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A büntetés-végrehajtási szervezet kiemelkedő
módon vett részt a járványügyi védekezés feltételeinek megteremtésében, gazdasági társaságaink a járványügyi készültségi időszakban is
teljesítették kötelezettségeiket.

Tisztelettel ajánlom figyelmébe a büntetés-végrehajtási szervezet 2021. évi szakmai tevékenységét és eredményeit bemutató Évkönyvünket,
amely az elmúlt évek hagyományait követve tájékoztatást nyújt a törvényekben, jogszabályokban meghatározott, valamint az önként vállalt
feladatainkról, sikereinkről.
Évkönyvünkben bemutatjuk a számunkra kijelölt feladatok és az általunk kitűzött célok teljesítéséért tett áldozatos munkát, melynek végrehajtása során a büntetés-végrehajtás személyi
állománya törvényes, elkötelezett és szakszerű
feladatellátást tanúsított.
A büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységének társadalmi és kormányzati elismertségét jelzi, hogy a 2021. évi munkánkat kiválóra értékelte a Belügyminisztérium.
A 2021. évi feladataink végrehajtását meghatározta a járványügyi védekezés. A büntetés-végrehajtási szervezet a 2020. évben – a járványügyi védekezésben – szerzett, valamint a társ
rendvédelmi szervek, együttműködő szervezetek által létrehozott közösségi tudásra és információs adatbázisra támaszkodva valósította meg
a járvány elleni sikeres védekezést. Ennek részét
képezte a szervezetünk saját erőforrásaira támaszkodó mintavételezési, szűrési, oltási kapacitások kialakítása a fogvatartotti és a személyi
állomány egészségének biztosítása érdekében.

Szervezetünk nemzetközi szinten is elismert, sikeres tevékenységei közé tartozik a fogvatartottak számára biztosított munkáltatás és a szakmaképzési programok. A büntetés-végrehajtási
szervezet hozzájárult mindazon szakmai és társadalmi elvárások teljesüléséhez, melyek kapcsán célként lett megfogalmazva, hogy a fogvatartottak jogkövető, értékteremtő munkát végző
állampolgárokká váljanak.
Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
bv. főtanácsos, országos parancsnok
A védekezést megalapozta a fogvatartottak együttműködése, szabálykövető magatartása, valamint
a szakmailag felkészült, fegyelmezett személyi
állomány. A védekezés sikerességéhez hozzájárult a fogvatartotti és a személyi állomány nagy
fokú oltakozási hajlandósága.

A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági
társaságai működőképességük fenntartásával
és sikeres gazdálkodásukkal új beruházásokat
létesítettek, biztosították az állami vagyon hatékony működtetését és annak növekedését, valamint megteremtették a teljes fogvatartotti foglalkoztatás feltételeit.

Tisztelt Olvasó!
Köszönetemet fejezem ki a büntetés-végrehajtási
szervezet teljes személyi állományának a 2021.
évben sikeresen megvalósított, felelősségteljes
és elhivatott szolgálatellátásáért.
A 2021. év eredményeit bemutató, szakmai és
társadalmi elismertséget biztosító kiadványunk
jól példázza, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet a személyi állomány számára szakmai sikereket, biztos jövedelmet, életpályát és karriert biztosít.
A szervezet parancsnoki és személyi állománya
meghatározó módon járult hozzá Magyarország
bel- és közbiztonságához, a járványügyi védekezéshez, teljesítve hazánk Kormányának elvárásait
„Az igazság védelmében”.

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy,
bv. főtanácsos, országos parancsnok

A büntetés-végrehajtási szervezet maradéktalanul és határidőben teljesítette – építési és gyártási kapacitásainak, illetve saját erőforrásinak
átcsoportosításával – azon feladatait, amelyek
a járvány terjedésének megelőzésére és az azzal kapcsolatos intézkedések végrehajtására
irányultak.

ÉVKÖNYV 2021
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A szervezet törvényes és rendeltetésszerű működésének folyamatosságát a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatosan bevezetett intézkedések nem veszélyeztették, a személyi állomány rendelkezésre állása a feladatok végrehajtásához biztosított volt.

2021
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A büntetés-végrehajtási szervezet 2021. évi feladatainak ellátását meghatározó módon befolyásolták a koronavírus-járvány komplex hatásai,
amelyek jelentős mértékben kibővítették a védekezés során együttműködő szervek és szervezetek előtt álló feladatokat.
A járványügyi védekezési képességét a büntetés-végrehajtási szervezet a 2021. évben tovább

A tömeges megbetegedések elkerülése,
továbbá a járványügyi védekezési
képesség megerősítése volt a cél

tudta erősíteni saját erőforrásai átcsoportosításával, valamint a rendészeti ágazattal, a védekezésben részt vevő szervekkel és szervezetekkel való együttműködéssel.
A védekezési képesség magasabb szintjének elérése érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (a továbbiakban: BvOP)
a járvány megjelenésekor felállított Operatív Törzs
a kiemelt feladatokat ellátó szakterületek képviselőinek részvételével, a kockázatok elemzésével és értékelésével valósította meg a védekezési
stratégiában és az intézkedési tervekben megfogalmazott célkitűzéseket. Megakadályozta, hogy
a büntetés-végrehajtási intézetekben (a továbbiakban: bv. intézetek) fertőző gócpontok alakuljanak ki, lehetővé vált a fertőzöttek lokalizálása,
megvalósultak a fogvatartotti és a személyi állomány védelmében hozott eljárásrendek.
A büntetés-végrehajtás egészségügyi szakterülete saját erőforrásai felhasználásával biztosította a járványügyi intézkedésekhez szükséges szűrést, valamint a fogvatartottak esetében a kön�nyű és középsúlyos betegek fekvőbeteg-ellátását
is, továbbá a védőoltások beadását a fogvatartottak és a személyi állomány részére egyaránt.

Célok, kihívások és
megoldások
ÉVKÖNYV 2021

A szervezet személyi állománya 2021-ben is bizonyította, hogy képes törvényesen és hatékonyan ellátni intézkedési kötelezettségeit. Az emberi erőforrás folyamatos utánpótlása mellett a
legfontosabb humánstratégiai kihívást az aktív
állományban lévő kollégák megtartása, szervezeti kötődésének megalapozása, illetve an-

nak megszilárdítása jelentette. Továbbra is fokozott hangsúlyt fektetünk a célzott toborzásra,
a mentori rendszer hatékonyságának növelésére,
a pozitív vezetői megerősítésekre és visszacsatolásokra, valamint az elöljárói gondoskodásra.
A büntetés-végrehajtási szervezet a 2021. évben megkülönböztetett figyelmet fordított a személyi állomány munkakörülményeinek javítására, az egészségügyi és rekreációs lehetőségek,
illetve a szociális támogatások bővítésére, a munkaterhek csökkentésére, valamint a szakmai képzésekre.
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Az európai normáknak
való megfelelés

Foglalkoztatás: oktatás,
képzés, munkáltatás

A fogvatartottak 2021. december 31-ei 18 623 fős
létszáma 11,17% mértékű, mintegy 1871 fős emelkedést jelentett, a 2020. december 31-én nyilvántartott 16 752 főhöz képest. Az év során férőhely
kapacitásainkat 7,53%-kal sikerült növelnünk 2021.
december 31-ig, így létrehozva 1311 új férőhelyet.

2016

1. ábra: Telítettség az év zárónapján (%)
ÉVKÖNYV 2021

2017

2018

2019

2020

18 037

17 904

15 905

16 709

14 866

16 664

14 149

17 251

A fogvatartotti adatok nyilvántartásával kapcsolatos FŐNIX2020 programfejlesztésben megvalósított hét új FŐNIX modul a személyi állomány
munkaterheinek csökkentését, egyben a szervezet állománymegtartó képességének növelését biztosítja.

A fogvatartottak visszaesési kockázatának csökkentése szempontjából kiemelt jelentőségűnek
tekinthető, hogy 2021-ben a foglalkoztatásba bevont fogvatartotti létszám emelkedett, a büntetés-végrehajtás biztosította a biztonságos oktatás és munkavégzés feltételeit a bv. intézetek,
a gazdasági társaságok és a velük együttműködő képző intézmények számára.

127%
124%
113%
110%
96%
99%

13 922

A 2021. évben a férőhely-bővítési program tovább folytatódott, ennek keretén belül kerültek
átadásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv.
Intézetben, valamint a Tököli Országos Bv. Intézetben kialakított új fogvatartotti férőhelyek.

A büntetés-végrehajtási szervezet biztosította
a szabadulást követő, a társadalmi beilleszkedést
és a munkaerőpiaci integrációt elősegítő munkáltatás és foglalkoztatás feltételeit, megvalósult a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatása.

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Fogvatartottak átlaglétszáma (fő)
Átlagos elhelyezhető létszám (fő)

17 944

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ
2021. július 1-je óta végzi a fogvatartottak fekvőbeteg- és járóbeteg ellátását. Szakmai tevékenysége során a járványügyi feladatok teljesítése mellett a fogvatartottak nem koronavírusjárvánnyal összefüggő egészségügyi ellátását
is végrehajtja.

A bűnelkövetők társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése olyan kiemelt és összetett szakmai feladat, amely a reintegrációs folyamatok keretén belül a büntetés-végrehajtási
szakemberek, pszichológusok, börtönlelkészek
és az oktató-nevelő munkában részt vevő szakemberek közös együttműködésében valósul meg.

A büntetés-végrehajtási szervezet – figyelemmel
a bv. intézetek telítettségének csökkentésére, valamint a magasabb biztonsági kockázatba sorolt
fogvatartottakra – a speciális elhelyezési körülmények elvárásának teljesülése érdekében alakította ki elhelyezési kapacitásait, növelve ezzel
a fogvatartás biztonságát.

13 774

Javuló munkakörülmények,
beruházások, informatikai
fejlesztések
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18 023
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Fogvatartottak átlaglétszáma (fő)
Átlagos elhelyezhető létszám (fő)

Személyi állomány

sát is jelenti. A büntetés-végrehajtási szervezet
meghatározó feladatának tekintette a koronavírus-járvány bv. intézetekbe való bejutásának
lehetőségét csökkentő eljárások és védekezési
mechanizmusok bevezetését, azok szakmai és
egészségügyi kontrollját.

2016

2018

2019

2020

18 037

17 904

15 905

16 709

14 866

16 664

14 149

17 251

13 922

17 944

2017

2021

2. ábra: Férőhelyek és átlaglétszámok alakulása
2016-2021 (fő)

Az európai normáknak való megfelelés nem
csupán az elhelyezés biztonságát, hanem a fogvatartottak egészségmegőrzésének biztosítá-

4877
Fegyház
Börtön

1260

Fogház

6730

ősen elítélt
12 867 fő
tóztatott
4 380 fő
ást töltő
1 125 fő
szergyógykezelt
251 fő

esen

13 774

18 023
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18 623 fő

69,10%
23,52%
6,04%
1,34%
100,00%

Az alapvető jogok biztosa a Nemzeti Megelőző
Mechanizmus (a továbbiakban: NMM) keretében
a 2021. évben 13 bv. intézetben tett látogatást,
melyek célja elsősorban a koronavírus-fertőzés megelőzésével és a járványhelyzet kezelésével összefüggő intézkedések végrehajtásának
ellenőrzése volt. Az NMM mindemellett megtekintette az elhelyezés körülményeit, és tájékozódott arról, hogy milyen intézkedések történtek
a fertőzésveszély miatt elrendelt korlátozások
(pl. látogatási tilalom) következményeinek enyhítése érdekében. Az NMM azonnali intézkedésre
okot adó körülményt nem jelzett a BvOP felé.

Létszámhelyzet
A 2021. évet – az előző évi, a COVID-19 humánjárvány által megváltozott munkaerő-piaci helyzetből és az intenzív toborzásból fakadó szignifikáns humánerőforrás gyarapodással ellentétben
– az új belépők számának fokozatos csökkenése,
a kilépések számának növekedése jellemezte.

Állománymegtartás
A jelen és a jövő legfontosabb humánstratégiai kihívását – a törvényes és zavartalan működés fenntartásához szükséges emberi erőforrás
folyamatos utánpótlása mellett – az aktív állományban lévő kollégák megtartása, szervezeti
kötődésének megszilárdítása, megalapozása jelenti. Fokozott hangsúlyt fektettünk a célzott toborzásra és a minőségi színvonalú kiválasztásra,
a beilleszkedést támogató és a szervezeti kötődés kialakítását elősegítő mentori rendszer (beleértve az alapképzés során végrehajtott intézeti gyakorlatot is) hatékonyságának növelésére,
a pozitív vezetői megerősítésekre és visszacsatolásokra, valamint az elöljárói gondoskodásra.

Toborzás
A bv. szervezet 2021. április 19-én újabb online toborzó kampányt indított. Az online hirdetések a Facebook, Instagram és Google felületeken jelentek meg.

ÉVKÖNYV 2021

A rendkívül intenzív toborzó kampány hatásaként 2021. év során összesen 3358 beérkező
érdeklődést vettünk nyilvántartásba, amelyből
eredményes kapcsolatfelvételre 2781 alkalommal került sor.

Elkötelezett, képzett személyi
állomány
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Új alkalmasságvizsgálati szabályok és
új személyügyi nyilvántartó rendszer

téséhez kötődő szervezeti és szakirányítói feladatok ellátása, illetve bevezetése is.

A 2021. január 1-jétől hatályos új jogszabályi
környezet alapvetően átalakította a rendvédelmi
szervek hivatásos állományának kötelező alkalmasságvizsgálati rendszerét. Bevezette a Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszert
és az informatikai támogatását biztosító Komplex Kompetencia Alapú Kiválasztási és Képzési
Rendszert (a továbbiakban: KOMP).

Képzési, oktatási rendszer

2021. január és február hónapokban felülvizsgálatra került a KOMP adattartalma, valamint kialakítottuk a vizsgálati eljárások és alkalmasságvizsgálati eljárások rendszerszintű működésének
keretrendszerét, a személyi állomány új szabályokról való tájékoztatását is végrehajtottuk.
Kiemelt prioritást kapott az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer működte-

Büntetés-végrehajtási felügyelő alapfokú szakmai képzés keretében 2021. évben 27 osztály
indult 765 fővel, amelyből hat osztály 163 fővel
kihelyezett képzési helyszínen (Tiszalök, Szombathely) kezdte meg tanulmányait.
A büntetés-végrehajtási felügyelő (alapfok) szakmai képzésben 5 osztály képzése, illetve vizsgája folyamatban van (a kihelyezett képzések is).
A büntetés-végrehajtási főfelügyelő szakmai
képzésben tárgyévben 265 fővel, 11 osztály indult. Ebből kihelyezett helyszínen (Berettyóújfalu,
Szombathely) 48 fő kezdte meg a tanulmányait.
Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező) szakmai képzésben kettő osztály indult,
43 fő tett sikeres vizsgát.
A Fegyveres Biztonsági Őrség kiképzése 8 osztályban, összesen 88 fővel került megszervezésre.

Központi képzési tervek
és programok
2021. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar rendészeti igazgatási
alapképzési szakán, nappali tagozaton (büntetés-végrehajtási szakirány) 12 fő tett záróvizsgát. 16 fő folytat felsőfokú tanulmányokat az
intézmény nappali tagozatán, valamint további
42 fő levelező tagozaton.
A bv. szervezet képzésszervezői 2021. évben 70
belső továbbképzést hoztak létre a továbbkép-

Felsőfokú képzések,
továbbképzési programok
zési rendszerben, valamint 29 új továbbképzési
program került nyilvántartásba vételre.
A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendészeti alapvizsga felkészítésére online formában
került sor. Összesen 450 fő rendvédelmi igazgatási alkalmazott tett rendészeti alapvizsgát.
Az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-vel
kötött együttműködési megállapodás alapján
2021. április-augusztus időszakában 441 fővel
vizsgázott, alap, közép és felsőfokon.
Összegezve 2021-ben 739 fő hivatásos állományú tag eredményes képesítő vizsgát tett a megújult felnőttképzési rendszerben.

3 fő Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát, 2 fő Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát,
2 fő főtanácsosi címet, 3 fő tanácsosi címet, 36
fő miniszteri elismerő oklevelet, 55 fő emléktárgyat és 1 fő pénzjutalmat kapott.
A büntetés-végrehajtási szervezet állományából a Budapest Rendőr-főkapitányság vezetője
1 főt pénzjutalomban, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 1 főt pénzjutalomban, az
Országgyűlési Őrség 1 főt az Országgyűlési Őrség Arany házelnöki érdemjel elismerésben részesített a két szervezet együttműködése terén
végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Elismerések
Eredményes szakmai munkája elismeréséül állami kitüntetésben részesültek munkatársaink,
melyből 1 fő altábornagyi előléptetést, 1 fő dandártábornoki kinevezést, 1 fő Magyar Érdemrend
Tiszti keresztjét, 4 fő Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, 4 fő Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát, 2 fő Magyar Bronz Érdemkereszt
katonai tagozatát kapta.
Belügyminiszteri elismerésben összesen 110 fő
részesült, melyből 2 fő Szent Adorján Érdemjelet, 5 fő előléptetést ezredesi rendfokozatba,
1 fő Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát,
ÉVKÖNYV 2021
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2016

Tekintély és erő, múlt, jelen
és jövendő

14
A Magyar Rendvédelmi Kar 10 főt részesített
„Rendvédelemért Emlékérem” elismerésben
a büntetés-végrehatási szervezet állományából.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a belügyi ágazatban végzett tudományos kutatómunka elismeréséül Szabó András-érmet adományozott
1 fő részére.

A BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a bűnmegelőzés céljainak megvalósításáért végzett töretlen munkájáért 2 főt részesített elismerésben
a büntetés-végrehajtási szervezet állományából.
Országos parancsnoki elismerésben 452 fő részesült.

2017

2018

2019

16 709

14 866

16 664

14 149

17 251

18 023

Fogvatartás
és biztonság

13 922
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17 944

110%
96%
99%

13 774

2019
2020
2021

2020

Fogvatartotti létszám, elhelyezés

15

A letartóztatottak létszáma a korábbi évhez képest növekvő tendenciát mutat, létszámuk 2020ban 3421, 2021. december 31-én a 4380 fő volt.
A letartóztatottak aránya 23,5% a teljes fogvatartotti populációban.

4877

A jogerősen elítéltek létszáma 2021. december
31-én 12 867 fő volt, ami 320 fős, 2,55%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. Az elítéltek
csoportjában továbbra is a börtön végrehajtási
fokozat képviseli a legnagyobb arányt.

Fegyház
Börtön

1260

Fogház

6730

Jogerősen elítélt
12 867 fő
Letartóztatott
4 380 fő
Elzárást töltő
1 125 fő
Kényszergyógykezelt
251 fő
Összesen

18 623 fő

69,10%
23,52%
6,04%
1,34%
100,00%

3. ábra: Fogvatartottak megoszlása
2021. 12. 31-én (fő, %)

Az elzárást töltők létszáma a 2021. évben kie
melkedően magas volt a korábbi évhez képest,
14657
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6387

Bíróság
Rendőrség

Súlyos testi sértés

72

69

Kényszerítés

Zs

22

8
35

2018/2019

831

1193

969

2019/2020

856

1242

1024

2020/2021

1079

1517

1017

2021/2022

1171

1505

1311

24%
Építőipari
tevékenység

16

16%

Letartóztatott
4 380 fő
Elzárást töltő
1 125 fő
Kényszergyógykezelt
251 fő

24
3146
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5
3618

44%

2

12%

Bútorok
(iroda, iskola,
konyha, stb.)

Papíripari
termékek

11%

Mosatás

6%

4%

3%

Élelmiszer

Nyomtatványok,
irodai papíráruk

Egészségügyi
bútorok, textíliák,
szivacsmatrac

29%

A fogvatartás biztonsága

A női fogvatartottak létszáma 2021.
4265 december 31-én 1430 fő volt, amely 140 fős emelkedés az elmúlt évihez képest. A női fogvatartottak elhelyezését biztosító bv. intézetek arányos
feladatmegosztását továbbra
29 305 is folyamatos
központi koordináció mellett és a férőhely kapacitások folyamatos figyelembe
le01.08. 01.31. vételével
03.31.
05.31
het fenntartani.

Börtön

4877

14
7572

8149

2021. év során a fogvatartottak általÜgyészség
egymás
sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények
számábanOIFjelentős
változás
nem figyelhető
meg.
(Országos
Idegenrendészeti
Főigazgatóság)
A köznyugalmat is megzavaró rendkívüli ese(Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
mény az idei évbenNAV
nem
történt. Egy fő fogvatartott követett el fogolyszökést külső
munkaBv. ügyész
8545területről, aki rövid időn belül elfogásra került.

Törvényesen, szakszerűen

A bv. szervezet biztonsági helyzetének fejlődéshez hozzájárult a társ szakterületekkel, illetve
az Országos Rendőr-főkapitányság, Készenléti
Általános
Közép- Nemzeti
SzakRendőrség
Nyomozó
Iroda, aÖSSZESEN
Nemzeti
Felsőfok
TANÉV
iskola
iskola
képzés
Védelmi Szolgálat kijelölt képviselőivel történő
2016/2017
909
1 hatékony
1218
770
43
2940
együttműködés,
a szervezett
egyeztetéseken
történő
információcsere.
07.31
09.30
11.30
12.31
2017/2018
821
1252
828
42
2943
2018/2019

831

A 2021. évben – a prognosztizálható fogvatartotti létszámadatok emelkedésére tekintettel –
a férőhelybővítési program folytatódott,
ennek
2 072
eredményeként az elhelyezési
körülményekkel
269
kapcsolatos kártalanítási eljárások jogalapja
megszűnt. Az elhelyezhető fogvatartotti létszám
a Borsod-Abaúj-Zemplén04.29.
Megyei
Bv. Intézetben
04.30
05.31.
07.31.
09.30.
Építőipari
100 fővel, a Tököli Országos Bv. Intézetben 325 tevékenység
fővel emelkedett.

Zsarolás

22

8
35

1193

969

29

5

7

10

1

8

16%
11.30.

Öngyilkossági
kísérlet

Öngyilkosság

1

Fogolyszökés

5. ábra: Fogvatartottakkal kapcsolatos
események (eset) 2020
2021

tésben érintett büntetés-végrehajtási intézetek
korszerű eszközökkel kerültek felszerelésre,
melybe az újonnan átadott részlegek integrálása is megtörtént.
Bv. intézetek által
munkáltatott fogvatartottak

3022

44%
27%

A büntetés-végrehajtás egészére nézve kiemelt
feladatként kezeltük a kisméretű mobiltelefonok
bejutásának megakadályozását és a kábítószergyanús anyagok előtalálását.

15%

12%

11%

29%

12.31

Ruházat,
Bútorok
Papíripari
Mosatás
Az országos
biztonságtechnikai
rendszer fejkiegészítők,
(iroda, iskola,
termékek
lábbelik lesztési
konyha,
stb.) keretein belül a férőhelybővíprojekt

6%

12

17

Tiltott tárgyak bejutásának megelőzése

24%

7%

69

72

Kényszerítés

A szakmai tevékenységek során nélkülözhetet-

15 337
A nem magyar állampolgárságú fogvatartottak 2019/2020
14 766
14 446
létszáma 881 fővel növekedett, 2021. december 2020/2021
1079 a szaktevékenységre
1517
1017irányuló ellenőrzések
5
3618ala13 714
31-én 1879 fő (a teljes fogvatartotti állomány
pos végrehajtása és az azokat követő szakirá2021/2022
1171 nyítási1505
1311
2
3989
10 %-a) tartozott ebbe a csoportba.
tevékenység.
Fogház

Súlyos testi sértés

Bv. bíró

15 514
856
1242
1024 folyamatos
24
3146
len a statisztikai
adatok
vizsgálata,

1260

4. ábra: Jogerősen elítéltek megoszlása
2021.12.31-én (fő)

100,00%

Rendőrség

2%

160 fő töltött letartóztatást vagy szabadságvesztést fiatalkorú végre7260
hajtási fokozatban, ami 22 fővel magasabb
az
6636
előző évi adatnál.

18 623 fő

23,52%
6,04%
1,34%

Összességében a férőhelybővítéssel az elhelyezhető fogvatartotti létszám meghaladja a nyilvántartott létszámot, illetve biztosítja a bv.
szerBíróság
vezet alapfeladatainak magas szintű ellátását.

Kizárólag oktatásban

Fémfeldolgozás,
Konfekcionált
kerítéselem,
textil
2021. december 31-én
lakatgyártás

Fegyház

Összesen

27%

3989

4003
A kényszergyógykezeltek részt
létszáma
2021. decemvevő fogvatartottak
ber 31. napján 251 fő volt, amely növekedést je-920
Bv. gazdasági társaságok
lent az előző év hasonlóáltal
adatához
viszonyítva.
munkáltatott
fogvatartottak
A kényszergyógykezeltek elhelyezése folyama-100
tosan biztosított az Igazságügyi Megfigyelő és
39
Elmegyógyító Intézetben.

7%

6730

3022

2021. december 31-én 1 125 fő (szabálysértési
és büntetőjogi elzárás egyben) töltött szabadságelvonást ebben a fokozatban. Ez az érték
14657
539 fővel magasabb a korábbi év rögzített létszámadatánál.
6387

15%

Ruházat,
kiegészítők,
lábbelik

29

4%

3%

2%

Kizárólag oktatásban
részt vevő fogvatartottak
Bv. gazdasági társaságok
által munkáltatott fogvatartottak
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2021.12.31

1 803 900

1 504 752

2021.12.31
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1260

18

6730
Távtárgyalás, távmeghallgatás,
bv. intézeti bírósági tárgyalás
Jogerősen elítélt
12 867 fő
Letartóztatott
4 380 fő
Elzárást töltő
1 125 fő
Kényszergyógykezelt
251 fő
Összesen

Szállítási feladatok

18 623 fő

69,10%
23,52%
6,04%
1,34%
100,00%

A szállítások száma 2020-ban 27 313 eset volt,
míg 2021-ben 24 045 esetben történt meg fogvatartottak célzott átcsoportosítása. A szállítá14657

Bíróság

6387

Rendőrség

4003

Bv. bíró

920

Ügyészség

100

OIF (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság)

39

NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

14

Bv. ügyész

6. ábra: Távtárgyalások számának alakulása
hatóságok szerint 2021-ben (alkalom)
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Tovább folytatódott a telekommunikációs eszközök útján megvalósuló távtárgyalások megtartásához szükséges feltételek fejlesztése. Kibővítésre került a bv. szervezet által alkalmazott
távmeghallgatási rendszer is, így valamennyi bv.
intézet területén, összesen pedig 68 büntetésvégrehajtási helyszínen lehet távmeghallgatást
végrehajtani. Az eszközök alkalmazására 2021.
évben összesen 26 120 esetben került sor.
A
tárgyalások zavartalan
és gördülékeny
leboSúlyos testi sértés
Kényszerítés
Zsarolás
nyolítására a bírósági tárgyalóhelyiségek minden tárgyi és technikai feltételnek megfelelnek,
illetve elegendő teret
22 biztosítanak 8a tárgyalá69
72kötelezően
12
son
részt vevő
35személyek részére.
A Budapesti Fegyház és Börtönben kialakított
tárgyalóterem akár három vagy ötfős bírói tanács által megtartott tárgyalás lebonyolítására is alkalmas, illetve a nyilvánosság jelenléte
is biztosítható.
5
7
10

8

1

1

Az online kommunikáció
Öngyilkosság
Fogolyszökés
jelentősége
a hatóságokkal
és a társ rendvédelmi
5. ábra: Fogvatartottakkal kapcsolatos
szervekkel
események (eset) 2020
2021
Öngyilkossági
kísérlet

Az informatikai rendszer adatainak értékelése
alapján mind a Skype hívások száma, mind a lehetőséggel élő fogvatartottak létszáma folyamatosan emelkedett. 2020. márciusában az összes
fogvatartott mindössze 7,1%-a élt a videohívás
lehetőségével, mely arány 2020. december 31ig 52,09%-ra emelkedett, majd ez 2021. decemberére 56,77%-ra növekedett.

10 592

10 110

9587

9456

9098

8667

8090

8187

7636

A 2020. év elején kialakult koronavírus-járvány
a fogvatartottak kapcsolattartására jelentős kihatással volt, amelyre a bv. szervezetnek hatékony és gyors döntésekkel kellett reagálnia.
A járványügyi intézkedésekre figyelemmel,
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
a fogvatartottak kapcsolattartása vonatkozásában egyes korlátozó intézkedéseket vezetett be,
így például a látogatófogadások felfüggesztésre kerültek 2020. március 27-én. A fogvatartottak kapcsolattartásának megóvása érdekében
valamennyi bv. szervben kialakításra kerültek
a Skype hívások biztosításának technikai feltételei.

4595

4877

Mobiltelefon, Skype
3801

sok számának erőteljes csökkenése tehát továbbra is megfigyelhető, melynek okai között
a telekommunikációs eszközök útján megvalósuló távtárgyalások számának növekedése a legjelentősebb. A távtárgyalások számának növekedése az igazságügyi hatóságok és a bv. szervezet
együttműködésébenFegyház
a pandémiás körülmények
Börtön
folyamatosan és dinamikusan
változó körülményei ellenére is már Fogház
nem csak megmutatta, hanem egyértelműen bizonyította előnyeit.

1192

A pandémia sajátos intézkedéseket, védekezési
szabályokat tett szükségessé

2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021.
03.
05.
07.
09.
11.
01.
03.
05.
07.
09.
11.
12 .

7. ábra: Ellenőrzött videohívás lehetőségével élő fogvatartottak száma (fő)

A biztonság megteremtése és fokozása érdekében
tett intézkedések, korlátozások a közösség
érdekeit szolgálták
A Skype hívás lehetőségét a fogvatartottak folyamatosan növekvő számban vették igénybe.
A bv. intézeti tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy a videohívás lehetősége a fogva
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tartottakra pozitív hatást gyakorolt, azok továbbra is népszerűek a fogvatartottak körében, arról
pozitív véleményt alkottak. A pozitív tapasztalatokra tekintettel a BvOP kezdeményezte az
elektronikus kapcsolattartási forma bevezetését a Bv. törvénybe és annak végrehajtási rendeletébe, amely elfogadásra került és 2021. január 1-jétől hatályba lépett.
A kapcsolattartás lehetőségének elősegítése érdekében az egyes végrehajtási fokozatokon és rezsimkategóriákon belül a fogvatartottak részére
meghatározott telefonálási időtartam egységesen 15 perc időtartammal megnövelésre került.
Azon fogvatartottak részére, akik nem rendelkeztek fogvatartotti mobiltelefonnal, kérelmükre, egyedi elbírálás alapján havi 3x5 perc időtartamban a bv. szervezet költségére biztosították
a telefonálás lehetőségét helyettesítő készülék
vagy közösségi telefon útján.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény az abban foglaltak alapján jelenleg is lehetőséget ad
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának a Bv. tv-ben foglaltaktól való eltérésre.
A bv. intézetekben 340 db olyan telekommunikációs eszköz van rendszeresítve, amelyet fogvatartotti kapcsolattartásra használnak. Az ügyvédi
kapcsolattartásra 45 db eszköz áll rendelkezésre.

A Skype hívások engedélyezhető időtartama
2020. novembere és 2021. júliusa között minimum 30 perc és maximum 60 perc között volt
heti két alkalommal, alkalmanként négy engedélyezett kapcsolattartóval. Ez 2021. július 1-jétől annyiban változott, hogy az adott hónapban
látogatót fogadó fogvatartottak részére csupán
havi egy alakommal, 30 percben volt engedélyezett a videohívás. A módosítás 2021. november 8-ig, a látogatófogadás újabb felfüggesztéséig volt érvényben.
2021. július 1-jétől – a járványhelyzet enyhülése okán bevezetett országos enyhítések hatására – az igazolt védettséggel rendelkező fogvatartottak és igazolt védettséggel rendelkező
kapcsolattartóik számára újra megnyílt a lehetőség a látogatófogadásra. Egy fogvatartott egy
fő felnőtt korú látogatót fogadhatott egységesen 30 perc időtartamban. 2021. augusztusától az időtartam egységesen 60 percre növekedett és egy fő igazolt védettséggel rendelkező
12-18 év közötti gyermek is érkezhetett látogatásra felnőtt kíséretével. 2021. november 8-ától
az országos járványügyi adatok romlása miatt
a bv. intézetekben a látogatás újra felfüggesztésre került, ezzel egy időben a videohívás minden fogvatartott számára a korábbi szabályok
szerint lett elérhető.
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Kutyás szolgálat
A kutyavezetők és a szolgálati kutyák képzésére kiemelt figyelmet fordítottunk. A kiképzői állomány bővítésének köszönhetően, a szolgálati
kutyavezetők és kutyáinak képzése keretében, sikeresen elvégeztük a teljes állomány éves minősítő vizsgáztatását. 2021. szeptember hónapban
megszerveztük a kutyatelep-vezetők, a kábítószer kereső kutyavezetők, valamint a járőrkutya
vezetők szakmai napjait.

Fogvatartottak oktatása, képzése
A fogvatartottak visszaesési kockázatának csökkentése szempontjából továbbra is prioritást
élvez az oktatás és a piacképes szakképzések
biztosítása. A szabadulást követő munkaerőpiaci integráció hatékonyságának növelése érdekében bevezetett intézkedések eredményeként
az értékelt évben a bevont létszám tovább emelkedett annak ellenére, hogy a pandémiás helyzet nagy kihívás elé állította a bv. intézeteket.

A koronavírus járvány okán megtett intézkedések jelentősen befolyásolták a fogvatartottak
oktatásban való részvételét, az oktatás szervezéséért, lebonyolításáért felelős képző intézmények gyakorlatát.
A pandémiás helyzetre figyelemmel a fogvatartottak és a velük foglalkozó szakemberek (személyi
állományi tagok, bejáró pedagógusok) egészségének és biztonságának megőrzése érdekében
a járványügyi helyzet alakulásának folyamatos
figyelemmel kisérése mellett, az oktatás folyamatossága érdekében, több végrehajtási formában is lebonyolításra kerültek a képzések.

A cél a visszaesés kockázatának csökkentése
és a piacképes szakképzések biztosítása
A bv. intézetek és a velük együttműködő képzőintézmények nagy rugalmassággal alkalmazták
a jelenléti és a digitális oktatás adta lehetőségeket,
továbbá az előbbiek ötvözetét, a hibrid oktatást.
ÉVKÖNYV 2021
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TANÉV
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2016/2017

909
1

1218

770

43

2940

2017/2018

821

1252

828

42

2943

2018/2019

831

1193

969

29

3022

2019/2020

856

1242

1024

24

3146

2020/2021

1079

1517

1017

5

3618

2021/2022

1171

1505

1311

2

3989

A kompetenciafejlesztő foglalkozást 1934 fő fogvatartott végezte el, míg a szakmaképzéseken
1448 fő szerzett bizonyítványt. A fiatalkorúak bv.
intézeteiben tanodaszerű szolgáltatásokban részesülő fogvatartottak száma 169 fő, míg a közösségi foglalkoztató programját 808 fő ügyfél
vette igénybe. 712 fő börtönből szabadult állt
munkába vagy regisztrált álláskeresőként a projekt segítségével.

A Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács pályázatai

A képzések lebonyolítása során az oktatási módozatok megválasztásánál központi szerepet kapott az informatikai eszközökön is alapuló biztonságos oktatás és az átadni kívánt tananyagok,
lehető legjobb
hasznosulása.
Ruházat,ismeretek
Bútorok
Papíripari
Mosatás

Az ügyfelek részére biztosított humánszolgáltatásokon túl kiemelt szerep jutott a helyi közösség számára szervezett jóvátételi programoknak is. 2021. november 30-ig 144 jóvátételi
program
került lebonyolításra.
Kizárólag oktatásban

A bv. intézetek 2021. évben 183 alkalommal szerveztek jobb agyféltekés rajzolási foglalkozást.

Országosan 23 bv. intézetben folyik fogvatartottak általános iskolai, középiskolai és felsőfokú
oktatása vagy szakmaképzése.

A projekt jelenlegi tevékenységeinek folytatása
Bv. gazdasági társaságok
mellett
új elemként
került bevezetésre az ún.
által munkáltatott
fogvatartottak
munkaszocializációs projektelem, melynek keretében a felkészítésen és foglalkozásokon túl
a járványügyi védekezéshez védőruházat gyártása és higiéniai mosodai tevékenység valósul
8545
meg 4 helyszínen.

8. ábra: Fogvatartottak beiskolázási
adatai 2016-2022 (fő)
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Az iskolarendszerű felnőttoktatás és az OKJ felÉlelmiszer

Bv. intézetek által
munkáltatott fogvatartottak

Nyomtatványok,
Egészségügyi
Konfekcionált
nőttképzés
keretébenFémfeldolgozás,
elsajátított ismereteknek,
irodai papíráruk bútorok, textíliák,
kerítéselem,
textil
megszerzett
szakképesítéseknek
köszönhetőszivacsmatrac
lakatgyártás

en a fogvatartottak munkaerőpiaci kompetenciái fejlődnek, ezáltal a szabadulásukat követő
elhelyezkedési esélyeik is növekednek.

Fegyház

Börtön

A megszerzett szakmákkal a fogvatartottak a bv.
szervezeten belül foglalkoztathatók, amelynek
célja a gyakorlatszerzési lehetőség biztosítása.
A szakképzésben vagy oktatásban történő részvétel lehetőségét nagyszámban vállalják a fogvatartottak munkavégzés mellett is.
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 2019. december 1-je óta valósul meg félutas
lakásprogram a BvOP és a Váltó-sáv Alapítvány
között megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint Budapesten egy bérelt,
6 fő elhelyezésére alkalmas lakásban.

A BvOP előkészítette egy saját hatáskörben működtetett „Félutas Ház” koncepció megvalósítását, amelynek célja, hogy a bv. intézeti keretek
közötti munkáltatás során megszerzett tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező elítéltek szabadulásukat követően a bv. gazdasági társaságok
által biztosított munkahelyen kamatoztathassák
tudásukat. A program a Szeged-Csanádi Egyházmegye által bérbe adott, 4 fő elhelyezésére
alkalmas ingatlanban valósul meg 2022. január
10-étől, a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint
a Nagyfa-Alföld Kft. együttműködésével.

A büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelői tevékenység és
a reintegrációs őrizet
2021-ben összesen 1 786 (2020: 1 545) környezettanulmányt és pártfogó felügyelői véleményt
készítettek a bv. pártfogó felügyelők, 4 961 fő
elítélt reintegrációs gondozását látták el (2020:
2 612), és 1 374 fő pártfogó felügyeletét és utógondozását hajtották végre (2020: 2 276).

4265

Az 5,735 milliárd forint európai uniós forrásból
megvalósuló EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú „Fogvatartottak reintegrációja” kiemelt
projektbe 2021. november 30-ig 6098 fő fogvatartott és 1074 hozzátartozó került bevonásra.

6730

8149

6636

01.08.

EFOP4877
Projektiroda

7572

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia cselekvési tervében foglalt feladatok megvalósítása érdekében 2021. évben a bv. intézetek összesen
477 alkalommal szerveztek művészetterápiás
(drámapedagógia, biblio-irodalmi módszerek
alkalmazása) programokat a fogvatartottaknak.

Az egyidejűleg reintegrációs őrizetben lévő elítéltek legmagasabb létszáma 2021. január 4-én
elérte a 331 főt (2020: 393). A jogintézmény hatálya alatt 2021. december 31-én 269 fő (2020:
336 fő) állt.

09.30

14 766

11.30

15 337

12.31

15 514

A munkaerőpiaci integráció terén elért eredmények továbbra is kimagaslók: a tárgyévben
pártfogó felügyelet alatt állt vagy az intézkedés
hatálya alatt állók és utógondozottak 82,3%-a
munkaviszonyt létesített (2020: 82,8%) bv. pártfogó felügyelői közreműködéssel.
2015. április 1-jei bevezetése óta az eredményesen végrehajtott ügyek száma 3 437-re nőtt
(2020: 2 928).

A börtönlelkészi tevékenység,
vallásgyakorlás
A Börtönlelkészi Szolgálat fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2021. április 29-én – online formában – konferencia került megtartásra.
A felkért történelmi egyházak elöljárói, valamint
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dő egyházi és börtönmissziós partnerek által
elkészített filmes anyagok kerültek levetítésre a zártláncú televíziós hálózatokon keresztül.
A járványügyi helyzettel és korlátozásokkal ös�szefüggésben a börtönlelkészek elkezdtek hitéleti tartalmakat is rögzíteni, melyek folyamatosan
bemutatásra kerültek a fogvatartottak számára.

24

Dr. Németh Emma, a kormányzati szervek és az
egyházak közötti kapcsolatok koordinációjáért
felelős miniszteri biztos a konferenciára történő meghívást elfogadták.
A rendezvényen a jutalmazásra javasolt börtönlelkészek teljesítményeinek elismeréseiről szóló parancs kihirdetését követően a történelmi
egyházak elöljárói tartottak előadást a börtönpasztorációban történő részvételükről, az elmúlt
20 éves szolgálat jelentőségéről, nehézségeiről,
és az elért eredményeikről.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szus jó alkalmat nyújtott a Börtönlelkészi Szolgálat tevékenységének és a fogvatartottak hitéletének bemutatására is. A katolikus felekezetű
börtönlelkészek 2021. szeptember 7-én vettek
részt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szuson a Hungexpo területén, ahol a fogvatartottak hitéleti tevékenységéről filmek kerültek
bemutatásra. A Magyar Katolikus Karitász lehetőséget teremtett arra, hogy a fogvatartottak
által készített tárgyak, alkotások is bemutatásra kerüljenek az Ezerarcú szeretet című tárlaton, mely 2021. szeptember 19-éig volt látható
a Pesti Vigadóban.

Központi Kivizsgáló
és Módszertani Intézet
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2020-ban kezdődött meg a Budapesti Fegyház és
Börtön területén lévő, használaton kívüli épületrész felújításával, pályázati forrásból egy közel
200 millió forintos beruházás, melynek keretein
belül 77 fő fogvatartott elhelyezésére alkalmas
részleg kialakítása valósult meg. A jelentős részben fogvatartotti munkáltatással végzett felújítás
biztonságtechnikai fejlesztéseket és a személyi
állomány magas színvonalú munkakörülményeit biztosító beszerzéseket is magában foglalt.
A kialakított részleg KKMI által megvalósított
szakmai programja kettős funkciót lát el. Egyrészt speciális fogvatartotti célcsoportok részére biztosít megfelelő biztonsági körülményeket
is magában foglaló elhelyezést és kezelési programokat, másfelől meghatározott fogvatartotti
kör kivizsgálását végzi.
Mindez lehetőséget ad arra, hogy – a korábbi
gyakorlathoz hasonlóan – már kipróbált, működőképes módszertanok kerüljenek bevezetésre a szervezet gyakorlatába, szélesítve ezáltal
a fogvatartási kockázatok kezelésére kidolgozott programok palettáját.

A koronavírus-járvány átírt mindent a fogvatartottak vallásgyakorlásának terén. A személyes
lelkipásztori beszélgetések és a kiscsoportos
foglalkozások megtartásán túl az együttműköÉVKÖNYV 2021

Bv. ügyész

2019/2020

856

2020/2021

1079

16%

969

42

1024

24

3146

17

1017

5

3618

11%

Papíripari
termékek

Mosatás

6%

4%

3%

29%

11%

Papíripari
termékek

Mosatás
Fegyház

3%
Fémfeldolgozás,
kerítéselem,
lakatgyártás

2%

II.
II. Hullám
Hullám
2020.11.30.
2020.11.30.

Konfekcionált
textil

7260

8149

7572

8545

4265

A fogvatartottak járóbeteg ellátási körének bővítése céljából speciális egészségügyi részleg

01.08.

6730

1260

7572

7260

01.31.

05.31

07.31

8545
14 446

09.30

14 766

11.30

15 337

12.31

15 514

13 714

6636

4265

03.31.

Fogház

2 072
29

77
1260

01.08.

269

305
01.31.

03.31.

05.31

07.31

09.30

9. ábra: Személyi állomány első
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meg az alkalmassági vizsgálat rögzítése az új
elektronikus rendszerben az Egészségügyi Főosztály országos szakirányítói felügyelete és ellenőrzése mellett.

305

29

8149

2022.01.03.
2022.01.03.

2021.07.31
2021.07.31

által munkáltatott fogvatartottak

4877

2021.03.23.
2021.03.23.

Beszerzett

29%

Konfekcionált
textil

IV.
IV. Hullám
Hullám

Beszerzett
Kiosztott
DÁTUM
(továbbiakban:
SER) kialakítására
került
sor
DÁTUM
mennyiség
mennyiség
mennyiség
mennyiség
a Budapesti Fegyház és Börtönben. A SER által
2021.01.01
1 404
11 050
11 133
362
2021.01.01
404
050
133válnak
362
biztosított
ellátásokkal1csökkenthetővé
2021.01.31
11 703
11 135
a kiemelt
figyelmet igénylő
fogvatartottak
2021.01.31
703 900
900
135 662
662kiszállításával
kapcsolatos
munkaterhek,
egyút2021.03.31
11 703
11 448
2021.03.31
703 900
900
448 762
762
tal a fogvatartottak gondozása szoros szakor2021.05.31
1
803
900
1
468
472
2021.05.31
1 803 900 meg.1 468 472
vosi kontroll
mellett valósítható

6636

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: BVEK) 2021. július 1-je óta végzi fogvatartottak fekvő- és járóbeteg ellátását.
Kizárólag oktatásban
A BVEK a járványügyi feladatok ellátása mellett
részt vevő fogvatartottak
a fogvatartottak nem koronavírus-járvánnyal ös�Bv. gazdasági
társaságokellátását is végrehajtja.
szefüggő
egészségügyi
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11. ábra: Koronavírus fertőzésben megbetegedett
személyi állományi tagok létszáma (fő)
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A büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi
szakterülete számára 2021. évben kiemelkedő
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Az ellenőrzések hasznosulása

2021. április 30-tól a büntetés-végrehajtási szervezet folyamatosan biztosította a fogvatartottak
számára a védőoltások felvételét. A védőoltások
Beszerzett
Kiosztott
DÁTUM
beadását,
adminisztrációját
a bv. szervek
egészmennyiség
mennyiség
ségügyi szakterülete végezte el.

Az átfogó és utóellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére a bv. szervek vezetői részben azonnal intézkedtek, illetve határidő és felelős megjelölésével intézkedési tervet
készítettek.

A fogvatartottak
a29járvány
2021.01.31. magas átoltottsága
31 040
765
elleni védekezés sikerességéhez nagymérték2021.03.31.
37 040
31 807
ben járult hozzá.

Az előzetes bejelentés nélküli mobil ellenőrzések szúrópróbaszerűen vizsgálták a jogszabályokban, valamint belső szabályozókban meghatározott előírások érvényesülését, a szakmai
szabályok gyakorlati végrehajtását, valamint
a korábban felmerült hibák visszaellenőrzését.

2020.11.11.

2021.03.10.

2021.12.31.

1 133 362

2021.01.31

1 703 900

1 135 662

2021.03.31

1 703 900
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2021.05.31

1 803 900

1 468 472

2021.05.31.

37 040

32 227

2021.07.31

1 803 900

1 468 472

2021.07.31.

37 040

32 227

2021.09.30.

37 040

32 527

2021.11.30.

37 040

32 537

2021.12.31.

37 040

32 687

2021.09.30
1 803 900
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2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021.
488 772
03.
05.
07.
09.
11. 2021.11.30
01.
03.
05. 1 803
07. 90009. 111.
12 .
2021.12.31

1 803 900

1 504 752

A kialakult országos járványügyi helyzet miatt
– a szakmai szempontok mellett – a koronavírus-járvánnyal összefüggő feladatok végrehajtására kidolgozott Intézkedési Tervekben meghatározott feladatok végrehajtása folyamatos
felülvizsgálatra került, amelyek a prevenciós intézkedések megvalósulására irányultak. A pandémiás helyzetre és az ezzel járó bv. szervekre
háruló plusz feladatokra tekintettel a helyszíni
ellenőrzések számát a korábbi évekhez képest
csökkentettük.

14. ábra:
A koronavírus-járvány
védekezés
II. Hullám
III. HullámelleniIV.
Hullám
egyes védőeszközei: Védőruha (db)

1 404
1 050

2021.01.01

Szakmai ellenőrzés
és kontroll

2021.01.01.

311 040

29 163

A panasziroda a bejelentések egyedi ügyintézésének állapotát folyamatosan figyelemmel kísérte annak érdekében, hogy az elbírálás szakszerű
és teljes körű legyen. A panaszok döntő többsége a fogvatartottak egészségügyi ellátásával,
a kapcsolattartással, valamint a letéti pénz kezelésével függ össze. 801 panaszbeadvány érkezett, melyből a megalapozott bejelentések
száma 44 volt. Az alapvető jogok biztosa az év
során felülvizsgálatot nem kezdeményezett.

13. ábra: A koronavírus-járvány elleni védekezés
egyes védőeszközei: Sebészeti szájmaszk (db)
ÉVKÖNYV 2021
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Hivatal
A 2021. év során 44 BvOP utasítás közzétételére került sor a Hivatalos Értesítőben, melyből
15 módosításról és 2 hatályon kívül helyezésről rendelkezett, 27 pedig új tárgykört szabályozott. Az intézeti belső szabályozók véleményezése keretében több mint 1 100 intézkedés
felülvizsgálata történt meg.

30

Tudományos és szakmai élet

Jogi és adatvédelmi tevékenység
Közérdekű adatigénylés 145 esetben került benyújtásra, amelyek közül 30 eset a BvOP-t, 104
eset a bv. intézeteket, 11 eset pedig a bv. gazdasági társaságokat érintette. Az adatvédelmi tevékenység keretében a Jogi és Adatvédelmi Főosztály munkatársai 2020. és 2021. évben
valamennyi bv. intézetnél lefolytatták a szakirányítói témavizsgálatot a GDPR által előírt új rendelkezéseknek történő megfelelés vizsgálata érdekében. Az új felszerelők adatvédelmi tárgyú
alapképzése több alkalommal elektronikus formában valósult meg, míg az adatvédelmi tisztviselők éves továbbképzésére 2021. december
9-én került sor.
ÉVKÖNYV 2021

A Stratégiai, Elemzési- és Tervezési Főosztály
a büntetés-végrehajtási szervezet tudományos,
kutatási érdekeinek és szempontjainak hatékony
képviseletét, valamint a szakmai munkát elősegítő háttéranyagok összeállítása mellett a büntetés-végrehajtás munkáját bemutató kiadványok
elkészítését, megújítását és a kutatási adatbázis
kezelését is elvégezte 2021. évben.

Kiemelt rendezvények
A bv. szervezet 2021. szeptember 15-16-án nemzetközi online tudományos konferenciát rendezett, „Kiemelten sikeres védekezés a koronavírus
ellen - a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai
és jó gyakorlatai” címmel.
Nemzetközi konferenciánkon a Visegrádi Négyek,
valamint Ausztria és Románia büntetés-végrehajtási szervezeteinek országos parancsnokai,
a szervezetek képviselői, a társ rendvédelmi
szervek, illetve az általuk kijelölt szakterületek
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vezetői, továbbá a védekezésben kiemelt szerepet betöltő szervezetek és a magyar büntetésvégrehajtási szervezet felkért előadói tartották
meg prezentációjukat.
Részt vettek a konferencián a büntetés-végrehajtás szakterületeihez kapcsolódóan a fegyveres és rendvédelmi szervek, a polgári hatóságok,
az államigazgatás és a közigazgatás szakértői,
akadémikusok, egyetemi oktatók, doktoranduszok és hallgatók.
A büntetés-végrehajtási szervezet – együttműködve a Belügyi Szemle szerkesztőségével – a konferencián elhangzott előadásokat tanulmány formájában a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak megfelelően online, illetve nyomtatott
formában is megjelentette.
A „Rendészeti együttműködés – Mesterséges Intelligencia, Kiberbiztonság, Digitalizálás, Adat- és
információcsere” c. konferencia hibrid módon
került megrendezésre 2021. november 10-én.

A konferencián – online módon – jelen voltak az
Országos Bírósági Hivatal, a megyei ügyészségek és törvényszékek munkatársai, a Belügyi
Tudományos Tanács elnökei, titkárai, tisztségviselői, a rendészeti doktoranduszok, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói, továbbá a büntetésvégrehajtási szervezet parancsnoki állománya,
illetve a szakterületek képviselői.
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A felkért külső előadók prezentációi nemzetközi,
illetve hazai kitekintést biztosítottak, az ismertetett saját kutatások vonatkozásában a rendészeti ágazatot érintő együttműködési, illetve közös kutatási lehetőségek kerültek ismertetésre.

Nemzetközi tevékenység
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Nemzetközi együttműködéseink 2021-ban is igen
aktívak maradtak, bár a járványhelyzetre való
tekintettel az év főleg első felében a kapcsolattartás az online térben valósult meg. A járványhelyzet hangsúlyváltozást idézett elő és főként
a társszervek egymás irányába kezdeményezett proaktív, rendszeres tájékoztatásainak szerepét értékelte fel.

Továbbra is kiemelendő a Visegrádi Együttműködés (a továbbiakban: V4-ek) országainak társ�szerveivel fenntartott kapcsolatunk. A kis földrajzi távolság okán a szakmai kihívások között is
tapasztalható átfedés, így a V4-ek közötti együttműködés nemzetközi kapcsolataink kardinális
része. Kapcsolatainkat jól jellemzi, hogy a járvány idején is folyamatos az egymással történő
kommunikáció, a járványügyi statisztikai adatok
megosztása, egyes kérdéskörök közös vizsgálata, valamint a mindennapi munkavégzés során
megszokott interakciók is.
2021-ben több mint 130 háttéranyag került ös�szeállításra belügyminisztériumi feladatszabás végrehajtása, valamint külső megkeresések
megválaszolása céljából a bv. szervezet is számos adatszolgáltatási kérést intézett társszerveinkhez akár közvetlenül, akár az EuroPris által e célból üzemeltetett platformját használva.
Adatszolgáltatási kéréssel éltünk többek között
a kábítószer gyanús anyagok felderítésével, valamint a speciális rezsimekbe helyezett fogvatartottakkal kapcsolatban is.

Kommunikáció és
társadalmi szerepvállalás
A büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációs szakterülete a belügyi és rendészeti kommunikáció alapelvei mentén proaktív, összehangolt
tájékoztatással, egységes üzenetekkel képviselte a testületet a médiában 2021-ben is. A koronavírus-világjárvány miatt a szokványos kommunikációs aktivitás súlypontjai eltolódtak és
a tevékenység fő csapásiránya a koronavírusjárvány kezelésével és a védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre helyeződött.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a szervezet 2021ben is jeleskedett a kor igényeinek megfelelő saját kreatív tartalmak, vizuális anyagok készítésében, több tájékoztató videót is készített,
amelyek a fogvatartottaknak hasznos információkkal szolgáltak a járványhelyzet kezeléséről,
a megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A járványidőszakban meghatározó szerep jutott a folyamatos ismeretterjesztésnek, ami
a fogvatartottak és hozzátartozóik mellett a személyi állományt is érintette: plakátokkal, videókkal, kiadványokkal segítettük a járvány elleni
hatékony védekezést.
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Mindezek mellett a szervezet belső kommunikációs rendszerének korszerűsítésére applikációfejlesztésbe kezdtünk. A BvNews telefonos alkalmazást 2021 szeptemberére sikerrel elindítottuk.
Az új kommunikációs csatornának köszönhetően kollégáink gyorsan juthatnak közérdekű és
közösségépítő információkhoz. Az országos és
régiós hírek célzott belső kommunikációjával,
a folyamatosan frissülő tartalomszolgáltatással az alkalmazás segíti a közösségfejlesztést,
a szervezeti kultúra ápolását, miközben erősíti
az együvé tartozás érzését is.
2020-ban elkezdődött toborzást támogató nagyszabású kommunikációs kampány a 2021-es
évben is folytatódott. A célirányos, személyre
szabott online kampány egyedülálló sikeréhez
a koronavírus-járvány okozta munkaerőpiaci átrendeződés mellett jelentős mértékben hozzájárult a toborzási téma újszerű kommunikációs
megközelítése.
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NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

14

Bv. ügyész

Öngyilkossági
kísérlet
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Öngyilkosság

Fogolyszökés

5. ábra: Fogvatartottakkal kapcsolatos
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15. ábra: Foglalkoztatás megoszlása (%)
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14 446

14 766

15 337

15 514

A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai 2021. évben is kiemelt figyelmet fordítottak a törvényben meghatározott közfeladatuk
hatékony megvalósítására valamint sikeres és
eredményes vállalkozási tevékenység folytatására, melynek célja az állami vagyon minél hatékonyabb működtetése és növelése. A 2021-es
gazdálkodási év tekintetében elmondható, hogy
a kialakult COVID-19 járványügyi helyzet ellenére
a társaságok működőképességüket fenntartották, összesített adózott eredményük kimagaslóan magasabb a tervezettnél, a velük szemben
támasztott elvárásoknak megfeleltek, sikeres
gazdálkodásuknak köszönhetően új beruházásokat hajtottak végre.
Az 1206/2019. (IV. 18.) Kormányhatározat alapján a Belügyminisztérium által támogatott,
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében indított Gazdaságélénkítő Program keretében kidolgozott fejlesztési programokat Bv. Holding
cégcsoport megvalósította és teljesítette a programban tervezett foglalkoztatási létszámot is.
2021. október 4-től érhetőek el a Bv. Holding Kft.
és a Bv. Holdinghoz tartozó tagvállalatok új honlapjai. Megújult a külső, egységessé tettük az arculatot, a struktúrát és a mai kor szellemének
megfelelően okos eszközökre is optimalizáltuk
a honlapokat: www.allamipartner.hu.
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Fejlesztések és műszaki
beruházások

Informatikai tevékenység
38

A biztonságtechnikai fejlesztési projekt II. keretén belül a 2021. évben 18 bv. intézetben került
megújításra a biztonságtechnikai rendszer, az
I. ütem tapasztalataira építve. Ezzel megvalósult a teljes bv. szervezetre a homogén, egységes biztonságtechnika.

Az adatból lesz az információ, ami a tudás alapja,
az új információk, tények generálják a jövő
fejlesztéseit – alkalmazásfejlesztések
A 2021. szeptember hónaptól – a teszt, valamint
a bevezetési időszakot követően – éles üzemben
működik a 2020. évi FŐNIX2020 programfejlesztésben megvalósított 7 FŐNIX modul:
1. Fogvatartási Kezdeményezésű Kérelmek modul (KIOSZK)
2. Prediktív Mérőeszközök modul (PME)
3. Elektronikus Szolgálati Tevékenység Napló
(E-NAPLÓ)
4. Előállítási Tevékenység Támogató rendszer
(ETTR)
5. Felderítő Tevékenység Támogató modul (ODIN)
6. Bűnügyi Nyilvántartó modul (BNY)
7. Alapnyilvántartás korszerűsítés (FŐNIX3)
A fejlesztések célja a személyi állomány leterheltségének csökkentése és ezáltal a szervezet
állománymegtartó képességének növelése volt.
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Az informatikai szakterület folyamatosan részt
vett a férőhely bővítési programokban, így 2021ben a tököli zárkásítási projekt keretében megvalósított informatikai, biztonságtechnikai feladatok
előkészítésében, tervezésében és megvalósításában.
Az Országos Bírósági Hivatal részére a Főnix3
rendszerrel interfész alapú kapcsolat kialakításra került, melynek eredményeképpen a bírósági
előállítások tervezése és foglalása egységes felületen valósulhat meg, figyelembe véve az előállító intézet kapacitásait, a fogvatartottak napirendjét és a bírósági tárgyalótermek foglaltságát
is. A fejlesztés révén az előállítások végrehajtása egyszerűsödött, az előállító intézetek terhelése egyenletesebbé és tervezhetőbbé vált.

Férőhelybővítések

Munkakörülmények javítása

A büntetés-végrehajtási intézetek telítettségének
csökkentése és a fogvatartottak európai normáknak megfelelő elhelyezése érdekében 2021. évben összesen 20 különböző intézetben valósult
meg férőhelybővítés. Az első ütemben a férőhelybővítések a meglévő intézetekben jellemzően kisebb átalakításokkal, zárkaösszenyitásokkal valósultak meg. A második ütemben újabb
férőhelyek kerültek kialakításra könnyűszerkezetes építési technológiával, valamint meglévő
épületek átalakításával.

A személyi állomány munkakörülményeinek javítása tovább folytatódott, például a korábbi években már megkezdett irodahelyiségek felújításával.

Beruházások, felújítások
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben
újabb könnyűszerkezetes épület került felépítésre, valamint a volt Büntetés-végrehajtás Központi Kórház épületének átalakításával a Tököli Országos Bv. Intézet területén fogvatartottak
elhelyezésére szolgáló épületegyüttessé való kialakítása is megtörtént.

A személyi állomány képzésének, elhelyezésének javítása céljából megújult a tantermek egy
része, valamint az elhelyezésükre szolgáló helyiségek is jelentős felújításon estek át.
Fogvatartotti munkáltatással megvalósuló szolgálati lakóparkot saját erőből építi meg a bv. szervezet Budapesten. A Magyarországon egyedülálló
projekt a BvOP és a Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság együttműködésével valósul meg.
A 11 darab, egyenként 60 négyzetméteres kön�nyűszerkezetes ingatlanból álló lakópark építési munkálatai 2021. évben kezdődtek meg, és
ütemezetten haladnak a Bv. Holding Kft. irányításával a beruházás helyszínéül szolgáló kőbányai telken. A büntetés-végrehajtási szervezet
a meglévő szolgálati lakás állománya és albérleti támogatási rendszere mellett így kívánja biztosítani a személyi állományi tagok hosszú távú
lakhatási lehetőségeit.

39

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Krónika
2021. JANUÁR 14.
Az alapvető jogok
biztosának látogatása

40

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa hivatalának munkatársaival 2021. január 14-én szakmai célú intézetlátogatást tett a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában. Dr. Kozma Ákost Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, dr.
Kiszely Pál bv. dandártábornok, intézetparancsnok, valamint Laczkó Lóránt bv. ezredes, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
ügyvezetője fogadta.

ra és a fogvatartottak körülményeinek javítására
irányuló intézkedéseket. Az intézet tevékenységének ismertetése során kiemelt szerepet kapott
a járványhelyzet kezelése, illetve a prevenció.
A bv. intézet és a kft. szóbeli bemutatását követően a vendégek megtekintették az intézet kápolnáját és az elhelyezési részlegeket, valamint
az Annamajori Kft. sütőüzemében a fogvatartottak foglalkoztatását.

2021. JANUÁR 15.
Az alapvető jogok
biztosának látogatása
ÁLL AMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

vezető igazgató fogadta. Az intézetlátogatást az
intézetparancsnok és az Állampusztai Kft. ügyvezetőjének prezentációja előzte meg, melyben
ismertették többek között a járványhelyzeti és
a fogvatartottak körülményeinek javítására irányuló intézkedéseket, az új, könnyűszerkezetes
körletrésszel kapcsolatos tapasztalatokat, valamint a személyi állomány munkakörnyezetének
modernizálása kapcsán végrehajtott tevékenységek eredményét. Ezek után megtekintették az
elhelyezési részlegeket, továbbá a kft. üzemeiben
fogvatartottak munkáltatását, kiemelt figyelemmel a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések gyakorlati megvalósulására.

2021. JANUÁR 21.
Teljes megelőző fertőtlenítés
a Békés Megyei Bv. Intézetben
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa január
15-én tett szakmai célú intézetlátogatást az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, hivatalának munkatársaival. Dr. Kozma
Ákost Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos
parancsnok, Molnár István bv. ezredes, intézetparancsnok és Gombos Róbert bv. ezredes, ügy-

Az intézetlátogatást a parancsnok és az ügyvezető prezentációja előzte meg, melyben ismertették az ott végzett szakmai tevékenységet, továbbá az elért eredményeket, kiemelve a személyi
állomány munkakörnyezetének modernizálásá-

nalakra, a sétaudvarra, a fogvatartottak elhelyezésére, munkavégzésére és a személyi állomány
szolgálatteljesítésére szolgáló helyiségekre, azok
berendezési tárgyaira, valamint az intézet valamennyi gépjárművére.

2021. JANUÁR 26.
Toborzó oldalával újra elnyerte „Az Év
Honlapja” díjat a büntetés-végrehajtás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2018 után ismételten díjat nyert a büntetés-végrehajtási szervezet „Az Év Honlapja” pályázaton.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vette át az elismerésért járó díjat Varga Istvántól, a Marketing
Szövetség elnökségi tagjától, a díj alapítójától.
A www.gyereahuvosre.hu weboldal 2020 márciusában indult, átfogó képet ad a büntetés-végrehajtásnál betölthető beosztásokról, emellett
kisfilmekkel, karriertörténetekkel és plakátokkal
tájékoztatja az érdeklődőket, így teszi könnyebbé
a jelentkezést a szabad pozíciókra, melyek az országos álláskereső alkalmazás segítségével szolgálati hely és beosztás szerint böngészhetőek.
A honlapon videók, fotók és 360 fokos panorámaképek segítik megismerni a személyi állomány által végzett áldozatos munkát.

Az összes hazai börtönhöz hasonlóan Gyulán is
ismételten végrehajtották az intézet teljes fertőtlenítését. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben teljes védőfelszerelésben végezték a fogvatartottak és az intézet személyzete
a börtön megelőző fertőtlenítését, ami kiterjedt
az intézet bástyafalaira, a kerítés közelében található közterületre, a fogvatartotti mozgási útvoÉVKÖNYV 2021
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nak, ahol a Váci Fegyház és Börtön kollégái mellett a Márianosztrai Fegyház és Börtön, valamint
a Központi Támogató Főosztály Műveleti Osztályának kutyavezetői is jelen voltak.
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2021. JANUÁR 31.

16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak
reintegrációja” című kiemelt projekt fő célkitűzése a fogvatartottak szabadulása utáni foglalkoztathatósági helyzetének javítása, a helyi közösségek befogadókészségének növelése, illetőleg
a bűnismétlés kockázatának csökkentése. A társadalomba történő sikeres visszailleszkedés egyik
kulcsfontosságú eleme a családtagokkal való
rendszeres kapcsolattartás.

Befejeződött a győri börtön
homlokzatának felújítása

2021. MÁRCIUS 2.
kásokat is, amely segítette őket az ünnep fő mondanivalójának megértésében, befogadásában.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet külső homlokzatának nagyszabású
felújítási munkálatai 2021 januárjában fejeződtek
be, melyekhez a központi és a saját finanszírozáson túl Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata is hozzájárult. Közel 900 négyzetméter falfelület kapott salétromosodás elleni védelmet és
új vakolatot. Az energiatakarékosság is szempont volt, így kicseréltek 34 darab különálló, és
19 méter sorolható, egybefüggő műanyag ablakot is, amelyekre természetesen az új acélrácsok is felkerültek.

2021. FEBRUÁR 2.
Balázs-áldás
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján – ünnepi liturgia keretén belül – gyertyaszentelést végzett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet börtönlelkésze február 2-án.
A résztvevő fogvatartottak megismerhették az
egyházi hagyományt és a hozzáfűződő népszoÉVKÖNYV 2021

Új bútorok érkeztek
a Kalocsai Fegyház és Börtönbe
K ALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. FEBRUÁR 25.
Családbarát Skype a gyulai börtönben
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A hazai börtönök mindegyikéhez hasonlóan már
a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet is
biztosítja a gyermekbarát helyszínt ahhoz, hogy
a börtönben lévő szülő és a gyermeke közötti látogatás bensőséges és meghitt lehessen. 2020
márciusától előtérbe került egy addig kevesek
által igénybe vett kapcsolattartási forma, a Skype-hívás. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet törekedett arra, hogy az addig jól megszokott – óvodai környezethez hasonlító –, barátságos játéksarkot integrálja az online térbe.

A vizsgán 7 fő vett részt, és mindannyian sikeresen abszolválták azt. A magas szintű elvárások és a vizsgafegyelem ellenére a kollégák és
a szolgálati ebek is jó hangulatban teljesítették
a megmérettetést. A kutyavezetők szakmai felkészültsége kiváló volt, a kutyák pedig a legjobb
formájukat hozták. A napot közös képzéssel zárták, melynek során a gyakorlati feladatok végrehajtása élvezett prioritást, de jutott idő az elméleti kérdések megvitatására is.

2021. MÁRCIUS 1.

2021. FEBRUÁR 26.

Gyerekbarát látogatóhelyiség
más szemszögből

Járőrkutyák éves minősítő vizsgája

ÁLL AMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Váci Fegyház és Börtön adott helyet 2021. február 26-án a járőrkutyák éves minősítő vizsgájá-

Gyermekbarát látogatóhelyiség került kialakításra az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumában. Az EFOP-1.3.3-

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú,
„Fogvatartottak reintegrációja” című projekt keretében új bútorok érkeztek a Kalocsai Fegyház és
Börtönbe. A projekt a fogvatartottak reintegrációját segítő foglalkozások, programok és képzések kapcsán kiemelt figyelmet fordít azok színvonalas körülmények közt történő lebonyolítására
is, melynek okán lecserélték az intézet oktatási
és foglalkoztató helyiségeinek elavult bútorait.
Fontos hangulati tényező a fogvatartottaknál
a családi kapcsolatok minősége, melyet a projekt gyerekbarát bútorok beszerzésével is támogatott, a családi beszélők lebonyolításához.
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2021. MÁRCIUS 3.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben – munkakörülmény-javító intézkedés keretében – kialakításra került egy oktatóterem, ahol
a személyi állomány képzését kulturált körülmények között lehet végrehajtani. Az oktatóterem
lehetőséget teremt kiscsoportos foglalkozások,
tréningek megtartására, ahol a korszerű, digitális oktatási technikák is rendelkezésre állnak.

Mesék a börtönből – Jóvátétel az
elkövetők gyermekei számára
BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

44

Az EFOP-1.3.3. projekt keretében a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben is kialakításra került
a családbarát látogatófogadásra alkalmas helyszín. A barátságos, vidám gyereksarkok kialakításának célja az volt, hogy a szülővel való találkozás ne legyen rossz élmény a gyerekek számára.
A járványügyi helyzet okán a gyerekekkel való
kapcsolattartás támogatása online formában,
gyermekbarát program keretében valósult meg.
Az ünnepek előtt a fogvatartottak mesét olvashattak fel, ami DVD-n került kiküldésre az érintett gyermekek lakcímére. Az ajándékot jóvátételnek is szánták a szülők, akik korábbi rossz
döntésükkel nehéz helyzetbe hozták őket.

2021. MÁRCIUS 25.
Új beléptetőrendszer
a Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. MÁRCIUS 12.

gének megóvása érdekében a járvány ne jusson
be a börtönfalak mögé.

Folyamatos a fogvatartottak
járványügyi tájékoztatása

2021. MÁRCIUS 17.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtási szervezet a járványügyi
intézkedésekről, azok hátteréről és szükségességük okairól is folyamatosan tájékoztatja a fogvatartottakat.
A legfrissebb járványügyi tudnivalókról – az ország valamennyi börtönében – figyelemfelhívó
tájékoztató plakátok, valamint a zárkákban lévő
zártláncú televíziókon videofilm útján ad tájékoztatást a büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartottak részére.
A büntetés-végrehajtási szervezet változatlanul mindent megtesz azért, hogy a személyi állományi tagok, illetve a fogvatartottak egészsé-

Oktatási centrum

2021. MÁRCIUS 26.
Jóvátétellel készültek húsvétra
a fogvatartottak
K ALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Kalocsai Fegyház és Börtön EFOP-1.3.3-162016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak
reintegrációja” című projektbe bevont fogvatartottainak ismét lehetősége nyílt jóvátételi programon való részvételre, mely a kalocsai Sorsok
Háza Szociális Intézmény és a Kalocsai Fegyház
és Börtön együttműködésében valósult meg, és
aminek keretében a fogvatartottak – a húsvéti ünnepre való készülés jegyében – textil nyúlfigurákat varrtak a Sorsok Háza Szociális Intézmény gondozottjai részére.

2021. MÁRCIUS 31.

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megújult a pilisszentkereszti objektum
A Szegedi Fegyház és Börtön Mars téri épületébe márciustól új, korszerű, fotocellás üvegajtókon keresztül léphetnek be a személyi állomány
tagjai és az ügyintézés céljából érkezők.
A felújított zsiliptérben úgyszintén helyet kaptak a mai modern büntetés-végrehajtás – már
korábban is alkalmazott – technikai eszközei.
Az épület egyediségét tovább növelte a modern
kialakítású, az elvárásoknak teljes mértékben
megfelelő beléptetőrendszer.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Három hónap feszített munkájának eredményeként 2021. március 31-ére elkészült a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központjának pilisszentkereszti felújítása. A rekonstrukció fogvatartotti munkáltatás keretében zajlott, melyhez a 25-30 fős
állományt a Váci Fegyház és Börtön biztosította.
ÉVKÖNYV 2021
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Az épület teljes víz-, szennyvíz- és villamos hálózatának cseréje, valamint a mosdóhelyiségek
újraburkolása is megvalósult alig 90 nap alatt,
mindemellett a szobai bútorok és a közösségi terek is megújultak. A intézmény személyi állománya aktívan hozzájárult a felújítási munkálatokhoz.

2021. ÁPRILIS 12.

A bv. intézet vezetése kiemelt figyelmet fordít
az impozáns épület állagmegóvására, karbantartására. A 2020. évben – egy nagyobb vihar során
– megsérült a tetőszerkezet bádogozása. A beázásnak és a külső homlokzat amortizációjának
elkerülése érdekében, megkezdődtek a helyreállítási munkálatok és a bv. intézet saját költségvetéséből finanszírozza a javítások végrehajtását.

2021. ÁPRILIS 19.
Dokumentum-archiválás fogvatartotti
munkáltatás keretében
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Állagmegóvó munkálatok
a Váci Fegyház és Börtön kápolnáján
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A börtönépítési program keretében – 1855 és
1885 között – került sor a Váci Fegyház és Börtön kápolnájának felépítésére, azzal a céllal, hogy
a fogvatartottak részére méltó istentiszteleti helyet biztosítsanak. A kápolna a magyar börtönépítészet egyik kiemelkedő és egyedülálló alkotása, amely műemlékvédelmi szempontból nagy
jelentőséggel bír.

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményei olyan szkennert ajándékozott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnek, mellyel minőségigényes dokumentumok is digitalizálhatók.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben a hos�szúidejű szabadságvesztésre ítélt fogvatartottak
körletrészén az egyik elítélt évek óta a Börtönmúzeum – biztonsági kockázatot nem rejtő – régi
iratállományának digitális archiválását végzi,
melyek így könnyebben kereshetők, kutathatók.
Ennek a munkának a jelentőségét a járványügyi
helyzet is megerősítette, hiszen a dokumentumok így megismerhetők kézbe vétel nélkül is.

2021. ÁPRILIS 19.
Férőhelybővítés a nyíregyházi
börtönben
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az országos férőhelybővítési program keretében április 19-én új zárkákat adtak át a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási InÉVKÖNYV 2021

tézetben. A beruházás során 28 új férőhely került
kialakításra az intézet I. és II. emeletén. A nemzetközi és hazai jogszabályoknak megfelelő színvonalú zárkák kialakítása jelentős részben fogvatartotti munkaerő felhasználásával valósult meg.
A műszaki átadásra 2021. április 19-én került
sor, melyen Farsang Tamás bv. ezredes, az országos parancsnok gazdasági és informatikai
helyettese, valamint Kárdási József bv. ezredes,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka vett részt.

társaságok, vagy éppen munkahelyi közösségek
is táncra perdültek erre az életörömet közvetítő
afrikai dalra. Szervezetünk is csatlakozott ehhez
a mozgalomhoz. A kollégák körében nagy volt az
érdeklődés, közel 150 fő jelentkezett a felhívásra. Látszott, hogy ez az esemény megmozgatta
az állományt, nagyon pozitívan fogadták a forgatás hírét és azok végig jó hangulatban teltek.
A felvételek a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Szegedi Fegyház és Börtönben, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán készültek.

2021. ÁPRILIS 22.
Több mint két évtized a tanszék élén
NEMZETI KÖZSZOLGÁL ATI EGYETEM

2021. ÁPRILIS 19.
A tánc összehoz: népszerű kihívást
teljesítettek a büntetés-végrehajtás
munkatársai
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtási szervezet munkatársainak tevékenységét a jogkövető polgárok nem látják, pedig a járvány időszakában mi is számos
nehézséggel nézünk szembe. Ezeken a nehézségeken egymást segítve jutunk túl, ezért is tartjuk fontosnak megmutatni, hogy mennyire ös�szetartó közösség vagyunk.
A Master KG és Nomcebo Jerusalema című dalához kapcsolódó táncos kihívás kapcsán a világ
minden tájáról láthatunk felvételeket a közösségi
médiában, és nem csak táncosok, hanem baráti

Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja, egyúttal a Büntetés-végrehajtási
Tanszék vezetője, akinél hosszabb időt – immár
21 évet egyhuzamban – senki más nem töltött
még a „bévé” tanszék élén, a szervezet egyik
legmagasabb kitüntetését – a Szent Adorján Érdemjelet – a járványügyi vészhelyzet alatt tanúsított magas színvonalú szervező és parancsnoki munkájáért érdemelte ki.
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valamint lefestették az intézet bejárati ajtaját is.
A beruházás teljes költsége 11,5 millió forintba
került, melyet a Büntetés-végrehatás Országos
Parancsnoksága finanszírozott.

2021. ÁPRILIS 29.
Havonta kétszer teljesen
fertőtlenítik az egri börtönt

48

HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet is
kiemelt feladatként kezeli a személyi állomány és
a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvását, továbbá a fertőzésveszély megelőzését,
ezért havonta két alkalommal hajtották végre az
intézet teljes fertőtlenítését.
A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben is teljes védőfelszerelésben végezték a fogvatartottak és az intézet személyzete a börtön
megelőző fertőtlenítését, mely kiterjedt az intézet bástyafalaira, a kerítés közelében található
közterületre, a fogvatartottak mozgási útvonalaira, a sétaudvarra, a sportudvarra, a fogvatartottak elhelyezésére, munkavégzésére szolgáló
épületek és a személyi állomány szolgálatteljesítési helyiségeire, azok berendezési tárgyaira,
valamint az intézet valamennyi gépjárművére.

2021. ÁPRILIS 30.
Megszépült a Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet épülete
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. április 30-án elkészült a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Erdélyi Sándor utcai
homlokzata.
A felújítás során kicserélésre kerültek az ereszcsatornák és a bejárati lépcsőkorlát faburkolata,

2021. MÁJUS 4.
Megújult a konyha
a veszprémi börtönben
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megvalósították a veszprémi főzőkonyha felújítását, és az építészeti átalakításokon túl konyhatechnológiai berendezések beszerzésére is sor
került. A modern, minden igényt kielégítő környezetben – a korábban megszokott 350 helyett
– immár 600-650 adag ételt tudnak előállítani.
Ezt a beruházást elsődlegesen a férőhelybővítés tette szükségessé. A megnövekedett igényekhez főzőedényeket, a tálaláshoz szükséges eszközöket, valamint a raktárkapacitás növeléséhez
új fagyasztókamrát szereztek és üzemeltek be.
A konyha a hét valamennyi napján üzemel, melynek működtetése a fogvatartotti munkáltatás része. A szakképzett személyi állomány felügyelete mellett több mint negyven fogvatartott vesz
részt az ételek elkészítésében és tálalásában.

2021. MÁJUS 11.
Pályaorientációs célú
tematikus nap Tokajban
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Tokaji Ferenc Szakgimnázium rendészeti képzésben résztvevő 10. osztályos tanulók számára
pályaorientációs célú előadások kerültek megtartásra a büntetés-végrehajtás múltjáról, jelenéről.
A sátoraljaújhelyi intézetnek több évre visszanyúló szakmai kapcsolata van a Szerencsi Szakképző Centrum tokaji tagintézményével, a Tokaji
Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziummal, hiszen az iskolában belügyi rendészeti
tagozatos osztály is működik. A korábbi évekhez
hasonló intézeti és börtönmúzeumi látogatásra
a tanév folyamán – a járványügyi helyzet miatt
– nem kerülhetett sor, azonban a jelenléti oktatás újraindulásával meghívták az intézet kollégáit pályaorientációs célú előadások megtartására, Tokajba.

tönben. A korábbi kisebb, és olykor zsúfolt helyiségek időszerű racionalizálása mellett, a növekvő
állományi létszám is szükségessé tette a bővítést.

2021. MÁJUS 12.
Nyílászárók cseréje a II. objektumban
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumában – a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága által biztosított forrásból – 75 db korszerűtlen nyílászárót cseréltek
új, „A” energiatanúsítványúakra. Bár a nyílászárókat külső vállalkozó építette be, a régi ablakok
bontását, valamint a helyreállítási munkálatokat
maguk a fogvatartottak végezték.

2021. MÁJUS 11.
Megújult öltözők
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az állománymegtartó intézkedések egyik szakaszaként a személyi állományi tagok öltözőinek és
a hozzájuk tartozó vizesblokkoknak a felújítása
fejeződött be a Sopronkőhidai Fegyház és BörÉVKÖNYV 2021
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A felújítással komfortosabbá vált a két épület,
ami a következő fűtési szezonban a fűtési költségek csökkenésében is meg fog mutatkozni.

2021. MÁJUS 12.
Együttműködés
a katasztrófavédelemmel
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tása. A munka során kicserélték a nyílászárókat,
a burkolatokat, a világítást és a hangtechnikát
is. Az új kultúrteremmel lehetővé vált egy korszerű és nagy befogadó képességű, modern tér
létrehozása, mely alkalmas színvonalas rendezvények megtartására. A terem hangulatát emeli, hogy abban méltó elhelyezést kaptak azok
a kupák és serlegek, melyeket az intézet nyert
különböző sportversenyek alkalmával.

2021. MÁJUS 17.
Az Iparkamara képviselőinek
tapasztalatcseréje Szegeden
Szükség esetén kölcsönösen segíti egymást
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
és a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.
A két szervezet vezetője, Csontos Ambrus tű. dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató és Nagy Balázs bv. alezredes, intézetparancsnok megújította és további elemekkel bővítette
a két szerv között évek óta jól működő együttműködési megállapodást.

SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. május 17-én a Csongrád-Csanád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara vezetőit és tagjait
látta vendégül az elítéltek munkáltatását szervező Nagyfa-Alföld Kft. nyílt napján, a Cserzy Mihály utcai, szegedi telephelyén.

A rendezvény elöljárója Farsang Tamás bv. ezredes, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese
volt, aki köszöntötte a gazdasági szakembereket
és tájékoztatást adott a fogvatartotti munkáltatás sokszínűségéről, majd bemutatta a büntetésvégrehajtási szervezet gazdasági társaságait.
Hangsúlyozta, hogy a munkának óriási szerepe van abban, hogy a fogvatartottak szabadulás után be tudjanak illeszkedni a társadalomba.
Ezt követően Tóth Ibolya bv. ezredes, a NagyfaAlföld Kft. ügyvezető igazgatója ismertette társaságuk üzleti tevékenységét és a fogvatartottak munkáltatásának lehetőségeit.

A Szegedi Fegyház és Börtön kápolnáiban a keresztény egyház megalakulására emlékeztek
pünkösdi szentmisével és az elítéltek műsorával. Juhász Tibor börtönlelkész elmondta, hogy
pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünneplik.

Olyan kutatások megvalósítását tűzték ki célul az együttműködő partnerek, amelyek a környezetpszichológia elméleti és gyakorlati módszereinek segítségével nyújtanak támogatást
a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ
dolgozóinak, hatékonyan segítik a mindennapos
munkavégzést és a gyógyító tevékenységet.
A BvOP Egészségügyi Főosztálya, illetve a BvOP
Hivatal Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztálya szakmai egyeztetési és koordinációs feladatokat lát el, támogatva a kutatási tervben meghatározott célok elérését.

2021. MÁJUS 19.

2021. MÁJUS 22.

Környezetpszichológiai kutatás
a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi
Központban

Munkakörülményeket javító
intézkedések a gyulai börtönben

2021. MÁJUS 19.
Pünkösdi ima a Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2021. MÁJUS 12.
Megújult a kultúrterem
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Elkészült a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kultúrtermének teljes körű felújíÉVKÖNYV 2021
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Május 19-én, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ és az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember–Környezet Tranzakció Intézet környezetpszichológiai
közös kutatásának előkészítése kapcsán helyszíni bejárásra és szakmai egyeztetésre került sor.

BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben munkakörülmény-javító intézkedések kerültek végrehajtásra. Ennek keretében több irodában korszerűsítették az irodabútorokat és az
irodaszékeket, továbbá a padlózatok is modern,
laminált burkolatot kaptak. Új konyhai eszközöket
üzemeltek be és a régiek helyére modern asztalok

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2021. MÁJUS 28.
Színekkel a gyógyulásért –
Jóvátételen a debreceni fogvatartottak
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. MÁJUS 31.

és székek kerültek, így a biztonsági osztály teakonyhája teljes felújításon esett át.

Megújult a Kalocsai Fegyház és Börtön
fogászati rendelője
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K ALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

BIP2 fejlesztés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. január 4-én kezdődött „A büntetés-végrehajtási szervek biztonsági elemeinek fejlesztése
II. ütem” munkálatainak a kivitelezése a HajdúBihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
Az érintett területeken a munkálatokat párhuzamosan végezték. Ennek keretében felújításra kerültek az intézetben a reintegrációs tiszti irodák, a fogvatartottak elhelyezési körletén
a körletfelügyelők szolgálati helyei, a személybejárati őrhely, az intézet személybejáratának
előtere, valamint a személyi állomány eligazító
helyisége is.

Mesefigurákat és rajzfilmhősöket ábrázoló festményeket adtak át a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet képviselői a Debreceni
Egyetem Klinikai Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályának. A fogvatartottak által készített képek otthonosabb környezetet teremtenek a gyógyuláshoz.
A festményeket a debreceni börtön képviselői
adták át Kamuti Katalin osztályvezető főorvosnak a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
udvarán, a Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán. A képek mellett édességet is felajánlottak a betegeknek.
A projekt (EFOP 1.3.3.) célja a fogvatartottak
számára a bűncselekmény következményével
történő szembenézés és felelősségvállalás elősegítése, valamint a társadalmi beilleszkedés támogatása.

Felújításra került a Kalocsai Fegyház és Börtön
fogászati rendelője. A fogvatartotti munkáltatással 2021 májusában megvalósult, másfél hónapig tartó folyamatot a saját erőforrások mellett
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által biztosított támogatás tette lehetővé.
A beruházás során új, korszerű fogászati kezelőegység került beszerzésre, megújult a rendelő bútorzata, burkolata, víz- és elektromos hálózata.
A Kalocsai Fegyház és Börtönben korábban is
biztosított volt a fogvatartottak és a személyi állomány fogászati ellátása, a megújult körülmények pedig a még színvonalasabb és professzionálisabb kezelést garantálják.

2021. JÚNIUS 3.
Jóvátételi munka a kápolnásnyéki
zsidó temetőben
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet az elmúlt évekhez hasonlóan 2021ben is csatlakozott a „Szeretethíd” elnevezésű

programhoz. A jelentkező önkéntesek közül kiválasztott fogvatartottak június 3-án a kápolnásnyéki zsidó temetőt tették rendbe.
A Szeretethíd – teljes nevén a Kárpát-medencei
Református Önkéntes Napok – a Magyar Református Szeretetszolgálat által 2009-ben indított
mozgalom, melynek lényege, hogy a részt vevő
önkéntesek segítséget nyújtanak a közelükben
élőknek, vagy szebbé varázsolják környezetüket.
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szénási Jonathan Sándor, intézeti református lelkipásztor szervezésében csatlakozott a börtönben is népszerű programhoz.
2021-ben a fogvatartottak kiválasztására és a
program végrehajtására a koronavírus-járvány
megelőzésére vonatkozó szabályok betartásával
került sor. Az intézet baracskai objektumában elhelyezett fogvatartottak közül tizenöten szabadidejükben vállalták az önkéntes és díjazás nélküli munkát.

2021. JÚNIUS 3.
Biztonsági szemle a bv. intézetben
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Társzervek bevonásával tartottak biztonsági
szemlét a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
ÉVKÖNYV 2021
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A tevékenység végrehajtása a Pálhalmai Országos Bv. Intézet és a Baranya Megyei Bv. Intézet
szolgálati kutyás szakterülete, valamint a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság kábítószer-kereső kutyája és járőrvezetője közreműködésével
valósult meg, melynek fókuszában a biztonságra veszélyes körülmények felderítése, valamint
a fogvatartottak birtokában lévő tárgyak egyidejű és teljes körű ellenőrzése állt. A büntetés-végrehajtás megelőzési és felderítési tevékenysége
során a kábítószer-kereső és nyomkövető kutyák
munkájának szerepe is hangsúlyos, és segítségükkel válhatnak biztonságosabbá a börtönök.

2021. JÚNIUS 3.
Folyamatos megújulás
ZAL A MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
megújult a teljes büntetés-végrehajtási osztály
és az ügyvédi beszélő helyiségek, emellett a fogvatartotti részlegen zárkafelújításokat és átalakításokat hajtottak végre, az alagsorban pedig
modern szellőztető rendszer épült ki.
A kivitelezési feladatokba a lehető legnagyobb
arányban vonták be a bv. intézetben szabadságvesztésüket töltő elítélteket.

2021. JÚNIUS 8.
Agglomerációs értekezlet Baracskán
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A büntetés-végrehajtási szervezet II. számú agglomerációs központosítási körzetébe tartozó büntetés-végrehajtási szervek vezetőinek, illetve
a Bv. Holding Kft. és a körzet vonatkozásában érinÉVKÖNYV 2021

tett gazdasági társaságok ügyvezetőinek részvételével szakmai értekezletre került sor június
8-án, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet székhelyén, Baracskán.
Az agglomerációs együttműködés célja a büntetés-végrehajtási szervek eredményesebb humánerőforrás- és pénzügyi gazdálkodásának
elősegítése, valamint a szakmai működés hatékonyságának növelése, egységesítése.
A rendezvény nagyban hozzájárult a büntetésvégrehajtási szakmai tevékenység további fejlődéséhez a régióban.

Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Nagy Balázs bv. alezredes június 14-én megújította a két szervezet – közösség érdekében
végzendő tevékenységre irányuló – együttműködési megállapodását.
A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
és a kórház több éves együttműködésének köszönhetően a fogvatartottak és a személyi állomány is már számos alkalommal segített a kórház virágosításában, az udvarok rendezésében,
valamint előadást tartottak a Hospice részlegen.

A bv. intézet vezetése prioritásként kezeli a felújítási munkálatok során a fogvatartottak kivitelezésbe történő bevonását. A szakmai tanfolyamoknak köszönhetően elegendő számban áll
rendelkezésre képzett fogvatartotti munkaerő, így
a kőműves, a festő, a burkolási és a villanyszerelési tevékenység elvégzése során sincs szükség
külső vállalkozás igénybevételére, mindemellett
a szaktudást nem igénylő feladatok végrehajtásába bevont fogvatartottak munkavégzése is nélkülözhetetlen.

2021. JÚNIUS 16.

2021. JÚNIUS 18.

Férőhelybővítés a Váci Fegyház
és Börtönben

Sírkövek készültek két felvidéki
katonai temetőbe

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben szabadságvesztésüket töltő elítéltek már jelentős
tapasztalatokkal rendelkeznek a sírkőkészítés
területén, melynek legnagyobb volumenű eredménye a város I. világháborús katonai nyugvóhelyének, a Hősök temetőjének a rekonstrukciója volt, mintegy másfélezer sírkő újraöntésével.
Számos elismerést váltott ki a fogvatartottak
gondos munkája, így további helyszínekre is készültek még hasonló sírkövek. Ezt a folyamatos

2021. JÚNIUS 14.
Együttműködés a kórházzal
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója, Dr. Vácity József és a Heves

A büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt feladatként kezeli a férőhelybővítési programot,
melynek eredményeképp a hazai börtönök telítettsége 100% alá csökkent. Az elmúlt évek során folyamatos fejlesztésekkel, felújításokkal és
új épületek átadásával sikerült a jelentős eredményt elérni. A Váci Fegyház és Börtönben a korábban más funkciót betöltő helyiségek összenyitásával és teljes körű renoválásával létesültek
új férőhelyek.
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munkát látva kereste meg az intézetet a Krajczáros Alapítvány, akiknek a katonai hagyományőrző tevékenysége kiemelten a kárpát-medencei
magyar hadisírok felmérésére, dokumentálására és gondozására terjed ki. E munka részeként
készítettek a sátoraljaújhelyi elítéltek újabb 25
sírkövet a takcsányi (Stakcin) és a repejői (Repejov) temetőbe.

koztatta a sajtó munkatársait 2021. június 18án, Budapesten Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka.

2021. JÚNIUS 24.

Életet mentettek a váci fegyőrök

Zászlószalaggal ismerték el
a Budapesti Fegyház és Börtön
munkáját

Vért adtak a börtönőrök Tiszalökön

2021. JÚNIUS 18.
Soha nem látott mértékű fejlesztések
a magyar börtönökben
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtás történetének legjelentősebb fejlesztési programja valósult meg az elmúlt években, melynek okán megszűnt a börtönök túltelítettsége, fejlett biztonságtechnikai
eszközökkel nőtt a biztonság, innovatív informatikai alkalmazások bevezetésével emelkedett
a szakmai munka hatékonysága, korszerűsödtek a börtönépületek, megfiatalodott a szervezet gépjárműflottája és jelentős mértékben javultak a személyi állomány munkakörülményei
– többek között ezekről az eredményekről tájé-

2021. JÚNIUS 23.

2021. JÚNIUS 21.
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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részvételével, melynek során – a hagyományosak mellett – 2021-ben innovatív programokkal
is találkozhattak a táborozók. Az eseményre június 21-e és 25-e között került sor, 25 gyerek és
4 fiatal segítő közreműködésével.

egy személygépjármű balesetet szenvedett. Közelebb érve látták, hogy az autó vezetője a felborult kocsi alá szorult. A konvoj ekkor azonnal
félreállt és a személyi állományi tagok megkezdték az életmentést.
A biztonsági osztályvezető-helyettes a mentőszolgálattal – kiérkezésükig – folyamatos telefonos kapcsolatban állt. Az OMSZ instrukciói alapján a fegyőrök megemelték a balesetet szenvedett
járművet és a sérültet kiszabadították alóla. A rövid idő alatt kiérkező rendőrök átvették a helyszín biztosítását, a mentők pedig megkezdték
a férfi egészségügyi ellátását.

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete június 21-én véradó napot tartott a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol már hagyomány, hogy évente kétszer
véradással támogatják a segítségre szorulókat.
Ez alkalommal több mint 20 kolléga adott vért.
A 2021-ben első alkalommal megszervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat Nyíregyházi Területi Vérellátó Szervezetének munkacsoportja biztosította.

2021. JÚNIUS 21-25.
Gyermektábor Balassagyarmaton
BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Tizenharmadik alkalommal került megszervezésre tábor az intézetben dolgozók gyermekeinek

A Váci Fegyház és Börtön munkatársai éppen az
éves lövészeti gyakorlatról tartottak visszafelé –
csapatszállító buszokkal – Márianosztráról Vácra, amikor a Dózsa György úton észlelték, hogy

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Kőbányai Önkormányzat zászlószalagot adományozott a Budapesti Fegyház és Börtön részére. A kerület nagyrabecsülését kifejező jelképet
ünnepélyes keretek között, a Szent László Napok
június 24-ei nyitóprogramján tűzte fel a csapatzászlóra D. Kovács Róbert Antal polgármester.
Az adományozásról a kerületi képviselő-testület döntött, az intézettel évek óta fennálló, kiváló kapcsolat és szakmai együttműködés elismeréseként. A zászlószalagot Biczó László
bv. dandártábornok, intézetparancsnok vette át
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban.
A csapatzászló a hazához és a nemzethez való,
valamint a büntetés-végrehajtás ügye iránti hűséget kifejező jelkép, amely megtestesíti az állomány elismerését az esküben vállalt kötelezettségek feltétlen teljesítésében, illetve az önfeláldozó
szolgálatban és helytállásban.
ÉVKÖNYV 2021
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2021. JÚNIUS 25.
Éves lövészet és alkalmassági
vizsgálatok a Váci Fegyház és
Börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
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együttműködése keretében az intézmény 45 diákja, illetve a kísérő pedagógusok intézetlátogatáson vettek részt június 29-e és július 1-je között,
a rendészeti ágazati képzésben tanulók kötelező
nyári gyakorlata során.
nák kerültek a régiek helyére. Az épületrészeken
a bontás, a vakolás, a színezés, valamint a szigetelési munkálatok fogvatartotti munkaerő bevonásával történtek. A renoválás befejeztével, az
intézet patinás külsejével újra méltó helyet foglal el a nyíregyházi városképben.

2021. JÚNIUS 29.
Elsősegélynyújtási tréningen
a debreceni büntetés-végrehajtási
dolgozók
A hivatásos személyi állományi tagok évente kötelesek lövészeten részt venni, valamint ezzel
párhuzamosan egy fizikai állapotfelmérő alkalmával vizsgálják az állományi tagok erőnlétét.
A lövészet végrehajtása a márianosztrai lőtéren valósult meg, ahová buszokkal szállították
a végrehajtó állományt.

2021. JÚNIUS 28.
Befejeződött a nyíregyházi börtön
homlokzati felújítása

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állománya elsősegélynyújtási tréningen vett részt 2021. június 29-én. Bármikor
adódhat olyan szituáció, élethelyzet, amikor kollégát, társat vagy civil személyt azonnali elsősegélynyújtásban kell részesíteni annak érdekében, hogy az állapotát stabilizálni lehessen
a mentők kiérkezéséig. A tréning során a résztvevők elsajátították az újraélesztést az Ambubaba használatával, valamint megtanulták a defibrillátor kezelését.

Megújult a börtön „előszobája”
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. JÚNIUS 30.
Rendészeti nyílt nap
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BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. június 30-án a Békéscsabai SZC Nemes
Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnázium és Kollégiumban valamint
a gyulai Gellény Birtokon tartottak bemutatókat
a rendvédelmi szervek munkatársai, rendészeti nyíltnap keretén belül.
A rendezvényen a büntetés-végrehajtás, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai tartottak előadást.

Régóta terv volt, hogy a márianosztrai börtön
homlokzata után a főkapu belső része is megújuljon, modern, mégis a környezetébe, az ódon
falak közé illeszkedő képet kapjon.
Az ötlet kivitelezését a pandémiás időszak segítette, hiszen megvalósításával a tágas tér, a belépők közti szükséges távolság megtartása is biztosíthatóvá vált.

2021. JÚLIUS 2.
Agglomerációs értekezlet
Balassagyarmaton
BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. JÚNIUS 29 – JÚLIUS 1.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben jelentős felújítások történtek, melyek során a körletépület Bocskai utca
felőli arculata újult meg.
A régi vakolatréteget eltávolították, megtörtént
a hibás falazat javítása, illetve új ereszcsator-

Nyári gyakorlat a Büntetés-végrehajtás
Egészségügyi Központban

ÉVKÖNYV 2021

2021. JÚLIUS 1.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ,
valamint a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön július 2-án
adott otthont a büntetés-végrehajtási szervezet IV. számú agglomerációs központosítási körzetébe tartozó büntetés-végrehajtási intézetek
vezetői, valamint az érintett gazdasági társaságok ügyvezetői körében megtartott értekezletnek. Az agglomerációs együttműködés célja
a büntetés-végrehajtási szervek eredményesebb

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2021. JÚLIUS 9.

humánerőforrás- és pénzügyi gazdálkodásának
elősegítése, valamint a szakmai működés hatékonyságának növelése, egységesítése. Az öt intézetet és két gazdasági társaságot magába foglaló körzeti értekezlet – a büntetés-végrehajtás
napi aktuális kérdései mellett – az agglomerációt kiemelten érintő feladatokra összpontosított.

2021. JÚLIUS 3.
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9 fő büntetés-végrehajtási tiszt
tett esküt a Budai Várban
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának hallgatói ünnepélyes keretek
között tettek tiszti esküt a Budai Várban. Az esemény elöljárója Orbán Viktor miniszterelnök úr
és dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes,
belügyminiszter úr volt. A Büntetés-végrehajtási
Tanszéken 2021-ben 9 hallgató szerzett diplomát
és kapott tiszti kinevezést. A kollégák július 1-jén
kezdték meg szolgálatukat. A kormányfő ünnepi beszédében hangsúlyozta: a haza szolgálatára csak erős és érett emberek vállalkozhatnak,
akik tudják, mit jelent, milyen súlyos és értékes
a rend, a becsület és a bajtársiasság.

Új gépsor átadása a tököli
Duna Papír Kft.-ben
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

2021. JÚLIUS 5.
Pályaorientációs intézetlátogatások
Baracskán
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, továbbá a Jáky József
Technikum rendészeti ágazatán tanuló diákok június 21-én, illetve július 5-én pályaorientációs
látogatáson vettek részt a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai
objektumában.
A program célja az volt, hogy betekintést nyújtson a rendészeti szakon tanulók számára a büntetés-végrehajtás mindennapjaiba, továbbá felkeltse a diákok figyelmét annak érdekében, hogy
minél többen válasszák a büntetés-végrehajtási hivatást a szakképesítés megszerzését követően.

2021. JÚLIUS 8.
Pályaorientációs előadások
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A „Gyere a hűvösre” kampány szellemiségére épülő toborzást folytatott a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet. A büntetés-végrehajtási felügyelő szakmát népszerűsítő előadá-
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soknak, valamint a kutyavezetők és a műveleti
csoport bemutatóinak a Körmendi Rendvédelmi
Technikum adott otthont. Az oktatási intézmény
és a büntetés-végrehajtási intézet között régóta
hatékony az együttműködés, ennek köszönhetően a technikum által – a rendészeti ágazati képzésben érintett dunántúli oktatási intézmények
tanulói részére – szervezett nyári tábor keretében az intézet – más rendvédelmi szervekhez
hasonlóan – négy alkalommal kapott lehetőséget pályaorientációs előadások, illetve szakmai
bemutatók megtartására.

2021. JÚLIUS 9.
Bűnmegelőzés és toborzás
KISKUNHAL ASI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
INTÉZET

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnázium rendészeti szakos hallgatói részére – az utánpótlás érdekében – toborzó
program került megszervezésre. A gimnázium
diákjai bűnmegelőzési célú látogatást is tettek
a kiskunhalasi börtönben, ahol megismerkedhettek a büntetés-végrehajtási szervezettel, a felügyelői munkával és a rendszeresített kényszerítő eszközökkel.

Az Egészségipari Támogatási Program elindításakor elsősorban az önellátást tűzte ki célul
a Kormány az egészségipari termékek és alapanyagok terén, és ezt a kihívást kevesebb mint
egy év alatt sikerült teljesíteni számos területen
– mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben,
ahol a program keretében megvalósuló beruházást adott át 2021. július 9-én.
A Magyar Piszke Papír Kft. beruházása a Duna
Papír Kft. tököli székhelyén valósult meg. A Duna
Papír Kft. a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett fogvatartottak foglalkoztatását látja el közfeladatként. A támogatás
révén 700 millió forintos fejlesztést valósítottak
meg, amivel egy új – vírus- és baktériumölő hatással bíró – egészségügyi-higiéniai papírtermék
gyártása indult el, és amelyhez a kormány 550
millió forintos támogatást nyújtott.
ÉVKÖNYV 2021
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konyabbá tételére. Így született meg az SAP segítségével a büntetés-végrehajtásra „szabott”,
speciális vállalatirányítási rendszer. A fejlesztés eredményeként létrejövő új rendszer felhőalapú analitikai és riportolási modulokkal, valamint intelligens funkciókkal egyaránt rendelkezik,
így lehetővé teszi például a valós idejű adatanalízist és előrejelzést is.

2021. JÚLIUS 14.
Fogászat – Korszerűsítés
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PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben megújult a személyi állomány és a fogvatartottak fogászati ellátását biztosító fogorvosi
rendelő. Az új, korszerű kezelőszék beszerzése
mellett a fogászati helyiség teljes körű megújításon – nyílászárócsere, festés, burkolás – is átesett.

2021. JÚLIUS 14.
Jelentős nemzetközi díjat nyert
a Bv. Holding projektje
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Bv. Holding Kft. 2021. január elsején bevezetett csúcstechnológiás vállalatirányítási rendszerével elnyerte az SAP Quality Awards díját.
Az egyedülálló innováció eredményeként létrejött fejlesztéssel a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai számára már hatékonyan tervezhetők és hajthatók végre a beszerzési, termelési,
értékesítési folyamatok az ipari, a kereskedelmi
és a szolgáltatási területen egyaránt.
A Bv. Holding vállalatcsoport cégeinél korábban
eltérő szinten volt a digitalizáltság, az egyes vállalatok nem egységes folyamatok mentén működtek, különböző módon tartották nyilván például a termelési adataikat, a kapacitásaikat vagy
a kiadásaikat. Nagy szükség volt tehát a modell
racionalizálására, egységesítésére, költséghatéÉVKÖNYV 2021

noksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata írta ki
a fogvatartottak részére, melyre az ország bv.
intézeteiből több mint 500 db pályamunka érkezett. A szakterületek munkatársaiból összeállított zsűri a beérkezett tervek alapján a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben elhelyezett egyik
fogvatartott munkájának ítélte az 1. díjat.

2021. JÚLIUS 15.
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Saját fogvatartotti havilap indult
ÁLL AMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az állampusztai objektumban elhelyezett fogvatartottak saját kezdeményezésükre, illetve reintegrációs tisztjeik bátorítására saját havilapot
indítottak, ami a „LAPZÁRKA” nevet kapta. A hagyományteremtő jelleggel készült, hatoldalas
„sajtótermék” száz példányban került sokszorosításra, így az állampusztai objektum minden
zárkájába jutott egy-egy darab. Az esszéket, életmód tanácsokat, verset, rajzot, de még rejtvényt
is felvonultató első szám kizárólag a fogvatartottak munkáját dicséri. A reintegrációs tisztek
a lektorálás, illetve az informatikai kihívások megoldásával segítették a kezdeményezést.

2021. JÚLIUS 15.
Az alapvető jogok biztosának
látogatása
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben július 15-én tett hivatalos látogatást
Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, akit
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-vég-

rehajtás országos parancsnokának biztonsági
és fogvatartási helyettese, valamint az intézet
parancsnoka, Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes fogadott.
Dr. Kozma Ákos a 182 fő befogadására alkalmas intézet elhelyezési körletrészét, a Skype-hívások végrehajtásának biztosítására kialakított
helyiséget, az imatermet és a főzőhelyiséget tekintette meg, emellett ellátogatott a Bv. Holding
Kft. debreceni kirendeltségén működő üzembe
is, ahol bemutatásra került az egyszer használatos egészségügyi védőfelszerelések gyártása,
valamint tájékozódott az aktuális és jövőbeli feladatokról.
A látogató csoport tagjai megtekintették a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló zárkákat, valamint interjút készítettek a személyi állomány
tagjaival, illetve a fogvatartottakkal.

2021. JÚLIUS 27.
Sopronkőhidáról érkezett
a győztes maszkterv
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A „Tervezz maszkot!” elnevezésű kreatív pályázatot a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-

2021. JÚLIUS 28.
A bútorgyári tűz hőseire emlékeztek
a Szegedi Fegyház és Börtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Harminchárom éve Szeged egyik legnagyobb
tüzéhez riasztották a mentőket és a tűzoltókat

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

az akkori Alföldi Bútorgyár Cserzy Mihály utcai
csarnokába. A szerencsétlenség következtében
a tragédia napján hárman vesztették életüket:
Kovács Hegedűs Gábor bv. őrnagy, Szalay Árpád bv. alhadnagy és egy fogvatartott. A hősök
emlékét márványtábla őrzi a Szegedi Fegyház
és Börtön aulájában. A tragédia évfordulóján –
július 28-án – az intézet dolgozói katonai tiszteletadással megkoszorúzták az emlékhelyet és
a Belvárosi Temetőben lévő sírhelyüket.

tosító boltot. Továbbá ellátogatott a Bv. Holding
Kft. nyíregyházi kirendeltségén működő üzembe, ahol fogvatartotti munkáltatással orvosi védőruházatot, sík textíliát és lepedőket gyártanak.
Az intézet parancsnoka tájékoztatást adott az intézetben folyó szakmai munkáról, az aktuális és
jövőbeli feladatokról.

A rendezvényt Dr. Erdő Péter bíboros, prímás
nyitotta meg. Az eseményen Kocsis Fülöp érsekmetropolita és Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint Zagyva Richárd,
a Magyar Katolikus Karitász igazgatóhelyettese
is beszédet mondott.

2021. AUGUSZTUS 2-13.
Nyári tábor
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TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

Az alapvető jogok biztosának
látogatása

Sok kolléga számára jelentős nehézséget okoz
a gyermekek nyári szünidőben történő elhelyezése, melyhez 2021-ben is sikerült segítséget
nyújtani. A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a Duna Papír Kft. által közösen ismét megszervezésre került a napközis nyári tábor augusztus 2-ától 13-áig, a kollégák 6 és 14
év közötti gyermekei részére.
A gyermekek részére számos színes program
állt rendelkezésre, így többek között kirándultak a Szigetszentmiklósi Úszóláp Tanösvénynél,
a Szigethalmi Vadasparkban és Emese Parkban,
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt
a Mesemúzeumban, továbbá vezetett kenutúrán
a Kis-Dunán. Volt arcfestés, kézműveskedés és
kincskereső játék. A szórakoztató programok

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. AUGUSZTUS 2.
Sátoraljaújhelyi fogvatartott munkája
is látható az „Ezerarcú szeretet”
című tárlaton
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Dr. Kozma Ákos 2021. július 29-én a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tett hivatalos látogatást, akit Schmehl
János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint az intézet mb. parancsnoka, Kárdási József bv. ezredes fogadott.
Dr. Kozma Ákos a 195 fő befogadására alkalmas
intézetben megtekintette a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló körleteket, az intézetben működő konyhát és a fogvatartottak ellátását biz-

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
alkalmából három időszaki kiállítás nyílt meg
augusztus 2-án, a Pesti Vigadóban: a Görögkatolikus Metropólia „Orcád világossága” című kiállítása, mely a görögkatolikus egyház világába és
művészetébe vezeti be az érdeklődőket; az esztergomi Keresztény Múzeum „Legyetek tanúim”
című tárlata, ami az 1938-as kongresszus relikviáit mutatja be; a Katolikus Karitász „Ezerarcú
szeretet” című kiállítása pedig az egyház karitatív
küldetését ismerteti. Ez utóbbi anyagába került
beválogatásra a sátoraljaújhelyi börtönkápolna
enteriőrjét bemutató makett, más bv. intézetek
börtönpasztorációs tevékenységének keretében
készült alkotásokkal együtt.

mellett kiemelt figyelmet fordított az intézet az
ismeretterjesztő, rendvédelmi szervek tevékenységét megismertetető események szervezésére
is, így a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével közlekedésbiztonsági felvilágosítással egybekötött motoros bemutató keretein
belül ismerkedhettek meg a gyerekek a közúti
közlekedés szabályaival, valamint a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság jóvoltából a vízi
közlekedés szabályait és a vízi sportok veszélyeit bemutató előadáson, illetve a vízirendészet
munkáját szemléltető motorcsónakos bemutatón vettek részt.

2021. AUGUSZTUS 9.
Tizedik digitális írástudás tanfolyam
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Immáron tizedik alkalommal indult digitális írástudás tanfolyam a fogvatartottak részére 2021.
augusztus 9-én, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetben.
A tanórákon az alapvető szövegszerkesztési és
táblázatkezelési programok működését, a hálózatok alapismereteit, valamint az elektronikus levelezést tanulhatják meg a fogvatartottak a számítógépekkel felszerelt közösségi teremben.
ÉVKÖNYV 2021
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tentikus forrásból értesülhetnek a személyi állományi tagok az őket érintő aktuális hírekről, információkról. Ebben a zárt rendszerű, kizárólag
bv. dolgozók számára elérhető okosalkalmazásban sok vizuális tartalommal találhatják meg az
egész szervezetet, illetve a saját szolgálati helyüket érintő fontos információkat.

2021. AUGUSZTUS 17.
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2021. AUGUSZTUS 20.

Börtönben született Aura és öt testvére

2021. AUGUSZTUS 19.
Elérhető a BvNews mobilalkalmazás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Új telefonos applikációt fejlesztett a büntetés-végrehajtási szervezet saját kollégái részére. Ezen
a közvetlen csatornán keresztül első kézből, auÉVKÖNYV 2021
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Emlékezés országalapító Szent
Istvánra a Csillagbörtön kápolnáiban

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kölyökkutyák – akiknek szülei szintén a büntetésvégrehajtás szolgálatában állnak – jöttek világra a pálhalmai bv. intézet kutyatelepén. A 3 szuka és 3 kan közül már most kiemelkedik az Aura
hívónévre hallgató egyik kutyus. A büntetés-végrehajtás „kölyökkutya programjában” tenyésztett
10 hetes németjuhászokat a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben képzik ki.
A büntetés-végrehajtás 2017-ben indított „kölyökkutya programjának” köszönhetően ma már
biztosított a kiváló vérvonalú, magas képzettséggel bíró szolgálati eb-utánpótlás nevelése a hazai börtönökben.
A saját tenyésztés egyik nagy előnye, hogy
a kutya szó szerint beleszületik ebbe a speciális
munkavonalba, így később könnyebb kezelhetőség, illetve hatékonyabb együttműködés érhető
el az eb és kutyavezető gazdája között.

rült sor. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben évek óta nagy teret
kap az állomány- és családbarát programok, rendezvények megvalósítása, ezáltal az intézet vezetése a munka és a magánélet közötti egyensúly fenntartását próbálja elősegíteni.

SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. AUGUSZTUS 20.
Ünnepi kenyérszentelés
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Augusztus 20-án – Szent István király napján –
ünnepi katolikus liturgiát tartott Nagy Imre börtönlelkész a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet imatermében.
A női fogvatartottak új énekeket tanultak meg
az ünnep előtti foglalkozásokon, majd ezeket adták elő a szertartáson. A börtönlelkész a liturgia keretében megáldotta és megszentelte az
új kenyeret, amelyet a szertartás után kiosztott
a résztvevők között, illetve a szolgálatban lévő állományi tagok asztalára is került belőle. Az eseményen méltó módon emlékeztek meg az államalapítás ünnepéről.

Ünnepi szentmisével vette kezdetét a Szegedi
Fegyház és Börtön Szent Jobb Lator Kápolnájában az augusztus 20-ai rendezvény. Ilyenkor
az elítéltek katolikus körének foglalkozása az új
kenyér áldásával kezdődik, versekkel, az államalapításról szóló történetekkel készülnek az istentiszteletre. A misét főtisztelendő Kretovics
László atya celebrálta. A rendezvény Szent István király imájával fejeződött be, amely a szeretetről, az alázatról és az akaratról szól.
Nagyfán – a Kálvin Kápolnában – a református
hitű elítéltek is ünnepi istentiszteleten emlékeztek a jeles évfordulóra.

2021. AUGUSZTUS 25.
Szolnok egyik családbarát
munkahelye
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet pályázatot nyújtott be a „Szolnok
Családbarát Munkahelye” című pályázatra, amelyet megnyert. A díjátadóra augusztus 25-én ke-

2021. AUGUSZTUS 25-30.
A SZIN-en toboroz a Csillagbörtön
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Szegedi Fegyház és Börtön dolgozóinak munkájával és a börtönélettel ismerkedtek 2021. augusztus 25-étől 5 napon keresztül a Szegedi Ifjúsági

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Napokra látogató vendégek. A Szegedi Fegyház
és Börtön és a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága fesztiválon való bemutatkozásának elsődleges célja volt, hogy az érdeklődők
széles köre kapjon hiteles képet a büntetés-végrehajtási személyi állomány hivatásáról, továbbá a szervezet működéséről.

2021. AUGUSZTUS 31.
Megemlékezés a Bibliatársulatok
Világszövetségének 75 évvel ezelőtti
megalakulásáról
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. AUGUSZTUS 28.

68

Fogvatartottak takarítottak
az Érsekkertben

negyedik alkalommal szervezte meg a kétnapos
eseményt, ahol a rendvédelmi szervek látványos
szakmai bemutatói mellett színes családi programokkal várták az érdeklődőket.
A rendezvény látogatói betekintést nyerhettek
a Gyűjtő 125 éves történetébe és aktuális szakmai tevékenységébe. Az intézet a büntetés-végrehajtási hivatás megismertetése és népszerűsítése céljából bemutatta a szolgálatteljesítés során
használt rendszeresített eszközöket, mintazárkát
rendezett be, valamint tájékoztatást adott a felvételi követelményekről és a rendvédelmi életpálya lehetőségeiről.

HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. SZEPTEMBER 1.
Oktatózárka kialakítása
és átadása Derecskén
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 2008-ban indította el a „Börtön a városért”
programot azzal a céllal, hogy erősítse mind
a fogvatartottak, mind az intézet közösségi szerepvállalását, illetve elősegítse az elítéltek reintegrációját. Ez alatt az idő alatt már több mint
száz alkalommal vett részt az intézet Eger megszépítésében. A „Börtön a városért” program részeként fogvatartottak végeztek parkgondozási
feladatokat az Egri Bikavér Ünnep helyszínén,
az Érsekkertben.

A Bibliatársulatok Világszövetségének 75 évvel
ezelőtti megalakulása alkalmából 2021. augusztus 31-én hálaadó napra került sor a baracskai
börtönkápolnában. Ennek során hálaadó istentiszteletet tartottak, továbbá Szénási Jonathan
Sándor intézeti református lelkipásztor meghívására mondott beszédet Dr. Pecsuk Ottó református lelkipásztor, a Magyar Bibliatársulat igazgatója és Tímár Gabriella református lelkipásztor,
a Bibliamúzeum igazgatója.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön – a Börtönmúzeummal közösen – oktatózárkát és szaktantermet alakított ki és szerelt fel a rendvédelmi
szakképzésben részt vevő diákok számára a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum
és Kollégiumban. Az ünnepélyes átadóra a szep
tember 1-jei tanévnyitó után került sor.

2021. SZEPTEMBER 1.
Az elődök dicsősége fény
az utókor számára
NEMZETI KÖZSZOLGÁL ATI EGYETEM

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara különleges rendezvénysorozattal
készült a 2021-es Alumni Fesztiválra. A 25 és
a 40 éve végzett hallgatókat, valamint az egykori Rendőrtiszti Főiskola első végzett évfolyamát
is köszöntötték a Ludovika Főépületben rendezett ünnepségsorozat keretében. Az emléklapok
átadása mellett többen miniszteri elismerésben
részesültek, majd pódiumbeszélgetésekkel és
zenével ünnepeltek az NKE Rendészettudományi Karának és elődintézményének jelenlegi és
korábbi hallgatói az Orczy-parkban.

2021. SZEPTEMBER 2.
Fél évszázada töretlen fejlődés útján
a rendőrtisztképzés
NEMZETI KÖZSZOLGÁL ATI EGYETEM

2021. AUGUSZTUS 31.
Kőbányai Rendvédelmi Napok
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Kőbányai Rendvédelmi Napokon mutatkozott
be a Budapesti Fegyház és Börtön augusztus végén. A X. kerületi önkormányzat 2021-ben tizen-

A rendészeti felsőoktatás 50 éves múltja alkalmából – ünneplő programsorozat keretében – emléktábla avatással, tudományos konferenciával,
ÉVKÖNYV 2021
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ünnepi állománygyűléssel és a köz rendjéért életüket vesztett hősök emlékművének megkoszorúzásával tisztelgett a fél évszázados múlt előtt
az NKE Rendészettudományi Kar.
Az emléktáblát Koltay András, az NKE rektora
és Kovács Gábor r. dandártábornok, az RTK dékánja leplezte le a Rendészeti Oktatási Épület és
Kollégium aulájában.
Az állománygyűlésen bemutatták az „50 éves
a rendészeti felsőoktatás” című jubileumi kiadványt, 75. életéve alkalmából tanulmánykötettel
köszöntötték Németh Zsolt ny. r. ezredes, egyetemi docenst, míg Christián László r. ezredes, oktatási rektorhelyettes bemutatta a Magyar Rendészet című folyóirat – erre az alkalomra készített
– különszámát. A nap programja „A közrendért,
a haza biztonságáért életüket vesztett hősök” emlékművének megkoszorúzásával zárult.

nak a találkozójára, amelynek keretében szakmai
megbeszélést tartottak a szabálysértési törvény
változásainak következtében kialakult kapcsolódási pontokról.
A konzultáción résztvevők ismertették a szakterületük vonatkozó szabályait, amelynek célja
a közös eljárásrend kialakítása volt, a szabálysértési törvényben meghatározott esetekre vonatkozóan.

2021. SZEPTEMBER 4.
Tisztelgés Szent Adorján emléke előtt
ZAL A MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. SZEPTEMBER 3.

Bencés Apátság romjainál is koszorúzást tartott
az esemény alkalmából.
A koszorúzást követő tudományos konferencia
előadói között köszönthettük Dr. Szovák Kornélt,
az MTA doktorát, az ELKH-BTK Moravcsik Gyula Intézet igazgatóját, PhD Ritoók Ágnest, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti tár igazgatóját,
Várkonyi Zsolt Kristófot, a Büntetés-végrehajtás
Tudományos Tanácsának titkárát és Dr. Somorjai
Ádám OSB-t, a vallástudományok kandidátusát.
A konferenciát megtisztelte Dr. Sabjanics István
PhD, r. dandártábornok a Belügyi Tudományos
Tanács titkára.

2021. SZEPTEMBER 4.

Szakmai konzultáció
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Templomos séta Sátoraljaújhelyen
a Börtönmúzeum szervezésében

2021. szeptember 3-án került sor a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet nyilvántartó
csoportjának és a Pécsi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályáról érkező delegációjá-

SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. szeptember 4-én felszentelésének 240. esztendejét ünnepelte a Zalaapáti községben található Szent Adorján-templom. A jeles alkalomra
hazánk büntetés-végrehajtási intézeteinek több
mint félszáz kollégája zarándokolt el. Az eseményen érseki misét celebráltak, melynek zárásaként a zarándokok megkoszorúzták Szent Adorján emléktábláját.
A büntetés-végrehajtási szervezet, Zalavár Köz
ség Önkormányzata, a Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány és a Belügyi Tudományos Tanács
társrendezésében szeptember 4-én, a Zalavári
ÉVKÖNYV 2021

A 15. Ars Sacra Fesztivál „Templomos séta Sátoraljaújhelyen” című programját szervezte meg
a Börtönmúzeum 2021. szeptember 4-én.
A fesztivál különleges volt abban a tekintetben,
hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
kísérőrendezvényeként még nagyobb figyelem
irányult a vallási értékeket bemutató eseményre.
Ehhez a dupla alkalomhoz kapcsolódva, a Börtönmúzeum megszólította a helyi történeti egyházak képviselőit, hogy mutassák be templomaikat egy tematikus, vezetett séta keretében.
A séta útvonala olyan istentiszteleti helyeket is
érintett, amelyek ritkán vagy egyáltalán nem lá-
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togathatók a szélesebb közönség számára, így
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön kápolnája is megtekinthető volt Zagyi Péter bv. őrnagy
kalauzolásával, sőt innen indult a séta, melynek
keretében négy óra alatt 10 helyszínen mutatták
be a lelkipásztorok, papok és helytörténészek
az egyes helyszínek történetét, érdekességeit.

2021. SZEPTEMBER 6.
A fogvatartottak kérdezhettek
ÁLL AMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Speciális körülmények között, de mind a solti,
mind az állampusztai objektum fogvatartottjai
jelen voltak a fogvatartottak részére megrendezett fórumon, minden zárkából 1-2 fővel, közel 100-an. A bv. intézet parancsnokhelyettesei

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

vezették az eseményt, rajtuk kívül az osztályvezetők, a reintegrációs tisztek, a nyilvántartási osztályvezető, az egészségügyi ápoló, a pszichológus, a pártfogó és a bv. ügyész vettek részt
a rendezvényen. A fórumon a távolságtartás és
a maszkhasználat kötelező volt.

2021. SZEPTEMBER 6.
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Színház a börtönben
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 30 fő fogvatartott tekinthette meg a Móricz Zsigmond Színház színészei által színpadra vitt, Arany János és Petőfi Sándor
levelezéséből összeállított, dramatizált, élőzenével kísért előadást. A Rák Zoltán rendezésében
– Arany János születésének 200 éves évfordulójára – íródott darab a Kaleidoszkóp fesztivál különdíjas produkciója. A reintegrációnak szerves
része a kulturálódási lehetőségek biztosítása. Az
intézet fontosnak tartja bemutatni a fogvatartottak részére, hogy a szépirodalmi művek is rejtenek magukban – a nyíregyházi Vidor fesztivál jelmondatának megfelelően – humoros elemeket.

Az elismeréseket – a kollégák szavazatai alapján – az említett intézetek megbízott parancsnoka, parancsnoka, valamint a Duna Papír Kft. ügyvezető igazgatója adta át.

2021. SZEPTEMBER 9.
Hat fogvatartott, száz tál étel,
száz ember mosolya
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET

nokat Gondozó Központ otthontalan lakói számára történő felajánlás céljából.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 4 alkalommal vehettek részt
fogvatartottak jóvátételi programban az EFOP
„Fogvatartottak reintegrációja” című projekt keretében. Az intézet és a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet kapcsolata több évvel ezelőtt kezdődött, az eltelt idő alatt
számos – jóvátételi program keretén belüli – felajánlással örvendeztették meg a fogvatartottak
a gondozó központ lakóit.

2021. SZEPTEMBER 11.
Családi nap a kiskunhalasi börtön
dolgozói részére
KISKUNHAL ASI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. SZEPTEMBER 10.
Mesekönyvet írtak az elítéltek
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az EFOP–1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű kiemelt projekt keretében jóvátételi szándékkal készült mesekönyv kéziratát adták át az elítéltek,
„Lélekmesék” címmel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet hat – konyhán dolgozó – fogvatartottja önként vállalkozott 100 adag egytálétel
elkészítésére, a Magyar Vöröskereszt BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Szervezete Hajléktala-

2021. SZEPTEMBER 7.
Az Év Foglárja-díj átadása Tökölön
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

Adorján-nap alkalmából átadták az Év Foglárja
díjakat a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben és Duna Papír Kft.-ben szolgálatot teljesítők számára.

illusztrációik csaknem két hónap alatt készültek
el. A kéziratot a Bárka Alapítvány intézményvezetője, Jeney-Tauzer Katalin vette át, aki kifejezte köszönetét a gondozottaik nevében.

A szerzők kifejezetten a Bárka Alapítvány lakóinak írták a meséket. A Bárka Alapítvány küldetése a fogyatékkal élő felnőttek gondozása és foglalkoztatása. A 141 oldalas mesekönyv 49 elítélt
közös munkájának az eredménye. A 24 mese és

2021. szeptember 11-én megrendezésre került
az első családi nap a kiskunhalasi börtön dolgozói és azok családtagjai részére.
A rendezvényen számos programon vehettek
részt a felnőttek és a gyermekek egyaránt. A rendezvény a sóstói horgászversennyel kezdődött,
majd Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes, intézetparancsnok asszony köszöntötte a résztvevőket és átadta az év smasszere díjat a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó Gál Zsolt bv. főtörzsőrmester részére. A megnyitó után a főzőverseny résztvevői nekiálltak a szarvaspörkölt elkészítésének, közben elkezdődött a Szegedi Fegyház és
Börtön állományának kutyás és műveleti csoportos bemutatója. A résztvevők a kiskunhalasi
tűzoltóság emelőkosaras gépjárművéről a magasból is körülnézhettek. A helyszínen még az
ÉVKÖNYV 2021
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alábbi programokon lehetett részt venni: arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, kényszerítőeszköz-bemutató, air soft lövészet, kötélhúzás, pingpong, csocsó. A kiváló együttműködés keretében
a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház is kitelepült
a családi napra, illetve a Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum Dékáni Árpád Technikumának hallgatói
is képviselték magukat. A nap tombolahúzással,
illetve a horgász- és a főzőverseny nyerteseinek
díjazásával zárult.
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lis programmal érkeztek, melynek során a tanúságtételek közötti átkötéseket a „Nem adom fel”
zenekar szolgáltatta.

Anna Bibliakör és Rózsafüzér Társaság, valamint
a Szent Jeromos Bibliakör, így mindkét objektum
saját gyülekezettel rendelkezik. A találkozók során
a fogvatartottak – a liturgiákat követően, a börtönlelkész segítségével – a Szent Bibliából kiválasztott részről folytatnak kötetlen beszélgetést
és értelmezik a tanításokat. Ez utóbbi az évente
rendszeresen megrendezett országos bibliavetélkedőnél nagy előnyt jelenthet.

2021. SZEPTEMBER 13.
A sikeresebb reintegráció érdekében
becsengettek
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. SZEPTEMBER 13.

2021. SZEPTEMBER 13.
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Kültéri wellness részleggel bővült
a büntetés-végrehajtási szervezet
igali szállodája

Nem adom fel koncert és tanúságtétel
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Az évek óta eredményesen szervezett börtöncursillok és ultreyak az elítéltek között nagy népszerűségnek örvendenek. Ezeket az eseményeket
szolgálta a börtöncursillos titkárság tagjainak látogatása a sátoraljaújhelyi intézetben, akik olyan
cursillosokat is megszólítottak, akik életük során megjárták a rács másik oldalát, így még hitelesebben tudtak megtérésükről és ennek nyomán felemelkedésükről tanúságot tenni. 2021.
szeptember 13-án egy olyan hitéleti és kulturáÉVKÖNYV 2021

Szeptember 13-ától indult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben az EFOP 3.7.1-17-201700001 azonosító számú, „Aktívan a tudásért” című
projekt, melynek keretében 15 fő fogvatartott részére – első körben – digitális kompetenciafejlesztő programot valósítanak meg, 150 órában.
A képzésben hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem
rendelkező felnőttek vesznek részt. Az oktatás
különböző modulokra tagozódik, ahol a fő feladat
a matematikai alapműveletek fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése, valamint a választékosabb szóbeli és írásbeli kommunikáció elsajátítása. Alapvető cél az informatikai jártasság
kialakítása, elsősorban az online oktatási felületek biztonságos használata érdekében.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában lezárult fejlesztést követően kültéri wellness részleggel bővült a vendégek által igénybe vehető
szolgáltatások köre.
Az Igalon található szálloda parkjában – a rendvédelemben egyedülálló – wellness részleg kapott
helyet, mely egy 10x3 méteres, feszített víztükrű,
fűthető, ellenáramoltatóval felszerelt medencét,
egy tízfős jakuzzit és gyermek pancsolót is magába foglal.
A csendes, nyugodt környezetben – a pihenni
vágyók részére – rendelkezésre áll egy szaunaház is.

2021. SZEPTEMBER 14.
Bővült a lelki gondozás palettája
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A hitgyakorlás támogatására a Veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetben megalakult a Szent

2021. SZEPTEMBER 14.
Dobogós helyezés a BM Országos
Judo Bajnokságán
K ALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A makói Erdei János Városi Sportcsarnok adott
otthont 2021. szeptember 14-én a BM Országos
Judo Bajnokságának, amelyen 19 belügyi szerv
80 versenyzője (24 fő nő és 56 fő férfi) állt tatamira. A versenyt a férfiaknál három, a nőknél
egy korosztályban, korosztályonként 6-6 súlycsoportban rendezték meg.
A viadalon a Kalocsai Fegyház és Börtön műveleti segédelőadója, Szabó István bv. őrmester
újoncként lépett a küzdőtérre, ahol a 35 év feletti korosztályban, +100 kg kategóriában az előkelő harmadik helyet szerezte meg.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2021. SZEPTEMBER 15.
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a jogi egyetemek
és jogi karok oktatóit, hallgatóit, az egészségügyi
tématerületet képviselő tisztiorvosi, járványügyi
szakembereket, rendészeti doktoranduszokat, illetve más, a konferencia interdiszciplináris voltát erősítő kutatóintézetek, szakterületek képviselőit, az Országos Kriminológiai Intézet kutatóit
és a Belügyi Tudományos Tanács elnökségének
tagjait, titkárait.

Egyetemi hallgatók szakmai
intézetlátogatása
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének 3 oktatója és 7 diákja vett részt szakmai intézetlátogatáson a Váci Fegyház és Börtönben.
A hallgatókat az intézet parancsnoka fogadta,
aki bemutatta a Váci Fegyház és Börtön sajátosságait és ismertette az épületegyüttes különleges
történetét. Az előadást a büntetés-végrehajtási
osztály munkatársainak prezentációja követte,
a reintegrációs szakterület informatika alrendszereinek gyakorlatáról. A hallgatók az intézet bejárása során megtekinthették a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló részleget, különös figyelmet
fordítva a speciális reintegrációs csoportokra.

2021. SZEPTEMBER 15-16.
Online konferencia a BvOP-n
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

„Kiemelten sikeres védekezés a koronavírus ellen
- a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és
jó gyakorlatai” címmel konferenciát rendezett a
büntetés-végrehajtási szervezet. A tudományos
online konferencia résztvevői között találhattuk
a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusait,

2021. SZEPTEMBER 15-16-17.
Pályaválasztási Kiállítás
és Szakmabemutató
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. szeptember 15-16-17-én kiállítóként vett
részt a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a 20. jubileumi Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutatón. A bv. intézet toborzó asztalánál az érdeklődők tájékoztatást kaptak a szakmai
tevékenységekről, illetve a felvételi eljárás általános és speciális feltételeiről. A cél, hogy a kaposvári börtönben is megfelelő számú, képzett szakember álljon rendelkezésre, ezért a folyamatos
utánpótlás érdekében az intézet kiemelt feladatának tekinti a pályaválasztás előtt állók, valamint a pályamódosításra vállalkozók rendszeres
tájékoztatását az elérhető álláslehetőségekről.

16-án a Református Temető sírjait. Az elítéltek
szabadnapjaikon – megközelítőleg ötezer négyzetméteren – tették rendbe a régi sírokat, utakat.
A munkában olyan fogvatartottak vehettek részt,
akiknek magaviselete kifogástalan és emellett
munkát is végeznek. A református egyház részéről Ritter Nándor lelkész úr áldotta meg a munkát végzőket és tartott rövid istentiszteletet.

2021. SZEPTEMBER 16.
Szociális készségfejlesztés
Kaposváron
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. SZEPTEMBER 16.
A konferenciát előadásokkal tisztelték meg
a magyar büntetés-végrehajtási szervezettel kiemelkedően jó szakmai kapcsolatot ápoló Visegrádi Négyek, valamint Ausztria és Románia
büntetés-végrehajtási szervezeteinek országos
parancsnokai, illetve képviselői, továbbá a társ
rendvédelmi szervek és az általuk kijelölt szakterületek előadói, a magyar fegyveres és rendvédelmi szervek, a polgári hatóságok, az államigazgatás és a közigazgatás szakértői.
A nemzetközi konferencia rangját emelte, hogy
közel 50 ország meghívott nagykövetségeinek,
konzulátusának munkatársai követhették figyelemmel az előadásokat, melyeket csaknem 200
fő érdeklődő hallgatott online módon, a konferenciát követően pedig a Belügyi Szemle online
felületén és a Börtönügyi Szemlében a prezentációk szerkesztett változatai jelentek meg.

Elítéltek takarították a sírokat
a Református Temetőben
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 28 elítéltje takarította 2021. szeptember

Lezárult a 18. kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozás az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt keretében, a kaposvári bv. intézet
EFOP tanácsadójának vezetésével.
A 60 órás foglalkozássorozat témája az életvezetésre és az agressziócsökkentésre irányult.
Az egyéni életvezetési készségek fejlesztése, az
egészséges életmód tudatos választása, a káros szenvedélyek kockázatainak csökkentése,
a stressz negatív hatásának kezelése kiemelt célként fogalmazódott meg. A csoportfoglalkozások során a résztvevők motivációt és eszközöket
ÉVKÖNYV 2021
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kaptak arra is, hogy képessé váljanak a kontrollvesztéssel járó helyzetek azonosítására, agresszív
viselkedésük fokozatos leépítésére és az erőszakmentes kommunikáció alapjainak elsajátítására. A kompetenciák fejlesztése segítséget nyújt
a szabadulás utáni sikeresebb társadalmi vis�szailleszkedésben, a bűnismétlés elkerülésében.

2021. SZEPTEMBER 20.
Korszerűsítés a „B” objektumban
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A programon részt vevő szervek tagjai megismerkedhettek a napi szolgálati feladatok ellátása során használt rendszeresített eszközökkel,
felszerelésekkel, illetve bepillantást nyerhettek
a katasztrófavédők, a rendőrök és a börtönőrök
munkájába.

2021. SZEPTEMBER 19-25.
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mai felkészültségük és hivatástudatuk rendkívül
fontos szerepet játszik az újonnan felszerelt kollégák felkészültségének erősítésében és az állomány megtartásában.
A szakmai napok célja – a tanulói állomány alapos vizsgafelkészítése mellett – az intézeti gyakorlatok egységes, magas színvonalon történő szervezése, végrehajtásának elősegítése és
a tapasztalatcserék biztosítása.

Világbajnok a BVOTRK-n

2021. SZEPTEMBER 23.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

IV. Börtönlelkészi találkozó

Kincses Kristóf a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központjának szakácsa részt vett a 2021. szeptember 19-25. között megrendezett WUAP világbajnokságon, ahol felhúzás számban, az Open
korcsoportban, 100 kg-os kategóriában, 275 kgos teljesítményével világbajnok lett.

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fogvatartotti munkaerő bevonásával újult meg
a Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumának lábazati szigetelése 2021 szeptemberében.
A négymillió forint értékű felújításon nyolc elítélt
– közel három hétig – dolgozott.
A szigetelési munkálatok jelentősen javították
a „B” objektumi panelépület páratechnikai és energetikai adottságait. A külső korszerűsítés megtakarítást eredményezett a fűtési szezonban.

2021. SZEPTEMBER 22.
Újból az instruktoroké volt a főszerep
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2021. SZEPTEMBER 21.
Bemutató az MRK Családi napon

ÉVKÖNYV 2021

2021. szeptember 23-án a Baranya Megyei Bv.
Intézet adott otthont a Református Börtönlelkészi Szolgálat IV. találkozójának, ahova az ország
több intézetéből érkeztek a résztvevők.
A program rendhagyó igei köszöntéssel kezdődött, melyet Pál Tamás, a pécsi bv. intézet református lelkésze fogalmazott meg. A résztvevők
beszámoltak tevékenységeikről, majd Szénási
Jonathan Sándor, szolgálatvezető tájékoztatta
a jelenlévőket az aktualitásokról és a jövőbeni
tervekről. Az esemény zárásaként a résztvevők
a szolgálatait befejező Schönberger András főrabbi kíséretében meglátogatták az intézet közelében található zsinagógát.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. SZEPTEMBER 23 – OKTÓBER 20.

Szeptember második hétvégéjén találkozhattak
a rendvédelmi szervek kötelékében dolgozó kollégák egymással, szórakozhattak együtt családtagjaikkal. A Magyar Rendvédelmi Kar által szervezett, évek óta nagy hagyományokkal bíró MRK
Családi napnak 2021-ben – Miskolcon – az Avalon Park adott otthont.

Tűzoltók a börtönben
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Újabb instruktori szakmai nap került lebonyolításra az oktatási központban. Az instruktorok által képviselt értékek, támogató jelenlétük, szak-

A Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyismereti foglalkozást, szituációs begyakorló és
parancsnoki ellenőrző gyakorlatot szervezett a
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
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szeptember 23-a és október 20-a között, melynek
célja az intézet helyszínének megismerése volt.
A helyismereti foglalkozásokon a tűzoltók megismerkedtek a létesítménnyel és annak sajátosságaival, hogy egy esetlegesen előforduló tűzeset
vagy műszaki mentés alkalmával megfelelően felkészülve tudjanak segíteni. A helyismereti foglalkozásokon 20 tűzoltó vett részt, melyek során
bemutatásra kerültek az intézet tűzvédelmi berendezései és vízvételi helyei.
A szituációs gyakorlaton a tűzoltók egy feltételezett káreseményt számoltak fel úgy, hogy az
intézet napirendjében meghatározott feladatok
végrehajtása nem ütközött akadályba. A feladatot rövid időn belül sikeresen, szakszerűen teljesítették a gyakorlaton lévő tűzoltók.

jogász mindvégig a forradalom tisztaságát képviselte, és a bíróság előtt is vállalta: „inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni”.
Az ünnepségen dr. Zakhar Tibor bv. ezredes,
intézetparancsnok köszöntötte a résztvevőket,
majd Bányai Gábor – országgyűlési képviselő –
ünnepi beszédben méltatta dr. Szobonya Zoltán
életútját, ezt követően megemlékeztek az 1956os forradalom és szabadságharc Bács-Kiskun
megyei mártírjáról.
A dr. Szobonya Zoltán emlékérmet idén dr. Bank
Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja kapta. Az emléknap a Szobonya-emléktábla koszorúzásával zárult.

2021. SZEPTEMBER 24.

Az Országos Bírósági Hivatal
vendégei a váci intézetben

Az ’56-os jánoshalmi hős emléke

2021. SZEPTEMBER 27.

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1958. szeptember 29-én végezték ki a kecskeméti börtönben dr. Szobonya Zoltánt, az 1956-os
forradalom és szabadságharc egyik Bács-Kiskun
megyei vezetőjét. Az 1956-os forradalom vértanú halálának 63. évfordulója alkalmából megemlékezés és koszorúzás került megrendezésre
Kecskeméten, a Mátyási utcában. A jánoshalmi

Az Országos Bírósági Hivatal vendégeként egyegy bíró érkezett Franciaországból, Portugáliából, Németországból és Olaszországból szakmai
látogatásra, melynek egyik állomásaként az előadók a Váci Fegyház és Börtönben prezentálták
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet felépítését és működését. A magas színvonalú előadásokat követően a vendégek intézetlátogatás

során nyerhettek betekintést a büntetés-végrehajtási szervezet mindennapjaiba. A kiemelkedő informatikai és biztonságtechnikai fejlesztések mellett megnézhették a jelentős történelmi
múlttal bíró épületegyüttest is, a Duna-Mix Kft.
egyes munkáltatási területeinek bejárása alkalmával pedig a fogvatartottak értékteremtő munkájáról bizonyosodhattak meg a látogatók.

2021. SZEPTEMBER 27.
Bűnügyi országos rendőrfőkapitányhelyettesi értekezlet a Váci Fegyház
és Börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Váci Fegyház és Börtön szolgáltatta a helyszínt
a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesi értekezlethez.
A kihelyezett ülés egyik fő napirendi pontja
a büntetés-végrehajtási szervezet működési feltételeinek javítását célzó fejlesztési program bemutatása volt. Az előadás során a résztvevők megismerhették azokat az innovációkat, melyeknek
köszönhetően megszűnt az intézetek túltelítettsége, emellett elhangzott, hogy a fejlett technikai eszközökkel bővülve javultak a biztonságos
fogvatartás feltételei, valamint az új informatikai alkalmazások bevezetésével emelkedett
a szakmai munka hatékonysága. Mindezek mellett a személyi állomány munkakörülményeinek
javítását szolgáló jelentős beruházások is bemutatásra kerültek. Az értekezlet másik kiemelt témája a büntetés-végrehajtás és a rendőrség bűnügyi szakterülete közötti együttműködés aktuális
kérdéseinek megvitatása volt. A felderítési tevékenység kapcsolódási pontjainak elemzése alapvető része volt az előadásoknak, ezen a területen
a hatékonyság és a közös munka fokozása tekintetében mindkét fél elkötelezettségét fejezte ki.

2021. SZEPTEMBER 27-30.
Oktatási hét a Fővárosi Bv. Intézetben
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A koronavírus-járvány hazai megjelenése óta először került megrendezésre a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet személyi állományi tagjai részére szervezett oktatási program. Az eseménynek
az intézet III. objektumában található konferenciaterem adott helyet, ahol – a járványhelyzetre való tekintettel – az előadásokat maszk használata mellett hallgathatták meg a résztvevők.
Az órarendben nem csak az intézetben dolgozó
kollégák, hanem a társszervek (NVSZ, TEK) képviselői is helyet kaptak előadóként, így a személyi
állomány tagjai betekintést nyerhettek más rendvédelmi tevékenységet ellátó területek munkájába is.

2021. SZEPTEMBER 30.
2021 a korszerűsítés éve
a gyulai börtönben
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. szeptember 30-án befejeződött a Békés
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet belső körletszintjeinek a korszerűsítése. Ennek keretében
a régi mozaikcsempék helyére modern falburkolat került, a neonvilágítást pedig felváltotta
ÉVKÖNYV 2021
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az energiatakarékos LED-világítás, lecserélték
a villanykapcsolókat, továbbá a teljes mennyezet gipszkarton burkolatot kapott.

2021. OKTÓBER 4.

2021. OKTÓBER 4.

Kórházban festettek a fogvatartottak

Kutyavezetők és Szolgálati Kutyák
X. Országos Versenye

BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. SZEPTEMBER 30.
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Megnyílt a wellnessközpont
Sopronkőhidán
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Vadonatúj berendezések várják a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön személyi állományi tagjait
a felújított helyiségekben.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának támogatásával létrejött projekt keretében
teljes körű belső felújítás történt falak áthelyezésével, termek összenyitásával és kettéválasztásával. Felújították az öltözőket, a kondicionáló
termet, és modern burkolattal látták el a tornacsarnokot. A belső terek átalakítása során az
épületben kialakítottak egy fittness és egy rendezvénytermet, valamint egy szaunát is, a hozzá tartozó pihenővel.

A Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet,
valamint a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
kapcsolata nem új keletű, melyet együttműködési megállapodás is erősít. Ezúttal a fogvatartottak 240 órában – a szigorú biztonsági és járványügyi előírásoknak megfelelve – festettek ki
49 helyiséget az addiktológián és a pszichiátrián. A folyosókat, a kórtermeket és az egyéb helyiségeket is magába foglaló munka során közel
2 400 m2 falfelület szépült meg.

2021. OKTÓBER 4.
Hű társaink a szolgálati kutyáink:
bemutatkozik Legó
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Október 4-e az állatok világnapja, ennek apropóján rendhagyó videóval emlékezik meg a büntetés-végrehajtás a szervezetnél szolgálatot teljesítő négylábúakról, valamint bemutatkozik Legó.
A büntetés-végrehajtási szervezetnél elsősorban német juhászokból, malinois és holland juhászokból vagy ezek keverékeiből válnak szolgálati
ÉVKÖNYV 2021

kutyák, de a spániel és a vizsla mellett – Legó révén – már simaszőrű foxterrier is segíti fenntartani a magyar börtönök rendjét és biztonságát.
Legó 2019 őszén „szerelt fel”, 2020-ban – a kötelező képzést követő sikeres vizsga után – vált
hivatalosan is kábítószer-kereső kutyává. Öthónapos kora óta erre készült, kivételesen jó természetű, nagyon kedves és nyugodt, mérete miatt
pedig sokkal hatékonyabb a zárkák szűk tereinek átvizsgálására. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet négylábúja jelenleg az országban
a legkisebb szolgálati kutya.

2021. OKTÓBER 4.
A toborzás folytatódik…
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület 2021. október 4-én rendezte meg a DebrecenPallag Bestrong Sportközpontban az I. DSZC-Exatlon versenyt, melyen a Debreceni Szakképzési
Centrum diákokból álló csapatokat indított. A rendezvényen lehetőség nyílt a rendészeti területen
dolgozók munkájának népszerűsítésére és bemutatására a fiatalok körében. A Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet is részt vett az eseményen, melynek során egy bűnmegelőzési-toborzó sátrat biztosított. A személyügyi és szociális
osztály vezetője, valamint a vezető reintegrációs
tiszt tartott bemutatót az intézetről, a büntetésvégrehajtási dolgozók munkájáról, illetve készséggel válaszolt az érdeklődő fiatalok kérdéseire.
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Kiválóan teljesítettek a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományi tagjai a Kutyavezetők és Szolgálati Kutyák X. Országos Versenyén.
2021. október 4-én került sor a megmérettetésre, ahol több kategórián belül rendeztek egyéni és
csapat versenyszámokat. A csapatversenyek közül a járőr, kábítószer-kereső csoportban az intézet kutyás szolgálata I. helyezést ért el, valamint
járőr egyéni számban Sebők Zoltán bv. törzsőrmester – Red nevű kutyájával – III. helyezett lett.

2021. OKTÓBER 4.
Biztonságtechnikai rendszer felújítása
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2020-ban kezdődtek meg a Győr-Moson-Sopron
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben „A büntetés-végrehajtási szervek biztonsági elemeinek fejlesztése II. ütem” nevet viselő projekt nagyszabású felújítási munkálatai. Ennek keretein belül

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén. A csodálatos környezetben – rendkívül
nehéz terepen –, közel négyszáz versenyző részvételével, 2 000, 3 000, 4 000 és 6 000 méteres távon, különböző korosztályokban került sor
a megmérettetésre. A kalocsai bv. intézetet képviselő négyfős csapat valamennyi tagja hősies
küzdelemben, becsülettel helyt állt a versenyen.
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a kollégák fáradhatatlan munkájának köszönhetően megújult szinte a teljes biztonsági blokk,
a biztonságtechnikai ügyelet és a biztonsági tiszt
irodája, az állomány eligazító helyisége, a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló körletrészen
a körletfelügyelők szolgálati helyei, a személybejárat és a kamerarendszer.
Ezzel a fogvatartottak őrzése, ellenőrzése és
felügyelete korszerűbbé és biztonságosabbá
vált, továbbá az új technikai eszközök támogatják
a személyi állomány munkáját.

2021. OKTÓBER 4.
Tisztes helytállás a BM Országos
Terepfutó Bajnokságon
K ALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
október 4-én rendezte meg a Belügyminisztérium 2021. évi Országos Terepfutó Bajnokságát

2021. OKTÓBER 5.
Sztárparádé a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet Műveleti Osztályán
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Az
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói által tartott életvezetési vagy konfliktuskezelő tréningek elősegítik a büntetés-végrehajtási szervezet alapvető céljait, így a reintegrációt, miközben
a diákok gyakorlatot, tapasztalatot szerezhetnek.

2021. OKTÓBER 5.
Re-Akcióban a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A „Re-Akció” projekt célja, hogy a résztvevők olyan
fontos kompetenciákat, képességeket sajátítsanak el, melyek nélkülözhetetlenek a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek elmélyítéséhez,
a cselekvőképes tudás megszerzéséhez. A bűnmegelőzés mellett pedig lényeges szempont
a tanórákon jelenlévők pályaorientációja, a pozitív attitűd kialakítása a résztvevő szervezetekkel kapcsolatban.
A projekt 2021. október 5-ei állomása a Komáromban található TSZC Alapy Gáspár Szakgimnázium és Szakközépiskola volt, ahol a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet 7 személyi állományi tagja (5 fő műveletis, 1 fő büntetés-végrehajtási és 1 fő személyügyi osztályos) vett részt.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Műveleti Osztályának vezetője és kiképző trénere innovatív kezdeményezése alapján, a műveletis
személyi állományi tagok edzéseinek harmadik
vendége Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes (Tokió, 2021.), vb-ezüstérmes (Cseljabinszk, 2014.)
cselgáncsozó volt október 5-én.
A közös munka alaptechnikák, illetve különböző szituációk gyakorlásával telt, majd egy kötetlen beszélgetéssel, élménybeszámolóval zárult,
ahol a profi sportoló olimpiai érmét is megcsodálhatták a résztvevők.

2021. OKTÓBER 6.
Együttműködési megállapodást kötött
az egri egyetem és a börtön
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fontos állomáshoz érkezett a több évtizedes közös munka: együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és

2021. OKTÓBER 6.
Lezajlott a 2021. évi BM Országos
Atlétika Bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja által IV.
alkalommal került megszervezésre a BM Országos Atlétika Bajnoksága. A versenyen a Belügyminisztérium központi szervei, illetve az irányítása alá tartozó szervek személyi állományának
tagjai vett részt.
Az országos bajnokságon 27 csapat indult, 228
fővel. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről 4 csapat (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Bv. Intézet, Szombathelyi Országos Bv.
Intézet, illetve a Tiszalöki Országos Bv. Intézet)
nevezett. A jó hangulatú versenyen a sportolók
19 versenyszámban mérhették össze tudásukat,
köztük egyéni és csapatversenyeken.
ÉVKÖNYV 2021
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A büntetés-végrehajtási szervezet csapatai ös�szesítettben az alábbi helyezéseket érték el:
12. Szombathelyi Országos Bv. Intézet,
17. Tiszalöki Országos Bv. Intézet,
19. Budapesti Fegyház és Börtön,
21. Fővárosi Bv. Intézet.
A büntetés-végrehajtási szervezet különdíját
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet vehette át.

cseréjével az energiatakarékosság volt a fő cél,
de a centrálisan elhelyezkedő épület küllemének
javítása az intézet belső összképét is pozitívan
befolyásolja. A munkavégzés folyamatába külső vállalkozó bevonása nem vált szükségessé,
a folyamatosan zajló képzéseknek köszönhetően megfelelő szakképzettséggel rendelkező fogvatartotti állomány állt rendelkezésre.

2021. OKTÓBER 7.
Tanévkezdés Tökölön,
megújult környezetben

2021. OKTÓBER 7.

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

A Váci Fegyház és Börtön
felújítási munkálatainak újabb lépése
fejeződött be

Felújított környezetben végezhetik tanulmányaikat
az általános és középiskolás, valamint a szakképzésre jelentkező fogvatartottak. A 2021-2022-es
tanév indulása az iskola épületének teljes nyílászáró cseréjével, a tornaterem tetőszerkezetének
szigetelésével, a „BIP2” projekt keretében kamerarendszer telepítésével, valamint a korábbinál
korszerűbb fémkereső kapu felállításával vált
még biztonságosabbá. A felújítás következtében
üzemeltetési költségcsökkentést eredményező
energetikai fejlesztések valósultak meg. A beruházás részben önerőből, illetve pályázattal igényelt
költségvetési támogatási forrásból valósult meg.

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az állományi étkezdét, a kondicionáló termet, valamint a kutyavezetők szolgálati helyét magába
foglaló épület a területi adottságoknak köszönhetően központi helyet foglal el az intézetben.
A létesítmény belső korszerűsítése a korábbi
években megtörtént, jelen projekt keretében a külső felújítási munkálatok kerültek kivitelezésre.
A falazat teljes szigetelésével és a nyílászárók

2021. OKTÓBER 8.
Együttműködési megállapodás
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitánysággal
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A meghatározott feladatok végrehajtásának kölcsönös segítése érdekében, 2021. október 8-án
ÉVKÖNYV 2021

2021. OKTÓBER 8.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

együttműködési megállapodást kötött a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.
2021. szeptember 1-jei hatállyal dr. Kiss Attila
rendőr vezérőrnagyot nevezték ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság élére,
így már az új főkapitánnyal került megkötésre az
az együttműködési megállapodás, melyben számos területen látták úgy a két szervezet elöljárói, hogy a szorosabb munkakapcsolat eredményes lehet.

2021. OKTÓBER 8.

A Magyar Nyelv Múzeuma 2021-ben is meghirdette a – már hagyománynak számító – „Kazinczy
lábnyomán” című nyelvi kalandpályát, melyre jelen évben rekordszámú (26) csapat jelentkezett.
A 2021. október 8-án megrendezett versenyen
a diákcsoportok Sátoraljaújhelyről indulva tették
meg az utat Széphalomig. A séta alkalmával olyan
helyszíneken álltak meg és oldottak meg feladatokat, melyek valamilyen formában kötődnek Kazinczy Ferenc életéhez és munkásságához. A Börtönmúzeum értelemszerűen az életút borúsabb
szakaszához kapcsolódó feladattal várta a résztvevőket: a börtönből kijuttatott titkosírásokat kellett megfejteniük két nehézségi szinten az általános iskolás, illetve a középiskolás csapatoknak.

Önvédelmi Projektnapon vettek részt
munkatársaink Sopronban
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

„Soproni Önvédelmi és Biztonságtechnikai Projektnap és Baráti Találkozó” címmel szerveztek
programot a soproni Vas- és Villamosipari Technikumban, ahol a büntetés-végrehajtás is képviseltette magát. A rendezvényen bepillantást
nyerhettek az érdeklődők többek között a rendvédelmi szervek munkájába is, az épület előtt
pedig rögtönzött gépjármű kiállítást láthattak
a résztvevő szervezetek flottájából.
A program kiváló lehetőséget biztosított a toborzásra, ahol természetesen a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön munkatársai is jelen voltak.
A kiállított eszközöket a látogatók nemcsak megnézhették, hanem kézbe is vehették és kipróbálhatták.

2021. OKTÓBER 8.
Összemérték tudásukat
a bv. legjobb kutyái
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Országos kutyaversenyt tartottak a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A megmérettetésen 14 börtön 46 kutyavezetője és
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43 szolgálati kutyája versengett egymással. Az
esemény 2021-ben került tízedik alkalommal megrendezésre. A rutinfeladatok mellett rendkívüli
események is vártak a négylábúakra és vezetőikre. Közel húszféle gyakorlat volt a versenyen,
ahol kutyák és vezetőik komoly mentális és fizikai
terheléssel néztek szembe, összesen öt helyszínen folyt a küzdelem. A megmérettetésen a hazaiak szerepeltek a legeredményesebben, hiszen
a csapatverseny mellett a legtöbb egyéni dobogós helyezést is ők szerezték.

a koronavírus idején elhunyt Hajdú Miklósról, az
intézet korábbi börtönlelkészéről, a börtöncursillok elindítójáról. Talán a legmegrendítőbb választ
az a fogvatartott adta, aki a címben idézett sor
közös eléneklését kérte, mondván: ez volt Miklós atya kedvenc éneke.

2021. OKTÓBER 10.

gekhez mérten látványelemekkel is gazdagítva
végezze. Az októberi toborzókampány nyitányaként is értelmezhető búcsút követően elkezdődött
a köznevelési intézményekben tartott pályaorientációs előadások sora. Az év folyamán kapcsolatfelvétel történt a vonzáskörzetben működő középiskolákkal, melynek eredményeként az
intézet közreműködött a nyári gyakorlatok lebonyolításában, illetve lehetővé vált az őszi pályaorientációs előadások megtartása is.

a szabaduló fogvatartottak társadalmi reintegrációját. Az alapítvány célja, hogy az együttműködő
fogvatartottak részére – a szabadulást követően – munkalehetőséget és lakhatást biztosítson.

2021. OKTÓBER 12.

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Együttműködések megújítása

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének két oktatója és hét végzős hallgatója szakmai
célú intézetlátogatáson vett részt a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben és az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-nél.
A hallgatók megtekintették az Annamajori Kft.
által üzemeltetett, 13 bv. intézetet pékáruval ellátó, a fogvatartottak foglalkoztatását és szakképzését egyaránt biztosító korszerű sütőüzemet,
ahol napi három műszakban több mint száz fogvatartott dolgozik. Ezt követően lehetőség nyílt
az intézet baracskai és martonvásári objektumai
vonatkozásában a fogvatartottak elhelyezésére
szolgáló körletek megtekintésére.

SZOMBATHELYI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Toborzás Újirázon,
pályaorientáció Berettyóújfaluban
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2021. OKTÓBER 9.
„Ne szóljon igéd hiába…”
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Börtönlelkészek és a börtöncursillos titkárság
tagjai tartottak ultreyat 2021. október 9-én, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben.
A börtöncursillo megerősítő, imádságos alkalmai az ultreyak, amelyek megrendezésére rendszeresen sor került a koronavírus-járványt megelőző időszakban. Az egyéves kihagyást követően
találkoztak ismét a korábbi résztvevők, hogy reflektáljanak életük elmúlt időszakára. Ezeknek
a tanúságtételeknek, csoportos beszélgetéseknek egy körkérdése volt Tóth Viktória református lelkész részéről, hogy ki, milyen emléket őriz

Október 10-én ismét megrendezésre került a hagyományos búcsú Újirázon. A kirakodóvásárral
egybekötött rendezvényre meghívást kapott a
Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, aki
a szervező önkormányzattal egyeztetett helyszínen eleget tett a kérésnek, miszerint a büntetésvégrehajtási szakma népszerűsítését a lehetősé-

2021. október 12-én a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet együttműködési
megállapodásokat újított meg a Szombathelyi
Egyházmegyével és a Máltai Szeretetszolgálat
Szombathelyi Csoportjával. A büntetés-végrehajtási intézetet Nyima Tamás bv. dandártábornok,
a Szombathelyi Egyházmegyét dr. Székely János
megyéspüspök, a Máltai Szeretetszolgálatot pedig dr. Asbóth Mária képviselte az eseményen. Az
együttműködő felek megállapodtak abban, hogy
a Szombathelyi Egyházmegye Szent Márton Köpenye Alapítványán keresztül is támogatni kívánják

2021. OKTÓBER 12.
A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem hallgatóinak szakmai
intézetlátogatása

2021. OKTÓBER 14.
Divatszabónak tanulnak
a fogvatartottak
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. október 14-én kétéves divatszabó szakmaképzés indult a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtönben.
ÉVKÖNYV 2021
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A reintegráció folyamatának két kiemelkedő területe az oktatás és a munkáltatás. Mindkét területre reflektáló, duális felnőttképzésben vehetnek részt a sátoraljaújhelyi elítéltek. Az alapfokú
végzettséggel rendelkező fogvatartottaknak egy
olyan szakma elsajátítása vált lehetségessé, mely
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön adottságaihoz, szükségleteihez igazodik, tekintettel arra,
hogy a bv. intézet mellett a Bv. Holding Kft. varrodája működik, így a tantermi, elméleti foglalkozásokon túl a gyakorlati helyszín is adott.

2021. OKTÓBER 14.
Vérüket adták a börtönőrök
BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. október 14-én helyben adhattak vért a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint az
Ipoly Cipőgyár Kft. dolgozói.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön hosszú
évek óta ad otthont véradásnak és szervezi az
évente többször is ismétlődő programot, mellyel
összefüggésben 2016-ban elnyerte a „Véradóbarát Munkahely” címet.
A Magyar Vöröskereszt megyei koordinátora,
valamint az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével szerveztek hosszabb szünet után
ismét véradást a balassagyarmati bv. intézetben.

2021. OKTÓBER 14.
Ötödik börtöncursillo
Balassagyarmaton
BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben húsz
fogvatartott részvételével valósult meg az ötödik börtöncursillo, melynek során a résztvevők
a katolikus hit alapjait is megismerhették.
2021. október 14-én – a járványügyi rendelkezések figyelembevételével – kezdődött a sokak által már nagyon várt program. A négynapos
esemény tematikus felépítésének köszönhetően,
a munkatársak sokat beszélgettek a fogvatartottakkal, segítve ezzel a reintegráció eredményességét. A 2021. évi cursillo különlegességeként említhető meg az a tény, hogy református
résztvevője is volt.

2021. OKTÓBER 14.
Az alapvető jogok biztosának
látogatása
ZAL A MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. október 14-én hivatalos látogatást tett a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben az
alapvető jogok biztosa, Dr. Kozma Ákos, az OpÉVKÖNYV 2021

tional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) Nemzeti Megelőző Mechanizmus
(NMM) keretében.
Az alapvető jogok biztosát Dr. Tóth Tamás bv.
altábornagy, országos parancsnok és Porubszky
Szabolcs bv. alezredes, az intézet parancsnoka
fogadta. Dr. Kozma Ákos részletes tájékoztatást
kapott többek között a zalaegerszegi büntetésvégrehajtási intézet működéséről, valamint a fogvatartottak aktuális létszámáról.

2021. OKTÓBER 15.
Szakmai együttműködés
a Váci Fegyház és Börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Terrorelhárítási Központ munkatársai is részt
vettek a Váci Fegyház és Börtön törzsfoglalkozásán.

A foglalkozás felkészíti a parancsnoki és a végrehajtó állományt arra, hogy egy esetleges éles
helyzetben megfelelő döntéseket hozzanak és
a leghatékonyabb módon számolják fel a rendkívüli eseményeket. A Váci Fegyház és Börtön
a második féléves gyakorlatára meghívta a Terrorelhárítási Központ és a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága, Központi Támogató
Műveleti Osztályának illetékes személyi állományát. A törzsfoglalkozás témája a túszejtés volt.
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2021. OKTÓBER 15.
Fogvatartottak munkája nyomán
bővült a férőhelyek száma
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Márianosztrán a közelmúltban befejezett nagyobb felújítások és átalakítások után most 10
új férőhely kialakítása történt meg fogvatartotti
munkáltatás keretei között, melynek során egy
nagyobb, más funkciót ellátó helyiségből alakítottak ki két, egyenként 5 fő befogadására alkalmas zárkát, melyek minden jogszabályi követelménynek eleget tesznek.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2021. OKTÓBER 17.

A nyílt nap végén a Személyügyi Osztály munkatársa ismertette a felvételi eljárás folyamatát,
az intézet által biztosított béren kívüli juttatásokat, valamint válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Vasárnapi toborzás
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. OKTÓBER 19-20.
„SzakMÁzz! 2021”

ezzel is segítve őket a szabadulás utáni visszailleszkedésben.

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE
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2021. OKTÓBER 18.
Börtönmissziós értekezlet Baracskán
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai 2021. október 17-én
Győr egyik közkedvelt, forgalmas helyszínére települtek ki. A cél elsősorban a toborzás volt, illetve bemutatni a börtön világát azok számára,
akik kevésbé, vagy egyáltalán nem ismerik. Az
érdeklődők feltehették kérdéseiket és betekintést nyerhettek a büntetés-végrehajtásnál betölthető munkakörökbe.

2021. OKTÓBER 18.
Te Szedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. október 18-án 15 elítélt tisztította meg Kecskeméten a Korhánközi és a Kiskőrösi út, valamint
a Róbert Károly körút mintegy 3 km-es szakaszát.
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fontosnak tartja, hogy az elítéltjeit bevonja a társadalmilag hasznos munkavégzésbe,

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködő egyházak, missziók képviselőinek részvételével szakmai értekezletre került sor 2021. október 18-án, Baracskán.
A rendezvényt Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, az intézet parancsnoka nyitotta meg, megköszönve az intézetbe bejáró missziók által végzett önkéntes munkát, hangsúlyozva azt, hogy
tevékenységüknek a fogvatartottak reintegrációjában kiemelt jelentősége van.
Az aktív közreműködéssel zajló rendezvény
nagyban hozzájárult az intézetben végzett reintegrációs tevékenység további fejlődéséhez.

2021. OKTÓBER 18.
Merj cselekedni!
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön személyi állományi tagjai rendszeresen vesznek részt elsősegélynyújtás-újraélesztés képzéseken. Az évente

kétszer megrendezésre kerülő általános oktatásokon kívül lehetőség van az „Egészségügyi vészhelyzetek – fogvatartottak körében” elnevezésű
minősített képzésen is részt venni, mely során
elméleti ismereteiket ki is próbálhatják, gyakorolhatják. A képzés 2021 októberében került lebonyolításra.
Az egyik legkedveltebb oktatási téma az, melyből megtanulhatják, hogyan tudnak azonnal segítséget nyújtani embertársaiknak, akár a munkavégzés során, akár a civil életben.

2021. OKTÓBER 18.
Nyílt nap a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben

A 2021. október 19-én és 20-án – a budapesti BOK csarnokban – megrendezett „SzakMÁzz!
2021” pályaválasztási kiállításon a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet is részt vett.
A teltházas rendezvényre az intézet egy interaktív, figyelemfelhívó programmal készült. A kiállításra egy zárka és annak teljes felszerelése került kiépítésre. A kicsik és a nagyok testközelből
láthattak rabszállító autót és megnézhették annak felszereléseit is, kérdéseikre pedig a kollégák szívesen válaszoltak. A rendezvényen való
részvételnek köszönhetően, a pályaválasztás
előtt állók megismerkedhettek a büntetés-végrehajtásban használt rendszeresített eszközökkel és egyenruhákkal.

FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet személyügyi osztályvezetőjének innovatív ötlete alapján,
immár második alkalommal került megrendezésre a toborzásra fókuszáló nyílt nap 2021. október
18-án. Az esemény helyszíne a bv. intézet III. objektumának konferenciaterme volt, ahol az érdeklődők a járványügyi szabályokat betartva, maszk
használata mellett a különböző szakterületek
(biztonsági, előállítási és gazdasági) képviselőitől 15-20 perces előadásokat hallgathattak meg.
ÉVKÖNYV 2021
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2021. OKTÓBER 20.
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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Az előző évekhez hasonlóan, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2021-ben is részt vett az
Innovációs és Technológiai Minisztérium által IX.
alkalommal megrendezett, „TeSzedd!” – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű, országos hulladékgyűjtési akción.
A Fővárosi Bv. Intézetben szabadságvesztésüket töltő, önként jelentkező fogvatartottak kitartó, alapos és gyors munkájának köszönhetően,
az intézet III. objektuma mögött található kiserdő néhány óra alatt megtisztult.

2021. OKTÓBER 27.
Az alapvető jogok biztosának
látogatása

országos parancsnok is elkísért. A látogatás kiterjedt a bv. intézet megtekintésére, fogvatartotti
meghallgatásokra, ugyanakkor fókuszba került
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megelőző
intézkedések helyi alkalmazása és a fogvatartási körülmények vizsgálata is.

2021. OKTÓBER 28.
Újabb férőhelybővítés Állampusztán
ÁLL AMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az állampusztai bv. intézet két objektumában
újabb férőhelyek kerültek kialakításra. Három
korábbi helyiség felújításával, átépítésével további 13 fő elhelyezése vált biztosíthatóvá. Két
háromfős és egy hétfős zárkával bővült az intézet. A felújítási fogvatartotti munkáltatás keretén belül került megvalósításra.

2021. OKTÓBER 30.

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Nyílt nap Tökölön

Látogatást tett a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben az alapvető jogok biztosa, Dr.
Kozma Ákos, akit Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy,

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

2021. OKTÓBER 29.
Szoboravatás Berettyóújfaluban
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 60 éves
fennállására emlékezve, október 29-én ünnepéÉVKÖNYV 2021

lyes keretek között avatták fel a több mint fél évszázados múlt előtt tisztelgő, Semmelweis Ignác
arcképét ábrázoló domborplakettet.
Az intézmény 2020. október 31-ei megszűnésének évfordulóján a korábban a kórház területén
elhelyezett emlékmű – Berettyóújfaluba történő átszállítását követően – a jogutód Büntetésvégrehajtás Egészségügyi Központ udvarán talált méltó helyre.
Az ünnepélyes szoboravatás alkalmával Kollár Roland bv. alezredes, főigazgató beszédében
hangsúlyozta, hogy a „Tököli Rabkórház” működése a hazai börtönegészségügy több mint 100
esztendős múltjának egy kiemelkedő fejezete. Az
eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Muraközi
Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója,
akivel közösen helyezték el az emlékezést megtestesítő, az utókor számára maradandó értékeket és az elődök munkájának lenyomatát őrző
időkapszulát.

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
csoportos tájékoztatót, „nyílt napot” szervezett,
melynek elsődleges célja az volt, hogy egy kicsit
közelebbről bemutassa a büntetés-végrehajtási
szervezetet az érdeklődőknek.
A programon részvevők egy rövid workshopon
megismerhették az intézet főbb tevékenységeit,
feladatrendszerét, valamint a hivatásos szolgálati viszony létesítésének feltételeit. Testközelből
láthatták a vendégek, hogyan történik egy fogvatartott bv. intézetbe történő befogadása, motozása, továbbá egy esetleges kényszerintézkedés
foganatosítása. Megtudhatták a látogatók, hogy
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milyen napi feladatokat lát el a körletfelügyelő,
a biztonsági és a reintegrációs tiszt.

2021. NOVEMBER 2.
Zárkafelújítások
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Férőhelybővítés keretében – a zárkafelújítási projektnek köszönhetően – a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet mélykúti alegységében 16 fő letartóztatott női fogvatartott elhelyezésére nyílt lehetőség, továbbá 2 fegyelmi és 2
befogadó zárka is kialakításra került.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2021. NOVEMBER 4-5-6.
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A büntetés-végrehajtásban dolgozók
hívatását népszerűsítették Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A büntetés-végrehajtásban dolgozók munkájával
ismerkedtek 2021. november 4-étől három napon át a Szent-Györgyi Albert Agorában a megye középiskolásai. A „Találd ki magad! – Pályaválasztási Napok”-on a megye középiskolái és
meghívott munkáltatói mutatták be a továbbtanulás, valamint pályamódosítás előtt állóknak
a képzési kínálatukat.

2021. NOVEMBER 5.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet már több
alkalommal is hozzájárult a BvOP Kommunikációs
Főosztályának munkájához azzal, hogy helyszínt
és szereplőket biztosít a koronavírus-járvánnyal
összefüggésben hozott szigorítások bevezetéséről szóló tájékoztató videók forgatásához.
Kiemelt cél volt, hogy a járványhelyzettel kapcsolatban bevezetett intézkedések, szigorítások
fontosságára olyan személyek hívják fel a figyelmet, akik a témában teljes körű szakmai tudással
és tapasztalattal rendelkeznek, illetve akik az állampolgárok számára hiteles képet adnak az aktuális COVID-19-állapotról. Ilyen alkalomból járt
már az intézetben Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ vezetője, valamint 2021. november 5-én
Győrfi Pál mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

ző alkalmakhoz képest. A nap végi eredményhirdetésen Takács János bv. főtörzsőrmestert hirdették ki győztesnek, majd közös bográcsozással
zárult a hatodik rablóhalas horgászat.

2021. NOVEMBER 8.
Előadás a Miskolci Egyetemen
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hatodik intézeti csukafogó verseny

Tájékoztató videó forgatása
a Fővárosi Bv. Intézetben
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. november 6-án hatodik alkalommal rendezték meg az intézeti csukafogó versenyt.
A mintegy húsz sátoraljaújhelyi versenyző és
családtagjaik, valamint a nyíregyházi bv. intézet
is képviseltette magát, ami újdonság volt az elő-

Biztonságban vagyunk
ÁLL AMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. NOVEMBER 6.
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. NOVEMBER 9.

A Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet több éve
tartó együttműködése során számos alkalommal vehettek részt intézetlátogatáson az egyetemi hallgatók. Bűnmegelőzési témájú, valamint
a büntetés-végrehajtás szakmai tevékenységéről
szóló előadásokat hallgathattak meg.
Ezúttal a Bölcsészettudományi Kar gyógypedagógia szakos, nappali és levelező tagozatos hallgatói nyerhettek betekintést – Farkas Gábor bv.
őrnagy, megbízott parancsnok-helyettes úr által
tartott előadás keretében – a büntetés-végrehajtás világába. Az előadás során tanulmányaikhoz
fontos információkat szerezhettek a fogvatartottak befogadásáról, az első pszichológiai vizsgálatokról, a fogvatartottak foglakoztatásáról és oktatásáról, valamint a szabadulás előtti időszak
feladatairól.

Befejeződött a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági elemeinek fejlesztése II. ütem projektje
az intézetben, melynek során annak biztonsági
elemei jelentősen fejlődtek. Az állampusztai objektumban új biztonsági kerítés megépítése szerepelt a tervek között, és felújították a teljes kerítésvilágítási rendszert is.
Új technikai eszközökkel korszerűsödtek a személyi állományi és fogvatartotti áthaladási pontok, emellett új csomagvizsgálók, kapukeretes
fémkeresők, mobildetektorok és kézi fémkeresők lettek üzembe helyezve. A kommunikációs
és információtechnológiai rendszerek fejlesztése során újabb EDR eszközöket vettek használatba, valamint kialakításra kerültek a SAFE
rendszer alkalmazásának feltételei, melyet
a mobil 4G hálózat rendelkezésre állását követően lehet bevezetni.
Az új, egységes felügyeleti rendszer beüzemelésével egységesedtek az objektumok eltérő biztonságtechnikai rendszerei. Az intézet fontos hangsúlyt fektetett a fogvatartotti részlegek
folyosóinak, közös használatú tereinek átalakítására, burkolására úgy, hogy az épületekben
egységes, letisztult és rendezett körülményeket teremtsen.
ÉVKÖNYV 2021
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rának negyedéves joghallgatói részére. Az előadás
témája „A fogvatartottak helyzete a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben – 2021. évben” volt,
melyben parancsnok úr bemutatta az intézet általános jellemzőit (illetve az abból adódó speciális feladatokat), beszélt a fogvatartottak létszámhelyzetéről, a büntetés-végrehajtási szervekben
lezajló fejlesztésekről, a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban – a védekezés jegyében – megtett

2021. NOVEMBER 9.

98

Romaügyekért Felelős Tematikus
Munkacsoport ülése
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésének adott helyet a Váci Fegyház és Börtön 2021. november 9-én.
A konferenciát Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszony, a munkacsoport elnöke vezette,
a büntetés-végrehajtási szervezetet Schmehl János bv. vezérőrnagy úr, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese képviselte.
Az értekezletet követően a résztvevők megismerhették az intézet történelmi körletrészét, valamint egy, a fogvatartottak által adott előadást is
megtekinthettek. A zenés műsort a vallási részlegen elhelyezett fogvatartottak csoportja prezentálta az intézet kápolnájában.

2021. NOVEMBER 10.

intézkedésekről és a járványügyi szabályok kialakításáról. Az esemény zárásaként a hallgatók
is feltehették kérdéseiket, amelyekre dandártábornok úr kivétel nélkül válaszolt.

2021. NOVEMBER 10.
A Büntetés-végrehajtás Tudományos
Tanácsa online konferenciát rendezett
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Előadás a Károli Gáspár
Református Egyetemen
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok tartott
előadást 2021. november 10-én, a Károli Gáspár
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi KaÉVKÖNYV 2021

A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa online konferenciát rendezett „Rendészeti együttműködés – Mesterséges Intelligencia, Kiberbiztonság, Digitalizálás, Adat- és információcsere”
címmel, 2021. november 10-én.
A konferencia meghívott előadói bemutatták
a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájához kapcsolódó koordinációs, biztonság-

fókuszú kutatási és feladatellátási tevékenységeiket, kiemelt figyelmet fordítva a nagy, átfogó
tématerületek, fejlesztési irányok és módszertanok jelentőségére. A kiberbiztonsággal összefüggő feladatok ellátását a specifikus szakértelemmel és hatáskörrel rendelkező szervezetek
nézőpontjából, az egyetemi, oktatói új képzési
eljárásokat és tematikákat életre hívók szemszögéből ismerhettük meg. A büntetés-végrehajtási előadások a digitalizációval, az adat- és
információcsere témakörével, valamint a fogvatartás biztonságát növelő, informatikai alapú fejlesztésekkel foglalkoztak. A büntetés-végrehajtási szervezet adatvagyonának védelme,
a digitalizációs tevékenység, a személyi állomány
leterheltségét csökkentő informatikai fejlesztések, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségek bemutatása az idei konferencia kiemelt témaköre volt.
A közel 120 fő regisztrált meghívott között köszönthettük a Belügyi Tudományos Tanács tisztségviselőit, az NKE és az ELTE oktatóit, doktoranduszait, az OBH és a Megyei Ügyészségek
képviselőit. A központi előadásokat követően pódiumbeszélgetés keretében értékelték a szakterületek előadói a lehetséges későbbi közös kutatások, illetve együttműködések lehetőségét.

2021. NOVEMBER 10.
Negyedik alkalommal lett családbarát
munkahely a tiszalöki börtön
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet immáron negyedik alkalommal nyerte meg
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, „Családbarát munkahelyek kialakításának és
fejlesztésének támogatása” című CSP-CSBM-21
pályázatot.

Az intézet 2021-ben is sokrétű, színes és hasznos programot biztosított a munkavállalók és
családtagjaik számára. A járványügyi helyzetre
való tekintettel a szervezés kiemelt gondossággal történt, a programoknak a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése volt az
alapja. 2021-ben központi elem volt az egészségmegőrzés, az egészségvédelem és a kulturális értékek biztosítása.

2021. NOVEMBER 11-12.
Konferencia a fogvatartottak
gyerekeiért
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az intézet parancsnoka, dr. Zakhar Tibor bv. ezredes 2021. november 11-12. között a fogvatartottak gyermekeinek helyzetét feldolgozó konferencián vett részt a hollandiai Leiden városában.
A konferenciát az Europris szervezte, ami olyan
gyakorlati szakemberek hálózata, amely a büntetés-végrehajtás szakterületén az etikus és jogalapú bánásmódot, a fogvatartotti viszonyok javítását és a professzionális munkát igyekszik
elősegíteni. A szervezeten belül 12 ország részvételével – 2019-ben alakult – albizottság foglalkozik a fogvatartottak gyermekeinek helyzetével.
Magyarország delegáltja a Bács-Kiskun Megyei
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Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, dr.
Zakhar Tibor bv. ezredes volt. A munkában való
részvétel apropója, hogy a magyar büntetés-végrehajtási szervezeten belül Kecskeméten működik az országban egyetlen fogvatartott anyák
és gyermekeik számára otthont adó körletrész.
2021-ben az eddig online formában végzett munkát egy személyes jelenléttel járó workshoppal és
egy konferenciával kívánta a bizottság összegezni. A téma az Európa Tanács – 2018-ban kiadott –
CM/REC (2018) 5. számú ajánlásának a valós napi
munkavégzésbe történő beépítése volt.

Együttműködési gyakorlat a Gyűjtőben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. NOVEMBER 12.

2021. NOVEMBER 16.

Férőhelybővítés a Budapesti Fegyház
és Börtönben

Nyitott kapuk napja

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. NOVEMBER 12.
Zöldségmosó üzem létesült
ÁLL AMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. a Magyarország egyes területei közötti
gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban
vállalt kötelezettségeinek megfelelően 2021-ben
is termesztett sárgarépát több mint 10 hektáron.
A megtermelt zöldség betakarítását és előkészítését fogvatartottak végzik. A feladathoz a kft. –

2021. NOVEMBER 16.

saját források felhasználásával – nettó 28 millió forintból létesített zöldségmosó üzemet, ahol
6 fogvatartott dolgozik.

Huszonöt fővel nőtt a Budapesti Fegyház és Börtön befogadóképessége. A telítettség csökkentése
és a fogvatartottak európai normáknak megfelelő elhelyezése érdekében kivitelezett férőhelybővítés a bal csillagban valósult meg. A huszonhatmillió forintos beruházás keretében meglévő
helyiségeket nyitottak össze és alakítottak át, valamint elektromos hálózati, gépészeti és fűtési
rekonstrukciót végeztek.
Az elhelyezési körülmények javítását célzó munkálatokba az elítéltek munkaerejét is bevonták.
A férőhelybővítés eredményeként öt háromfős és
öt kétszemélyes zárka került kialakításra a bal
csillag földszintjén és első emeletén.
A férőhelybővítés kivitelezését követően burkolási munkával folytatódott a bal csillag megújulása.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A győri középiskolák meghirdették a „Nyitott Kapuk Napja” elnevezésű rendezvénysorozatot, melynek keretében a továbbtanuló diákok részletes
tájékoztatást kaphatnak a középiskolákban zajló
oktatásról. 2021. november 16-án a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési
és Sportiskolai Technikum nyitotta ki kapuját az
érdeklődő fiatalok előtt, mely iskola sport, közlekedési és szállítmányozási szakiránya mellett
rendvédelmi és közszolgálati képzést is nyújt
a diákok számára. A rendvédelmi képzés részeként a büntetés-végrehajtásban végzett munkát
a győri bv. intézet kollégái mutatták be a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

2021. NOVEMBER 16.
Fitten, egészségesen az új
konditeremben
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői objektumában jól
felszerelt kondicionáló terem került kialakításra.
A személyi állomány tagjai korlátlanul élvezhetik, érezhetik a teremben elhelyezett gépek és
eszközök által nyújtott testedzés testi-lelki jótékony hatásait.
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Tűzesettel szimulált rendkívüli esemény felszámolási és értesítési gyakorlatot tartottak a Budapesti Fegyház és Börtönben, 2021. november
16-án. Az intézet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományával közösen hajtotta
végre a feladatot.
A sikeres gyakorlat során szerzett tapasztalatok
mindkét szervezet munkatársai számára hasznosíthatók, hiszen éles helyzetben elősegíthetik
a gyorsabb, a körülményekhez képest biztonságos és hatékony felszámolást.

2021. NOVEMBER 17.
Picasso-projekt a Váci Fegyház
és Börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

72 liter festék, 47 méter falfelület, 100 munkaóra, valamint 7 lelkes és kreatív fogvatartott.
A végeredmény pedig egy lélegzetelállító festmény a Váci Fegyház és Börtön bástyafalán.
ÉVKÖNYV 2021
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a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozóinak. Az intézeti tájékoztató keretében az érdeklődők megismerhették a védekezés leghatásosabb módjait, tájékoztatást kaptak
az oltásokkal kapcsolatos tudnivalókról, és rövid
szemléltetés keretében bepillantást nyerhettek
a COVID-osztály mindennapjaiba is.
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Justicia, egy rabomobil, a váci börtön és a váci
dóm is szerepel azon a monumentális falfestményen, amelyet a váci bv. intézet fogvatartottjai készítettek. A fegyintézet központi helyén álló
festmény egy lineáris történet vizuális ábrázolása, amely a bűncselekmény elkövetésétől kíséri
végig a szemlélőt a tárgyalás, a börtönbüntetés
és a szabadulás fontosabb állomásain. A közel
50 méter hosszú és 3,8 méter magas bástyafalra
került képek a fogvatartottak tervei alapján készültek, de a felület előkészítését, a szükséges
alapozást és szigetelést is az elítéltek végezték
el. A munkálatoknak köszönhetően a büntetésüket töltők kifejezhették gondolataikat, érzéseiket,
megmutathatták céljaikat és jövőképüket, a közös alkotáson keresztül pedig az együttműködés örömének, a sikerélmény átélésének pozitívumait is megtapasztalhatták.
A „Fessünk jövőt! Picasso-projekt” a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz benyújtott sikeres
pályázatnak köszönhetően, a Váltó-sáv Alapítvány közreműködésével, valamint Vigyinszki Attila művészeti vezetésével jött létre.

2021. NOVEMBER 18.
COVID-19-tájékoztató Pálhalmán
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A járványügyi helyzettel kapcsolatban, a megelőzés fontosságáról tartott tájékoztatót 2021.
november 18-án dr. Jobbágy Lajos, a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház orvosigazgatója
ÉVKÖNYV 2021

2021. NOVEMBER 19.

2021. NOVEMBER 19.

Családbarát munkahely lett
a Büntetés-végrehajtás
Egészségügyi Központ

Pálhalma folyamatosan toboroz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A dunaújvárosi Lorántffy Középiskola – ahol az
érettségi megszerzésén túl szakmaképzésekre
is van lehetőség – pályaorientációs napot tartott 2021. november 19-én, mely eseményen
a pálhalmai bv. intézet is képviseltette magát.
A rendezvény remek alkalmat nyújtott arra, hogy
toborzási tevékenység keretében ismertetésre
kerüljenek az intézet adta lehetőségek. Ennek
eszközeként promóciós termékekből is kedvükre válogathattak az érdeklődők.

2021. NOVEMBER 22.
A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ –
sikeres pályázatát követően – 2021-ben első alkalommal nyerte el a „Családbarát Munkahely”
kitüntető címet.
A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter
által kiírt, „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című felhívásra
nyújtott be pályázatot az intézet „Prison Health”
címmel, mely a bírálók által támogatásra javasolt projektként új elemekkel bővíti az állomány
megtartására irányuló törekvéseket. A közösségfejlesztő, továbbá a munkavállalók munkahelyi és családi kötelezettségeit kiegyensúlyozó
programok megvalósítása vált elérhetővé.

Dr. Kiss Attila r. vezérőrnagy, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Szeidl Tamás bv. ezredes, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoka kézjegyével látta el a két szervezet között létrejött együttműködési megállapodás aktualizált formáját.
A két szervezet között fennálló együttműködés
célja a meghatározott feladatok eredményes végrehajtásának elősegítése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és tapasztalatok egymás támogatása érdekében történő hatékonyabb
felhasználása.

Folytatódik az együttműködés
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. NOVEMBER 22-25.
Road Show-n a Fővárosi Bv. Intézet
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. november 22-25. között a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Személyügyi és Szociális Osztályának munkatársai toborzási Road
Show-ra indultak Budapest környéki települések
középiskoláiba. A négynapos programban olyan
iskolák kaptak helyet, amelyek kapcsán egy-egy
– végrehajtásban közvetlenül résztvevő – kolléga személyesen is érintett, hiszen ezeken a településeken végezték iskolás éveiket.
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2021. NOVEMBER 23.

fogvatartotti csoport tudja használni az udvarrészeket. A kivitelezés keretén belül új szabadtéri sportpálya is kialakításra került.

Ki vagyok én? Hogyan látnak mások?
KISKUNHAL ASI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben 30 órás önismereti kompetenciafejlesztő foglalkozás került megrendezésre
a „Fogvatartottak reintegrációja” projekt keretében, az EFOP tanácsadó vezetésével. A résztvevők megtapasztalhatták, hogy önmaguk jobb
megismerése által másokkal is elfogadóbbak,
toleránsabbak lesznek, ezzel javíthatják emberi kapcsolataik minőségét. A foglalkozás során
összehasonlíthatták értékrendjüket másokéval,
valamint szembesülhettek különböző előítéletekkel, toleranciákkal. A kompetenciafejlesztő
foglalkozás eredményeként megismerkedtek
a reális önképükkel és annak élethosszig tartó
fejlesztésével, melynek segítségével egyre sikeresebbek lehetnek abban, hogy megfeleljenek
maguk és a közösség elvárásainak.

2021. NOVEMBER 26.
A Magyar Börtönügyi Társaság
Humán Szekciójának ülése
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Magyar Börtönügyi Társaság Humán Szekciójának 2021. évi második szekcióülése 2021. november 26-án, online formában került lebonyolításra. Az előadások fő témája az egészségügy
és a pandémiás helyzet volt.
A tanácskozáson a szekció 38 tagja vett részt.
Az előadások az egészségügyi témakör köré csoportosultak, melynek apropóját az adta, hogy az
elmúlt két évben nem került sor a területet érintő napirend megtárgyalására.

2021. NOVEMBER 26.
Márianosztrán tartottak találkozót
az agglomeráció büntetésvégrehajtási vezetői
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a közelmúltban az országos szintű felügyelet,
ellenőrzés és természetesen az egyes intézetek
segítésére úgynevezett agglomerációs körzeteket is kialakított. A Márianosztrai Fegyház és
Börtön a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
agglomerációs irányítása alá tartozik a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel, a Váci Fegyház
és Börtönnel, valamint a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel egyetemben. A körzetben három olyan gazdasági társaság is található (Ipoly Cipőgyár Kft., NOSTRA Kft., Duna-Mix
Kft.), melyek feladata a fogvatartottak kötelező
munkáltatásának biztosítása. Az intézetek és a
gazdasági társaságok vezetői szokásos szakmai
összejövetelüket 2021. november 26-án, Márianosztrán tartották.

2021. NOVEMBER 26.
Állásbörzén jártak munkatársaink
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Változó Világért Alapítvány szervezésében Kapuváron és Csornán állásbörzét tartottak, melyen

részt vettek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
munkatársai is. A rendezvény kiváló lehetőséget adott a munkaadóknak a bemutatkozásra,
a munkakeresőknek pedig arra, hogy megismerjék a térségben lévő vállalatokat, szervezeteket,
akiknek munkaerőre van szükségük. A program
keretében az érdeklődők megismerkedhettek
a büntetés-végrehajtási szervezet munkalehetőségeivel is.

2021. NOVEMBER 30.
Második és harmadik helyezés
a Fekvenyomó Európa Bajnokságon
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. NOVEMBER 30.
Átadták a bal csillag
megújult sétaudvarát
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Novemberben befejeződött a Budapesti Fegyház
és Börtön „A” objektumi sétaudvarának átalakítása. Az elítéltek közreműködésével nyár vége óta
zajlottak a munkálatok. Az elkülönített részekre osztott területen a korábbinál hatékonyabban
biztosítható a szabad levegőn tartózkodás, hiszen
egyidejűleg három különböző rezsimbe sorolt

A Magyar Erőemelő Szövetség versenyzőjeként
képviselte hazánkat november utolsó hetében –
a Jekatyerinburgi Olimpiai Csarnokban – Pusztai Beáta, a Szegedi Fegyház és Börtön személyi állományi tagja, aki a Master II. korcsoportban
második, a negyven év felettiek Masters kategóriájában harmadik helyezést ért el.

2021. DECEMBER 1.
Megújult a személyi állományi
konditerem
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021 decemberétől – ismét – használatba vehető a bv. intézet kondicionáló eszközparkja, mely
a személyi állomány munkahelyi körülményeinek
ÉVKÖNYV 2021
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javításán túl a fizikai állóképesség növeléséhez
is hozzájárul. A helyiség kialakítása fogvatartotti munkáltatás bevonásával történt meg, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága biztosította forrásból. A rendelkezésre álló eszközök
erőnléti és állóképességet erősítő mozgásformák végrehajtására is alkalmasak.

lommal került megrendezésre a Börtönlelkészek
Magyarországi Szervezete és a Magyar Testvéri
Börtöntársaság szervezésében a már szokásos
évenkénti bibliaismereti verseny.
A vetélkedésben 14 fő női és 2 fő férfi jogerősen elítélt, valamint 2 fő letartóztatott férfi fogvatartott mérettette meg magát. A résztvevők
valamennyien széles körű és magas szintű tudásról tettek bizonyosságot az érintett témában.

2021. DECEMBER 9.
A COVID-19 elleni védőoltás fontossága,
avagy információk első kézből
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

2021. DECEMBER 4.
Bibliaismereti verseny a börtönben
K ALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021. december 4-én, advent második vasárnapján a Kalocsai Fegyház és Börtönben 14. alka-

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
vendége volt Dr. Szlávik János infektológus főorvos. Az intézet vezetésének kiemelten fontos
a kollégák egészsége, így az is, hogy a védőoltást minél többen felvegyék.
Szlávik doktor úr elsősorban az oltatlanok kételyeinek eloszlatása, valamint az egészségtudatos gondolkodás elősegítése érdekében érkezett
az állományhoz, és előadásában egyértelműen
hangsúlyozta, hogy a vírus elleni harcban az oltás az egyetlen és hatékony megoldás.
ÉVKÖNYV 2021

2021. DECEMBER 10.
Beruházások 2021-ben
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021-ben a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztése projekt keretében befejeződtek a kivitelezési
munkák a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, melyek során korszerűbb központi
felügyeleti rendszer került kialakításra.
A fejlesztések hosszú távú célja – az intelligens rendszerek használatával – a személyi állomány terheinek csökkentése, valamint a fogvatartás biztonságának növelése. A korszerűbb,
központi felügyeleti rendszer, az új video megfigyelő hálózat, a rendszerbe állított kézi és kapukeretes fémkeresők és az EDR rádiók számának
növelése egyaránt fokozza a biztonsági rendszer
hatékonyságát. A statikus biztonsági rendszert
új táblás és hengeres pengés drótok kihelyezésével fejlesztette az intézet. A projekt keretében
érintett területeken a személyi állomány munkafeltételeinek javítása is megvalósult. A kivitelezési feladatokba jelentős fogvatartotti állomány
került bevonásra.

2021. DECEMBER 13.
Püspöki szentmise a börtönben
BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A járványügyi szabályok betartásával vehettek
részt a fogvatartottak azon a szentmisén, melyet
Marton Zsolt, a váci egyházmegye püspöke celebrált. Közvetlen és személyes hangvételű pré-

dikációjában az első karácsonyról és a Lorettói
Boldogságos Szűz Mária ünnepéről osztotta meg
gondolatait. Az adventi várakozás fényében kiemelte az apró jócselekedetek fontosságát, amiket
a börtönben is gyakorolhatnak a fogvatartottak.

2021. DECEMBER 13.
Megszépül a kápolna
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A kápolna átalakításával folytatódott a Budapesti
Fegyház és Börtön „B” objektumának megújulása. Két fogvatartott munkájának eredményeként
bibliai jelenetek elevenednek meg az üvegfelületeken.
Karácsonyra a magyar szentek köztéri szobrairól készített fotósorozat is felkerült a frissen
festett falakra. A fényképeket Gaál Béla nyugállományú zászlós készítette.
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40 fő fiatal vett részt, ahol bemutatásra került
a börtön világa azok számára, akik kevésbé, vagy
egyáltalán nem ismerik. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a felvétellel kapcsolatos követelményekről és a rendvédelmi életpályamodell által
biztosított lehetőségekről is.

át. Az Annamajori Kft.-t Zolta Csaba bv. ezredes,
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetet pedig
Lakatos Antal bv. alezredes és Bársony Erika bv.
őrnagy képviselte.

2021. DECEMBER 13.

2021. DECEMBER 14.

Melegítőkonyha

Ismét középiskolákban toboroztunk

Karácsonyi ajándékok iskolásoknak
a baracskai bv. intézetből

MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A többi rendészeti területtel ellentétben a büntetés-végrehajtás munkáját a hétköznapi ember
nem látja, arról csak kevés információja van. Az
elmúlt évek szakmai kommunikációja próbált
ezen segíteni, illetve az, hogy az intézetek felkeresték a környékbeli középiskolák végzős osztályait, Márianosztráról legutóbb a szobi Szent
László Gimnáziumot.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön a környék
egyik legnagyobb munkaadója. A tanulók megismerkedhettek a büntetés-végrehajtási szakma
nehézségeivel, szépségeivel és lehetőségeivel.

2021. DECEMBER 14.
Fókuszban az utánpótlás
K ALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa
György Technikum és Kollégiumban jártak a kalocsai bv. intézet kollégái 2021. december 14-én,
népszerűsíteni a rendvédelmi, ezen belül a büntetés-végrehajtási szakmát. Az oktatási intézményben jelenleg is folyamatos a képzés rendészet és
közszolgálat szakon, ahol a diákok közszolgálati ügyintéző végzettséget szerezhetnek. Az elsősorban végzős diákokat célzó rendezvényen

2021. DECEMBER 15.
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában elhelyezett
fogvatartottak adománygyűjtésben vettek részt,
az ajándékokkal a martonvásári Pápay Ágoston
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium diákjai számára szereztek örömet.
A fogvatartottak elsősorban konzerveket gyűjtöttek és ajánlottak fel, továbbá saját készítésű
hóember figurákkal kedveskedtek a diákoknak
a karácsony közeledtével. A baracskai elítéltek
foglalkoztatását biztosító Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. a pékségében készített meggylekváros, diós-mákos virág finomsággal és diós beiglivel egészítette ki az ajándékokat
a diákok és oktatóik számára. Az ajándékok átadására december 14-én került sor az iskolában,
melyeket Botos Imre Ádám intézményvezető vett

szére. Az adománygyűjtési akció több éve – országszerte – jótékonysági tevékenységre sarkallja
a szervezet munkatársait és családtagjaikat.
A jótékonysági tevékenység nem új keletű a börtönökben, így nem is okozott meglepetést, hogy
a személyi állományi tagok ilyen magas arányban csatlakoztak a programhoz. Alig három hét
alatt egy teherautónyi ajándékot – ruhákat, játékokat és tartós élelmiszert – adományoztak
a rászorulóknak.
2021-ben összesen 26 büntetés-végrehajtási
szervtől, személyi állományi tagoktól érkezett
felajánlás, ezekben több mint 200-200 kg száraztészta, liszt, kristálycukor, több száz darab konzerv, további 50 kartondoboz egyéb élelmiszer,
illetve 35 doboz ruha volt található. Az adományok között – három gyermekkerékpár mellett –
60 kartondoboznyi játék és jelentős mennyiségű
édesség is átadásra került.

Fogvatartotti munkáltatással készült el a GyőrMoson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a személyi állomány új, modern eszközökkel felszerelt melegítőkonyhája. Az intézet
vezetése a felújítási munkálatokkal igyekszik
a személyi állomány munkakörülményeit folyamatosan javítani, segítve ezzel munkavégzésüket.

2021. DECEMBER 15.
Adomány a büntetés-végrehajtási
dolgozóktól
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2021-ben is adománygyűjtést szervezett a büntetés-végrehajtási szervezet a MikulásGyár ré-

2021. DECEMBER 15.
Fogvatartottak betleheme díszíti
a várost
BAL ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2021-ben is a fogvatartottak által készített betlehem díszítette Balassagyarmat központját,
melyet minden évben ők maguk állítanak össze
ÉVKÖNYV 2021
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a kért helyszínen. Az ünnepkörhöz, a város múltjához és a tervezett felállítási helyhez méltó építmény 9 méter hosszú, 2,5 méter magas és 2 méter széles volt. A jóvátételi program keretén belül
készített betlehem felállításához 4 fő fogvatartott 8 órás munkája volt szükség. A betlehemet
a karácsonyi időszakban naponta több százan,
összességében több ezren csodáltak meg.

A két szervezet kapcsolata 2012-re nyúlik vissza.
Jelen megállapodás új eleme, hogy az egyéni és
csoportos foglalkozások az intézetben szabadságvesztés-büntetésüket, illetve előzetes letartóztatásukat töltő külföldi, magyar nyelven nem
értő és beszélő fogvatartottak számára is elérhetővé válnak.

2021. DECEMBER 20.

110

Zárka- és lakóhelyiség-javítások,
felújítások
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. DECEMBER 20.
Megújult a Sándorházán lévő konyha
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A pálhalmai bv. intézet Sándorházi objektumában felújításra került a főzőkonyha.
A szép és modern konyha nemcsak műszakilag, de konyhatechnológiai eszközök vonatkozásában is megújult. A főzőkonyha mellett az étkező korszerűsítése is megtörtént fogvatartotti
munkáltatás keretében.

barátainknak nyújtott segítséget. A Nyíregyházi
Állatbarát Alapítvány számára az intézet bűnügyi
nyilvántartó csoportja szervezett gyűjtést. Az akció keretében összegyűlt konzerveket, száraztápokat, plédeket, eszközöket és játékokat Fazekas
László bv. alezredes, az intézet parancsnok-helyettese adta át Novák-Hajtó Évának.

2021. DECEMBER 20.
Szívből érkezett a szeretet
a szőci idősek otthonába
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. DECEMBER 20.
2021. DECEMBER 20.

A tiszalöki börtönőrök adományt
gyűjtöttek az Állatbarát Alapítvány
részére

Együttműködési megállapodás
megújítása

TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megújításra került a pálhalmai bv. intézet és
a Magyarországi Református Egyház Dunaújvárosi Drogambulancia között évek óta fennálló
együttműködési megállapodás.

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állománya 2021-ben a négylábú

Az intézeti reintegrációs tevékenység keretében,
a fogvatartottak keze által folyamatosan újulnak
meg a zárkák. A fogvatartottak – börtönben eltöltött idejük alatt – a jogszabályban meghatározott komfortosságnak megfelelően vannak elhelyezve, melyhez az általuk elvégzett karbantartási
munkák elvégzésével is hozzájárulnak. A felújítás során megújultak a mellékhelyiségek, valamint a zárkák falazata és részlegesen azok felszereltsége is.

Az Alsóörsi Református Mécses Szalon kezdeményezéséhez csatlakoztak a veszprémi börtön elítéltjei.
Az EFOP tanácsadó a börtönben meghirdette
a női elítéltek között, hogy aki kedvet érez magában, az készíthet karácsonyi üdvözlőkártyákat,
mert azt tervezte, hogy ajándék mézeskalácsok
csomagolását díszítik majd ezekkel. Rövid idő alatt
szebbnél szebb, rajzzal illusztrált, kedves üzenetek születtek, ezekkel is egyedivé téve a mézeskalácsokat. 2021. december 20-án az ajándékok átadásra kerültek a szőci idősotthonnak.
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2021. DECEMBER 21.
Adventi adomány a rászorulóknak
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a Tököli Országos Bv. Intézet is csatlakozott. A személyi állományi tagok játékokat gyűjtöttek össze
a kórházban ápolt gyermekek részére.
Az ajándékokat – 2021. december 21-én – az intézmény részéről Palócz Norbert gazdasági igazgató vette át. Elmondta, hogy a játékokat azok
a fekvőbeteg osztályokon kezelt gyermekek kapják, akiket karácsonykor sem tudnak hazaengedni.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. DECEMBER 21.

A fogvatartottak segíteni szerettek volna elesett
embertársaikon, így konzerveket gyűjtöttek a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete által üzemeltetett Hajléktalanokat Gondozó Központ gondozottjai részére, melyeket az
intézet parancsnok-helyettese adott át Duberné
Dunaveczki Évának, a gondozó központ vezetőjének. A felajánlásokat szívesen fogadták, hiszen
ezek a téli időszakban számtalan elesett, hontalan ember mindennapjait teszik szebbé.

Jóvátétel a debreceni börtönben

2021. DECEMBER 21.
Kollégáink karácsonyi adományai
a gyermekkórház részére
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Budapesti Fegyház és Börtön karácsonyi adománygyűjtést szervezett a Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati Intézet javára, melyhez

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben már hagyománnyá vált, hogy a fogvatartottak minden évben ajándék- vagy dísztárgyakat készítenek, illetve a letéti pénzük terhére
édességet vásárolnak rászoruló gyermekek részére. 2021-ben a Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózatot választotta az intézet, hogy egy
rendhagyó, szimbolikus jóvátételi program keretében a reintegrációs őrizetben lévők és a fogvatartottak által készített hóemberfigurákkal, illetve az általuk vásárolt édességekkel ajándékozza
meg az itt nevelkedő gyermekeket.
Az átadó ünnepségnek a Nevelőszülői Hálózat
Központja adott otthont 2021. december 21-én.

tartottak készítettek saját kézzel, karácsonyra.
A fogvatartottaknak örömöt jelent olyan gyermekeknek adni, akiknek az ünnepeket a kórházban kell tölteniük. Az intézet és a kórház között
az együttműködés kiváló. A bv. intézetben számos női és férfi elítélt vesz részt kreatív foglalkozásokon az év minden napján, ezek a programok is a reintegráció részét képezik.

Korábban ombudsmani jelentés tárta fel, hogy
az intézmény egyes helyiségei felújításra szorulnak, ezért az alapvető jogok biztosának felkérésére a büntetés-végrehajtási szervezet felajánlotta
a renoválást. A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága a Vas megyei Rumi Gyermekotthonban – többek között – felújított egy terápiás célú foglalkozásokhoz alkalmas csoportszobát, elvégezte az udvar körbekerítését, valamint
sportolásra és látogatók fogadására alkalmas
helyiségeket alakított ki.
A felújítás jótékonysági tevékenység keretén belül valósult meg. Az épület helyreállítása mellett,
a büntetés-végrehajtás személyi állományi tagjai játékokkal és édességekkel is kedveskedtek
az otthonban lakó gyermekeknek.

2021. DECEMBER 22.

2021. DECEMBER 22.

Gyermekotthont újítottak fel a rabok

Karácsonyi ebédosztás az egri börtön
dolgozóinak támogatásával

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A „Börtön a városért” program 120. jubileuma
alkalmából a Magyar Vöröskereszt Eger Területi Szervezetével közösen – a személyi állomány
adományaiból – 120 adagos karácsonyi ebédosztást szervezett a Heves Megyei Bv. Intézet.

2021. DECEMBER 21.
Gyermekosztálynak készítettek
ajándékokat az elítéltek
KISKUNHAL ASI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. december 21-én kerültek átadásra a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyermekosztályának azok az ajándéktárgyak, melyeket a fogva-

A büntetés-végrehajtási szervezet 2021. december 22-én átadta a fogvatartotti munkával felújított Rumi Különleges Gyermekotthont, ahol
értelmileg akadályozott, autista, illetve súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek speciális óvodai nevelését, iskolai oktatását, továbbá
szakmaképzését biztosítják.
ÉVKÖNYV 2021
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Jelen járványügyi helyzetben a fogvatartottak
bv. intézeten kívüli, resztoratív jellegű foglalkoztatása nem lehetséges, ezért rendhagyó módon
az intézet falain belül vették ki a részüket az ebéd
elkészítéséből, a személyi állomány adományaiból beszerzett alapanyagokból, az intézet minősített főzőkonyháján.

2021. DECEMBER 22.
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Eredményhirdetés a meseíró pályázat
résztvevőinek Baracskán
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában elhelyezett
fogvatartottak számára kiírt meseíró pályázat
eredményhirdetésére 2021. december 22-én került sor. A program az EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt keretében valósult meg.
Összesen 43 elítélt öntötte gondolatait mesébe
a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva. A versenyre beérkezett pályaműveket a Csoóri Sándor
Társaság elnöke, dr. Bakonyi István író, irodalomtörténész bírálta el. A fogvatartottak jutalmazási
javaslatban részesültek aktív részvételük okán,
azonban ennél minden bizonnyal sokkal jobban
motiválta őket az, hogy a mesék gyermekeik, családtagjaik számára való hazaküldésével örömet
szerezhettek számukra.

2021. DECEMBER 22.
Az egri érsek online prédikációt tartott
az egri börtönben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szinte már hagyomány, hogy Dr. Ternyák Csaba
egri érsek tartja a karácsonyi szentmisét a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
2021-ben a koronavírus-járványra tekintettel –
rendhagyó módon – érsek úr a saját irodájából
jelentkezett be az intézetbe. Az ünnepi prédikáción a fogvatartottak csak egy kis csoportja vehetett részt, de az eseményről készített felvételt
később az összes fogvatartott megtekinthette az
intézet zárt láncú televíziós hálózatán.

tályvezető-helyettes. A mesekönyvet az intézmény
vezetője, Magyar László vette át. A rajzokat a fogvatartottak a reintegrációs tevékenység keretein
belül, a magyar népmese napja alkalmából készítették, melyek közül a legjobbak kerültek kiválasztásra a mesék illusztrálásához. Az összeállított mesegyűjtemény karácsonyi ajándékként
került átadásra, melyet a Szent Kristóf Ház fogyatékossággal élő lakói nagy örömmel fogadtak.

2021. DECEMBER 22.
Mosodai fejlesztés Kaposváron
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. DECEMBER 22.
Adni mindig jó
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fogvatartottak rajzaival illusztrált mesekönyvet
adott át a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász Szent Kristóf Ház lakóinak 2021. december
22-én Pálfi Mihály bv. őrnagy, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese és Fehér Réka bv. őrnagy, bv. osz-

A fogvatartotti foglalkoztatás kiszélesítése és a
magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében bővült a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet mosodai gépparkja. A fejlesztési
javaslat jóváhagyását követően – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága finanszírozásával –, csaknem 9,7 millió forint értékben 1 db
elektromos, 28-32 kg kapacitású mosógépet, 1 db
elektromos, 24 kg kapacitású szárítógépet és
1 db elektromos mángorló gépet vásárolt az intézet. A gépek üzembe helyezése 2021. december 22-én megtörtént. Az intézet takarékos gazdálkodása lehetővé tette további 1 db, 4,9 millió
forint értékű gőzfűtésű mángorló beszerzését.

2021. DECEMBER 23.
Békésen telt a karácsony
a falak mögött
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. december 23-án Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke – a korábbi évekhez hasonlóan – karácsonyi szentmisét
mutatott be a szombathelyi bv. intézet kápolnájában. A járványügyi szabályokra tekintettel 18
elítélt vehetett részt a püspöki misén, akik rabtársaik felé közvetíthették püspök úr karácsonyi üzenetét, mely szerint a bűnbánat és a megbocsátás legalább olyan fontos, mint a szeretet.
A szentmisét követően a résztvevőknek személyesen nyújtotta át karácsonyi üdvözlőlapját, melynek keretében a jelen lévő, lengyel állampolgárságú fogvatartottat anyanyelvén szólította meg.
Ezen a napon a Máltai Szeretetszolgálat helyi
csoportjának tagjai – rövid, zenés program keretében – szükségleti cikkekből összeállított ajándékcsomagokat adtak át rászoruló, kapcsolattartással nem rendelkező fogvatartottaknak.

115

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2021. DECEMBER 27.
Fogvatartotti munkával újult meg
a bajai lakásotthon

2021. DECEMBER 23.
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Karácsonyi istentisztelet
a tiszalöki börtönben
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retén belül valósult meg. A munkálatok mellett
a büntetés-végrehajtás munkatársai játékokkal és
édességekkel is kedveskedtek a gyermekeknek.

2021. DECEMBER 28.
Új orvosi rendelő a gyulai börtönben
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Karácsonykor is szolgálatban
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2021. december 24-én Dér Tamás alpolgármester
úr látogatást tett a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Köszönetet mondott mindazoknak akik a szentestét szolgálatban töltötték.
Az alpolgármester mellett Séta László mb. biztonsági osztályvezető is jelen volt az ünnepi köszöntésen, melynek során karácsonyi meglepetésben részesültek a kollégák.

2021. DECEMBER 30.
Megújult az őri pihenő Egerben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartott karácsonyi istentiszteletet a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetben. Az ünnepi istentisztelet a járványügyi
megelőző intézkedések megtartása mellett került
megszervezésre, 20 fő fogvatartott részvételével.

2021. DECEMBER 24.

Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
A műgyanta bevonat felvitelét a külső vállalkozó
négy hét alatt, öt szinten, összesen 285 m2-en
készítette el, továbbá a folyosókon végrehajtották
a mozgási útvonalakat jelző csíkok felfestését is.

A büntetés-végrehajtási szervezet december 27én átadta a fogvatartotti munkával felújított, Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által fenntartott bajai speciális lakásotthont. Az otthonban családból kiemelt, speciális szükségletű fiú
gyerekeket nevelnek.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató bajai speciális lakásotthonában nem került sor ombudsmani vizsgálatra, azonban a fenntartó jelezte, hogy a tárgyi feltételek fejlesztése jelentősen
hozzájárulna a gondozott fiatalok életkörülményeinek javításához, ezért az alapvető jogok biztosának kérésére a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága felajánlotta a szükséges munkálatok kivitelezését. A fogvatartottak a speciális
lakásotthonban a belső terek kifestését, a bútorzat és a padlózat felújítását, valamint a nyílászárók cseréjét végezték el. December 3-ától 20-áig
összesen 1 968 munkaórában 8-16 fő fogvatartott vett részt a felújításban.
Az átadáson részt vett Dr. Kiss-Rigó László,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye megyéspüspöke
is, aki mint fenntartó vette át a megszépült épületet. A felújítás jótékonysági tevékenység ke-

Elkészült a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet rendelője, ami új burkolatot kapott és
mindenben megfelel a XXI. századi követelményeknek. Klíma berendezéssel, továbbá orvosi
Skype-hívások lebonyolítására is alkalmas számítógéppel lett felszerelve az új orvosi rendelő. Az egészségügyben szolgálatot teljesítő személyi állomány részére kialakításra került egy
új vizesblokk.

Az egri intézet vezetése kiemelt figyelmet fordít
a személyi állományi tagok munkakörülményeinek és munkakörnyezetének javítására. Ennek
részeként teljesen megújult a biztonsági blokk, az
ügyeleti helyiség, a fegyverszoba és az őri pihenő.
Megtörtént az őri pihenő járólapozása, festése
és elektromos hálózatának felújítása, valamint a
teljes bútorzat cseréjét is végrehajtotta az intézet. A megújult helyiségek teljes mértékben fogvatartotti munkaerő bevonásával készültek el.

2021. DECEMBER 29.
Részlegfolyosók felújítása
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

December hónapban beruházási munkálatok keretében felújításra került a fogvatartotti elhelyezési részleg folyosóinak padozata a Jász-NagykunÉVKÖNYV 2021
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Címtár

2021. DECEMBER 31.
Felújítások újabb lépcsőfoka
a Váci Fegyház és Börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS
PARANCSNOKSÁGA
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2021. DECEMBER 31.
135 éves a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtön
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A pandémia miatt csak szűk körben, vezetői értekezleten emlékeztek meg a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtön átadásának évfordulójáról. 1886-ban
adták át hivatalosan az intézetet, melynek terveit Wagner Gyula, budapesti műépítész készítette.
A „Soproni Királyi Országos Fegyintézet” – mint
országos letartóztatási intézet – kizárólag férfi
elítéltek büntetésének letöltésére és a legsúlyosabb szabadságvesztés, a fegyházbüntetés végrehajtására szolgált. Az intézet hivatalos megnevezése – a tevékenység kiszélesítésével – 1929-től
„Soproni Királyi Országos Fegyintézet és Szigorított Dologház”, 1967-től „Sopronkőhidai Büntetés-végrehajtási Intézet”, 1972-től Sopronkőhidai
Fegyház, majd az itt fogvatartottak összetételének megfelelően, 1988-tól „Sopronkőhidai Fegyház és Börtön” lett.

A Váci Fegyház és Börtönben lezárult a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló épület felújításának első üteme, így az épületegyüttes korszerűsítési terveinek újabb lépése valósult meg.
A renoválás célja az volt, hogy a zárkákat magába foglaló épület korszerű homlokzattal rendelkezzen, valamint az új, igényes külső megteremtése is prioritást élvezett. Az állagmegóvó
munkálatok során az épületszárny hőszigetelő
burkolatot kapott, melyre az intézet arculatába
illő vakolat került. A nyílászárók cseréje is megtörtént, minden zárkába modern, műanyag ablak
került beépítésre. A fogvatartás biztonságának
elengedhetetlen eleme az ablakokra szerelt kilátásgátló, melyeket a Duna-Mix Kft. gyártott le.
A munkálatok kivitelezésére a Váci Fegyház
és Börtön költségvetéséből, külső anyagi forrás
bevonása nélkül kerülhetett sor. A projekt a tervek szerint szakaszosan folytatódik, a szükséges költségek kigazdálkodását követően az épület többi szárnya is új külsőt kap.

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

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
bv. főtanácsos, országos parancsnok
Schmehl János bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, országos parancsnok biztonsági
és fogvatartási helyettese
Farsang Tamás bv. ezredes
bv. tanácsos, országos parancsnok gazdasági
és informatikai helyettese
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK,
INTÉZMÉNYEK ÉS GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK

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

IV

II. objektum

III
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BUDAPEST

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

XV

II

XIII

III. objektum
XIV

VI
XII

I

V
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1108 Budapest, Maglódi u. 24.
+36 1 432 2600

XVI

Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

VII
VIII

X
XVII

XI

Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet

IX
XIX
XX

XVIII

XXI
XXII
XXIII

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
bv. főtanácsos, parancsnok

Bv. Holding Kft.
1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
+36 1 301 8461
www.bvholdingkft.hu
bvholdingkft@bvholdingkft.hu
Kapecz Hajnalka bv. ezredes
ügyvezető igazgató
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1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 264 2662
bv.gov.hu/hu/intezmenyek/imei
imei.uk@bv.gov.hu
Kurusa János bv. alezredes
főigazgató

Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Rendészettudományi Kar,
Büntetés-végrehajtási Tanszék
1083 Budapest, Üllői út 82.
+36 1 432 9021
bv.gov.hu/hu/intezmenyek/nkerkbvt
RTK_Buntetes-vegrehajtasi_Tanszek@uni-nke.hu
Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, tanszékvezető, egyetemi tanár
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Tököli Országos Büntetésvégrehajtási 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. ezredes
parancsnok

Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete (Tököl)
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2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
bv.gov.hu/hu/intezetek/fktokol
tokol.uk@bv.gov.hu
Dr. Fábián Tamás bv. ezredes
mb. parancsnok

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.

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

Duna-Mix Ipari
és Kereskedelmi
Szolgáltató Kft.

2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
+36 27 370 005
www.nostrakft.hu
nostra.kft@invitel.hu

2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.
+36 27 501 575
www.dunamix.hu
info@dunamix.hu

Vlasich Gábor bv. őrnagy
mb. ügyvezető

Szakolczai Lóránt bv. ezredes
ügyvezető
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Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási,
Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
+36 26 347 655
bv.gov.hu/hu/intezmenyek/bvszotrk
bvotrk.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
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

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

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

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

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

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

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
+36 47 523 560
bv.gov.hu/hu/intezetek/satoraljaujhely
saujhely.uk@bv.gov.hu

Sinkó Csaba bv. alezredes
parancsnok

Szeidl Tamás bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Kollár Roland bv. alezredes
főigazgató

Ipoly Cipőgyár Kft.

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Telephely: Tököl

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

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

Magyar Büntetés-végrehajtás
Múzeumi Kiállítóhelye

Tóka István bv. ezredes
ügyvezető

Nagy Balázs bv. ezredes
parancsnok
ÉVKÖNYV 2021

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

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
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Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

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

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

Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Perger Tamás István bv. alezredes
parancsnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

Tiszalöki Országos
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

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

Horváth Ákos bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Gyenge-Bíró István bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
ÉVKÖNYV 2021
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DÉL-ALFÖLD
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

128
Szegedi Fegyház és Börtön

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

I. objektum

6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
+36 77 795 110
bv.gov.hu/hu/intezetek/kiskunhalas
halas.uk@bv.gov.hu

6724 Szeged, Mars tér 13.
+36 62 554 970
bv.gov.hu/hu/intezetek/szeged
szeged.uk@bv.gov.hu

II. objektum

Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

Békés Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

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

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

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

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

Molnár István bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Hafenscher Csaba Zoltán 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
ÉVKÖNYV 2021

III. objektum

Kopcsik Károly bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

Kalocsai Fegyház és Börtön

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági
és Vegyesipari Kft.

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

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

Soczó László bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Tóth Ibolya bv. ezredes
ügyvezető

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
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130

131

Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

Annamajori Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Kft.

2471 Baracska-Annamajor
+36 22 454 023
bv.gov.hu/hu/intezetek/kozep-dunantuli
baracska.uk@bv.gov.hu

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

Székesfehérvári Objektum

Laczkó Lóránt bv. ezredes
ügyvezető

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

Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.

Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

2407 Dunaújváros-Pálhalma
+36 25 531 100
bv.gov.hu/hu/intezetek/palhalma
palhalma.uk@bv.gov.hu

2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
+36 25 531 180
www.agrospec.hu
p@agrospec.hu

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12.
+36 88 591 570
bv.gov.hu/hu/intezetek/veszprem
veszprem.uk@bv.gov.hu

Kárdási József bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Cséri Zoltán János bv. dandártábornok
ügyvezető

Németh Éva bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
ÉVKÖNYV 2021
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DÉL-DUNÁNTÚL
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Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön
9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
+36 99 511 530
bv.gov.hu/intezetek/sopronkohida
sopron.uk@bv.gov.hu

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

Fülöp István András bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Nyima Tamás bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

Sopronkőhidai
Ipari és Szolgáltató Kft.

Zala Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet

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

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

8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.
+36 92 313 433
bv.gov.hu/hu/intezetek/zalaegerszeg
zalaeg.uk@bv.gov.hu

Czirják Nándor bv. őrnagy
mb. parancsnok

Kormányos Zoltánné bv. ezredes
bv. tanácsos, ügyvezető

Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási
Intézet

ÉVKÖNYV 2021

Porubszky Szabolcs bv. alezredes
bv. tanácsos, parancsnok

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási 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 Büntetésvégrehajtási 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

7100 Szekszárd, Béla tér 4.
+36 74 505 830
bv.gov.hu/hu/intezetek/szekszard
szekszard.uk@bv.gov.hu
Ambrus Lajos bv. alezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
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