázat	állomásai	közé	bekerült 
a	Bács-Kiskun	Megyei	Büntetés-végrehajtási	In-
tézet	fiatalkorúak	részlege	is.	A	pályázat	célja,	

hogy	a	hátrányos	helyzetű	gyermekekhez,	nehéz	
sorsú	fiatalokhoz,	gyermekotthonokban	élő	fi-
atalokhoz	is	eljusson	a	kultúra	sokszínű	világa.	

A	Soproni	Petőfi	Színház	elvitte	a	fiatalkorú	
fogvatartottak	számára	a	színházat	Kecskemét-
re.	A	színház	színészei	és	zenészei	verses,	zenés	
előadására	január	13-án	került	sor.

2020. január 15.

Felújításra került 
az intézet konyhája 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	konyhafejlesztés	I.	üteme	tárgyában	a	Kor-
mány	forrást	biztosított	az	intézet	számára,	
mely	fejlesztés	mindkét	objektumot	érintette.

2020. január 16-19.

Női börtöncursillo Kalocsán
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Kalocsai	Fegyház	és	Börtön	már	harmadik	al-
kalommal	adott	otthont	a	női	börtöncursillónak	
2020. január 16-a és 19-e között. A cursillo a ró-

mai	katolikus	egyház	egyik	jelentős,	nemzet-	és	
felekezetközileg elterjedt megújulási mozgal-
ma,	lelki	élmény,	megrendülés	a	résztvevőknek.

2020. január 20.

Vízügyi együttműködés 
fogvatartotti munkáltatásra
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	megújított	együttműködési	megállapodások	
mellett,	több	új	is	aláírásra	került,	többek	kö-
zött	az	Észak-Magyarországi	Vízügyi	Igazgató-
sággal.	A	megállapodás	elsősorban	a	fogvatar-
tottak munkáltatását tartalmazza az igazgató-
ság	kezelésében	levő	területek	vonatkozásában,	
azonban	igény	szerint	bővíthető	a	későbbiekben	
felmerülő	feladatok,	erőforrások	függvényében.

2020. január 23.

Előadás a történelem értelméről 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

„Az emlékezet szerepe a mentális egészség meg-
őrzésében”	címmel	tartott	előadást	dr.	Varga	

Szabolcs,	főiskolai	tanár	a	Csillagbörtön	isko-
lakörletén, január 23-án. 

2020. január 25.

Negyedik alkalommal rendeztek 
börtöncursillót Baracskán
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Lélekemelő	záróünnepséggel	ért	véget	január	25-
én	a	baracskai	börtön	kápolnájában	az	a	négy-
napos	keresztény	foglalkozás,	amelyet	immár	
negyedik	alkalommal	rendezett	meg	a	Börtön-
cursillo Közösség a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az ünnepi 
eseményen	a	fogvatartott	és	civil	résztvevők	
mellett az intézet képviseletében megjelent dr. 
Kiszely	Pál	bv.	dandártábornok,	a	börtön	pa-
rancsnoka és Szénási Jonathan Sándor, intéze-
ti lelkipásztor.

2020. január 27.

Évértékelő értekezlet 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Dr.	Tóth	Tamás	bv.	vezérőrnagy,	a	büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka 2020. január 
27-én	értékelte	az	elmúlt	év	szakmai	tevékeny-
ségét.	Az	esemény	elöljárója	Papp	Károly	r.	al-
tábornagy,	a	Belügyminisztérium	közbiztonsági 

Krónika
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főigazgatója	volt.	Az	értekezleten	részt	vettek	a	
társ	rendvédelmi	és	fegyveres	szervek	parancs-
nokai,	az	együttműködő	szervezetek	vezetői	és	
az	eseményre	berendelt	vezetői	állomány.

2020. január 31.

Újra tűzifát osztottak 
a fogvatartottak 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	rezsicsökkentés	részeként	kiosztandó	tűzi-
fa	pakolásába,	aprításába,	szállításába	kezdett	
a	hartai	önkormányzat.	A	polgármester	az	Ál-
lampusztai	Országos	Bv.	Intézet	segítségét	kér-
te a munkálatokhoz, a fogvatartottak önként 
segítettek.

2020. január 31.

Hozzátartozók szerepe 
a sikeres reintegrációban
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	EFOP	1.3.3-16-2016-00001	azonosító	számú	
„Fogvatartottak reintegrációja”	elnevezésű	ki-

A	Koronavírus-járvány	Elleni	Védekezésért	Fe-
lelős	Operatív	Törzs	feladatmeghatározása	alap-
ján a büntetés-végrehajtási szervezet megkezdte 
az	egészségügyi	védőmaszkok	gyártását.

2020. február 3.

Lelkészek találkozója Szegeden 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Szegedi	Fegyház	és	Börtönbe	bejáró	egyhá-
zak	képviselői	találkoztak	február	3-án,	a	Mars	
téri épület Törökfalvi Török Kálmán termében 
az	intézet	vezetőivel.	Az	eszmecsere	alkalmat	
adott	arra,	hogy	a	vendégek	megismerjék	az	in-
tézet	parancsnokát,	Kopcsik	Károly	bv.	dandár-
tábornokot,	aki	elmondta,	hogy	fontos	számára	
a	párbeszéd	az	egyházi	szervezetek	lelkészeivel.

2020. február 7.

Balázs-áldás és gyertyaszentelés 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	előző	évekhez	hasonlóan	2020-ban	is	ünne-
pi	liturgia	keretében	végzett	gyertyaszentelést	

emelt	projekt	lehetőséget	biztosít	a	fogvatartot-
tak	hozzátartozóinak	is	különböző	szolgáltatá-
sok	igénybevételére.	Azon	túl,	hogy	a	projekt	
tanácsadói	felkészítik	a	hozzátartozókat	a	sza-
badultak fogadására, részükre is támogatást tud-
nak	nyújtani	az	elhelyezkedéshez.	A	csoportos	
és	egyéni	formában	is	igénybe	vehető	szolgál-
tatástípusok	köre	széles	skálán	mozog.

2020. február 1.

Megkezdődött az egészségügyi 
védőmaszkok gyártása
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

az	intézet	börtönlelkésze	február	7-én,	Gyertya-
szentelő	Boldogasszony	napján.

2020. február 11.

Hangoskönyvet készítettek 
a fogvatartottak
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Belügyminisztérium	és	a	Büntetés-végrehaj-
tás	Országos	Parancsnoksága	együttműködé-
sével	indult	útnak	az	EFOP	1.3.3-16-2016-00001	
azonosító	számú,	„Fogvatartottak reintegráci-
ója”	című	projekt.	Ennek	keretében	készült	el	
az	a	hangoskönyv	Nyíregyházán,	amely	szám-
talan látássérült ember számára adhatja át az 
„olvasás” örömének megismerését. A Vakok és 
Gyengénlátók	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	
Egyesülete	részére	6	fő	fogvatartott	készítet-
te	el	a	művet,	melynek	átadása	ünnepélyes	ke-
retek között zajlott a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézetben	feb-
ruár	11-én.	Az	eseményen	részt	vett	a	Bünte-
tés-végrehajtás	Országos	Parancsnoksága	EFOP	
projektvezetője,	Tóth	Gábor	bv.	ezredes,	a	Bel-
ügyminisztérium	szakmai	vezetője,	Botka	Bian-
ka, valamint Varga László, tanoda- és közössé-
gi foglalkoztató koordinátor.
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2020. február 14.

Futás a bajtársakkal 
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Idén	szervezőként	vett	részt	a	Veszprém	Me-
gyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	a	„Day Run” 
sporteseményen.	A	Futás	Napja	idén	február	14-
ére	esett,	szép	tavaszias	időben,	jó	hangulatban	
teljesítették	a	résztvevők	a	2020	méteres	távot	a	
társ	rendvédelmi	szervekkel.	Az	esemény	hely-
színe	a	Kolostorok	és	Kertek	Kft.	gondozásában	
lévő	Betekints-völgy	csodálatos	természeti	kör-
nyezete	volt.	Veszprém	megyében	ötödször	ke-
rült	sor	a	programra,	szívesen	vállalta	az	inté-
zet	a	szervezést	és	a	lebonyolítást.

2020. február 18.

A lélek ápolása, rehabilitálása 
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2020. február 24.

A konditerem felújítása
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	munkakörülmények	javítása	során	az	intézet	
konditerme új sportpadlót kapott, a fal szige-
telésre,	a	világítás	és	az	elektromos	hálózat	ki-
cserélésre került, valamint további sporteszkö-
zökkel	bővült	az	amúgy	is	modern	eszközpark.	
Új	helyiségként	lett	kialakítva	az	infraszauna,	
mely	saját	vizesblokkal	is	rendelkezik.	

2020. február 25.

Balesetmegelőzési előadás 
az egri börtönben 
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Balesetmegelőzési	előadást	tartott	a	fogvatar-
tottaknak	a	Heves	Megyei	Büntetés-végrehajtási	
Intézetben	Erdélyi	Róbert	c.	r.	alezredes,	kiemelt	
főelőadó,	a	Heves	Megyei	Rendőr-főkapitány-
ság	Baleset-megelőzési	Bizottságának	titkára.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézetben	járt	Gera	Zoltán,	visszavonult	magyar	
válogatott	labdarúgó	és	Csík	Benedek,	hegedű-
művész.	A	fogvatartottak	örömmel	fogadták	
az	előadásukat.

2020. február 21.

A közelség Istene – 
Eucharisztia előadás 
a Csillagbörtön iskolájában 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

„Milyen	az	istenképem?	Ki	és	milyen	számomra	
az	Isten?	Kapcsolatban	vagyok	vele,	vagy	csak	
hallottam	róla?	Miért	hiszek,	és	miben	vagy	ki-
ben?”	Ezekre	a	kérdésekre	kaptak	válaszokat	az	
elítéltek	az	idei	harmadik	börtönakadémián,	feb-
ruár harmadik csütörtökén Wappler Ádámtól, 
a	Pázmány	Péter	Katolikus	Egyetem	megbízott	
oktatójától, teológus PhD hallgatótól a Szegedi 
Fegyház	és	Börtön	iskolakörletén.

2020. február 28.

Együttműködés 
a Máltai Szeretetszolgálattal 
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Baranya	Megyei	Büntetés-végrehajtási	In-
tézet	együttműködési	megállapodást	kötött	
a	Magyar	Máltai	Szeretetszolgálat	Egyesület	
Dél-Dunántúli	Régiójával,	amelynek	keretében	
az	Egyesület	pécsi	raktárából	ruházati	segélyt	
adományozott	a	szabadságvesztésüket	töltő	rá-
szorulóknak.	Az	adományozó	a	fogvatartottak	
ruházati ellátása érdekében, visszafizetési kö-
telezettség	nélkül	felajánlotta,	hogy	a	felmerü-
lő	igényeknek	megfelelően,	időközönként	ru-
házati	„rabsegélyt”	biztosít	az	intézetnek.	Az	
adomány	első	csomagjának	átvételére	február	
28-án került sor.

2020. február 28.

Teljes körű konyhafelújítás
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	váci	intézet	is	lehetőséget	kapott	a	konyha	
rekonstrukciójára.	A	felújítás	közel	egy	év	le-
forgása alatt, 2019. május 15-e és 2020. február 
28-a	között,	a	Bv.	Holding	Kft.	együttműködésé-
vel	valósult	meg.	A	munkálatokat	szinte	100%-
ban	fogvatartottak	végezték,	amelynek	kapcsán	
az	OKJ-s	szakmaképzésen	elsajátított	ismerete-
ket	kamatoztathatták	a	felújításban	résztvevők. 
A	nagy	volumenű	projektben	a	külső	falazat	
felújítása	és	szigetelése,	valamint	a	burkola-
tok,	az	elektromos	hálózat	és	a	konyhatechno-
lógia rekonstrukciója is megvalósult. A gépé-
szeti	feladatokon	túl	a	teljes	belső	berendezés	
is megújult, valamint új fogvatartotti munka-
helyek	jöttek	létre.
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Felvirágoztatta az intézet 
az idősek otthonát
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	fogvatartottak	krepp-papírból	készítettek	vi-
rágokat	Kalocsa	Város	Önkormányzata	Szociális	
Otthonának,	a	közösségi	helyiségeik	dekorálása	
céljából.	A	programban	résztvevő	fogvatartot-
tak	szorgalmának	köszönhetően	március	4-én	
közel 50 virág került átadásra az otthon részére.

2020. március 4.

A Petőfi téren dolgoztak 
a fogvatartottak 
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A „Börtön a városért” programot 2008-ban in-
dította	a	Heves	Megyei	Büntetés-végrehajtá-
si	Intézet	azzal	a	céllal,	hogy	erősítse	az	inté-
zet	és	az	elítéltek	közösségi	szerepvállalását, 
a fogvatartottak reszocializációját, továbbá an-
nak	okán,	hogy	a	fogvatartottakat	felelősség-
vállalásra	ösztönözze.	Hagyomány	már,	hogy 
a	nagyobb	ünnepek	előtt	a	fogvatartottak	te-
szik	rendbe	az	ünnepségek	helyszíneit.	Az	elítél-
tek ezúttal parkgondozói munkálatokat végeztek  

a mozgáskorlátozó eszközök alkalmazásáról, me-
lyet	a	résztvevők	nagy	érdeklődéssel	fogadtak.

2020. március 10.

Kétszeres szuperkupagyőztes 
labdarúgó beszélgetett 
a fogvatartottakkal
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Kitartásról,	fegyelemről,	lemondásról	beszélgetett	
a	fogvatartottakkal	Halmosi	Péter,	többszörös	
válogatott	labdarúgó	a	Szombathelyi	Országos	
Büntetés-végrehajtási	Intézetben.	A	meghívott	
vendég	kiemelte,	hogy	az	elszántság,	tenni	aka-
rás	és	kitartás	mindig	meghozza	gyümölcsét,	
legyen	szó	sportról,	munkáról	vagy	akár	a	csa-
lád	összetartásáról,	illetve	gyermeknevelésről.

2020. március 16.

Fogvatartottak dolgoztak 
a temetőben 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

a	Petőfi	téren,	hogy	az	1848/49-es	forradalom	és	
szabadságharcra való megemlékezés alkalmából 
tartott	ünnepség	méltó	helyszínévé	tegyék	azt.

2020. március 5.

Intézetlátogatás és tájékoztató 
előadás a bűnmegelőzés 
érdekében
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	bűnmegelőzési	tevékenységhez	való	hozzájá-
rulás	érdekében	a	Tolna	Megyei	Büntetés-vég-
rehajtási	Intézet	rendszeresen	ad	lehetőséget	
középiskolás	csoportok	részére,	hogy	intézetlá-
togatás	és	tájékoztató	előadás	keretében	a	fiata-
lok – hiteles és közvetlen forrásból származó – 
információt szerezhessenek arra vonatkozóan, 
hogy	a	bűnelkövetés	következményeként	milyen	
egyéni,	családi	és	társadalmi	hatással	jár	a	bör-
tönben	töltött	büntetés	időszaka.	Ezen	szemlé-
let	mentén	került	megvalósításra	a	2020.	év	első	
intézetlátogatása,	melyen	a	paksi	Szent	István	
Szakképző	Iskola	diákjai	vettek	részt.	A	tájé-
koztató	előadásnak	része	volt	egy	bemutató	is	 

Újra	jóvátételi	munkával	segítettek	a	fogvatar-
tottak,	ezúttal	a	hartai	temetőben.	Dollenstein	
László polgármester már korábban is örömmel 
vette	a	felajánlást,	most	tőle	érkezett	a	segít-
ségkérés.	A	temető	régi,	kevésbé	látogatott	ré-
szét	már	nagyon	benőtte	a	gaz,	a	borostyán	és	
járhatatlanná	váltak	a	kis	ösvények.	A	fogva-
tartottak	a	temető	rendbetételével	vettek	részt	
a jóvátételi programban.

2020. március 16.

Megkezdődött a járványügyi 
mobil konténerkórház építése 
Kiskunhalason 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Megkezdődött	a	150	fő	befogadására	alkalmas,	
egészségügyi	és	a	járványügyi	szakmai	tevé-
kenységet	kiszolgáló	és	támogató	járványügyi	
mobil	konténerkórház	építése	március	16-án	Kis-
kunhalason. Az akciócsoport kidolgozta a mo-
bil	járványkórház	megvalósítására	vonatkozó	
javaslatát,	amit	a	belügyminiszter	jóváhagyott	
és	engedélyt	adott	az	építkezés	megkezdésére.
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2020. március 18.

Első központi kutyavásár
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Első	alkalommal	került	megrendezésre	a	köz-
ponti	kutyavásár,	melyre	németjuhász,	belga	
juhász,	magyar	vizsla	és	malinois	fajtájú,	6	hó-
nap	és	3	év	közötti	korú,	kan	és	szuka	kutyák	
érkeztek.	Harminc	kutya	került	megmérettetés-
re,	ahol	a	teszt	során	alapösztönökre	voltak	kí-
váncsiak	a	kutyakiképzők.	

2020. március 23.

Elindult a büntetés-végrehajtás 
toborzó weboldala 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

„Gyere a hűvösre” – hirdeti a büntetés-végre-
hajtás	új	weboldala,	a	gyereahuvosre.hu,	amely	
minden eddiginél átfogóbb képet ad a bünte-
tés-végrehajtásnál	betölthető	beosztásokról,	
kisfilmekkel, karriertörténetekkel, plakátokkal 
tájékoztat	és	teszi	könnyeddé	a	jelentkezést	a	
szabad	pozíciókra.	A	gyereahuvosre.hu-n a 
büntetés-végrehajtási	szervezetnél	betölthető	

delmi	kerítést	egy	3	méter	magas,	alul-felül 
NATO-dróttal	ellátott	biztonsági	kerítés	váltot-
ta	fel.	A	belső	kerítés-nyomvonalat	mikrohul-
lámú	Doppler-elven	működő,	duál	technológiás	
érzékelők	hálózzák	be,	és	a	biztonsági	kerítés	
minden	külső	és	belső	szakaszát	kamerák	fi-
gyelik.	A	főbejáratnál	új	őrhely	került	kialakí-
tásra	és	a	beléptetés	megkönnyítése	érdekében	
elektromos	motorral	rendelkező,	távirányítású	
kapu	lett	elhelyezve.	

2020. március 25.

Járványügyi tájékoztatási 
„call centerek” a börtönökben 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtási szervezet tájékozta-
tási „call centereket” hozott létre minden ma-
gyar	börtönben	az	aktuális	járványügyi	helyzet	
miatt.	A	koronavírus-járvánnyal	kapcsolat-
ban	meghozott	ideiglenes	korlátozó	és	megelő-
ző	intézkedésekről	már	eddig	is	folyamatosan	
tájékoztatta a büntetés-végrehajtás a fogva-
tartottakat és hozzátartozóikat, a „call cen-
terek”	célja	a	gyors	és	hiteles	tájékozódás	to-
vábbi	elősegítése.

2020. március 25.

Skype útmutató készült a 
fogvatartottak hozzátartozóinak 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Skype	felhasználási	útmutató	készült	a	fogva-
tartottak	hozzátartozói	részére,	hogy	megis-
merhessék	a	személyes	kapcsolattartás	kiváltá-
sára	használható	online	alkalmazás	működését.	 
A	büntetés-végrehajtási	szervezet	kiadványa	 

minden	pozíció	megtalálható,	így	Sopronkőhi-
dától	Sátoraljaújhelyig,	a	pécsi	börtöntől	a	ti-
szalöki	fegyintézetig	már	minden	hazai	bün-
tetés-végrehajtási	intézet	és	intézmény	állásai	
böngészhetővé	váltak.	Ráadásul	az	országos	ál-
láskereső	alkalmazás	segítségével	bármely	ér-
deklődő	szolgálati	hely	és	beosztás	szerint	is	
tud	az	igényeinek	és	képzettségének	megfelelő	
pozíciót	találni,	mindezt	csupán	egy	kattintás-
nyi	idő	alatt.	A	büntetés-végrehajtási	szerve-
zet új toborzó honlapját a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksága Kommunikációs 
Főosztálya	önállóan,	külső	vállalkozó	bevoná-
sa	nélkül	készítette.

2020. március 25.

Biztonságtechnikai fejlesztések 
az Állampusztai Kft. 
munkahelyein 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	2019.	év	végén	kezdődött	a	kivitelezés,	mely-
nek	során	a	régi,	2	méter	magas	vagyonvé-

lépésről	lépésre	vezeti	végig	az	olvasót	a	prog-
ram	telepítésén	és	röviden	ismerteti	annak	
használatát is.

2020. március 26.

Skype használatával történő 
kapcsolattartás a gyulai 
börtönben 
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	aktuális	járványügyi	helyzet	miatt	a	fogva-
tartottaknak	lehetősége	nyílt	az	engedélyezett	
kapcsolattartóikkal	Skype	segítségével	beszél-
getni.	Erre	legfeljebb	hetente	egyszer,	alkalman-
ként	15,	maximum	60	percben	van	lehetőségük,	
a	visszajelzések	alapján	előnyben	részesítik	ezt	
a	lehetőséget.	Elmondásuk	szerint,	még	ha	sze-
mélyesen	nem	is	találkozhatnak	a	hozzátartozó-
ikkal,	így	a	mindennapi	otthoni	életbe	nagyobb	
betekintést	nyerhetnek.	A	Békés	Megyei	Bün-
tetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak 
90%-a	él	a	videótelefonálás	lehetőségével,	ezzel	
is	csökkentve	a	koronavírus	terjedését.

2020. március 30.

Digitális oktatás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, To-
vábbképzési és Rehabilitációs Központja március  
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30-ától	áttért	a	digitális	formában	történő	kép-
zésre. A digitális oktatás internetes platfor-
mon történik.

2020. március 31.

Újabb szolgálati járművek 
segítik a munkát 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Ügyintéző	gépjárművekkel	bővült	a	büntetés-
végrehajtás	gépjármű	flottája.	A	szolgálatba	álló	
45	darab	Skoda	Scala	háromhengeres,	115	lóerős,	
999	cm3	hengerűrtartalmú	járművek	beszerzé-
sével	a	következő	fázisába	lépett	a	büntetés-
végrehajtás	gépjárműparkjának	korszerűsítése.

hangsúlyt	fektetett	a	fogvatartottak	lelki	gon-
dozására,	a	vallásgyakorlási	lehetőségek	megte-
remtésére.	Ez	húsvétkor	sem	volt	másként,	hiszen	
hónapokkal	az	ünnepi	időszak	előtt	megkeres-
ték	Balog	Zoltán	református	lelkész,	ország	gyű-
lési	képviselőt,	hogy	ő	tartsa	meg	az	ilyenkor	
hagyományos	istentiszteletet.	Lelkész	úr	elfo-
gadta	a	meghívást,	azonban	a	kialakult	járvány-
ügyi	helyzetre	tekintettel,	videón	keresztül	üzent 
a fog vatartottaknak.

2020. április 21.

Vizsgáztak az ebek (is) 
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Régiós	együttműködés	keretében	az	intézet-
be	kihelyezett	járőr	alaptanfolyamon	vehettek	
részt	a	Szombathelyről	és	Sopronkőhidáról	kije-
lölt	személyi	állományi	tagok	a	kutyáikkal.	Hely-
ben	Tóth	István	bv.	főtörzsőrmester,	kiképzés-

2020. április 7.

Sárgarépa-termesztés 
a hátrányos kistérségekért
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019-ben	az	Állampusztai	Mezőgazdasági	és	
Kereskedelmi	Kft.	a	hátrányos	társadalmi-gaz-
dasági	helyzetű	kistérségek	népességmegtartó	
képességének	javítása	és	a	gazdasági	egyenlőt-
lenségek	csökkentése	érdekében	a	kormányhiva-
tal	programján	belül	nagy	összegű	támogatásban	
részesült	öntözést	igénylő	növény	(sárgarépa)	
termesztésére, a termesztés technológiához kap-
csolódó gépek megvásárlására, illetve a komplett 
öntözéstechnikai	rendszer	kiépítésére.	Tavasz-
szal	a	kft.	nagy	erőkkel	kezdte	meg	az	ágazat	
beindításához	szükséges	munkálatokat.	

2020. április 21.

Húsvét a börtönben, 
kicsit rendhagyó módon 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	Intézet	az	
alapvető	feladatellátása	mellett	mindig	nagy	

vezető	irányításával	folyt	a	felkészülés,	mely-
hez	hetente	egyszer	Pálhalmán	kaptak	további	
iránymutatást	a	résztvevők.	A	12	hét	alatt	ösz-
szecsiszolódott párosok a vizsgán sikerrel vet-
ték	az	akadályokat,	így	a	kutyák	és	vezetőik	
már	teljes	értékű	tagjai	a	büntetés-végrehajtás	
kutyás	szolgálatának.

2020. április 21.

Elkészült a mobil járványkórház 
Kiskunhalason 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Rekord	gyorsasággal,	mindössze	két	és	fél	hét	
alatt	készült	el	a	150	fő	befogadására	alkalmas	
mobil	járványkórház.	Az	egészségügyi	és	a	jár-
ványügyi	szakmai	tevékenységet	kiszolgáló	és	
támogató,	3	100	m2-es	alapterületű	konténer-
kórház	36	kórterméből	16	alacsony	kockáza-
tú,	16	közepes	kockázatú,	és	4	súlyosabb	álla-
potban	lévő	betegeknek	nyújt	majd	elhelyezést. 
A	legszigorúbb	infektológiai	szabályoknak	is	
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megfelelő,	225	konténerből	álló	épületegyüt-
tes	gyógyító-megfigyelő	egységgel,	háromutas	
zsiliprendszerű	öltözőkkel,	befogadó	és	vizsgá-
lórészleggel, külön laboratóriummal, röntgen-, 
ultrahang- és CT-készülékkel, továbbá lélegez-
tetőgépekkel	rendelkezik.	A	kórházban	3	féle	
orvosi	tisztaságú	gáz	vételezésére	van	lehető-
ség,	a	6	000	liter	tartályos	és	2	400	liter	palac-
kos	cseppfolyós	orvosi	gáz	felhasználására	444	
db	vételi	hely	szolgál.	Az	építkezésen	24	órában	
többszáz szakipari munkás és szakember dolgo-
zott	reggel	7-től	este	20	óráig,	majd	este	20	órá-
tól	reggel	7-ig.	A	munkások	150	km	erősáramú	
kábelt, 6 000 m2  légtechnikai eszközt, 24 000 m2 

gipszkartont,	4	km	élvédőt,	valamint	5	és	fél	
tonna orvos-technológiai festéket használtak fel.  
A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet	területén	felépült,	de	a	börtöntől	elkülöní-
tett	mobil	járványkórház	folyamatos	működését	
és a kulcsfontosságú berendezések használatát 
egy	1,6	MW-os	transzformátor,	két	aggregátor	
és	egy	szünetmentes	táp	biztosítja.

2020. április 23.

A fogvatartottak is megköszönik   
az egészségügyi dolgozók munkáját
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

tába,	amely	áruszállítók	beszerzésével	tovább	
folytatódott	a	szervezet	gépjármű	flottájának	
korszerűsítése.

2020. május 5.

Befejeződött a börtönök 
megelőző fertőtlenítése 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A	hazai	börtönök	személyi	állományi	tagjai,	il-
letve	a	fogvatartottak	végezték	el	a	teljes	körű	
fertőtlenítést,	amely	közel	3	500	személy	bevo-
násával	történt	meg.	A	több	mint	11	ezer	helyi-
séget	érintő	fertőtlenítéshez	85	ezer	liter	fer-
tőtlenítőszer	és	12	ezer	védőruházat	(maszkok,	
kesztyűk,	overálok)	került	felhasználásra.

2020. május 8.

Börtönben készülnek 
a „karanténcédulák” is 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A	lépcsőházakba	kerülő	sárga	karanténtájékoz-
tatók, az ajtóra ragasztható piros karantén-
matricák,	vagy	az	országon	áthaladó	forgalom	

A	koronavírus-járvány	idején	mindenki	nagyon	
hálás	az	egészségügyben	dolgozóknak,	hiszen	ők	
nap mint nap fáradhatatlanul küzdenek azért, 
hogy	a	betegek	megfelelő	ellátásban	részesül-
jenek.	Hálásak	a	fogvatartottak	is,	hiszen	az	ő	
családtagjaikért is dolgoznak az orvosok, ápo-
lók, de hálásak a büntetés-végrehajtás kötelé ké-
ben	szolgálatot	teljesítő	egészségügyi	szakem-
bereknek	is.	Valamennyi	hazai	börtönben	van	
egészségügyi	szolgálat,	ahol	orvosok	és	szak-
ápolók	kezelik	a	fogvatartottak	egészségügyi	
problémáit.	A	Sopronkőhidai	Fegyház	és	Bör-
tönben	elhelyezett	elítéltek	–	minden	börtön-
ben	lévő	fogvatartott	nevében	–	sajátos	módon	
üzentek	a	mindennapok	hőseinek.

2020. április 29.

34 áruszállítóval bővült 
tovább a büntetés-végrehajtás 
gépjárműparkja 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A	34	darab	új	Ford	Transit	Van	típusú	teherau-
tó 1 995 cm3-vel,	129	lóerős	EcoBlue	motorral	
szerelve állt a büntetés-végrehajtás szolgála-

tájékoztatására szolgáló tranzitszórólapok és 
táblák	is	a	váci	fegyintézet	nyomdájában	ké-
szülnek. A Duna-Mix Kft. fémtechnológiai 
üzemében munkáltatott fogvatartottak oxigén-
palack-tartó	molnárkocsit	készítettek	az	Állami	
Egészségügyi	Ellátó	Központ	számára,	valamint	
nyomdaipari	termékeket	és	rendvédelmi	egyen-
ruházati	kiegészítőket	is	gyártottak	itt	az	elítél-
tek bevonásával.

2020. május 26.

Kommunikációs 
kompetenciafejlesztés
KISKUNHALASI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Újabb	30	órás	kompetenciafejlesztő	foglalkozás-
sorozat zárult a Kiskunhalasi Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézetben a „Fogvatartottak 
reintegrációja”	című	kiemelt	EFOP	projekt	ke-
retében.	A	résztvevők	hatékony	kommunikáci-
ós technikákkal ismerkedhettek csoportos for-
mában.	Gyakorlatot	szereztek	többek	között 
a verbális és nonverbális jelek felismerésében, 
valamint	az	önérvényesítő	kommunikáció	tech-
nikájában.	Ezek	a	készségek	hozzájárulnak	a	fog-
vatartottak	szabadulását	követő	reintegrációs	
törekvések	sikeres	teljesítéséhez	a	társas	kap-
csolataikban	és	a	munkaerőpiacon	egyaránt.
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Pünkösdi istentisztelet 
a börtönben 
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Május 29-én, a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben pünkösdi istentiszte-
leten	tett	szolgálatot	Gaál	Sándor,	a	Nyírségi	
Református	Egyházmegye	esperese.

2020. június 2.

Már exportra is gyárt tésztát 
a büntetés-végrehajtás 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2020. június 8.

Családbarát munkahely bronz 
fokozatát nyerte el az intézet 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A zalaegerszegi börtön – mint munkáltató – már 
2019-ben	elnyerte	a	nívós	„Családbarát Mun-
kahely”	címet,	amelynek	bronz	fokozatát	most	
kapta meg. 2020 áprilisában auditálási vizsgá-
laton esett át az intézet, ahol azt vizsgálták, 
hogy	milyen	családtámogatási,	családbarát	in-
tézkedések	jellemzik	a	mindennapokat.	Ennek	
során	megállapították,	hogy	a	munkavállalók-
kal	szemben	kiemelt	vezetői	gondoskodás	va-
lósul meg, a szolgálatszervezés a munkaválla-
ló	egyéni	élethelyzetének	figyelembevételével	
történik, szükség esetén atipikus foglalkozta-
tás keretében. A fizikai és mentális egészség 
támogatása	is	példaértékű.	

2020. június 12.

Meglepetés az ovisoknak
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtá-
si	Intézet	területén	működő	Állampusztai	Mező-
gazdasági és Kereskedelmi Kft. tésztaüzemében 
dolgozó fogvatartottak 5-6 féle száraztésztából 
–	fajtától	függően	–	közel	10	tonnát	gyártanak	
hetente. Az itt készült tésztákkal látják el az 
összes	hazai	börtönt,	de	a	kiváló	minőségű	ter-
mékekből	már	Angliába	is	szállítanak.

2020. június 4.

Megújult konyha, modern étkező 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	1301/2019.	(V.	27.)	Korm.	határozat	alapján,	
„Konyhafejlesztés I. üteme” elnevezéssel for-
rást	biztosított	a	Kormány	többek	között	a	Bor-
sod-Abaúj-Zemplén	Megyei	Büntetés-végrehaj-
tási	Intézet	elavult	főzőkonyhájának	felújításá-
ra	is.	A	feladatok	végrehajtására	a	Bv.	Holding	
Kft. került kijelölésre, a kivitelezési munkálatok 
fogvatartotti	munkaerő	bevonásával	történtek.

Meglepetéssel	készültek	a	Kalocsai	Fegyház	és	
Börtön alkotó-kézimunka szakkör tagjai a duna-
pataji	Szivárvány	Óvoda,	Bölcsőde	és	Könyvtár	
óvodásai	részére.	A	31	búcsúzó	nagycsoportos	
gyereket	a	június	12-ei	óvodai	ballagás	alkalmá-
ból	a	fogvatartottak	által	készített	–	mindenki-
nek a saját óvodai jelével ellátott – ballagó ta-
risznyával	lepték	meg.

2020. június 17. 

Felújították a gyulai börtön 
férfi öltözőjét
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Teljes	felújításon	esett	át	a	Békés	Megyei	Bünte-
tés-végrehajtási	Intézet	férfi	öltözője.	A	2020.	
év	első	felében	végrehajtott	felújítás	kiterjedt	 
a	tetőtéri	ablakokra,	az	öltözőszekrényekre	és	 
a padlóburkolatra. A rekonstrukció intézeti költ-
ségvetésből	valósult	meg,	a	munkálatok	nagy	
részét a fogvatartottak végezték. 
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2020. június 18.

Szabadulószoba 
az élményszerű bűnmegelőzésért
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN,  
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Egyedülálló,	bűnmegelőzési	tematikájú	szabadu-
lószobát	adtak	át	a	X.	kerületben,	június	18-án.	
A	(V)ÉSZJELZÉS	projekt	keretében	kialakított	
„Szabadulás a valódi tét”	elnevezésű	helyszí-
nen	az	általános	iskolák	felső	tagozatos	diákjai	
és	a	középiskolások	élményszerűen	tapasztalhat-
ják	meg,	hogyan	kerülhető	el	az	áldozattá	vagy	 
a	bűnelkövetővé	válás.	A	Nemzeti	Bűnmegelő-
zési	Tanács	és	a	Kőbányai	Önkormányzat	támo-
gatásával megvalósuló prevenciós programba  
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
ga	is	bekapcsolódott	a	Budapesti	Rendőr-főka-
pitánysággal	és	több	civil	szervezettel	együtt.	
A	projekthelyszín	kivitelezésében	nagy	szerepet	
vállalt	a	BUFA	Kft.-vel	együttműködve	a	Bu-
dapesti	Fegyház	és	Börtön,	valamint	a	Főváro-
si Büntetés-végrehajtási Intézet is.

2020. június 26.

Biztonsági tevékenység napja 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Június	26-án	ünnepelte	a	Győr-Moson-Sopron	
Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	a	Bizton-

hogy	a	bírósági	eljárások	a	börtön	falain	belül	
történjenek, ezzel is csökkentve a mozgatással 
járó	biztonsági	(és	a	jelen	helyzetben	kialakult	
egészségügyi)	kockázatokat.	Először	az	ország-
ban	június	29-én,	a	Fővárosi	Büntetés-végrehaj-
tási Intézet III. objektumában került sor kihe-
lyezett	tárgyalásra.

2020. június 29.

Új tisztek álltak szolgálatba 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

21 büntetés-végrehajtási tiszt tett esküt szom-
baton a Budai Várban, akik 9 intézetben kez-
dik meg szolgálatukat. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem	Rendészettudományi	Karának	hallgatói	

sági	tevékenység	napját.	Ennek	az	ünnepség-
nek	fontos	része	volt,	hogy	az	intézet	vezetése	
koszorú	elhelyezésével	tisztelgett	Vitéz	Marton	
Géza,	néhai	börtönparancsnok	sírjánál,	a	Ná	dor-
városi	köztemetőben.

2020. június 27.

A Múzeumok Éjszakája 
2020-ban online esemény
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A 2020. évben is megrendezésre került a Múzeu-
mok	Éjszakája,	melyen	a	Börtönmúzeum	anyaga	
is	látható	volt.	Az	esemény	június	27-én	éjsza-
ka,	egy	központi	online	felületen	zajlott.	

2020. június 29.

Megkezdődtek a kihelyezett 
tárgyalások
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az országban található büntetés-végrehajtá-
si	intézetekben	-	kettő	kivételével	-	tárgyaló-
helyiségek	kerültek	kialakításra	abból	a	célból,	

ünnepélyes	keretek	között,	a	Szent	Korona	má-
solata	és	a	történelmi	zászlók	előtt	tettek	tiszti	
esküt.	Az	esemény	elöljárója	Orbán	Viktor	mi-
niszterelnök úr volt. 

2020. július 3.

Konditerem avatás 
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	személyi	állomány	számára,	munkahelyi	kör-
nyezetük	és	közérzetük	javítása	érdekében	kon-
diterem	került	kialakításra	a	Pálhalmai	Országos	
Büntetés-végrehajtási	Intézetben,	a	női	és	a	fér-
fi	kollégák	igényeit	egyaránt	figyelembe	véve.

2020. július 3.

Börtön-ultreya 
és cursillo Egerben 
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Heves	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	
július	3-án	adott	otthont	az	online	lebonyolított	
börtön-ultreyának,	július	23-26.	között	pedig	az	
első	egri	női	börtöncursillónak.	A	cursillo	során	
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a	fogvatartottak	egy	rövid	tanfolyamon	vehet-
tek	részt,	amely	nagyban	hozzájárul	a	büntetés-
végrehajtás	egyik	fő	céljához,	a	reintegrációhoz.	

2020. július 10.

Július első hetében kezdődött 
a XVII. Dankó Online Fesztivál 
Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg az el-
ítéltek	számára	a	Dankó	Pista	Fesztivált	a	Csil-
lagbörtönben.	Az	idei	nyári	program	az	eltelt	
17	év	előadásaira	emlékezett	elektronikus	hír-
adójában,	a	Csillaghírben.	A	„Dankó Anno”	cí-
met	kapta	az	a	képes	összeállítás,	amely	az	el-
múlt	évek	fontosabb	pillanatait	örökíti	meg.	 
A	rendezvénysorozat	érdekessége	volt,	hogy	kö-
zel	kétszáz	külső	előadó	adta	ajándékba	műsorát,	
az	elítéltek	pedig	színházi	bemutatóval,	zené-
vel,	tánccal,	képzőművészeti	alkotásokkal	szí-
nesítették	a	programsorozatot.	A	Szegedi	Fegy-
ház	és	Börtön	online	fesztiválját	a	THEALTER 
és	a	Szegedi	Nemzeti	Színház	támogatta.

2020. július 11.

Tisza-tavi bringakör
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Július	11-én	még	a	rekkenő	hőség	sem	riasztotta	 
el	a	25	fős,	bringázni	szerető	munkatársakból	

550	fő	fogvatartott	befogadására	alkalmasak	
azok	az	új	intézeti	objektumok,	melyeket	július	
13-án,	a	Veszprém	Megyei	Büntetés-végrehajtá-
si Intézetben adott át Dr. Varga Judit, igazság-
ügyi	miniszter.	A	fogvatartottak	elhelyezésére	
szolgáló alapterület összesen 25 950 m²-rel	bő-
vült.	A	beépített	acélszerkezet	tömege	510	ton-
na,	a	kialakított	gipszkarton	falak	területe	18	
ezer m²,	a	telepített	csővezetékek	hossza	29	ezer	
folyóméter,	az	épületek	tetejét	28	ezer	m² tra-
pézlemez	tető	fedi.	A	klímaberendezések	szá-
ma	941	darab.	Az	új	részlegek	mindegyike	ren-
delkezik	fürdő-,	foglalkoztató	és	egészségügyi	
helyiségekkel,	személyzeti	irodákkal.	A	lakóhe-
lyiségek	három,	illetve	hat	fő	befogadására	al-
kalmasak,	a	háromfős	lakóhelyiségek	alapterü-
lete 12,5 m²,	a	hatfőseké	25,5	m².

2020. július 17.

Felújított konditerem, új gépek, 
újabb kihívások 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	felújított	konditerem	ünnepélyes	átadása	al-
kalmából	fekvenyomó	házibajnokságot	rende-

álló	csoportot	a	Tisza-tó	körbekerekezésétől.	
Az Abádszalók, Kisköre, Poroszló, Tiszafüred, 
Abádszalók	rajt-cél	útvonalon	egymástól	le-le-
szakadozva,	de	hősiesen	végigtekerték	a	66	km-
es	távot	a	résztvevők.

2020. július 13.

Tíz büntetés-végrehajtási 
intézetben 2750 új férőhely
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Állampusztán,	Pálhalmán,	Sopronkőhidán	és	Sze-
geden 110, Tökölön 220, Baracskán, Veszprémben 
330, Kiskunhalason, Tiszalökön 440, Miskolcon 

zett	a	Jász-Nagykun-Szolnok	Megyei	Bünte-
tés-végrehajtási	Intézet.	A	verseny	lehetőséget	
adott az új sporteszközök, a futópad, a kombi-
nált	csigagép,	az	evezőgép	és	az	elliptikus	tré-
ner kipróbálására is.

2020. július 28.

Tisztább, korszerűbb, 
biztonságosabb
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	2020-as	év	Márianosztrán	a	korszerűsítésről	
és	a	felújításról	szólt.	Az	1858-tól	fegyintézet-
ként	működő	valamikori	Pálos-rendi	kolostor	
belső	kialakításában	és	technikai	felszereltségé-
ben	egyaránt	modern	börtönné	válik.	Nemcsak	
a	belső	burkolat,	de	sok	helyen	a	falazat	is	meg-
újult.	A	korszerű	technikai	igényeket	a	szemé-
lyi	állományról	való	gondoskodás	és	a	munka-
körülmények	folyamatos	javítása	is	megkívánja.	
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2020. július 28.

A bútorgyári tűz hősi halottaira 
emlékeztek
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szeged	egyik	legnagyobb	tüzéhez	riasztották	 
a	mentőket	és	a	tűzoltókat	1988.	július	28-án,	
az	Alföldi	Bútorgyár	Cserzy	Mihály	utcai	csar-
nokába.	A	bútorgyári	tűz	következtében	a	tra-
gédia	napján	két	felügyelő	és	egy	elítélt	vesz-
tette	életét,	rájuk	emlékezett	a	Szegedi	Fegyház	
és	Börtön	és	a	Nagyfa-Alföld	Kft.	vezetése	és	
állománya.	A	hősök	emlékét	márványtábla	őrzi	
a	Szegedi	Fegyház	és	Börtön	aulájában.	A	tra-
gédia évfordulóján az intézet dolgozói megko-
szorúzták	az	emlékhelyet,	valamint	az	áldoza-
tok	sírhelyeit	a	Belvárosi	temetőben.

2020. július 29.

Elkészült az új bástyafal
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	több	mint	egy	évszázados,	meggyengült	álla-
potú	tégla	falazat	helyére	modern,	stabil	vasbe-
ton	szerkezet	épült,	amely	biztonságosabbá	teszi	
az	intézet	külső	őrzését.	A	feladatok	teljes	körű	
megvalósítására	a	Büntetés-végrehajtás	Orszá-
gos	Parancsnoksága	biztosított	anyagi	forrást.

a	Szegedi	Fegyház	és	Börtön	kápolnáiban,	az	el-
ítéltek	istentiszteletein.	Juhász	Tibor,	börtönlel-
kész	elmondta,	hogy	augusztus	20-a	tiszteletére	
két	kenyeret	áldanak	meg	az	ünnepi	szentmisén,	
a	dolgozók	és	az	elítéltek	kenyerét.	A	nagy	ki-
rályról	szóló	megemlékezések	sora	már	augusz-
tus	15-én,	Nagyboldogasszony	napján	megkez-
dődött,	a	miséken	az	elítéltek	ezzel	kapcsolatos	
történeteket	dolgoztak	fel.	Az	államalapításról	 
a jeles évforduló ünnepi szentmiséjén verses ösz-
szeállítást	adtak	elő	a	Katolikus	Kultúrkör	tag-
jai a Szent Jobb Lator Kápolnában.

2020. augusztus 20.

Kenyérszentelés a börtönben 
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	államalapításra	és	Szent	István	királyra	
emlékeztek a fogvatartottak augusztus 20-án,  
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézetben	is.	A	férfi	és	a	női	fogvatartottaknak	
egyaránt	lehetőségük	nyílt	részt	venni	az	ün-
nepi	istentiszteleten,	amelyen	Darvas	Szilárd,	

2020. augusztus 19.

Befejeződött a külső homlokzat 
rekonstrukciója 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az	intézet	külső	homlokzatának	felújítása	három	
ütemben	valósult	meg,	a	végső	munkálatok	au-
gusztusra	fejeződtek	be.	A	nagy	volumenű	be-
ruházásnak	köszönhetően	az	épület	újra	méltó	
helyét	foglalhatja	el	a	váci	városképben.	A	re-
konstrukciót	a	fegyintézet	saját	erőből	tudta	fi-
nanszírozni,	külső	vállalkozó	bevonásával,	továbbá	
a	belső	munkálatok	esetében	a	szakmaképzésbe	
bevont fogvatartottak munkavégzésével. 

2020. augusztus 20.

Államalapító Szent Istvánra 
emlékeztek
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szent Istvánról szóló történetek felolvasásával 
és	az	új	kenyér	megáldásával	emlékeznek	meg	
minden	évben	az	államlapítás	évfordulójáról 

a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet református börtönlelkésze, Lippai Csaba,  
a	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Büntetés-
végrehajtási Intézet görög katolikus börtönlel-
késze,	valamint	Földes	Gábor,	a	Tiszavasvári	Ró-
mai	Katolikus	Egyházközség	plébánosa	szentelte	
meg	az	új	kenyeret.

2020. augusztus 29.

Gyermektábor 2020.
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2020-ban immár második alkalommal került 
megrendezésre Pilisszentkereszten a büntetés-
végrehajtási	dolgozók	gyermekei	számára	ren-
dezett	nyári	tábor.	A	július	elején	induló	turnu-
sokban	mintegy	100	fiatal	vett	részt	a	6	évestől	
egészen	a	12	éves	korosztályig	bezárólag.	A	tá-
bor	minél	színesebb	programokkal	történő	bő-
vítése	érdekében	az	intézmény	„Gyermektá-
bor a büntetés-végrehajtásban dolgozó szülők 
gyermekei részére”	címmel	sikeresen	pályázott	
az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	által	kiírt 
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68 69„Családbarát munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatása”	elnevezésű	pályáza-
ton.	Az	elnyert	forrás	mellett	a	tábor	megszer-
vezésének további költségeit a Büntetés-vég-
rehajtás	Országos	Parancsnoksága	biztosította.	

2020. szeptember 1.

Irodalom kategóriában szegedi 
elítélt nyert a pályázaton
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Fogvatartási	Ügyek	Szolgálata	kreatív	pályá-
zatot	hirdetett.	Irodalom	kategóriában	az	első	
helyezést	szegedi	elítélt	nyerte	versével,	a	har-
madik	helyezést	egy	novellával	szintén	szegedi	
fogvatartott érte el.

igazgatója	és	Dr.	Tóth	Tamás	bv.	vezérőrnagy,	
országos parancsnok a büntetés-végrehajtási 
szervezet	kimagasló	teljesítményt	nyújtó	mun-
katársainak,	továbbá	a	testülettel	együttműködő	
szervek,	szervezetek	vezetőinek	és	kollégáinak	
szeptember	2-án,	a	Belügyminisztériumban.

2020. szeptember 3.

Épületszentelés és ünnepség 
a büntetés-végrehajtási 
szervezet napján
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szeptember 3-án ünnepi megemlékezés zajlott 
a tiszalöki börtönben. A büntetés-végrehajtási 
szervezet napja alkalmából elismerések átadá-
sára és épületszentelésre került sor. A történel-
mi	egyházak	képviselete	mellett	felszentelésre	
került	a	férőhely-bővítés	során	kialakított	„B”	
részleg, valamint megáldották a szolgálatot 
teljesítő	személyi	állományt	is.	Az	egyházakat	
Darvas Szilárd, a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet református börtönlelkésze, 
Lippai	Csaba,	a	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	

2020. szeptember 2.

Együttműködési megállapodás 
az Igazságügyi Minisztériummal
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az	Igazságügyi	Minisztérium	megújította	ko-
rábbi,	2015.	március	20-án	kötött	együttmű-
ködési megállapodását a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságával. Az új kontraktust 
az	Igazságügyi	Minisztérium	részéről	Dr.	Hajas	
Barnabás,	igazságügyi	kapcsolatokért	felelős	ál-
lamtitkár, valamint a büntetés-végrehajtás or-
szágos parancsnoka, Dr. Tóth Tamás bv. vezér-
őrnagy	írta	alá	szeptember	2-án.

2020. szeptember 2.

Elismerések Szent Adorján 
ünnepén 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2020. szeptember 8-án huszonötödik alkalom-
mal ünnepeltük a szervezet napját. Az elismerési 
ünnepségen miniszteri és országos parancsnoki 
elismeréseket	adott	át	Papp	Károly	r.	altábor-
nagy,	a	Belügyminisztérium	közbiztonsági	fő-

Büntetés-végrehajtási Intézet görög katolikus 
börtönlelkésze,	Aklan	Béla	Sándor,	a	Heves	Me-
gyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	evangélikus	
börtönlelkésze,	valamint	Földes	Gábor,	a	Tisza-
vasvári	Római	Katolikus	Egyházközség	plébá-
nosa képviselte.

2020. szeptember 5.

Tisztelgés Szent Adorján 
emléke előtt
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Zalaapáti	és	Zalavár	ünnepi	rendezvényein	kép-
viselte	a	büntetés-végrehajtási	szervezetet	a	Zala	
Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet.	Zalaapá-
tiban	a	trianoni	békeszerződés	100	éves	évfor-
dulója	alkalmából	ünnepélyes	keretek	között	
átadták	a	Trianoni	Emlékparkot,	amelyet	meg-
előzően	szentmise	került	celebrálásra	a	település	
Szent	Adorján	és	Szent	Őrangyalok	bencés	plé-
bánia	templomában.	Zalaváron	a	Szent	Adorján	
tiszteletére	megtartott	tudományos	emlékülésen	
elhangzott Somorjai Ádám OSB „Ünnepi gon-
dolatok Szent Adorján vértanú emléknapján”, 
valamint	Várkonyi	Zsolt	Kristóf	„Szent Adorján 
a büntetés-végrehajtás védőszentje és a zalavári 
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ásatások eredményei”	című	szakmai	előadása.	 
A	rendezvény	fővédnöke	Dr.	Maróth	Miklós	pro-
fesszor	úr	és	Hortobágyi	Cirill	főapát	úr	volt.

2020. szeptember 9.

Ünnepi mise és kenyérszentelés 
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az	államalapításra	emlékezve,	ünnepi	szentmisére	
és	kenyérszentelésre	került	sor	a	Kalocsai	Fegy-
ház és Börtön fogvatartottjai részére az intézet 
kápolnájában. Dr. Mészáros István, római katoli-
kus	börtönlelkész	prédikációjában	utalt	arra,	hogy	 
a	szentmisén	megáldott,	felszeletelt	kenyér	kiosz-
tása	szimbolizálja	az	együvé	tartozást,	a	haza	és	 
a	nemzet	egységét.	Hangsúlyozta,	hogy	Szent	Ist-
ván erkölcsi útmutatása alapján képessé válunk 
megtartani	egymást,	családunkat,	közösségein-
ket, országunkat és értékeinket.

2020. szeptember 10.

Református lelkészek országos 
találkozója a Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

zet,	a	Tolna	Megyei	Büntetés-végrehajtási	In-
tézet	és	a	Zala	Megyei	Büntetés-végrehajtási	
Intézet	személyi	állományának	kijelölt	tagjai	
is.	A	tanfolyam	rendhagyó	módon	–	a	járvány-
ügyi	szabályoknak	megfelelően	–	digitális	ok-
tatás keretében zajlott.

2020. szeptember 25.

A börtön is részt vett 
a település megszépítésében 
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szeptember 25-én adták át Márianosztrán azo-
kat	az	új	parkolókat,	amelyeket	a	helyi	önkor-
mányzat,	a	Márianosztrai	Fegyház	és	Börtön	és	
a	Nostra	Kft.	együttműködésében	alakítottak	ki.

A közel ötmillió forintos beruházásnak köszön-
hetően	felújított	közterület	hosszú	távon	szol-
gálja majd a börtönben és a gazdasági társaság-
nál	dolgozók	mellett	az	itt	élők,	valamint	az	ide	
látogató	turisták	kényelmét	is	–	hangsúlyozta	
Burikné Moóri Tamara, polgármester, aki a te-

Húszéves	Magyarországon	a	református	börtön-
misszió,	ebből	az	alkalomból	szeptember	10-én	
tíz	lelkész	látogatta	meg	az	ország	különböző	
bv.	intézeteiből	a	Szegedi	Fegyház	és	Börtönt,	
Dr.	Fekete	Károly	püspök	vezetésével.	A	díszte-
remben	Horváth	Zoltán	bv.	őrnagy,	parancsnok-
helyettes	köszöntötte	az	országos	tanácskozásra	
érkezett lelkészeket. 
Dr.	Fekete	Károly,	püspök	Pál	apostol	korint-

husiakhoz	írott	leveléből	olvasott	fel	szemelvé-
nyeket	a	jóságról,	az	alázatról,	a	szelídségről	és	
a	türelemről,	majd	Dr.	Szénási	Jonathán	Sándor,	
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet lelkésze számolt be a börtönlelkészi 
szolgálat	elmúlt	húsz	évéről.

2020. szeptember 23-25.

Sugárvédelmi képzés
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Baranya	Megyei	Büntetés-végrehajtási	In-
tézet szervezésében, szeptember 23-25. között 
sugárvédelmi	tanfolyam	került	lebonyolításra	 
a Narvál Kft. bevonásával.
A	regionális	szintű	képzésen	részt	vettek	 

a	Somogy	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Inté-

lepülésen	élők	nevében	is	köszönetét	fejezte	ki	
a	börtön	állományának	és	a	Nostra	Kft.	mun-
kavállalóinak	egyaránt.	Rétvári	Bence,	az	Em-
beri	Erőforrások	Minisztériumának	parlamenti	
államtitkára	a	felújítás	kapcsán	elmondta,	hogy	
a	folyamatosan	megújuló	település	ismert	zarán-
dokhely,	amelyen	a	Mária-út	is	keresztülhalad,	
így	a	megújult	közterületet	az	itt	lakók	mellett	
az	ide	látogató	turisták	sokasága	is	nagy	öröm-
mel	használhatja	majd.	Frank	Tibor	ny.	bv.	ve-
zérőrnagy,	a	Nostra	Kft.	ügyvezetője	kiemelte,	
hogy	a	teljes	parkoló	közel	500	munkaóra	ered-
ményeként	készült	el.	

2020. szeptember 29.

Új nyílászárók a nyíregyházi 
intézetben 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2020-ban	a	nyíregyházi	intézet	külső	arculata	
új megjelenést kapott, ennek részeként szep-
temberben	megkezdték	az	intézet	nyílászárói-
nak	cseréjét.	A	műanyag	nyílászárók	nemcsak	
esztétikailag	javítanak	az	intézet	külső	képén,	
hanem	szigetelésük	révén	nagyban	kiszűrik	 
a	kintről	bejövő	zajt	és	a	szélsőséges	hőmérsék-
leti	viszonyokat	is.

2020. szeptember 30.

Az alapvető jogok 
biztosának látogatása 
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Dr.	Kozma	Ákos,	az	alapvető	jogok	biztosa	szep-
tember 30-án hivatalos látogatást tett a Tisza-
löki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. 
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Schmehl	János	bv.	vezérőrnagy,	az	országos	pa-
rancsnok	biztonsági	és	fogvatartási	helyettese	és	
Gyenge-Bíró	István	bv.	ezredes,	intézetparancs-
nok fogadta Dr. Kozma Ákost és munkatársait. 

2020. szeptember 30.

Az alapvető jogok 
biztosának látogatása 
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Heves	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet-
be látogatott szeptember 30-án Dr. Kozma Ákos, 
az	alapvető	jogok	biztosa,	akit	Schmehl	János	

is	megvalósult	a	tűzoltási	gyakorlat,	melynek	
témája	idén	a	kápolnában	keletkezett	tűz	oltása	
volt.	A	két	szerv	vezetői	sikeresnek	értékelték	 
a	kollégák	együttműködését,	valamint	a	feladat	
gyors	és	szakszerű	végrehajtását.	

2020. október 2.

Ablakcsere a fogvatartotti 
részlegen
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Beruházás keretén belül 60 db 120x150 cm-es, 34 
db	60x120	cm-es	ablak	és	egy	darab	kétszárnyas	
biztonsági bejárati ajtó cseréje történt meg. Az 
épület	nyílászáróinak	cseréjét,	valamint	a	kül-
ső	homlokzat	szigetelését	és	színezését	az	in-
tézet	külső	vállalkozók	bevonásával	valósította	
meg.	A	fogvatartottak	a	régi	nyílászárók	bontá-
sát,	a	helyreállítást,	valamint	az	állványozást	és	 
a	kisebb	munkálatokat	végezték,	melynek	költ-
ségét az intézet viselte.

bv.	vezérőrnagy,	az	országos	parancsnok	biz-
tonsági	és	fogvatartási	helyettese	és	Nagy	Ba-
lázs bv. alezredes, intézetparancsnok fogadott.

Az egri látogatás során Dr. Kozma Ákos meg-
tekintette a fogvatartottak hozzátartozóikkal 
történő	kapcsolattartását	lehetővé	tévő	infor-
matikai	rendszert	és	az	ennek	működtetéséhez	
szükséges eszközöket, valamint tájékozódott  
a	koronavírus-világjárvány	kapcsán	a	fogva-
tartottak	és	a	szolgálatot	teljesítő	bv.	személyi	
állomány	egészségének	védelme	érdekében	el-
rendelt	megelőző	intézkedésekről	is.

2020. október 1.

Tűzoltási gyakorlat 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Váci	Fegyház	és	Börtön	és	a	Váci	Hivatásos	
Tűzoltó-parancsnokság	együttműködési	megál-
lapodásának keretében az intézetben 2020-ban 

2020. október 4.

Megnyerte az erőversenyt 
a Csillagbörtön őrnagynője 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Magyar	Erőemelő	Szövetség	által	szervezett	
Fekvenyomó	Magyar	Bajnokságon	évek	óta	
képviseli	a	Szegedi	Fegyház	és	Börtönt	Pusztai	
Beáta	bv.	őrnagy,	reintegrációs	tiszt,	aki	ismét	 
a	dobogó	legfelső	fokára	állhatott	október	4-én,	
Sárbogárdon.	Az	őrnagynő	a	MASTERS	II.	ka-
tegóriában	már	harmadszor	kapott	aranyérmet.	
Az	elmúlt	években	a	BM	Fekvenyomó	Országos	
Bajnokságon,	a	Tornyos	Kupán	háromszor	állt	 
a dobogó legmagasabb fokán.

2020. október 7.

Az alapvető jogok  
biztosának látogatása
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Dr.	Kozma	Ákos,	az	alapvető	jogok	biztosa	októ-
ber	7-én	látogatást	tett	a	Váci	Fegyház	és	Bör-
tönben	is,	hogy	az	OPCAT	Nemzeti	Megelőző 
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Mechanizmus	munkatársaival	közösen	személye-
sen	is	meggyőződjön	az	új	típusú	koronavírus-
járvánnyal	összefüggésben	bevezetett	megelő-
ző	intézkedések	hatékonyságáról.	A	helyszínen	 
Dr.	Tóth	Tamás	bv.	vezérőrnagy,	a	büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka, valamint 
Dr.	Füzesi	Viktor	bv.	ezredes,	a	Váci	Fegyház	és	
Börtön	parancsnoka	fogadta	az	alapvető	jogok	
biztosát, aki a börtön bejárása közben közelebb-
ről	is	megismerkedett	a	fegyház	történetével	és	
az	1855-ben	alapított	intézetben	folyó	minden-
napi szakmai munkával, illetve megtekintette  
a	fogvatartottak	elhelyezési	körülményei	mel-
lett	az	egészségügyi	körletet,	a	börtönkápolnát	
és	a	fogvatartottakat	foglalkoztató	nyomdaüze-
met	is.	Dr.	Kozma	Ákos	elismerően	szólt	a	Váci	
Fegyház	és	Börtön	állományának	az	új	korona-
vírus-járvány	alatt	tanúsított	áldozatos	mun-
kavégzéséről,	valamint	méltatta	a	büntetés-
végrehajtási	szervezet	szakmai	eredményeit	is.

2020. október 15.

Új tárgyalóterem 
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Budapesti	Fegyház	és	Börtön	korszerű	he-
lyiséget	alakított	ki	a	személyes	megjelenést	

sult	meg.	Az	1	250	m2-es	létesítmény	a	szemé-
lyi	állomány	és	az	intézetben	elhelyezett	fog-
vatartottak	mellett	az	Igazságügyi	Megfigyelő	
és	Elmegyógyító	Intézet	élelmezését	is	ellátja.	 
A	korszerű	konyhaüzem	minden	tekintetben	
alkalmas	a	jogszabályban	előírt	követelmények	
folyamatos	biztosítására.

2020. október 16.

Megújul a konyha a nyíregyházi 
intézetben 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megkezdődött	a	konyha	felújítása	a	Szabolcs-
Szatmár-Bereg	Megyei	Büntetés-végrehajtási	
Intézetben	is.	A	konyha	teljes	építészeti,	épület-
villamossági,	konyhatechnológiai	felújításához	
és	átalakításához	kapcsolódó	munkavégzésre	az	
intézet	szerződést	kötött	a	Bv.	Holding	Kft.-vel,	
az	egyes	munkafolyamatok	fogvatartotti	mun-
kaerő	bevonásával	történnek.

2020. október 19.

Hősökre emlékeztek
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

1964.	október	3-án,	az	Alföldi	Bútorgyárban	
két	fogvatartott	szökési	kísérlete	során	életét	
vesztette	Horváth	Iván	művezető,	a	gyár	mun-
katársa.	Húsz	évvel	később,	1984.	október	19-
én,	az	Alföldi	Bútorgyárban	Richter	Richárd	el-
ítélt,	gyilkos	ámokfutása	során	hét	munkáltatási	
felügyelőt	támadott	meg.	Négy	büntetés-végre-
hajtási	dolgozó	életveszélyesen	megsérült,	kö-
zülük	hárman:	Frank	Tibor,	Nagy	Ferenc	és	Tóth	
András életüket vesztették. 

igénylő	bírósági	tárgyalások	lefolytatására,	
amely	alkalmas	3,	illetve	5	tagú	tanácsülé-
sek	megtartására	is.	A	helyszíni	tárgyalások	
az	igazságszolgáltatás	zavartalan	működésé-
nek	fenntartása	mellett	elősegítik	a	fogvatar-
tás biztonsági kockázatainak csökkentését. 
A	büntetés-végrehajtási	bíró	már	az	új	tár-
gyalóteremben	tartja	üléseit.	Az	intézet	a	fog-
vatartási	részlegeken	kialakított	távtárgyaló	
helyiségekben	a	bíróságokkal	és	más	hatóságok-
kal	telekommunikációs	eszközök	útján	történő	
kapcsolatfelvételt	is	lehetővé	teszi.	

2020. október 15.

Újraindult a felújított  
konyha a Gyűjtőben 
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Teljeskörűen	felújított	konyha	üzemel	a	Bu-
dapesti	Fegyház	és	Börtönben	október	elejé-
től.	Az	építészeti	és	épületgépészeti	átalakítás,	
valamint	a	konyhatechnológiai	korszerűsítés	
egy	év	alatt,	mintegy	317	millió	forintból	való-

A	Szegedi	Fegyház	és	Börtön	és	a	Nagyfa-Alföld	
Kft. dolgozói katonai tisztelettel idézték fel az 
áldozatok emlékét október 19-én, megkoszorúz-
ták	az	intézet	aulájában	elhelyezett	márvány-
táblájukat	és	sírjaikat	a	Belvárosi	temetőben.

2020. október 22.

Emléktáblát avattak a büntetés-
végrehajtási intézet előtt 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Büntetés-
végrehajtási	Intézet	előtt	október	22-én	nem	
csak az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeire	és	áldozataira	emlékeztek,	hanem	
ünnepi program keretén belül felavatták vitéz 
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Kovács	István	nemzetőr	főhadnagy	emléktáb-
láját	is.	Kovács	István	főhadnagy	az	1918-19-es	
évben	a	nemzetőrség	parancsnoka	volt	Nyíregy-
házán. 1919. április 22-én végezték ki a börtön 
udvarán.	Utolsó	pillanatig	hős	és	katona	volt,	 
a	proletárdiktatúra	első	nyíregyházi	áldozata.	
Az	ünnepségen	Dr.	Ulrich	Attila,	Nyíregyháza	
alpolgármestere és Kárdási József bv. ezredes, 
megbízott	parancsnok	mellett	többek	között	je-
len	volt	Dalmay	Árpád,	a	Trianon	Társaság	Nyír-
egyházi	Szervezetének	elnöke,	valamint	Dr.	Bene	
János,	címzetes	múzeumigazgató.

2020. október 27.

„Fókuszban a gyermekek” 
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Belügyminisztérium	és	a	Nemzeti	Bűnmeg-
előzési	Tanács	által	támogatott	projekt	hosszas	
előkészítés	után,	a	korábbi	pályázatok	eredmé-
nyeinek	felhasználásával,	március	elején	meg-
kezdődött	és	a	terveknek	megfelelően,	október	

bi	elemekkel	bővítette	a	két	szerv	között	évek	
óta	jól	működő	együttműködési	megállapodást.	
Nyima	Tamás	bv.	ezredes,	a	Szombathelyi	Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézet parancs-
noka	és	Dr.	Bognár	Balázs	tű.	dandártábornok,	
a	Vas	Megyei	Katasztrófavédelmi	Igazgatóság	
igazgatója	írta	alá	a	két	társ	rendvédelmi	szerv	
közötti megújult megállapodást.

2020. november 11.

„Jövőformáló tudomány” – 
Börtönügyünk az online térben
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

November	11-én	rendhagyó	módon	online	for-
mában	jelentkezett	a	magyar	börtönügy	egyik	
legjelentősebb	éves	tudományos	rendezvénye.	 
A	Magyar	Tudomány	Ünnepe	alkalmából	szer-
vezett, „Jövőformáló tudomány”	elnevezésű	
előadássorozat	középpontjában	a	magyar	bör-
tönökben	bevezetett	innovatív	fejlesztések	és	 
a	jövő	büntetés-végrehajtásának	értékelése	állt.	
A	Magyar	Tudomány	Ünnepe	alkalmából	rende-
zett	előadássorozatnak	ezúttal	nem	az	Akadé-

30-áig	minden	programelemével	együtt	megva-
lósult.	A	projekt	során	olyan	értékeket,	ismere-
teket	kaphattak	a	célcsoportok	tagjai,	melyek	
pozitív	példát,	kapaszkodót	adhatnak	a	minden-
napi	életben	való	eligazodáshoz,	a	hatékonyabb	
munkavégzéshez.	A	pályázat	megvalósításában	
a	Balassagyarmati	Fegyház	és	Börtön,	mint	fő-
pályázó,	valamint	együttműködő	partnerként	 
a	Bács-Kiskun	Megyei	Büntetés-végrehajtási	
Intézet	vett	részt,	melyben	az	ország	egyetlen	
anya-gyermek	részlege	működik.

2020. november 3.

„Fókuszban a munka”
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Váltó-sáv	Alapítvány	szervezésében	októ-
ber hónapban indult az a 4 hetes képzés a Ka-
locsai	Fegyház	és	Börtönben,	amely	a	szabadu-
lást	követően	a	munkahelykeresésben	nyújt	se-
gítséget	a	fogvatartottak	részére.	A	Skype-on	
folytatott	oktatásban	részt	vevő	fogvatartot-
tak	bővebb	ismereteket	szerezhettek	önismeret,	
viselkedés,	öltözködés,	önéletrajzírás	és	egyéb	
olyan	témákban,	amelyeket	az	álláskeresés	so-
rán	hasznosíthatnak.		

2020. november 3.

Együttműködés megújítása 
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Vas	Megyei	Katasztrófavédelmi	Igazgatóság	
és	a	Szombathelyi	Országos	Büntetés-végrehaj-
tási	Intézet	november	3-án	megújította	és	továb-

mia	valamely	díszterme	adott	otthont,	hanem	
két	helyszínről,	az	Országos	Kriminológiai	Inté-
zet székházából, valamint a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnokságáról online formá-
ban	jelentkeztek	be	az	előadók.	A	konferenciát	
a	Magyar	Tudományos	Akadémia	Gazdaság-	és	
Jogtudományok	Osztályának	Büntetés-végre-
hajtási Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehaj-
tás	Tudományos	Tanácsa,	a	Magyar	Börtönügyi	
Társaság, az Országos Kriminológiai Intézet és 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-
sága szervezte.

2020. november 25.

Felújítási munkálatok 
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet	iskola	részlegének	felújítási	munkálatai	 
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keretében	sor	került	a	nyílászárók	cseréjére,	va-
lamint	a	homlokzat,	a	födém	és	a	tető	hőszige-
telésére.	A	felújítást	követően	a	fogvatartottak	
a	megváltozott,	korszerű	körülmények	között	
folytathatják	tanulmányaikat.

2020. december 2.

Együttműködésben a Körmendi 
Rendészeti Szakgimnáziummal
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Szombathelyi	Országos	Büntetés-végrehajtási	
Intézet és a Körmendi Rendészeti Szakgimná-
zium	közötti	együttműködés	megújítására	ke-
rült	sor	decemberben,	a	Szombathelyi	Országos	
Büntetés-végrehajtási	Intézetben.	Nyima	Ta-
más	bv.	ezredes,	a	Szombathelyi	Országos	Bün-
tetés-végrehajtási	Intézet	parancsnoka	és	Hol-
lósi Gábor r. ezredes, a Körmendi Rendészeti 
Szakgimnázium	igazgatója	írta	alá	az	újragon-
dolt megállapodást.

ban	is	megrendezésre	került	a	bibliaverseny.	 
A	Magyar	Testvéri	Börtöntársaság	adventi	bib-
liavetélkedője	–	a	pandémiás	helyzetre	tekintet-
tel	–	a	megfelelő	óvintézkedések	egyidejű	érvé-
nyesülésével	került	lebonyolításra.	A	2020.	évi	
vetélkedő	témája	Sámuel	első	könyve	és	Márk	
evangéliuma volt. 

2020. december 13. 

Kollégák adakoztak 
a mentőállomásnak
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hagyomány	már,	hogy	karácsonykor	a	Heves	
Megyei	Bv.	Intézet	dolgozói	jótékonysági	gyűj-
tést rendeznek. 2020-ban a kollégák saját kere-
setükből	vásároltak	–	a	mentős	tisztek	kérésének	
megfelelően	–	óraműves,	precíziós	vérnyomás-
mérőket	az	egri	mentőállomás	részére.	

2020. december 8.

Új ablakok a fogvatartotti 
részlegen
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG  
MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Büntetés-
végrehajtási	Intézetben	a	munkakörülmények	
javítását	célzó	intézkedések	közé	tartozott	több	
új	irodai,	illetve	konyhai	eszköz	beszerzése,	va-
lamint	a	régi	nyílászárók	helyett	is	újakat	ka-
pott az intézet.
A	fogvatartottak	elhelyezésére	szolgáló	rész-

legen	a	régiek	helyére	új,	műanyag	ablakok	ke-
rültek,	melyek	esztétikailag	is	javítják	a	részleg	
külső	kinézetét,	teret	adnak	a	beáradó	fénynek,	
mindezek	mellett	tökéletes	hang-	és	hőszige-
telő	képességük	van,	ami	a	tél	közeledtével	az	
energiatakarékosság szempontjából is kiemel-
ten fontos.

2020. december 11.

Ismételten bibliavetélkedő került 
megszervezésre
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	országos	kezdeményezés	részeként	a	Tolna	
Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézetben	2020-

2020. december 16.

Megújult a konditerem
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2020-ban	a	Győr-Moson-Sopron	Megyei	Bünte-
tés-végrehajtási Intézet tovább újult és szépült.
Fogvatartotti	munkáltatás	keretein	belül	–	in-

tézeti	és	központi	költségvetésből	–	az	eddig	
kihasználatlan padlás beépült, új otthont adva 
a	személyi	állomány	konditermének.	A	bünte-
tés-végrehajtás dolgozóinak fontos a fizikai ál-
lapotuk	megőrzése,	mely	ezután	egy	tágasabb	
és	jobban	felszerelt	konditeremben	még	köny-
nyebbé	válik.

2020. december 16.

Konyhafelújítás  
a győri börtönben
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Külső	vállalkozó	bevonásával	egy	szép	és	mo-
dern	konyha	került	kialakításra	a	Győr-Mo-
son-Sopron	Megyei	Büntetés-végrehajtási 
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Intézetben is, ahol épületgépészeti munkálato-
kat végeztek, megújult a falburkolat, illetve új 
konyhai	gépek	kerültek	beszerzésre.	

2020. december 18. 

Karácsony előtti teljes 
megelőző fertőtlenítés 
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Heves	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet-
ben	teljes	védőfelszerelésben	végezték	az	inté-
zet	személyi	állományi	tagjai	és	a	fogvatartottak	 

2020. december 21.

Skype-os online karácsony 
a Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Meggyújtották	az	utolsó	gyertyát	az	adven-
ti	koszorún	a	Szegedi	Fegyház	és	Börtön	Szent	
Jobb	Lator	Kápolnájában.	A	járványhelyzet	mi-
att	a	Szegedi	Fegyház	és	Börtönben	a	13	fele-
kezet	egyházi	képviselői	az	intézet	mindhárom	
objektumát	tekintve,	a	kápolnákban	elhelye-
zett	kivetítőn	tartják	híveikkel	a	kapcsolatot,	
a	börtön	főállású	lelkészeinek	koordinálásával.	
A börtön kápolnájában a Mécses Szeretetszol-
gálat	képviselői	beszélgettek	a	hívő	elítéltekkel,	
az	internet	segítségével.	
A	Szent	Jobb	Lator	Kápolnában	az	adventi	idő-

szakban	élő	interaktív	műsor	feledtette	a	bör-
tönvilágot,	így	például	a	Vincula	Petri	Közösség	
karácsonyi	Skype-os	műsort	adott,	amelyet	az	
elítéltek	szintén	a	kápolnában	elhelyezett	kép-
ernyőn	tekinthettek	meg.

a	börtön	megelőző	fertőtlenítését,	ami	kiter-
jedt	az	intézet	bástyafalaira,	a	kerítés	közelében	
található közterületre, a fogvatartotti mozgá-
si útvonalakra, a sétaudvarra, a sport udvarra, 
a	fogvatartottak	elhelyezésére,	munkavégzésé-
re	szolgáló	épületekre	és	a	személyi	állomány	
szolgálatteljesítési	helyiségeire,	azok	berende-
zési	tárgyaira,	valamint	az	intézet	valamennyi	
gépjárművére.

2020. december 18. 

Online hirdette az igét 
az egri érsek a börtönben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hagyomány	már,	hogy	Dr.	Ternyák	Csaba,	egri	
érsek	tartja	a	karácsonyi	szentmisét	a	Heves	Me-
gyei	Büntetés-végrehajtási	Intézetben.	2020-ban	
–	a	koronavírus-járványra	tekintettel	–	rend-
hagyó	módon	a	saját	irodájából	jelentkezett	be	
Érsek	úr.	Az	ünnepi	prédikáción	a	fogvatartot-
tak	csak	egy	kis	csoportja	vehetett	részt,	de	az	
eseményről	készített	felvételt	később	az	összes	
fogvatartott megtekinthette az intézet zárt lán-
cú	televíziós	hálózatán.

2020. december 21.

Karácsonyi ajándékozás 
a gyermekek részére
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hosszú	évekre	nyúlik	vissza	az	a	hagyomány,	
hogy	a	Zala	Megyei	Büntetés-végrehajtási	In-
tézetben	szabadságvesztésüket	töltő	elítéltek	
az	adventi	időszakban	ajándékokkal	készülnek	
a	megye	különböző	szociális	intézményei	szá-
mára.	Ilyenkor	az	önként	jelentkező	fogvatar-
tottak	olyan	kézműves	termékeket	készítenek,	
melyek	egyediek	és	az	ajándékozandó	szervezet	
profiljához	igazodnak.	2020-ban	a	Zala	Megyei	
Gondoskodás	Egyesített	Szociális	Intézményre	
esett	a	választás,	azon	belül	is	a	fogyatékosság-
gal	élő	gyermekekre.	8	darab	közismert	mese-
alak cérnaképe készült el aprólékos, több napot 
felölelő	munkával.
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2020. december 22.

Megható kezdeményezés, 
fantasztikus összefogás
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Sopronkőhidai	Fegyház	és	Börtön	toborzó-
irodája,	az	intézet	és	a	Sopronkőhidai	Ipari	és	
Szolgáltató Kft. támogatásával október ele-
jén	indult	útjára	az	a	felhívás,	amelyhez	bárki	
csatlakozhatott,	hogy	megunt,	de	jó	állapotban	
lévő	plüssállatainak	továbbadásával	örömtelib-
bé	tehesse	a	rászoruló	gyermekek	karácsonyát.	 
A	gyűjtés	végére	több	mint	3	600	plüss	érkezett.
A	cél	elsődlegesen	az	volt,	hogy	a	rászoruló	

családokat	támogató	és	segítő	Sopron	és	Kör-
nyéke	Család	és	Gyermekjóléti	Ellátások	Inté-
zete	számára	adják	át	az	összegyűlt	játékokat,	
a	felajánlott	adományok	mennyisége	azonban	
lehetővé	tette,	hogy	a	támogatottak	körét	bő-

vítsék,	így	további	soproni	és	régiós	gyermek-
intézményekhez	és	jótékonysági	ajándékozást	
koordináló szervezetekhez is jutott az össze-
gyűjtött	plüssökből.

2020. december 25.

Jutalmazásban részesült 
a hős börtönőr
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Marosi	Dénes	bv.	törzszászlós	arra	lett	figyel-
mes	december	25-én,	hazafelé	sietve,	hogy	egy	
nő	ököllel	ütlegel	egy	másikat	a	Kozma	utcai	
buszmegállóban,	miközben	egy	férfi	nézi	őket.	
A	kolléga	számára	nem	volt	kérdés,	hogy	azon-
nal	a	bántalmazott	nő	segítségére	siessen.	Meg-
állt, az autójából kiugrott és a támadót felszó-
lította,	hogy	hagyja	abba	cselekményét.	A	nő	
–	társával	együtt	–	ekkor	úgy	döntött,	hogy	el-
menekül	a	helyszínről,	de	az	elkövetőket	a	biz-
tonsági	tiszt	az	időközben	kiértesített	rendőrök	
megérkezéséig	a	helyszínen	tartotta.
Marosi	Dénes	bv.	törzszászlóst,	a	Fővárosi	Bün-

tetés-végrehajtási Intézet III. objektumának biz-
tonsági	tisztjét	Dr.	Bozsó	Zoltán	bv.	dandártá-
bornok, parancsnok úr pénzjutalomban része-
sítette	„szolgálaton kívül tanúsított rendkívü-
li helytállása elismeréseként”.



Budapesti Fegyház 
és Börtön
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 432 5900
bv.gov.hu/hu/intezetek/budapesti
bfb.uk@bv.gov.hu
Biczó László bv. dandártábornok 
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Márianosztrai Fegyház 
és Börtön
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
+36 27 620 400
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
ügyvezető

Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
bv.gov.hu/hu/intezetek/tokol	
tokol.uk@bv.gov.hu
Dr. Fábián Tamás bv. alezredes 
parancsnok

Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézete 
(Tököl)
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
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
bv.gov.hu/hu/intezetek/vac	
vac.uk@bv.gov.hu
Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes
parancsnok

Duna-Mix Ipari 
és Kereskedelmi  
Szolgáltató Kft.
2600 Vác, Barabás Miklós u. 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
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
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. ezredes
igazgató
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Balassagyarmati Fegyház és Börtön
2660	Balassagyarmat,	Madách	u.	2.
+36 35 501 170
bv.gov.hu/hu/intezetek/balassagyarmat
bgyarmat.uk@bv.gov.hu
Sinkó Csaba bv. alezredes 
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
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
bv. tanácsos, parancsnok

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

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
3980	Sátoraljaújhely,	Kazinczy	u.	35.
+36 47 523 560
bv.gov.hu/hu/intezetek/satoraljaujhely
saujhely.uk@bv.gov.hu
Rózsahegyi Tamás bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ
4100	Berettyóújfalu,	Herpály	utca	7.
+36 54 795 620
bv.gov.hu/hu/intezmenyek/bvek
bvek.uk@bv.gov.hu
Kollár Roland bv. alezredes 
főigazgató

Telephely: Tököl
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
bv.gov.hu/hu/intezmenyek/bvkk
korhaz.uk@bv.gov.hu

Telephely: Nagyfa – Krónikus Utókezelő Részleg
6750	Algyő-Nagyfa
+36 62 620 800
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ÉSZAK-ALFÖLD

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
+36 52 526 210
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
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
bv.gov.hu/hu/intezetek/nyiregyhaza	
nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu
Kárdási József bv. ezredes 
bv. tanácsos, mb. parancsnok

Tiszalöki Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet
4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
+36 42 524 900
bv.gov.hu/hu/intezetek/tiszalok	
tiszalok.uk@bv.gov.hu
Gyenge-Bíró István bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
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Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet 
6327	Állampuszta,	Fő	utca	1.	
+36 78 407 860
bv.gov.hu/hu/intezetek/allampuszta	
apuszta.uk@bv.gov.hu
Molnár István bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Állampusztai Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft.
6327	Állampuszta,	Fő	utca	1.
+36 78 407 877
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
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
bv.gov.hu/hu/intezetek/kalocsa	
kalocsa.uk@bv.gov.hu
Soczó László bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Szegedi Fegyház és Börtön
I. objektum
6724 Szeged, Mars tér 13.
+36 62 554 970
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
Kopcsik Károly bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos, 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
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.
+36 77 795 110
bv.gov.hu/hu/intezetek/kiskunhalas
halas.uk@bv.gov.hu 
Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
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Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet
2471 Baracska-Annamajor
+36 22 454 023
bv.gov.hu/hu/intezetek/kozep-dunantuli
baracska.uk@bv.gov.hu

Székesfehérvári Objektum
8003	Székesfehérvár,	Szekfű	Gy.	u.	2.	
+36 22 515 214
fehervar.uk@bv.gov.hu

Martonvásári Objektum
2462 Martonvásár
+36 22 580 202
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

Annamajori Mezőgazdasági  
és Kereskedelmi Kft.
2471 Baracska, Annamajor 1.
+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
bv.gov.hu/hu/intezetek/palhalma	
palhalma.uk@bv.gov.hu
Balázs Péter bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági 
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
+36 25 286 514, +36 25 531 100
www.agrospec.hu
p@agrospec.hu
Sánta Miklós bv. ezredes
mb. ügyvezető

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

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
9021	Győr,	Jókai	u.	18.
+36 96 312 566
bv.gov.hu/hu/intezetek/gyor	
gyor.uk@bv.gov.hu
Bartos Róbert bv. alezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön
9407	Sopronkőhida, 
Pesti Barnabás u. 25.
+36 99 511 530
bv.gov.hu/intezetek/sopronkohida
sopron.uk@bv.gov.hu
Fülöp István András bv. ezredes
bv. tanácsos, 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
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
bv.gov.hu/hu/intezetek/zalaegerszeg	
zalaeg.uk@bv.gov.hu
Porubszky Szabolcs bv. alezredes
bv. tanácsos, mb. parancsnok

Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
7621 Pécs, Papnövelde u. 7–11.
+36 72 520 100
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 Lajos u. 19.
+36 82 529 740
bv.gov.hu/hu/intezetek/kaposvar	
kaposvar.uk@bv.gov.hu
Nagy István bv. ezredes
parancsnok

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
7100 Szekszárd, Béla tér 4.
+36 74 505 830
bv.gov.hu/hu/intezetek/szekszard	
szekszard.uk@bv.gov.hu
Ambrus Lajos bv. alezredes
mb. parancsnok
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