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A	 Büntetés-végrehajtás	 Szervezete	 a	 feladatok-
nak	 és	 elvárásoknak	 megfelelve	 vállalt	 részt	 a	
Magyarországra	 nehezedő	 migrációs	 nyomás	
kezelésében.	 Az	 Ideiglenes	 Biztonsági	 Határzár	
építésében és karbantartásában a büntetés-végre-
hajtás	 személyi	 állományának	 tagjai	 és	 a	 fogva-
tartottak	egyaránt	közreműködtek.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet hozzájárult 
hazánk	 közrendjéhez	 és	 közbiztonságához,	 il-
letve	a	határvédelmi	feladatok	ellátásához,	helyt-
állása	és	példamutatása,	a	kiemelkedő	színvona-
lon	megépített	műszaki	 létesítmény	 elkészítése	
és	átadása	megerősítette	a	szervezet	iránti	bizal-
mat és megbecsülést.

Tisztelt Olvasó!

Köszönöm	kitüntető	figyelmét	és	megtisztelő	ér-
deklődését,	 és	 köszönöm	 a	 büntetés-végrehajtás	
személyi	 állományának	 elhivatott,	 felelősséggel	
végzett munkáját.

Remélem,	 hogy	 évkönyvünk	 segítségével	 átfogó	
képet kap a Büntetés-végrehajtási Szervezet el-
múlt	 évben	 sikeresen	 végrehajtott	 feladatairól,	
kiemelkedő	színvonalon	végzett	munkájáról.

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

Tisztelt Olvasó!

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

országos parancsnoka

A Büntetés-végrehajtási	Szervezet	2017.	évi	te-vékenységeit	 és	 eredményeit	 bemutató	 év-
könyvünk	 átfogó	 képet	 nyújt	 a	 jogszabályban	
meghatározott	és	önként	vállalt	feladataink	vég-
rehajtásáról. 

A társadalom, a szakmai szervezetek irántunk 
tanúsított	figyelme,	megtisztelő	érdeklődése	visz-
szaigazolta,	hogy	a	magunk	elé	kitűzött	célok	felé	
haladva	hatékonyan,	a	magas	szintű	szakmai	el-
várásoknak	megfelelve	végeztük	munkánkat.

A	szervezeti	és	szakmai	megújulás	a	hatékony-
ság	növelése	és	a	stratégiai	célok	elérése	érde-
kében	történt.	

Az	állandósult	magas	fogvatartotti	létszám	mel-
lett	 is	megfeleltünk	a	folyamatos	és	biztonságos	
befogadási,	 elhelyezési	 és	 ellátási	 kötelezettsége-
inknek.	 Intézeteink,	 intézményeink,	 gazdasági	
társaságaink	 infrastruktúrájának	 korszerűsítését	
tovább	 folytattuk,	 hogy	 az	 európai	 normáknak	
megfelelő	 fogvatartási	 és	 a	 szakmai	 igényeket	
kielégítő	munkakörnyezetben	végezhessék	kollé-
gáink	feladataikat.	A	szervezet	költségvetési	ke-
retei	között	biztosította	a	bv.	szervek	feladatainak	
ellátásához	 szükséges	 feltételeket,	 gondoskodott	
a	 törvényes	 működés	 hátterének	 biztosításáról.	
Központi	 ellátó	 szervi	 szerepének	 megfelelően	
végrehajtotta	ellátási	feladatait.

A Büntetés-végrehajtás Szervezetének elhivatott, 
magasan	 képzett	 személyi	 állománya	 is	 meg-
erősödött	 az	 újonnan	 belépő	 munkatársakkal,	

akiknek	 szakirányú	 képzése	 sikeresen	 megvaló-
sult. Szervezetünk biztosította a szakterületi kép-
zéseket és továbbképzéseket.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet sikeresen haj-
totta	 végre	 a	 törvényben	meghatározott	 felada-
tát, az elítéltek társadalomba való beilleszkedési 
folyamatának	támogatását.	Biztosítottuk	és	alkal-
maztuk	azokat	a	személyre	szabott	módszereket,	
amelyek	alapján	csökkenthető	a	visszaesés,	a	bűn-
ismétlés kockázata.

A	 2017.	 év	 végére	 elértük	 a	 teljes	 fogvatartotti	
foglalkoztatást,	ennek	keretén	belül	az	oktatási	és	
szakképzési	 tevékenységgel,	 piacképes	 szakmai	
ismeretek átadásával, munkatapasztalatok meg-
szerzésével	 adunk	 lehetőséget	 a	 fogvatartottak-
nak	a	szabadulás	utáni	visszaesést	elkerülő	jogkö-
vető	életforma	kialakítására.	

A	 kor	 elvárásainak	 megfelelően	 megújítottuk	
szervezetünk arculatát, ezzel is támogatva az 
egységes	 belügyi	 kommunikációt.	Az	új	 arculati	
elemek	és	a	tevékenységünkkel	összefüggő	szim-
bólumrendszer biztosítja a társadalom számára 
szervezetünk	 egyedi,	 karakteres	 felismerhetősé-
gét.	A	kiadványunk	borítóján	is	látható	megújult	
logónk	utal	erős	szervezeti	kultúránkra,	a	hagyo-
mányok	megteremtésére	és	ápolására,	vállalt	fel-
adatainkra. A Büntetés-végrehajtás Szervezete a 
társadalom	 elvárásainak	 megfelelve	 hatékonyan	
áll „Az igazság védelmében”.
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vettek	 részt	 a	 lakókörnyezetek,	 közterületek,	
temetők	 gondozásában,	 kiérdemelve	 ezáltal	 a	
helyi	közösségek	elismerését.	

A	 Bv.	 Szervezet	 feladatellátása	 megköveteli	 a	
korszerű,	magas	 szintű	 informatikai	megoldások	
alkalmazását.	 Az	 elvárások	 magukban	 foglalják	
a	 tértől	 és	 időtől	 független	 szolgáltatások	 elter-
jesztését	és	biztosítását,	a	szabályozási	környezet	
által	megkövetelt	feltételrendszerek	meglétét,	az	
ügymenetek	támogatását.

A	 Bv.	 Szervezet	 ingatlanjainak	 fenntartási,	 kar-
bantartási,	 felújítási	 munkáinak,	 az	 ingatlanva-
gyon	állapotának	figyelemmel	kísérése	rendkívüli	
forrásokat	 igénylő	műszaki	feladat,	melyet	2017.	
évben is sikeresen oldottunk meg.

A	Bv.	Szervezete	a	felújítások	végrehajtását	költ-
séghatékonyan	 hajtotta	 végre	 a	 lehető	 legna-
gyobb	arányú	fogvatartotti	munka	felhasználásá-
val,	javítva	ezzel	a	fogvatartás	körülményeit	és	a	
személyi	állomány	munkavégzésének	feltételeit.	

A	2017.	évben	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	
(a	 továbbiakban:	 Bv.	 Szervezet)	 törvényesen	 és	
jogszerűen	működött,	 alapfeladatait	 szakszerűen	
hajtotta	végre.	A	Bv.	Szervezet	törvényességi	fel-
ügyeletét	 ellátó	 Legfőbb	Ügyészség	 jelentésében	
megállapította,	 hogy	 a	 büntetés-végrehajtási	 in-
tézetek	(a	továbbiakban:	bv.	intézetek)	a	személyi	
szabadság korlátozása során a végrehajtás rendjé-
nek	megtartását	a	fogvatartottaktól	az	év	során	
maradéktalanul	megkövetelték.		

Stratégiai	céljainak	elérése	érdekében	a	fejlesztési	
forrásokat	 szervezetünk	 tervezetten,	 célszerűen	
és	hatékonyan	használta	 fel	működési	 feltételei-
nek javítása érdekében. 

Feladatellátásunk	 tervezésekor	 felmértük	 a	 ren-
delkezésre	 álló	 erőforrásokat,	 a	 szükséges	 esz-
közrendszert,	 elvégeztük	 a	 végrehajtás	 kocká-
zatainak	 elemzését	 és	 a	 hazai	 fejlesztéspolitikai	
programokhoz való illeszkedés vizsgálatát. 

Megvalósított	 stratégiai	 céljaink	 jelentőségét,	
szakmai	 és	 társadalmi	 elfogadottságát	 az	 elmúlt	
év	eredményei	igazolták.	

Erősítettük	 a	 hivatástudatot,	 nagy	 hangsúlyt	
fektettünk	a	 szakmai	és	 etikai	 ismereteket	 is	 el-
mélyítő	 képzésekre,	 az	 integritási	 szabályok	 is-
mertetését	célzó	szakmai	tematikák	személyi	fel-
tételeinek	feltérképezésére.

A	 2017-es	 év	 egyik	 kiemelt	 feladata	 a	
Magyarország	 kormánya	 (a	 továbbiakban:	 kor-
mány)	által	meghatározott	férőhelybővítési	prog-
ram	 hatékony	 és	 ütemezett	 végrehajtása,	 illetve	
a	szükséges	humánerőforrás	biztosítása	volt,	ami	
alapvetően	meghatározta	a	Bv.	Szervezet	létszám-
helyzetének	alakulását.

Sikeresen	 erősítettük	 meg	 hazai	 és	 nemzetközi	
szakmai kapcsolatainkat társszervekkel, szakte-
rületek	 képviselőivel.	 A	 jó	 partnerségi	 viszony	
fenntartása,	 újak	 kialakítása	 lehetőséget	 adott	
a	 tapasztalatcserére,	 a	 közösen	 végrehajtandó	
szakfeladatok	 tervezésére	 és	 a	 jó	 gyakorlatok	
megosztására.

A	Bv.	Szervezet	a	2017.	évben	megkülönbözte-
tett	 figyelemmel	 hajtotta	 végre	 a	 társadalom	
bizalmát	 erősítő	programjait.	A	 társadalmi	 fe-
lelősségvállalás	keretén	belül	minden	bv.	intézet	
programokat	indított	a	fogvatartottak	és	a	sze-
mélyi	állomány	részvételével,	melynek	eredmé-
nyeként	növelték	a	Bv.	Szervezet	társadalmi	és	
erkölcsi	 elismertségét.	A	bv.	 intézetek	aktívan	

2017
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fogvatartotti	programok	tartalmának,	továbbá	az	
egészségügyi	ellátással	és	az	élelmezéssel	kapcso-
latos	feladatok	végrehajtásának	az	ellenőrzése.

Az	 ellenőrzések	 végrehajtása	 során	 kiemelt	 fi-
gyelmet	kapott	a	tiltott	tárgyak,	a	tudatmódosító	
szerek	 bejutásának	 megakadályozása	 érdekében	
történő	intézkedések	megfelelőségének,	alapossá-
gának vizsgálata.

Az	ellenőrök	a	szakmai	tevékenység	ellenőrzése	
mellett	 figyelmet	 fordítottak	 a	 személyi	 állo-
mány	 munka-	 és	 elhelyezési	 körülményeinek	
vizsgálatára	és	a	személyi	állomány	által	jelzett	
problémákra.

A	 2017.	 évben	 külső	 ellenőrzéseket	 az	 ENSZ	
Menekültügyi	 Főbiztossága	 közép-európai	
képviselete,	 az	 Alapvető	 Jogok	 Biztosának	
Hivatala	 nemzeti	 megelőző	 mechanizmusa,	 a	
Belügyminisztérium,	 az	 illetékes	 megyei	 kor-
mányhivatalok,	 katasztrófavédelmi	 igazgatósá-
gok,	az	Állami	Népegészségügyi	és	Tisztiorvosi	
Szolgálat,	 a	Környezeti	 és	Energiahatékonysági	
Operatív	 Programokért	 Felelős	 Helyettes	
Államtitkárság végzett.

Az	 ellenőrzések	 a	 fogvatartás	 körülményeire,	 a	
jogszabályi	feltételek	meglétére,	továbbá	a	közbe-
szerzések	szabályosságára	terjedtek	ki.	A	külső	el-
lenőrzést	végrehajtók	által	jelzett	észrevételekkel	
kapcsolatosan	a	Bv.	Szervezet	valamennyi	esetben	
megtette a szükséges intézkedéseket, hasznosí-
totta a megállapításokat.

Az	ellenőrzések	lefolytatása	után	tett	megállapí-
tások	megfelelő	alapot	biztosítottak	a	bv.	szervek	
belső	 szabályozórendszerének	 pontosításához,	 il-
letve	módosításához,	a	szabályszerűségi,	a	célsze-
rűségi,	gazdaságossági,	hatékonysági	és	eredmé-
nyességi	mutatók	 emelkedéséhez.	Az	ellenőrzési	
tevékenység	hozzájárult	a	Bv.	Szervezet	szakmai	
tevékenységének	 javulásához,	 az	 állomány	 el-
méleti	 és	 gyakorlati	 ismeretszintjének	 és	 felké-
szültségének	 emeléséhez.	 Releváns	 információk	
beszerzésével	 támogatta	 a	 vezetői	 döntések	 elő-
készítését,	 a	 kiemelkedő	 színvonalú	 szolgálatel-
látást,	 erősítve	a	büntetés-végrehajtás	 szervezeti	
kultúráját. 

Az	ellenőrzéseken	felül	a	jogorvoslati	lehetőségek	
rendszere	 is	 támogatja	 a	 törvényes	 működést,	
biztosítja	 a	 panaszfelvétellel	 és	 panaszkezeléssel	
kapcsolatos	 feladatok	 ellátását.	 A	 panaszok	 ki-
vizsgálását	követően	a	megalapozott	beadványok	
esetében	haladéktalanul	 intézkedés	történt	a	 jel-
zett sérelem orvoslására, illetve ezzel kapcsolato-
san	megtörtént	a	panaszt	benyújtó	tájékoztatása.

 

AZ ELLENŐRZÉSEK 
HASZNOSULÁSA
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
nokságának (a továbbiakban: BvOP) szakmai ellen-
őrzési	rendszerében	alapvető	változás,	hogy	2016.	
november	elsejétől	vezetői	döntés	eredményeként	
a	 szervezeti	 egységek	 között	 határozottan	 szét-
vált	 a	 bv.	 intézetek,	 intézmények	 felé	 irányuló	
szakirányítási	 tevékenység,	 illetve	 a	 szakmai	
kontroll.	Létrejött	az	Ellenőrzési	Szolgálat,	amely	
megnövekedett	felelősség	mellett	végezte	el	az	el-
lenőrzési	tervében	rögzített	ellenőrzési	tevékeny-
ségét	és	hajtotta	végre	mobilellenőrzési	feladatait.	
Az	 ellenőrzések	 során	 maradéktalanul	 betartott	
alapelveink	 a	 törvényesség,	 a	 tervszerűség,	 a	
szakszerűség,	az	objektivitás,	a	megalapozottság,	
a	gazdaságosság	és	a	segítő	jelleg.

Az	 ellenőrzések	 megállapításairól,	 a	 megfogal-
mazott	 javaslatokról	 az	 ellenőrzött	 bv.	 szervek	
minden esetben írásban kaptak tájékoztatást, 
melyekkel	 kapcsolatban	 észrevételt	 tehettek.	Az	
ellenőrzési	tapasztalatok	hasznosultak,	és	a	szer-
vezeti	tudástárat	gyarapították.

A	 valamennyi	 bv.	 intézetre	 kiterjedő,	 előzetes	
bejelentés	 nélküli	 mobilellenőrzések	 alkalmával	
az	 Ellenőrzési	 Szolgálat	 munkatársai	 szúrópró-
baszerűen	 és	 visszatérően	 vizsgálták	 a	 jogsza-
bályokban,	 valamint	 belső	 szabályozókban	meg-
határozott	 előírások	 érvényesülését,	 a	 szakmai	
szabályok	gyakorlati	végrehajtását.

A	mobilellenőrzések	során	az	alapvető	ellenőrzési	
feladatok	közé	tartozott	a	biztonsági	tevékenység	
és	 szolgálatellátás,	 a	 fogvatartottak	 kötelezett-
ségei	 betartatásának,	 jogaik	 érvényesülésének,	 a	

Elkülönülő 
szakirányítás 
és szakmai 

kontroll

Követelmények 
és tevékenységek 

összevetése, 
értékelése

Szakmai ellenőrzés és kontroll
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LÉTSZÁMALAKULÁS

A	2017-ben	ágazati	célként	meghatározott,	a	férő-
helybővítéshez	kötött	ütemezett	toborzást	sikerült	
teljesítenie	a	Bv.	Szervezetnek,	ugyanis	közel	900	
állománytag	felvétele	realizálódott	a	tárgyévben.	

TOBORZÁS

A	kormány	által	meghatározott	 férőhelybővítési	
program	 legalább	2000-2500	új	 állománytag	 fo-
kozatos	felvételét	és	kiképzését	sürgette.	A	haté-
kony	és	ütemezett	toborzási	tevékenység	eredmé-
nyeként	2017.	december	31-éig	6556	db	önéletrajz	
érkezett	be	a	meghirdetett	álláshelyekre.	A	beér-
kezett	önéletrajzok	feldolgozását	követően	fizikai	
alkalmasságot	 1172	 fő,	 pszichikai	 alkalmasságot	
987	fő,	egészségi	alkalmasságot	903	fő	esetében	
állapítottak meg. Az alkalmassági vizsgálatokat, 
illetve	a	kifogástalan	életvitelre	vonatkozó	ellen-
őrzéseket	követően	összesen	860	fő	felvétele	re-
alizálódott.	 Ebből	 a	 létszámból	 818	 fő	hivatásos,	
37	 fő	 közalkalmazotti,	 5	 fő	 kormánytisztviselői	
jogviszonyt	létesített.	

2017.	január	9-től	összesen	789	fő	tiszthelyettest	
iskoláztak	be	alapfokú	képzésre,	közülük	decem-
ber	31-ig	498	fő	szerezte	meg	a	bizonyítványát.	A	
sikeres	vizsgát	követően	a	munkatársak	a	kijelölt	
bv. intézetekben teljesítenek szolgálatot. 

ÁLLOMÁNYMEGTARTÁS

A	személyi	állomány	megtartásának	alapfeltétele	
a	 szervezeti	 kultúra	minőségét	meghatározó	 té-
nyezők	és	elemek	színvonala	és	motivációs	ereje,	
amelynek	 fokmérői	 a	 protektív	 elöljárói	 háttér,	
az	 optimális	 munkahelyi	 környezet,	 a	 szociális	
támogatás	és	egyéb	kedvezmények	 lehetősége,	a	
megfelelő	 kommunikáció,	 valamint	 követelmé-
nyekkel	 arányos	 szankciórendszer	 fenntartása.	
Mindezekre	 fokozott	 figyelmet	 fordított	 a	 Bv.	
Szervezet vezetése.

Személyi állomány

’ Ütemezett toborzás és kiemelt figyelem az 
állománymegtartó képesség növelésére.
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KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet moduláris 
rendszerű	 szakképzés	 keretében	 alapképzésben	
összesen	 35	 osztályt	 indított,	 amelyből	 23	 osz-
tály	már	 végzett,	 büntetés-végrehajtási	 felügye-
lői	 szakképzésben	 657	 fő.	 Büntetés-végrehajtási	
középfokú	 rendészeti	 szakképzésben	 7	 osztály	
indult,	amelyből	5	osztály,	113	fő	tett	sikeres	vizs-
gát.	A	rendészeti	szervezői	(büntetés-végrehajtási	
szervező)	szakirányú	képzésben	pedig	43	fő	tisz-
tet	és	23	közalkalmazottat	iskoláztak	be.

Tárgyévben	 124	 főt	 rendészeti	 szakvizsgára,	 50	
főt	 rendészeti	 vezetővé	 képző	 tanfolyamra,	 va-
lamint	 11	 főt	 rendészeti	 mestervezetővé	 képző	
tanfolyamra	 iskoláztak	 be.	 A	 képzés	 végrehaj-
tására	 a	 BM	 Vezetőképzési,	 Továbbképzési	 és	
Tudományszervezési	 Főosztály	 remeteszőlősi	 te-
lephelyén	került	sor.

A	 tudatos	 vezető-utánpótlás	 biztosítása	 érde-
kében	 188	 főt	 delegáltunk	 a	 BM	Vezetőképzési,	
Továbbképzési	 és	 Tudományszervezési	
Főosztályhoz	 az	 új	 típusú	 (4	 napos)	 vezetőkivá-
lasztási	 eljárás	 végrehajtására,	 amelyet	 159	 fő	
eredményesen	 teljesített,	 így	 jogosultságot	 szer-
zett	a	vezető	utánpótlási	adatbankba	történő	nyil-
vántartásba vételre.

ELISMERÉSEK

Az	 új	 kollégák	 toborzása	 mellett	 fontos	 a	 már	
meglévő	 kollégák	 megtartása,	 motiválása,	 ered-
ményeinek,	munkájuknak	elismerése,	jutalmazása	
is.	Eredményes	szakmai	munkája	elismeréséül	ál-
lami	kitüntetésben	és	elismerésben	7	fő	részesült.	
A	Magyar	Érdemrend	tisztikeresztje	katonai	tago-
zata	kitüntetést	egy	fő	részére,	a	Magyar	Arany	
Érdemkereszt	katonai	tagozata	kitüntetést	két	fő	
részére,	a	Magyar	Ezüst	Érdemkereszt	katonai	ta-
gozata	kitüntetést	három	fő	részére	adományozta	
Magyarország	 köztársasági	 elnöke,	 továbbá	 egy	
főt	kinevezett	dandártábornoki	rendfokozatba.

Miniszteri	 elismerésben	 összesen	 72	 fő	 része-
sült,	 ebből	 nyolc	 fő	 tanácsosi	 címet,	 három	 fő	
Szent	 Adorján	 Érdemjelet,	 három	 fő	 a	 Büntetés-
végrehajtási	Szolgálatért	Emlékplakett	arany	foko-
zatát,	 egy	fő	a	Köz	Szolgálatáért	Érdemjel	arany	
fokozatát,	 egy	 fő	 a	 Köz	 Szolgálatáért	 Érdemjel	
ezüst	fokozatát,	további	két	fő	a	Köz	Szolgálatáért	
Érdemjel	bronz	fokozatát,	17	fő	miniszteri	elismerő	
oklevelet,	35	fő	emléktárgyat	kapott,	 továbbá	két	
főt	ezredessé	léptetett	elő	a	miniszter	úr.

Országos	parancsnoki	elismerésben	262	fő	része-
sült. A büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka	14	főnek	a	Büntetés-végrehajtási	Szolgálatért	
Emlékplakett	 ezüst	 fokozatát,	 78	 főnek	 pedig	 a	
bronz	fokozatát	adományozta.	Ezenfelül	négy	fő	
közalkalmazottnak	 tanácsosi	 címet,	 egy	 fő	 köz-
alkalmazottnak	munkatársi	címet	adományozott,	
dicséretben	165	főt	részesített.

Eredményes 
szakmai 
munka 

elismerése

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
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FOGVATARTOTTI ÉVES ÁTLAGLÉTSZÁM ÉS ÁTLAGOS BEFOGADÓKÉPESSÉG ALAKULÁSA (FŐ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15 373

12 335 12 604 12 573 12 584 13 209 13 774 13 922

16 203
17 195 17 517 18 042 17 792 18 023 17 944

12 042

A	2017-es	év	egészét	vizsgálva	a	fogvatartottak	
átlagos	létszáma	17	944	fő	volt,	129%-os átlagos 
telítettségi	 szint	mellett.	 Ez	 kismértékű	 csökke-
nést jelent az átlaglétszám tekintetében a 2016-os 
évvel	 összevetésben,	 ugyanakkor	 az	 előző	 idő-
szakban	 végrehajtott	 férőhelybővítések	 nyomán	
az	 átlagos	 telítettség	 így	 is	 2%-os	 csökkenést	
mutat. 

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM, 
ELHELYEZÉS
A	fogvatartottak	létszámát	a	korábbi	években	is	
tapasztalt	belső	átrendeződés	jellemezte.	A	2016.	
december	 31-ei	 17	 658	 fős	 összlétszám	2017-ben	
mindössze	 315	 fős	 csökkenést	 mutat,	 2017.	 de-
cember	31-én	17	343	fő.	A	Bv.	Szervezet	bv.	inté-
zeteinek	átlagos	telítettsége	2017.	december	31-én	
124% volt, ami 3%-os	csökkenést	mutat	az	előző	
év záró adatához képest. 

Jogszerű, 
szakszerű 

és hatékony 
feladatellátás

Fogvatartás és biztonság

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
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2010

128

2011

131

2012

136

2013

139

2014

143

2015

135

2016

131

2017

129

100

ÉVES ÁTLAGTELÍTETTSÉG ALAKULÁSA %-BAN

FOGVATARTOTTAK MEGOSZLÁSA (2017. DECEMBER 31-ÉN)

Jogerősen elítélt 13 390 fő 77%

Előzetes letartóztatott 3 401 fő 20%

Elzárást töltő 367 fő 2%

Kényszergyógykezelt 185 fő 1%

Összesen:  17 343 fő

A	jogerős	elítéltek	létszáma	2017.	december	31-én	
13	390	fő	volt,	ami	129	fős,	0,9%-os	csökkenést	
mutat	az	előző	évhez	viszonyítva.	Az	elítéltek	kö-
zött	továbbra	is	a	börtön	végrehajtási	fokozat	kép-
viseli	 a	 legnagyobb	arányt,	 a	 jogerős	 szabadság-
vesztést	 töltők	54,7%-a	 (7	325	fő)	 ide	sorolható.	

A	 fegyház	 végrehajtási	 fokozatú	 elítéltek	 száma	
2017.	december	31-én	4	710	fő	volt,	így	az	elítéltek	
35,2%-a	tartozik	a	legsúlyosabb	végrehajtási	kate-
góriába.	2017-ben	214	fővel	(4,8%-kal) emelkedett 
a	fegyház	fokozatú	elítéltek	létszáma.	

A	szakirányítási	tevékenység	során	az	egyes	bün-
tetés-végrehajtási intézetek telítettségét a végre-
hajtási	profiljukhoz	igazodóan	–	a	fogvatartottak	
foglalkoztatási	 és	 reintegrációs	 feladataira	 is	 fi-
gyelemmel	–	közelítjük	egymáshoz,	így	megosztva	
a	túltelítettség	miatti	többletfeladatokat	a	bünte-
tés-végrehajtási intézetek között.

Az	 előzetes	 letartóztatottak	 létszáma	 csökkenő	
tendenciát	mutat,	arányuk	közel	20%	a	teljes	fog-
vatartotti populációban. 

Az 
átlagtelítettség 

csökkenése

A túltelítettség 
által okozott 
feladatokat 
megosztjuk

’ A fegyház fokozatú elítéltek differenciált elhelyezésére a Bv. 
Szervezet tudatosan felkészült.
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Fegyház 4710 fő

Összesen: 13 390 fő
A JOGERŐSEN ELÍTÉLTEK MEGOSZLÁSA (2017. DECEMBER 31-ÉN)

7325 főBörtön

767 főFogház

423 fő
Pénzbüntetés és közérdekű 

munka átváltoztatása (fogház)

96 főFiatalkorúak börtöne

69 főFiatalkorúak fogháza

Összesen

Összesen

ELŐÁLLÍTÁSOK SZÁMA

SZÁLLÍTÁSOK SZÁMA

Körszállítás

Célszállítás

Bíróságokra, ügyészségekre

Egészségügyi intézménybe

2015 2016 20172014

64 429 64 066 62 24867 879

46 271

18 158

43 915

20 151

40 998

21 250

51 799

16 080

79 126 75 788 70 02784 977

63 794

15 332

61 260

14 528

56 549

13 478

67 051

17 926

SZÁLLÍTÁSI FELADATOK

A bv. intézeten kívüli szállítások száma (2016:  
75	788,	2017:	70	027)	és	előállítások	száma	(2016:	
64	066,	2017:	62	248)	csökkent.	Az	egészségügyi	
szakrendeléseken való részvétel esetszáma to-
vábbra is magas (21 250 eset). 

A	 2017.	 év	 végén	 a	 kényszergyógykezeltek	 lét-
száma	185	fő	volt,	ami	csekély	növekedést	jelent	
az	előző	év	hasonló	adatához	viszonyítva.	

Tovább	 csökkent	 2017-ben	 a	 fiatalkorúak	 szám-
aránya	 a	 teljes	 fogvatartotti	 populáción	 belül.	
2017.	december	31-én	összesen	237	fő	(1,4%) volt 
előzetes	letartóztatásban	vagy	ítélték	szabadság-
vesztésre	fiatalkorú	végrehajtási	fokozatban.

A	 női	 fogvatartottak	 létszáma	 1	 276	 fő	 volt	 az	
év	végén,	 elhelyezésüket	 továbbra	 is	 csak	 folya-
matos	 központi	 koordináció	 mellett	 lehet	 fenn-
tartani	a	büntetés-végrehajtási	intézetek	arányos	
feladatmegosztására	 figyelemmel.	 2017-ben	 to-
vább	 folytatódott	 a	 női	 fogvatartottak	 elhelye-
zését	 biztosító	 részlegek	 bővítését	 célzó	munka,	
amelynek	keretében	a	Veszprém	Megyei	Büntetés-
végrehajtási	 Intézetben	 bővültek	 a	női	 fogvatar-
tottak	elhelyezési	lehetőségei.

A	 nem	 magyar	 állampolgárságú	 fogvatartottak	
létszáma	2017.	december	31-én	861	fő	volt	(a	teljes	
fogvatartotti	állomány	5%-a). 

Ismét 
bővültek a női 
fogvatartottak 

elhelyezési 
lehetőségei

Büntetés-végrehajtási Szervezet 

ÉVKÖNYV 2017

18 19



MOBILTELEFON-ÓVADÉK 
BEVEZETÉSE
A	 kapcsolattartás	 elősegítése	 érdekében	 biztosí-
tott	mobiltelefonok	közül	az	elmúlt	évben	nagy-
számú	készüléket	rongáltak	meg	a	fogvatartottak.	
A	mobiltelefon-óvadék	intézményének	bevezetése	
ösztönözni	fogja	a	felelősebb,	szabálykövető	ma-
gatartás	 kialakulását	 a	 fogvatartotti	 állományon	
belül.	A	fogvatartottak	letéti	pénzéből	zárolt	ösz-
szeget	 a	 bv.	 intézet	 a	 mobiltelefonok	 javítására,	
pótlására	használhatja	fel.

SZAKMAI KÉPZÉSEK

A	2017.	évben	biztosítottuk	az	intézkedéstaktikai	
és	 eszközalkalmazási	 témakörökben	 a	 speciális	
szaktudást biztosító képzéseket, tréningeket. A 
biztonságos	 szolgálatellátást	 elősegítő	 eljárásren-
dek, módszerek és elemek alkalmazásba vétele 
megtörtént.	 A	 már	 előképzettséggel	 és	 szakmai	
tapasztalattal	 rendelkező	 munkatársak	 felkészí-
tésében	és	szinten	tartó	képzésében	előreléptünk,	
megtörtént	az	instruktorok	kiképzése	és	felkészí-
tése,	így	növelve	a	magas	szintű	szakmai	feladat-
végrehajtás	feltételeit.		

FELHÍVÁSI TEVÉKENYSÉG

A	Bv.	 Szervezet	 a	 felhívási	 tevékenységet	 folya-
matosan,	jogszerűen	látta	el.	Az	elítéltek	számára	
postázott,	jelentkezési	kötelezettséget	megállapító	
iratok	 kézbesítési	 sikeressége	 70%	 feletti	 volt.	
2017.	december	31-ig	összesen	3	852	felhívást	bo-
csátott ki a Bv. Szervezet.

TILTOTT TÁRGYAK BEJUTÁSA, 
CSOMAGOK KÜLDÉSÉRE ÉS 
FOGADÁSÁRA VONATKOZÓ ÚJ 
SZABÁLYOZÁS
A	Bv.	Szervezet	alapfeladata	az	irányítása	alá	tar-
tozó	 szervek	 rendjének	 és	 biztonságának	 fenn-
tartása,	 amelynek	 során	 kiemelt	 figyelmet	 kell	
fordítani	a	fogvatartott	birtokában	nem	tartható	
tárgyak,	 eszközök,	 anyagok	 bejutásának,	 bejut-
tatásának	 megakadályozására.	 A	 fogvatartás	
biztonságát	 veszélyeztető	 infokommunikációs	
tárgyak,	a	pszichés	működést	befolyásoló	szerek,	
az	élet	és	a	testi	épség	veszélyeztetésére	alkalmas	
eszközök	előtalálása	kiemelt	feladat. 

A	tiltott	 tárgyak	 előtalálásában	pozitívum,	hogy	
a	fogvatartotthoz	illegális	módon	eljuttatott	mo-
biltelefonok	 aránya	 csökkent	 (2016:	 62%,	 2017:	
53%).	A	személyi	állomány	tagjai	884	db	készülé-
ket	találtak	meg	a	fogvatartottakhoz	való	bejutást	
megelőzően.	

Csökkent	 azon	 esetek	 száma,	 amelyek	 kábító-
szergyanús	anyagokkal	kapcsolatosak	(2016-ban	
311	 eset,	 2017-ben	 280	 eset).	 Az	 esetek	 75%-
ában	 ezen	 anyagokat	 a	 fogvatartottakhoz	 való	
eljuttatást	 megelőzően	 találták	 meg	 a	 személyi	
állomány	tagjai.	A	csökkenések	egyértelműen	bi-
zonyítják	a	 tiltott	 tárgyak	bv.	 intézetbe	 történő	
bekerülését	megakadályozandó	bevezetett	intéz-
kedések jogosságát. 

A tiltott tárgyak 
bekerülésének 

megakadályozása

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
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FOGVATARTOTTAKKAL 
KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK 
(ESET)

70

89

37

9

21 

 1 

Súlyos testi sértés Súlyos testi sértés

Kényszerítés Kényszerítés

Zsarolás

Öngyilkosság

Zsarolás

Öngyilkosság

Öngyilkossági kísérlet

Fogolyszökés bűntette

Öngyilkossági kísérlet

Fogolyszökés bűntette

100

69

46

4

8

6

VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

A	 Bv.	 Szervezet	 közreműködött	 2017.	 június	
21–22-én	a	ConvEx-3-2017.	elnevezésű,	a	védelmi	
igazgatási rendszer teljes szegmensét (az Országos 
Nukleárisbaleset-elhárítási	 Rendszer	 központi	 és	
ágazati	szerveit,	a	megyei	és	helyi	védelmi	bizott-
ságok	operatív	törzseit)	érintő	nemzetközi	nukle-
árisbaleset-elhárítási	gyakorlat	végrehajtásában.

A	 bv.	 intézetekben	 katasztrófavédelmi	 válságke-
zeléssel	 összefüggő	 témában	 törzsfoglalkozáso-
kat,	 együttműködési	 gyakorlatokat	 is	 tartottak.	
Az	 együttműködési	 gyakorlatok	 eredményesek	
voltak,	 ezek	 során	 a	 személyi	 állomány	 tagjai	 a	
napi szolgálatellátás során jól alkalmazható ta-
pasztalatokat szereztek. 

FOGVATARTOTTAKKAL 
KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK
Az	év	során	a	Bv.	Szervezet	feladatellátása	 jog-
szerű	 és	 szakszerű	 volt.	 Közrendet,	 közbizton-
ságot	 veszélyeztető	 súlyos,	 rendkívüli	 esemény	
nem	történt.

A	 fogvatartottak	 által	 elkövetett	 cselekmények	
száma	 egyértelműen	 jelzi,	 hogy	 a	 szakmai	 tevé-
kenység	 során	 nélkülözhetetlen	 a	 szakterületek	
felett	 gyakorolt	 szakirányítási	 tevékenység,	 a	
képzések,	 a	 legjobb	 gyakorlatok	 átadásának	 biz-
tosítása. 

A 
Belügyminisztérium 
alá tartozó szervek 
együttműködése

KUTYÁS SZOLGÁLAT

2017-ben	nyomkövető-kábítószer-kereső	és	nyom-
követő-járőr	 „duál”	 kutyák	 továbbképzéssel	
egybekötött	 vizsgáztatására	 is	 sor	 került.	 A	 Bv.	
Szervezet	tevékenysége	során	kizárólag	nyomkö-
vető	kutyák	alkalmazására	ritkán	kerül	sor.	Mivel	
a	 nyomkövetés	 mellett	 kábítószer-kereső	 vagy	
járőrképzettséget	 is	kaptak	a	kutyák,	 így	szolgá-
lati	 feladatok	 végrehajtására	 is	 szélesebb	 körben	
vehetők	 igénybe	a	több	feladatra	kiképzett	ebek.	
A	 kutyás	 szolgálati	 tevékenység	 költséghatéko-
nyan	és	feladatspecifikusan	illeszkedik	a	hatékony	
szolgálatellátás tematikájába. A társ rendvédelmi 
szervekkel	közösen	végrehajtott,	szakmai	tapasz-
talatcserével megvalósuló képzések során kiemelt 
figyelmet	 fordítottunk	 a	 kutatástaktikai	 szabá-
lyok	betartására,	oktatására.

A	járőr,	nyomkövető,	kábítószer-kereső	szolgálati	
kutyák	kiképzését,	 felkészítését	 és	minősítővizs-
gáit	a	tervezetteknek	megfelelően	hajtották	végre.

Feladatspecifikus 
kutyás szakmai 

képzés  
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FOGVATARTOTTAK BEISKOLÁZÁSI ADATAI (FŐ)

2014/2015

3 102

2015/2016

3 195

2016/2017

2 940

2017/2018

2 943

2013/2014

2 736

SPECIÁLIS FOGVATARTOTTI 
RÉSZLEGEK
Kábítószer-prevenciós	 részleg	 továbbra	 is	 19	 bv.	
intézetben	 működik,	 összesen	 332	 férőhellyel,	
hozzájárulva	a	hatékony	drogprevencióhoz,	a	bv.	
intézeti	és	a	szabadulást	követő	közösségi	integ-
rációhoz és reintegrációhoz. 

Gyógyító-terápiás	 részleg	 13	 bv.	 intézetben,	 351	
férőhellyel,	közel	maximális	kihasználtsággal	mű-
ködik,	külön	figyelmet	fordítva	a	munkaterápiás	
foglalkoztatás	megvalósításának	lehetőségeire.

Pszichoszociális	részleg	7	bv.	intézetben	működik	
313	 férőhely	 biztosításával.	Az	újonnan	 átdolgo-
zott	 szakutasításban	 meghatározottak	 jelentős	
mértékben	támogatják	az	érintett	fogvatartottak	
szakszerű	monitorozását	és	kezelését.

Vallási	 részleg	 jelenleg	 4	 bv.	 intézetben	 műkö-
dik	 összesen	 95	 fő	 férőhelyes	 kapacitással.	 A	
részlegre	 az	 APAC	 rövidítést	 is	 alkalmazzuk,	 az	
Association	 for	 the	 Protection	 and	 Assistance	
of	 the	 Condemned	 alapján,	 amelynek	 magyar	
jelentése:	 a	 Szövetség	 az	 Elítéltek	 Védelmére	 és	
Támogatására. 

Hosszúidős	speciális	részleg	3	bv.	intézetben	mű-
ködik	29	férőhellyel.	

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI 
TANÁCS PÁLYÁZATAI
A	 Nemzeti	 Bűnmegelőzési	 Tanács	 a	 Nemzeti	
Bűnmegelőzési	 Stratégiában	 (a	 továbbiakban:	
Stratégia)	 a	 Bv.	 Szervezetre	 háruló	 feladatok	
megvalósítására,	teljesítésére,	valamint	a	nyertes	
pályázatok	eredményeként	a	fogvatartottak	sike-
res	 reintegrációjának	elősegítésére	összesen	 több	
mint	22	millió	forint	támogatást	biztosított.

A Stratégia keretében létrehozott munkacso-
port	módszertani	útmutatót	készített	valameny-
nyi	bv.	 szerv	 részére	 annak	érdekében,	hogy	a	
büntetés-végrehajtási	intézetekben	legjobb	gya-
korlatként	 működő	 programok	 országos	 kiter-
jesztésűek	lehessenek.

A	művészetterápiás	 és	 kreatív	 programok	 meg-
valósítása	 révén	 a	 fogvatartottak	 szociális	 ké-
pessége,	 empátiája,	 toleranciája	 és	 személyisége	
fejleszthető.	 A	 2017.	 évben	 összesen	 416	 művé-
szetterápiás programot szerveztek a bv. intézetek 
a	fogvatartottaknak,	amelyekbe	4	363	főt	vontak	
be.	 Ezek	közül	 kreatív	 szakköri	 tevékenység	210	
programban	folyt,	az	ezekbe	bevont	fogvatartot-
tak	létszáma	elérte	a	2	216	főt.	

OKTATÁS, KÉPZÉS

Az	 eredményes	 társadalmi reintegráció alapja 
a	 fogvatartottak	 meglévő	 tudásának,	 valamint	
képzettségi	 szintjének	 a	 bővítése.	Az	 oktatás	 és	
a szakképzések megszervezése a Bv. Szervezet 
egyik	kiemelt	feladata.	A	munkaerőpiaci	reinteg-
ráció	hatékonyságának	növekedése	a	bűnismétlési	
kockázatok	csökkenésében	mutatható	ki.

A	 2017.	 évben	 26	 bv.	 intézetben	 volt	 biztosított	
az	általános	iskolai	és	a	középiskolai	oktatás	vagy	
szakmaképzés. Az oktatás a bv. intézeteken belül 
zajlott,	nappali,	esti,	illetve	levelező	tagozaton,	ál-
lamilag	finanszírozott	formában,	a	Nemzeti	alap-
tantervben	megfogalmazottak	alapján.

EFOP-1.3.3-16. FOGVATARTOTTAK 
REINTEGRÁCIÓJA CÍMŰ PROJEKT
A	 Belügyminisztérium	 és	 a	 BvOP	 közösen	 indí-
totta	 el	 az	 EFOP-1.3.3-16-2016-00001	 azonosító-
számú,	Fogvatartottak	reintegrációja	c.	projektet.	
A	program	célja	az	elítéltek	és	az	előzetesen	fog-
vatartottak	társadalmi	és	munkaerőpiaci	reinteg-
rációjának	 erősítése,	 ezen	 keresztül	 az	 elkövetők	
bűnismétlési	kockázatának	csökkentése.	A	projekt	
célkitűzései	 között	 szerepel,	 hogy	 a	 fogvatartot-
tak	 támogatással	 már	 a	 szabadulásukat	megelő-
zően	felkészüljenek	a	munkaerőpiaci	és	társadalmi	
visszailleszkedésre. A projekt megvalósításának 
keretén	belül	a	Bv.	Szervezet	elősegíti	a	szabadulás	
utáni beilleszkedést, a családi kapcsolatok meg-
erősítését.	 A	 gyermekbarát	 látogatóhelyiségek	
kialakításával,	valamint	a	helyi	közösség	számára	
nyújtott	 jóvátételi	 programokon	keresztül	 a	 fog-
vatartottak	felelősségvállalása	és	a	közösségi	ér-
tékek	iránti	elköteleződése	is	erősödik.

FOGVATARTOTTI KÉRELMEK, 
ELŐTERJESZTÉSEK
A	2017.	évben	a	fogvatartottak	49	panaszt	(2016:	
33)	terjesztettek	elő	az	Alapvető	Jogok	Biztosának	
Hivatala	 felé.	 A	 vizsgálatokat	 elsősorban	 az	
egészséghez, a tisztességes eljáráshoz, a jogbiz-
tonsághoz	és	az	adatvédelemhez	fűződő	alapvető	
jogok tekintetében rendelték el. 

Társadalmi 
reintegrációt 

elősegítő 
szolgáltatások, 

képzések
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REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET

A	reintegrációs	őrizet	 jogintézményében	jelentős	
változást	hozott	 a	2017.	 január	 elsejétől	 hatályos	
törvénymódosítás,	 amely	 kiszélesítette	 a	 bevon-
ható	 elítéltek	 körét,	 valamint	 időtartamát	 6	 hó-
napról	 10	 hónapra,	 gondatlanságból	 elkövetett	
bűncselekmények	miatt	kiszabott	szabadságvesz-
tést	töltők	esetében	pedig	1	évre	emelte.	

A	bv.	 intézetek	293	alkalommal	kezdeményezték	
az	eljárás	megindítását,	a	fogvatartott,	illetve	vé-
dője	által	pedig	1	080	kérelmet	adtak	be.	Az	ösz-
szes	engedélyezett	határozat	száma	818	volt	(2016:	
412),	 ezekből	 533	 esetben	 (2016:	 364)	 hajtották	
végre	eredményesen	a	reintegrációs	őrizetet.

A	 jogintézmény	hatálya	alá	kerülők	 létszámának	
folyamatos	emelkedése	a	 távfelügyeleti	eszközök	
átcsoportosításának szükségességét vonta maga 
után.	 A	 reintegrációs	 őrizet	 jelentős	 mértékben	
járul	 hozzá	 a	 bv.	 intézetek	 zsúfoltságának	 csök-
kentéséhez.

A	 kihelyezett	 elítéltek	 társadalmi	 beilleszkedésé-
ben	központi	szerepet	tölt	be	a	jogintézmény	által	
biztosított	 munkába	 állás	 lehetősége,	 amelynek	
megvalósulása	a	bűnismétlési	kockázatok	csökke-
nésében	nyilvánul	meg.	

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI 
TEVÉKENYSÉG

A	 reintegrációs	 őrizetre	 vonatkozó	 jogszabályi	
módosítás	a	büntetés-végrehajtási	pártfogó	fel-
ügyelők	(a	továbbiakban:	bv.	pártfogó	felügyelő)	
feladatellátására	 is	 hatást	 gyakorolt.	 2017-ben	
1	920	szakértői	vélemény	készült,	ezekből	1361-et	
a	 reintegrációs	 őrizetbe	 helyezést	 megalapozó	
eljárás keretén belül, 511-et pedig a büntetés-
félbeszakítás	 előkészítésével	 összefüggésben	
hajtottak végre.

A	szabadulásra	való	felkészítés	továbbra	is	a	bün-
tetés-végrehajtás	kiemelt	célkitűzése,	amelyben	a	
bv.	pártfogó	felügyelő	tölti	be	a	központi	szerepet,	
szoros	együttműködésben	a	reintegrációs	szakte-
rülettel.	2017-ben	3	965	elítélt	felkészítése	történt	
meg,	különös	figyelemmel	a	munkaerőpiaci	integ-
rációval	kapcsolatos	feladatok	egyéni,	illetve	cso-
portfoglalkozások	során	történő	megvalósítására.

Sikeres 
kezdeményezés, 

javuló 
eredmények

’ Az eredményesen végrehajtott, reintegrációs őrizetbe helyezett 
elítéltek közül egyetlen elítélt sem került vissza bv. intézetbe,  
ami a jogintézmény létjogosultságát támasztja alá.
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A BÖRTÖNLELKÉSZI 
TEVÉKENYSÉG, 
VALLÁSGYAKORLÁS

A	 fogvatartottak	 szabad	 vallásgyakorlása	 to-
vábbra	 is	maradéktalanul	biztosított	a	börtönök-
ben.	 A	 börtönlelkészi	 tevékenység	 a	 szabadság-
vesztés	 büntetés	 letöltése	 alatt	 biztosítja,	 hogy	
a	 fogvatartottak	 egyéni	 és	 közösségi	 formában	
megélhessék	hitüket,	és	szabadon	gyakorolhassák	
vallásukat.	A	kiadott	8/2017.	(VI.	13.)	IM-rendelet	
részletesebben	 szabályozza	a	börtönlelkészi	 szol-
gálat	 feladatait,	 működését	 és	 a	 börtönlelkész	
státuszát,	 az	 egyházak	 –	 az	 ökumenizmus	 elve	
mentén	történő	–	részvételét	a	börtönlelkészi	szol-
gálatban.	A	vallásgyakorlást	 számos	színvonalas	
fogvatartotti	program	is	támogatta:	bibliaismereti	
vetélkedőkön,	 imanapokon,	hálaadó	 istentisztele-
teken	vehettek	részt	az	érdeklődő	fogvatartottak,	
továbbá	 a	 vallási	 részlegeken	 elhelyezett	 fogva-
tartottak	 a	 börtönben	 tartott	 vallásos	 közösségi	
programokon,	 istentiszteleten,	 Biblia-körön,	 reg-
geli áhítaton vehetnek részt.

Országos Zarándoklat a Nemzeti 
Kegyhelyre a személyi állomány 
részvételével
2017-ben	 első	 alkalommal,	 hagyományteremtő	
szándékkal keltek zarándokútra a büntetés-vég-
rehajtás	 dolgozói	 május	 31-én	 a	 Mátraverebély-
Szentkúton	 lévő	 kegyhelyre.	 24	 bv.	 intézetből	
közel	140	személyi	állományi	tag	vett	részt	a	za-
rándoklaton. 

II. Országos Fogvatartotti 
Zarándoklat a Nemzeti Kegyhelyre

A	 fogvatartottak	 részére	 szervezett	 zarándok-
lat	2017.	 június	22-én	15	bv.	 intézet	76	fogvatar-
tottja részvételével zajlott a második Országos 
Fogvatartotti	 Zarándoklaton.	 Az	 eseményen	 a	
történelmi	egyházak	vezetői	mellett	számos	világi	
meghívott	 is	 jelen	 volt,	 az	 egyházi	 vezetők	 kö-
szönthették	a	fogvatartottakat.	Az	eseményen	az	
alacsony	vagy	közepes	biztonsági	kockázatba	so-
rolt,	együttműködő	fogvatartottak	vehettek	részt.

Cursillo

A	 Börtöncursillo	 Titkárságával	 történő	 együtt-
működés	keretében	2017-ben	5	bv.	intézetben,	95	
fő	 fogvatartott	 részvételével	 rendeztek	 cursillós	
tanfolyamot.	A	 keresztény	 alapokra	 épülő	 prog-
ram	hatékonyan	járul	hozzá	az	egyén	morális	fej-
lődéséhez,	a	fogvatartottak	családi	és	 társadalmi	
kapcsolatainak	fejlesztéséhez	és	megerősítéséhez.

KÖZPONTI KIVIZSGÁLÓ ÉS 
MÓDSZERTANI INTÉZET (KKMI)
A	KKMI	az	év	során	elvégezte	a	prediktív	mérő-
eszköz	bevezetésének	előkészítését,	a	bv.	intézetek	
személyi	 állományának	 felkészítését	 a	 kockázat-
kezeléssel kapcsolatos programok megtartására, 
valamint	 a	 felkészített	 állomány	 szakmai	 szu-
pervízióját.	 A	 fő	 feladatok	 mellett	 vizsgálta	 a	
rezsimbe	sorolások,	a	fogvatartási	kockázati	és	a	
biztonsági	kockázati	besorolások	összefüggéseit.

Prediktív mérőeszköz  
(PME) fejlesztése 

Kialakítottuk	a	PME	adatainak	rögzítésére	alkal-
mas	 infrastrukturális	 hátteret.	 Az	 elmúlt	 évben	
1600	fő	elítélt	adatát	vettük	fel,	az	adatok	elemzé-
sének	eredményét	felhasználva	fogvatartási	koc-
kázatokkal kapcsolatban meghatároztuk a szak-
mai standardokat. 

Kockázatkezelési programok

Egységes	 módszertani	 útmutató	 alapján	 5	 249	
fő	 elítélt	 kockázatfelmérése,	 kockázatelemzése	
és	 kockázati	 csoportba	 sorolása	 történt	 meg.	 A	
fogvatartottak	kockázatelemzésének	lényege	egy	
egységes	 elvek	 mentén	 felépített	 megismerési	
folyamat,	 amelynek	 célja,	 hogy	 a	 büntetés-vég-
rehajtás	 az	 egyes	 kockázatokat	 jelentő	 veszélyes	
magatartásokat	a	lehetőségekhez	mérten	felmérje,	
ezáltal	növelve	a	büntetés-végrehajtás	hatékony-
ságát.	 A	 2017-es	 év	 során	 150	 fő	 személyi	 állo-
mányi	 tagot	 készítettünk	 fel	 a	 drogprevenciós,	
agresszivitáskezelő	 és	 az	 asszertivitást	 (önérvé-
nyesítést)	fejlesztő	programok	megtartására.	

Deviáns 
viselkedést 

kezelő 
programok 
kidolgozása
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A BV. KÖZPONTI KÓRHÁZBAN ELVÉGZETT KÜLÖNBÖZŐ VIZSGÁLATOK ESETSZÁMA (DB)

Röntgenvizsgálat  5 746    

Ultrahangvizsgálat  4 136    

Laborvizsgálat  8 422    

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
A	Bv.	Szervezet	kiemelt	figyelmet	fordított	a	sze-
mélyi	 állomány	 egészségmegőrzésének	 koordi-
nálására	 mint	 állománymegtartó	 tevékenységre	
is.	A	 bv.	 intézeti	 egészségnevelési	 platformok,	 a	
munkahelyi	 egészségtervek	 tartalma	 folyamato-
san	bővül.	A	bv.	intézetek	mindegyike	gondosko-
dott	a	személyi	állomány	egészségügyi	és	fizikai	
felmérését	támogató	egészségnapok	rendezéséről,	
biztosítva	az	egészségügyi	szűrések	feltételeit.

FOGVATARTOTTAK EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁSA
A	 fogvatartottak	 egészségügyi	 ellátása	 társa-
dalombiztosítási jogosultsági alapon biztosított. 
A	gyógyító-megelőző	 ellátás	 a	 progresszív	 be-
tegellátás	 rendszeréhez	 kapcsolódva	 működik.	
A	 fogvatartottak	 fekvőbeteg-ellátása	 három	
helyszínen	lehetséges:	az	intézeti	egészségügyi	
szolgálat betegszobáin, a Bv. Szervezet egész-
ségügyi	 intézményeiben,	 illetve	civil	egészség-
ügyi	intézményekben.	

Folyamatosan	emelkedik	az	időskorú	és	a	már	befo-
gadáskor	elhanyagolt	egészségi	állapotban	lévő	fog-
vatartottak	aránya.	Egészségügyi	ellátásuk	komoly	
szakmai	kihívást	jelent	a	bv.	intézetek	egészségügyi	
szolgálatainak, amit a korábbi évek tapasztalatait 
hatékonyan	felhasználva	zökkenőmentesen	oldot-
tak	meg.	A	fogvatartottakat	 leggyak	rabban	szív-	
és érrendszeri betegségek, mozgásszervrendszert 
érintő	problémáik	és	pszichés	eltérések	miatt	kell	
gondozni.	 Az	 egészségügyi	 alapellátás	 szakszerű	
megvalósítása	mellett	 2017-ben	 előtérbe	került	 az	
egészségtudatos nevelés.

FOGVATARTOTTAK KÓRHÁZI 
ELLÁTÁSA
A	2017-es	évben	tovább	folytatódott	a	Büntetés-
végrehajtás	Központi	Kórház	főépületének	és	kór-
termeinek	felújítása,	figyelmet	fordítva	a	kiemelt	
kockázatú	 fogvatartottak	 elhelyezésének	 bizton-
sági	feltételeire.

A	 felújítási	 munkálatok	 a	 fogvatartottak	 elhe-
lyezési	 körülményeinek	 és	 a	 gyógyító-megelőző	
tevékenység	 szakmai	 feltételeinek	 biztosítását	
szolgálták,	és	érezhető	módon	emelték	a	személyi	
állomány	munkakörülményeinek	színvonalát	is.	A	
Büntetés-végrehajtás	Központi	Kórház	több	nagy	
értékű	 orvosi	 eszközt,	 műszert	 kapott,	 amelyek	
nagymértékben	 megkönnyítik	 az	 egészségügyi	
dolgozók munkáját. 

Egészségügyi ellátás
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JOGI SZAKTERÜLET 

A	közigazgatási	egyeztetésre	megküldött	jogsza-
bály-véleményezések	száma	az	elmúlt	évhez	viszo-
nyítva	megközelítőleg	20%-kal emelkedett (2016: 
437,	2017:	505).	A	szakmai	felügyelet	ellátásaként	
a	BvOP	szakterülete	az	intézeti	belső	szabályozó-
kat,	 intézetparancsnoki	 intézkedéseket	 folyama-
tosan	kontrollálta,	koordinálta,	így	a	bv.	intézetek	
belső	szabályozói	is	megújultak.	A	Bv.	Szervezettel	
szemben	 indított	peres	eljárások	száma	a	 tavalyi	
évhez	képest	jelentősen	nőtt	(2016:	77,	2017:	106).	
Az	eljárások	túlnyomó	része	fogvatartotti	kártérí-
tési kereset volt. A bv. intézetek ellen indított és 
folyamatban	 lévő	 peres	 eljárások	 (polgári,	 mun-
kaügyi,	 illetve	 egyéb	gazdasági	 perekben)	 száma	
lényegesen	nem	emelkedett	(2016:	911,	2017:	948).	
A	 fogvatartottak	 által	 indított	 kártérítési	 perek	
tárgya	a	túltelítettséggel,	az	elhelyezési	és	egyéb	
körülményekkel	függ	össze.

ADATVÉDELMI ÉS KIBERBIZTOSI 
TEVÉKENYSÉG
Az	adatvédelmi	és	kiberbiztosi	tevékenység	vég-
rehajtását,	 továbbá	 a	 közérdekű	 adatokra	vonat-
kozó	megkereséseket	határidőben,	a	jogszabályok-
ban	foglaltaknak	megfelelő	módon	tejesítettük.	A	
Bv.	Szervezet	a	meghatározottaknak	megfelelően	
hajtotta	végre	feladatait,	a	minősített	adatok	vé-
delmére	vonatkozó	tevékenységet	és	a	minősített	
adatok kezelését.

ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG 

A	Bv.	 Szervezet	 a	 2017.	 évben	 több	mint	 2	mil-
lió	 darab	 iratot	 kezelt,	 ez	 az	 előző	 évhez	 képest	
jelentős	növekedést	mutat.	Az	 elektronikus	 irat-
kezeléssel kapcsolatosan a hibrid és inverz hib-
rid	 eljárások	 beépítését	 az	 iratkezelési	 folyama-
tokba sikeresen végrehajtottuk. Biztosított a Bv. 
Szervezethez	 érkezett	 papíralapú	 küldemények	
hiteles	elektronikus	irattá	alakítása,	így	segítve	az	
iratkezelési	terhek	csökkentését.	Az	Elektronikus	
Közigazgatás	Operatív	Program	keretében	megva-
lósuló	Hibrid	Kézbesítési	és	Konverziós	Rendszer	
projekt	célja,	hogy	részben	elektronikus	megoldá-
sokkal	kiszélesítse	a	hatóság	és	az	ügyfél	közötti	
kapcsolattartás	formáit.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

A	 büntetés-végrehajtási	 tevékenység	 folyama-
tosan változó kihívásaira adandó válaszokhoz, a 
legjobb	 gyakorlatok	 hazai	 viszonyokra	 történő	
átvételéhez	elengedhetetlen,	hogy	meglévő	nem-
zetközi	 kapcsolatainkat	 megerősítsük,	 és	 újakat	
alakítsunk ki. 

Nemzetközi	tevékenységünket	ezért	az	elmúlt	év-
ben	úgy	alakítottuk,	hogy	a	hangsúly	az	érdemi,	
szakmai	szempontokon	nyugvó	együttműködése-
ken alakuljon.

Sikeresen	 erősítettük	 meg	 hazai	 és	 nemzetközi	
szakmai kapcsolatainkat társszervekkel, szakte-
rületek	 képviselőivel.	 A	 jó	 partnerségi	 viszony	
fenntartása,	 újak	 kialakítása	 lehetőséget	 adott	
a	 tapasztalatcserére,	 a	 közösen	 végrehajtandó	
szakfeladatok	 tervezésére	 és	 a	 jó	 gyakorlatok	
megosztására.

A	Magyarországra	akkreditált	diplomáciai	képvi-
seletek	 számára	 nyújtott	 adatszolgáltatási	 tevé-
kenység	 továbbra	 is	 jelentős	maradt.	A	nemzet-
közi	 szervezeteknek	 nyújtott	 adatszolgáltatások	
közül	kiemelendők	az	Európa	Tanács	és	az	ENSZ	
éves	 bűnügyi	 statisztikái	 (Pl.:	 SPACE	 I.,	 COPE,	
UNODC	kérdőívek),	amelyekhez	az	elmúlt	évekhez	
hasonlóan szintén hozzájárultunk. 

Nemzetközi 
kapcsolatainkat 
megerősítettük, 

és újakkal 
bővítettük

Hivatali tevékenység és szakirányítás
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TUDOMÁNYOS KUTATÁSI 
STRATÉGIA – STRATÉGIAI 
KUTATÁSOK

A Bv. Szervezetben	 a	 külső	 partnerek	kutatásai	
és	 a	 közös	 tudományos	 munka	 egységesített,	
szakmai	elvek	szerint	folyt.	A	kiemelt	stratégiai	
partnerekkel	az	eredménycentrikusság	 jegyében	
valósultak	 meg	 a	 kutatások,	 az	 eredmények	
kapcsán	pedig	tudományos	konferenciákat	szer-
veztünk.	Kiemelt	partnerünk	volt	ebben	a	közös	
munkában	 a	 Nemzeti	 Bűnmegelőzési	 Tanács,	
az	Országos	Kriminológiai	 Intézet	 és	 a	Magyar	
Börtönügyi	 Társaság.	 A	 szakmai	 fórumok,	 ta-
lálkozók	 és	 pályázatok	 a	 büntetés-végrehajtás	
szakmai	 területének	 modernizálását	 és	 fejlesz-
tését	 segítik	 elő.	 A	Magyar	 Tudomány	 Ünnepe	
alkalmából	 a	 Magyar	 Tudományos	 Akadémián	
megrendezték	 az	 Emberközpontú	 tudomány	
című	 konferenciát.	 A	 Nemzeti	 Közszolgálati	
Egyetem	Rendészettudományi	Kara	 a	Büntetés-
végrehajtási	 Ludovika	 Kiemelt	 Kutatóműhely	
nemzetközi	projekt	keretében	is	erősíti	a	szerve-
zet szakmai tudását.

A	BvOP	kiemelt	figyelmet	fordít	a	Bv.	Szervezet	
tudományszervezési	feladatain	belül	a	szakterüle-
teket	érintő	tudományos,	kutatási	tevékenységek	
támogatására.	 A	 kutatóintézeti	 tevékenység,	 a	
Börtönügyi	Szemle	megjelentetése,	a	nemzetközi	
és	hazai	konferenciákon	való	részvétel	mellett	te-
ret	 kíván	 biztosítani	 a	 tudományos	 eredmények	
publikálására is. 

EGYSÉGES RENDÉSZETI 
SZEMLÉLET
A	 folyamatosan	 fejlődő	 és	 formálódó	 –	 immár	
a	Bv.	Szervezetet	 is	magában	foglaló	–	 egységes	
rendészeti	 szemlélet	nem	csupán	a	közös	alapon	
nyugvó	 jogi	 szabályozást,	 az	 egyező	 értékeket	
és az azonos szakmai és etikai elveket jelenti, de 
megfigyelhető	a	csapatszellem	és	a	bajtársias	ösz-
szetartás mindennapi megjelenésében is.

A	 BvOP-hoz	 hasonlóan	 a	 legtöbb	 büntetés-vég-
rehajtási	 intézetnek	 van	 élő	 együttműködési	
megállapodása	 a	 helyi	 vagy	 területi	 illetékes-
séggel	 rendelkező	 rendőri	 és	 katasztrófavédelmi	
társszervvel.	 A	 megállapodások	 jellemzően	 kö-
zösen	 végrehajtott	 gyakorlatok	 megtartására,	
rendkívüli	 események	 során	 nyújtott	 segítségre,	
valamint	különböző	biztosítási,	védelmi	feladatok	
elvégzésére szólnak.

A jelen 
eredményeit 
hasznosítjuk 

a jövő 
tervezésekor

’ A tudományos kon ferenciákon, rendezvényeken és 
kiadványainkban is a Bv. Szervezet szakmai tudását gyarapítjuk.
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A	Bv.	Szervezet	egészét	érintő	kiemelkedő	fejlesz-
tés	történt,	elkészült	a	büntetés-végrehajtás	új	ar-
culata. A korábbi arculati elemeket modernizáltuk, 
ennek	köszönhetően	 saját	 szlogent	–	Az	 igazság	
védelmében	 –,	 új	 logót	 és	más	 arculati	 elemeket	
dolgoztunk ki. A Bv. Szervezet megújult arculata 
magán	viseli	az	egységes	és	tudatos	megjelenést	
biztosító,	a	szervezetre	jellemző	sajátságos	jegye-
ket.	Támogatja	a	szervezet	külső	és	belső	kommu-
nikációs	tevékenységét	a	küldetés	azonosításában	
a	 jelmondat	 hangsúlyozásával.	 Az	 alkalmazott	
elemek	egyediek	és	könnyen	felismerhetők,	azok	
megjelenése	önmagukban	is	képviseli	a	szerveze-
tet.	Az	 erőt	 és	 tekintélyt	 sugárzó	 ábrázolás	utal	
a szervezet múltjára, hírnevére, elhivatottságára. 

A Bv. Szervezet kommunikációs szakterülete a 
belügyi	 és	 rendészeti	 kommunikáció	 alapelvei	
mentén	 proaktív,	 összehangolt	 tájékoztatás-
sal,	 egységes	 üzenetekkel	 képviselte	 a	 szerve-
zetet	 a	 médiában.	 Kiemelt	 esemény	 volt	 a	 Bv.	
Szervezetének	 központi	 rendezvénye,	 a	 családi	
nap,	amely	 jelentős	sajtónyilvános	esemény	volt.	
Az	 év	 során	 bemutattuk	 a	 fogvatartotti	 mun-
káltatással,	 a	 központi	 ellátással,	 a	 fogvatartotti	
elhelyezéssel	 kapcsolatos	 eredményeinket.	 Nagy	
sajtófigyelmet	kaptak	a	fogvatartottak	oktatásá-
val	és	képzésével	kapcsolatos	híreink,	a	személyi	
állomány	képzésével	és	 toborzásával	kapcsolatos	
sajtótájékoztatóink.	Az	egyes	bv.	intézetek	megje-
lenései	a	médiában	elsősorban	sajtónyilvános	ren-
dezvények	voltak.	Emellett	rendszeresen	érkeztek	
egyedi	 megkeresések	 szakmai	 tevékenységünk	
vagy	helyi	program	bemutatásával	kapcsolatosan.	

A	Bv.	Szervezetről	kialakult	társadalmi	kép	pozi-
tív	 irányú	alakítására	széles	körben	mutattuk	be	
a	reintegrációs	őrizethez	kapcsolódó	 jó	tapaszta-
latokat	 (a	 bővülő	 lehetőségeknek	 köszönhetően	
az	 őrizetben	 lévők	 számának	 növekedése),	 a	 bv.	
intézetekben	zajló	felújításokat,	a	szakmaképzése-
ket, valamint a reintegrációt támogató bv. intézeti 
tevékenységeket:	a	munkáltatási,	a	jóvátételi	pro-
jekteket. 

A	belső	és	külső	kommunikációban	továbbra	is	ki-
emelt	szerepet	kaptak	a	Bv.	Szervezet	kiadványai	
(pl.	Börtönügyi	Szemle,	Bv.	Hírlevél,	Börtönújság).

A	 munkáltatás	 esélyteremtés	 a	 fogvatartottak	
számára	az	újrakezdésre,	a	társadalomba	történő	
visszailleszkedésre,	feltétele	a	változni	akarásnak,	
a	megfelelő	képzettség	megszerzésének.	

A	bv.	intézetekben	felhasznált	alapvető	élelmisze-
rek,	 a	 használati	 és	 berendezési	 tárgyak	 jelentős	
része	a	fogvatartottak	által	előállított	termékek.	A	

fogvatartottak	varrják	a	rendészeti	szakterületen	
dolgozó	személyi	állomány	egyenruháit,	gyártják	
a kereskedelemben megtalálható számos terméket.

A	munkáltatási	intézményrendszerek	keretén	be-
lül	2017.	év	végére	elért	teljes	foglalkoztatás	meg-
valósítása a gazdasági társaságoknál és az intézeti 
költségvetési	munkáltatásban	történt	meg.	

Kommunikáció és társadalmi 
szerepvállalás

Foglalkoztatás
FOGVATARTOTTI FOGLALKOZTATÁS ÉS A BV. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE
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A FOGLALKOZTATOTT FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM 
MEGOSZLÁSA (%)

3%  Terápiás foglalkoztatásban részt vevők

27%  Intézetfenntartási feladatokban munkáltatott 

6% PPP keretében  
 munkáltatott

5% Külső gazdálkodó
 szervezettel kötött
 szerződés alapján
 munkáltatott

16%  Kizárólag oktatottak 

43%  Bv. gazdasági társaság  
 által munkáltatott

A bv. gazdasági társaságok és a bv. intézetek a 
foglalkoztatás	 bővítését	 további	 munkahelyek	
létrehozásával,	 külső	 gazdálkodó	 szervezetekkel	
történő	szerződéskötésen	alapuló	munkáltatással,	
új	 tevékenységek	 beindításával,	 az	 oktatott	 fog-
vatartottak	 létszámának	növelésével,	 valamint	 a	
költségvetési	 állománytábla	 feltöltésével	 valósí-
tották meg.

’ Törvényi kötelezettség a 
társadalmi integráció egyik 
feltételeként megfogalmazott 
munkáltatás.
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BV. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉVES ÁRBEVÉTELÉNEK ÁGAZATONKÉNTI MEGOSZLÁSA (%)

Ipari társaságok
Központi ellátás 56,2%

Szabadpiac 42,5%

Export 1,3%

Mezőgazdasági társaságok
Központi ellátás 20,2%

Szabadpiac 79,8%

Export 0,0%

GAZDÁLKODÁS 

A	Bv.	Holding	Kft.	 (a	továbbiakban:	Bv.	Holding)	
2017.	évben	is	eleget	tett	a	törvényben	meghatá-
rozott	 közfeladatának:	 a	 fogvatartottak	kötelező	
foglalkoztatásának,	 vállalkozási	 tevékenysége	 az	
állami	vagyon	gyarapodását	szolgálta.	

Az	 árbevétel	 megoszlását	 vizsgálva	 a	 központi	
ellátásból származó árbevétel az eddigi tendenci-
ának	megfelelően	az	ipari	társaságok	esetében	je-
lentősebb,	ez	több	mint	a	duplája	a	mezőgazdasági	
társaságoknál	jelentkező	adatnak.

A	gazdasági	társaságok	beruházási	tevékenysége	a	
2017.	évben	is	folytatódott,	lehetőségeikhez	képest	
folyamatosan	végezték	 a	gépparkok	 bővítését,	 a	
karbantartási,	felújítási	munkálatokat.	A	beruhá-
zások	aktivált	értéke	várhatóan	2,2	Mrd	forint.

A	2017.	év	tekintetében	elmondható,	hogy	a	tár-
saságok	 összesített	 adózott	 eredménye	 a	 prog-
nosztizált	 összeget	 felülmúlta,	 a	 velük	 szemben	
támasztott	elvárásoknak	megfeleltek.	Sikeres	gaz-
dálkodásuknak	 köszönhetően	 számos	 fontos	 be-
ruházást	 hajtottak	 végre	 az	 eredmények	 további	
javítása érdekében, partneri kapcsolataikat széles 
körben	 bővítették,	 új	 tevékenységeket	 indítottak	
a	fogvatartotti	foglalkoztatás	növelése	érdekében.	

KÖZPONTI ELLÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉG
A	központi	ellátás	hatálya	alá	tartozó	központi	ál-
lamigazgatási	szervek	3	074	ellátási	igénnyel	for-
dultak	a	Központi	Ellátó	Szervhez.	

Az	ellátási	 igények	kapcsán	nettó	9,192	Mrd	fo-
rint	értékben	történt	meg	a	teljesítésre	képes	gaz-
dasági	 társaság	 kijelölése,	 ez	 a	 központi	 ellátás	
fennállása	óta	a	legmagasabb	összeg.	A	kijelölések	

kapcsán	megkötött	szerződések	értéke	a	beszámo-
lási	időszakban	várhatóan	meghaladja	a	nettó	7,2	
Mrd	forintot,	ami	felülmúlta	az	előző	évek	adatait.	

A	megkötött	 szerződéseket	 tevékenységi	 körön-
ként	 megvizsgálva	 megállapítható,	 hogy	 leg-
nagyobb	 arányban	 bútorok	 kapcsán	 került	 sor	
szerződéskötésre,	 ám	 továbbra	 is	 jelentős	 arányt	
képvisel a mosatási szolgáltatásra, valamint a ru-
házati	 termékekre	 vonatkozóan	 megkötött	 szer-
ződések	értéke.	
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MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT (%)

0,4%  Egyenruházati kiegészítők

0,3% Fémfeldolgozás, radiátorgyártás,  
lakat-, zárgyártás

6,9% Háztartási, egészségügyi 
papírtermékek

0,1%  Homokzsák gyártása

0,2%  IBH javítás

23,9% Iroda-, konyha- 
és egyéb bútor

1,1% Labor-, orvosi bútorok, 
műtéti szettek

23,6%  Mosatás

0,1%  Nyílászárók

6,0% Nyomtatványok,  
nyomás, könyvkötés

19,9%  Ruházat (munka- és egyéb)

4,8%  Konfekcionált textiláru

12,8%  Lábbeli

A büntetés-végrehajtási szervek csirke- és sertés-
hússal	 történő	 ellátása	 önellátás	 keretében	 való-
sul	meg.	Pékáruval	történő	ellátás	12	bv.	 intézet,	
mintegy	12	000	fő	fogvatartott	részére	napi	szin-
ten biztosított. 

A	kiszállított	élelmiszer-alapanyagok	összértéke	a	
beszámolási	 időszakban	meghaladta	 a	 992	millió	
forintot.	 Az	 előállított	 sertéshúsok	 rendelkeznek	
a	Kiváló	Minőségű	Sertéshús	(KMS)	minősítéssel.	
Az	 élelmiszer-alapanyag	 előállításának	 területein	
a	 termékek	minőségét,	megfelelőségét	 a	HACCP	
minőségirányítási	rendszer	is	garantálja.

Az	ellátási	igények	folyamatos	figyelemmel	kí-
sérése,	 valamint	 a	 gyártás	 nyomon	 követése,	
pontos,	 naprakész	 információk	 rendelkezésre	
állása érdekében a 12 gazdasági társaságnál 
egységes	 termelésinformációs	 rendszert	 (a	 to-
vábbiakban: TIR) alakítottak ki. A TIR napraké-
szen,	átlátható	módon	lehetővé	teszi	a	megren-
delések,	 gyártási	 feladatok,	 készletek	 nyomon	
követését,	 a	 határidők	 betartását,	 illetve	 az	
aktuális	információk,	jelentések	alapján	a	haté-
kony	ellenőrzést.	

 

BV. HOLDING

A	Bv.	Holding	 folytatta	 és	 erősítette	 az	 ellenőr-
zött	társaságoknál	az	új	–	legfőképp	a	központi	és	
belső	ellátást	érintő	–	termékek	és	szolgáltatások,	
üzletágak,	 tevékenységek	 létesítési,	 erősítési	 és	
bővítési	lehetőségének	vizsgálatát,	elemzését.

Az	új,	kiemelt	figyelmet	érdemlő	termékkörök	és	
szolgáltatások	 között	 megtalálható	 a	 zárkaajtó-
gyártás,	a	száraztészta-,	továbbá	a	zsírsütő	üzem	
által	előállított	termékek,	a	nyílászárók,	a	mosodai	
szolgáltatások,	 illetve	 az	 autópályák	 és	 autóutak	
vadbetörés	elleni	védelmére	szolgáló	kerítései.

A	 Bv.	 Holding	 vállalatcsoport	 feladatként	 kapta	
meg az ideiglenes biztonsági határzár (a továb-
biakban:	 IBH)	építésében	való	közreműködést.	A	
2017.	 évben	 az	 IBH,	 illetve	 a	 határőrizet	 feltéte-
leinek	további	fejlesztése	történt,	amelyben	a	Bv.	
Holding	a	magyar–szerb	szakasz	második	védvo-
nalát	155	km	hosszan	fogvatartotti	munka	bevo-
násával építette meg. 

Legyártottak	és	telepítettek	a	magyar–horvát,	a	ma-
gyar–román	 és	 a	magyar–ukrán	 határszakaszokon	
76	db	magasfigyelőt,	41	db	esőbeállót.	A	Bv.	Holding	
végezte el a szerb szakaszon telepített 156 db magas-
figyelő	megerősítését	és	téliesítési	feladatait.	A	ma-
gyar–szerb	 szakaszon	 kiépített	 160	 km	manőverút	
karbantartási	 és	 bekötőút-építési	 feladataiban	 is	
közreműködött	a	Bv.	Holding.	A	Bv.	Szervezet	ezzel	
is	hozzájárult	hazánk	közrendjéhez	és	közbiztonsá-
gához,	illetve	a	határvédelmi	feladatok	ellátásához.
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INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

Folyamatosan	együttműködtünk	a	NISZ	Nemzeti	
Infokommunikációs	 Szolgáltató	 Zrt.-vel	 a	 táv-
tárgyalási,	 távmeghallgatási	 rendszer	 kiépítésé-
vel kapcsolatos projekt megvalósításában. A Bv. 
Szervezet	 érintett	 bv.	 intézeteiben	 a	 helyiségek	
kialakítása,	az	eszközök	fogadására	történő	felké-
szítés	megtörtént.	

A	 Belügyminisztérium	 irányításával	 folyama-
tosan	 bővült	 az	 elektronikus	 ügyiratkezeléssel,	
elektronikus	ügymenettel	kapcsolatos	tevékeny-
ségek	köre.	A	feladatok	bővítése	egyidejűleg	az	
informatikai	háttér	bővítését	is	igényelte.

A	 Bv.	 Szervezet	 egyik	 stratégiai	 célja	 az	 infor-
matikai	 eszközrendszerének	 működtetése	 és	
fejlesztése	 olyan	 értékálló	 beruházások	 felhasz-
nálásával,	amely	által	a	jogszabályokban	megha-
tározott	 követelményeknek,	 vonatkozó	 szakmai	
elvárásoknak eleget tesz. 

ONLINE INFORMÁCIÓMEGOSZTÁSI 
FELÜLET
Fontos	 kiemelni,	 hogy	 a	 rendvédelmi	 szervek	
közötti	 hatékony	 elektronikus	 információmeg-
osztás érdekében, a papíralapú és elektronikus 
küldemények	 számának,	 valamint	 a	 velük	 kap-
csolatos	 ügykezelési	 tevékenységek	 további	
csökkentése	 céljából	 együttműködési	 megálla-
podás	 jött	 létre	 a	 BvOP	 és	 az	 Országos	 Rendőr-
főkapitányság,	 a	 Terrorelhárítási	 Központ,	 vala-
mint	 a	 Terrorelhárítási	 Információs	 és	 Bűnügyi	
Elemző	 Központ	 között.	 A	 közhiteles	 fogvatar-
totti adatbázison alapuló, közvetlen	 információ-
megosztási	 szolgáltatás	 bevezetése	 gyorsabb	 és	
hatékonyabb	támogatást	biztosít	a	bűnmegelőző,	
bűnfelderítő	szerveknek,	miközben	az	adminiszt-
rációt	is	csökkenti.

Infokommu-
nikációs 

fejlesztések

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

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

A	Váci	Fegyház	és	Börtön	területén	valósult	meg	
a	IV.	körlet	kialakítása,	amelyet	a	bv.	intézet	dön-
tően	a	rendelkezésre	álló	fogvatartotti	munkaerő-
vel	(egyes	szakiparoknál	külső	vállalkozó	bevoná-
sával)	saját	kivitelezésben	végzett,	és	amely	során	
mintegy	91	új	férőhely	létesült.	Az	Állampusztai	
Országos Bv. Intézet solti objektumában az új 
körletépület	 építésére	 a	 közbeszerzési	 eljárás	
eredményesen	 lezárult,	 2017	 októberében	 meg-
indult	 a	 144	új	 férőhely	 létesítését	 eredményező	
beruházás.	 A	 Sopronkőhidai	 Fegyház	 és	 Börtön	
átalakítására,	 valamint	 más	 funkciójú	 épületré-
szének	zárkásítására	vonatkozó	 engedélyezési	 és	
kiviteli	 tervdokumentációk	 elkészíttetése	 a	 2017.	
évben	megkezdődött.	 Ezzel	 a	 beruházással	 a	 bv.	
intézet	 területén	 belső	 átalakítással,	 új	 építésnél	
jóval	költséghatékonyabban	létesülhetnek	új	férő-
helyek.	Megkezdődött	az	Igazságügyi	Megfigyelő	
és	 Elmegyógyító	 Intézet	 elhelyezését	 szolgáló,	 a	
Budapesti	 Fegyház	 és	 Börtön	 területén	 található	
3	 épület	 teljes	 felújításának	 (elektromos	 hálózat	
rekonstrukciója, az épületgépészeti rendszerek 

megújítása,	 a	 tetőszerkezetek	 felújítása	 stb.)	 elő-
készítése.	Megkezdődött	 a	 fogvatartottak	 ellátá-
sára	 alkalmas	 modern	 egészségügyi	 intézmény	
létrehozásának	 megvalósítása	 a	 berettyóújfalui	
helyszínen,	a	beruházással	érintett	ingatlanok	te-
lekalakításával,	a	vagyonkezelői	jogok	rendezésé-
vel/átadásával,	a	szabályozási	terv	előkészítésével,	
valamint	a	leendő	létesítmény	tervdokumentáció-
inak elkészíttetésével. 

Informatikai fejlesztések és 
műszaki beruházások
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Tranzitzóna-építés

A	Bv.	Szervezet	2017-ben	a	szerb	határszakaszon,	
Röszkén	és	Tompán	a	tranzitzónák	kialakításakor	
és	 bővítésekor	 az	 elvárásoknak	 megfelelő,	 ma-
gasabb	 használati	 értékű	 létesítményeket	 hozott	
létre.	A	 jobb	elhelyezési	körülmények	biztosítása	
mellett	valósultak	meg	a	tranzitzóna	működéséből	
adódó	funkciók,	amelyek	a	feladatellátáshoz	és	a	
menedékkérők	számához	igazodtak.	

A	 tranzitzónák	 építése	 több	 ütemben	 való-
sult	 meg.	 Az	 első	 ütemben	 a	 Bevándorlási	 és	
Menekültügyi	Hivatal	 tulajdonát	képező	 lakó-	és	
szaniterkonténerekből	 16-16	db	áttelepítése	való-
sult	meg	Nagyfáról.	A	második	ütemben	Tompán	
és	 Röszkén	 200-200	 fő	 befogadására	 alkalmas	
161-161	 db	 konténerből	 álló	 tranzitzóna,	 majd	 a	
harmadik	 ütemben	 szintén	Röszkén	 további	 200	
fő	befogadására	alkalmas	 tranzitzóna	kialakítása	
történt	meg.

A	tranzitzóna-bővítések	az	előírt	műszaki	 tarta-
lommal,	 a	meghatározott	határidőig	 jó	minőség-
ben	elkészültek,	azokat	a	rendőrségnek	üzemelte-
tésre a Bv. Szervezet átadta.

Munkakörülmények javítása

Megújult	a	személyi	állomány	munkakörnyezete,	
korszerűsödtek	az	irodák	és	a	közösségi	terek.

2017-ben	 folytatódott	 a	 személyi	 állomány	 szol-
gálatteljesítéséhez	 kapcsolódó	 infrastruktúra	
megújítása.	 Négy	 bv.	 intézet	 esetében	 (Bács-
Kiskun	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet,	
Heves	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet,	
Közép-dunántúli	 Országos	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	székesfehérvári	objektuma,	Váci	Fegyház	
és	Börtön)	a	személyi	állományi	öltözőhelyiségek	
teljes	felújítására	került	sor	(nyílászárócsere,	bur-
kolatcsere, új bútorzat stb.). 

Sopronkőhidán	 és	 Márianosztrán	 12	 üres	 szol-
gálati	 lakást	 korszerűsítettünk	 az	 őri	 személyzet	
számára,	 a	Venyige	utcai	őri	 szálló	 III.	 emeletén	
pedig új garzonok kialakítása valósul meg. A Dal 
utcai	őri	szállón	az	ablakok	cseréjére	és	külső	hő-
szigetelésre került sor. 

Magasabb	 színvonalú	 munkakörülmények	 bizto-
sítása	 megvalósult	 szinte	 valamennyi	 bv.	 intézet	
esetében,	melyek	az	irodák	felújítására,	új	bútorzat	
beszerzésére,	 egyes	 étkezőhelyiségek	 megújítá-
sára,	az	őrhelyek	komfortosabbá	tételére,	illetve	az	
egészségügyi	ellátás	modernizációjára	irányultak.

2017-ben	elkezdődött	a	BvOP	központi	épületének	
részleges rekonstrukciója. Az ütemezett program 
részeként	büféhelyiséget	alakítottak	ki,	felújítottak	
13	irodahelyiséget	a	III.	emeleten	és	12	irodahelyi-
séget	a	IV.	emeleten,	továbbá	a	számos	eseménynek	
és	fogadásnak	helyt	adó	tanácstermet.	A	teljes	körű	
renoválás	folyamatosan	zajlik	tovább.
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Energiagazdálkodás

A Bv. Szervezetének 8 bv. intézete sike-
res	 pályázatot	 nyújtott	 be	 a	 Környezeti	 és	
Energiahatékonysági	Operatív	Program	 (a	 továb-
biakban	KEHOP)	keretén	belül	napelemrendszerek	
kialakítására	 vonatkozóan.	 A	 Balassagyarmati	
Fegyház	 és	 Börtön,	 a	 Közép-dunántúli	 Országos	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet,	 a	 Sátoraljaújhelyi	
Fegyház	 és	 Börtön,	 a	 Sopronkőhidai	 Fegyház	
és	 Börtön,	 a	 Szombathelyi	 Országos	 Büntetés-
végrehajtási	Intézet,	a	Váci	Fegyház	és	Börtön,	a	
Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	Intézet,	valamint	a	
Zala	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	terüle-
tén	összesen	11	103	m2	felületen	épültek	napelemes	
panelek.	A	beruházás	kivitelezésére	elnyert	fede-
zet	1091	millió	forint	volt.	

A bv. intézetek mellett a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának	 energetikai	 korszerűsítésekor	 sor	
került	az	utólagos	hőszigetelésre,	nyílászárók	cse-
réjére,	napelemes	 rendszer	kiépítésére	a	KEHOP-
forrás	 246,6	millió	 forint	 összegű	nyertes	 pályá-
zata révén. 

Az	 energiagazdálkodási	 tevékenység	 keretén	
belül	 a	 Belügyminisztérium	 által	 biztosított	
33,978	millió	 forintot	a	korszerű	világítástech-
nikai	eszközök	beszerzésére	és	beépítésére	for-
dította a Bv. Szervezet.

Környezetvédelem

A	 környezettudatos	 működésre	 való	 törekvés	
eredményeként	megvalósult	a	Pálhalmai	Országos	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 biológiai	 szenny-
víztisztító	 telepének	 hatásfoknövelő	 beruházása.	
Az	elavult	technológia	kiváltását	követően	a	tisz-
títómű	már	megfelel	a	 szigorú	környezetvédelmi	
előírásoknak	 és	 technológiai	 követelményeknek.	
A	beruházás	összege	120	millió	forint	volt.

’ Előtérbe kerültek az innovatív és környezetbarát, az 
energiahatékonyság javítását – elsősorban megújuló energia 
felhasználásával – szolgáló fejlesztések.

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
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2017. január 8.
Életet mentett egy reintegrációs 
őrizetben lévő elítélt férfi 
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	életet	mentő	férfi	egyike	annak	a	642	elítélt-
nek,	akik	a	reintegrációs	őrizet	jogintézményének	
köszönhetően	 nagyobb	 eséllyel	 illeszkedhetnek	
vissza	 a	 társadalomba.	 Az	 esemény	 a	 Deseda-
tónál	 történt.	 Az	 elítélt	 éppen	 akkor	 sétáltatta	
kutyáját	a	tó	mellett	a	részére	meghatározott	re-
integrációs	 őrizeti	 zónán	 belül,	 amikor	 egy	 kor-
csolyázó	 férfi	 alatt	 beszakadt	 a	 tó	 jege.	A	 férfi	
saját	életét	kockáztatva	azonnal	a	vízben	elmerülő	
mentésére	sietett.	Később	a	kiérkező	katasztrófa-
védelem munkatársai segítettek a partra jutásban. 
A	gyors	segítségnyújtásnak	köszönhetően	a	bajba	
jutott	férfi	túlélte	a	balesetet.

2017. január 9.
Aki bűnt követ el, magát teszi 
rabbá – Eperjes Károly látogatása a 
börtönben
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Január	 9-én	 Eperjes	 Károly	 járt	 a	 Győr-Moson-
Sopron	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézetben.	
A	Kossuth-díjas	és	 Jászai	Mari-díjas	 színművész	
katolikus	hitéről	 és	arról	 a	 lelki	pluszról	beszélt,	
amit	a	vallás	jelent	számára.	Ez	a	találkozó	foly-
tatása	azoknak	a	programoknak,	amelyek	során	a	

fogvatartottak	híres	művészek	példáján	keresztül	
kaphatnak segítséget a szabadulásuk utáni visz-
szailleszkedéshez.

2017. január 9.
Negyven elítélt aratta a nádat a 
nagyfai Holt-Tiszán
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Január	 9-től	 negyven	 fogvatartott	 aratta	 a	 ná-
dat a 15 cm-esre hízott jégen a hónap végéig. A 
Szegedi	 Fegyház	 és	 Börtön	 III.	 objektumában,	
Nagyfán	 egy	 szakmai	munkacsoport	 jelölte	 ki	 a	
dolgozókat. Azokat a munkaképes és egészségi-
leg alkalmas elítél-
teket választották ki 
a	 feladatra,	 akiknek	
külső	 munkáltatása	
alacsony	 biztonsági	
kockázatú. A ké-
vékbe	 összegyűjtött	
nádat	 a	 Nagyfa-
Alföld	Kft.	használta	
fel	állattartó	telepein,	
az	elítéltek	nádszöve-
tet	készítettek	belőle.

2017. január 6.
Reintegráció
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

„Nem	az	én	bűnöm,	mégis	az	én	büntetésem”

A	Balassagyarmati	Fegyház	és	Börtön,	valamint	
a	 Nógrád	 Megyei	 Cigány	 Kisebbségi	 Szószólók	
Szövetségének	 közös	 szervezésében	 Győrffy	
Anna	 fotóiból,	 valamint	 a	Balassagyarmaton	el-
helyezett	 fogvatartottak	 fafaragásaiból	 és	 fest-
ményeiből	 nyílt	 tárlat	 a	 nógrádi	megyeszékhely	
Roma	Alkotóműhelyében.	 A	 börtön	 falai	 között	
készültek	a	 fotók,	amelyek	fókuszában	a	 fogva-
tartottak	családi	kapcsolatai,	azon	belül	is	a	gyer-
mekek szerepelnek.

2017. január 7. 
Sikeresen vizsgáztak a 
fogvatartottak 
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Közép-dunántúli	Országos	Bv.	Intézetben	a	fog-
vatartottak	munkavégzése	mellett	OKJ-s	oktatás	
folyik	több	évre	visszamenően.	A	2016–17-es	tan-
évben	 sikeresen	 vizsgázó	 fogvatartottak	 OKJ-s	
pékbizonyítványt	kaptak,	megkönnyítve	a	szaba-
dulást	követő	elhelyezkedést.	

Krónika
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2017. január 13.
Elkezdődött az új munkatársak 
kiképzése
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

476	fő	kezdte	meg	tanulmányait,	hogy	a	kiképzés	
végeztével	 büntetés-végrehajtási	 felügyelőként	
szolgáljanak.	Az	első	képzést	Schmehl	 János	bv.	
vezérőrnagy,	a	büntetés-végrehajtás	országos	pa-
rancsnokának	 biztonsági	 és	 fogvatartási	 helyet-
tese	nyitotta	meg	Nyíregyházán.

2017. január 17.
A fogvatartottak is takarították 
Eger utcáit
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 kialakult	 rendkívüli	 hóhelyzetre	 tekintettel	 a	
Heves	Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 hó-
lapátokkal,	seprűkkel	és	önkéntes	munkát	vállaló	
fogvatartottakkal	sietett	a	városok	önkormányza-
tának	segítségére.	Ez	volt	a	86.	alkalom,	amely-
nek	során	a	fogvatartottak	városszerte	megtisztí-
tották az utcákat a hótól. 

2017. január 19–21.
Educatio Kiállítás
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2017.	 január	 19–21.	 között	 a	 Hungexpo	
Budapesti	 Vásárközpont	 területén	 rendezték	 a	
17.	 Educatio	 Nemzetközi	 Oktatási	 Szakkiállítást,	
amelyen	 a	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 is	
részt vett. A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának szervezésén belül a Budapesti 
Fegyház	és	Börtön	munkatársai	is	részt	vettek	a	
háromnapos továbbtanulási kiállításon. 

2017. január 12.
A Belügyminisztérium XXII. 
Országos Meghívásos Sí- és 
Snowboardversenye
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 Sátoraljaújhelyi	 Fegyház	 és	 Börtön	 a	
Zemplén	 Kalandparkban	 ismét	 megszervezte	
a	 Belügyminisztérium	 országos	 síversenyét,	
amelyre	közel	negyven	belügyminisztériumi	szer-
vezeti	egység	140	versenyzője	adta	le	nevezését.

2017. január 12.
Korszerűbb, szebb lett az egri börtön
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Befejeződött	 a	 Heves	 Megyei	 Büntetés-
végrehajtási	 Intézet	 felújítása.	 A	 rekonstrukció	
még	2016-ban	kezdődött	el	a	parancsnoki	épület	
homlokzatának	felújításával.	A	rekonstrukció	ke-
retében	a	szakemberek	a	homokkő	lábazatot	és	a	
párkányokat	újították	meg,	kijavították	a	vakola-
tot	és	az	ablakokat,	 illetve	csatornafelújítást	vé-
geztek.	A	munkálatokban	a	férfi	elítéltek	is	részt	
vettek,	 rácsokat,	 ablakokat	 festettek.	 A	 körlet-
épület	nyugati	szárnyában	energetikai	korszerűsí-
tés	valósult	meg	hőszigeteléssel,	nyílászárócseré-
vel.	A	munkálatok	során	fogvatartotti	munkával	
az	intézet	bejáratát	is	felújították.	
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2017. január 31.
Börtönszínház
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Budapesti	Fegyház	és	Börtön	drámapedagógi-
ával	 is	 támogatja	 a	 reintegrációt.	 A	 részt	 vevő	
fogvatartottak	 a	 szakmai	 vezető	 által	 kiválasz-
tott	 darabok	 színpadra	 állítása	 során	 személyi-
ségfejlesztő	helyzetgyakorlatokat	 is	végeznek.	A	
produkciók intézeten belüli bemutatása mellett a 
társulat	 rendszeres	 résztvevője	 az	 országos	 bör-
tönszínházi	találkozóknak	is.	A	Vass	Péter	becsü-
lete	 című	dráma	a	Belügyminisztérium	2017.	 évi	
bűnmegelőzési	pályázatán	is	támogatást	nyert.

2017. január 31.
Nagyszabású felújítás fejeződött be 
a Váci Fegyház és Börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Váci	Fegyház	és	Börtön	felújított	egészségügyi	
körletrésze	kizárólag	fogvatartotti	munkával	va-
lósult	meg.	A	nyolc	hónapig	tartó	munkálatokban	
25	fogvatartott	mintegy	félezer	négyzetméternyi	
terület megújításában vett részt. A beruházás 
összértéke	közel	13	millió	forint	volt,	a	fogvatar-
totti	munkavégzés	pedig	mintegy	7,5	millió	forint	
megtakarítását	tette	lehetővé.	A	felújítás	során	az	
elítéltek	 elhelyezési	 körletrésze,	 orvosi	 rendelők,	
irodahelyiségek,	 közlekedők	 és	 váróterem,	 vala-
mint	a	szociális-kiszolgáló	helyiség	is	megújult.

2017. február 9.
Felújítás a Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Zalai	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézetben	
egyes	 rácsok	 és	 a	 villamoshálózat	 cseréje	 vált	
szükségessé.	 Az	 intézet	 lépcsőházában	 talál-
ható	 elavult	 drótfonat	 vasbeton	 hálóra	 történő	
cseréje	valósult	meg.	Ez	 egyúttal	 a	vasszerkezet	
újbóli	festését	és	a	lépcsőház	tisztasági	meszelését	
is	 jelenti.	A	 felújítást	 a	 házi	műhelyben	 dolgozó	
fogvatartottak	végezték.	Mivel	a	villamoshálózat	
is	megújult,	a	belső	munkálatok	körülbelül	egy	hó-
napig tartottak. 

2017. január 20.
Folytatódik a jóvátételi program 
Tökölön
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

A	 Heim	 Pál	 Gyermekkórház	 részére	 készítettek	
népszerű	 mesefigurákat	 és	 mesejeleneteket	 tar-
talmazó	 festményeket	 és	 cérnaképeket	 a	 tököli	
fogvatartottak.	 Az	 alkotásokat	 Pesti	 Ferenc	 bv.	
ezredes,	 a	 tököli	 intézetek	 parancsnoka	 adta	 át	
dr.	Fekete	Ferenc	orvosigazgató	részére.	A	kórház	
vezetése	örömmel	fogadta	az	intézeti	felajánlást,	
hiszen a képek jobb hangulatúvá varázsolhatják a 
gyógyuló	 gyermekek	 környezetét,	 ezzel	 segítve	
mielőbbi	felépülésüket.

2017. január 24.
Szakmaképzés indult
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szobafestő-mázoló-tapétázó	 szaktanfolyam	
indult	 2017.	 január	 24-én	 a	 Baranya	 Megyei	
Büntetés-végrehajtási	 Intézetben.	 A	 keresztfél-
éves	képzésen	előzetesen	letartóztatott	és	elítélt,	
felnőtt,	illetve	fiatalkorú	fogvatartottak	részvéte-
lére	nyílt	lehetőség.

2017. január 30.
Új páncélozott járművel bővült a 
Fővárosi Bv. Intézet gépjárműparkja
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Új	 páncélozott	 járművel	 bővült	 a	 Fővárosi	 Bv.	
Intézet	 gépjárműparkja.	 A	 kis	 befogadóképes-
ségű,	hatszemélyes	Mercedes-Benz	Sprinter	alap-
típusú,	átépített	fogvatartott-szállító	gépjárművel	
a	 Fővárosi	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 kiemelt	
fogvatartottjait	 szállítják	 az	 ügyészi	 kihallga-
tásokra,	 bírósági	 tárgyalásokra,	 valamint	 orvos	
szak	értői	vizsgálatokra.	
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2017. február 21.
Öltözőfelújítás Egerben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megújult az intézet homlokzata, valamint ener-
getikai	korszerűsítés	valósult	meg	a	körletépület	
nyugati	 szárnyában.	 A	 beruházás	 keretében	 a	
személyi	 állomány	 öltözőhelyiségeinek	 korsze-
rűsítésére	került	sor.	Az	öltözők	felújításában	az	
intézetben	dolgozó	fogvatartottak	is	részt	vettek.	
A	zuhanyzóval,	mellékhelyiségekkel	ellátott	új	női	
és	férfiöltöző	átadásával	javultak	az	egri	börtön-
ben	dolgozók	munkakörülményei.

2017. február 22.
Új látásmód kialakítása a jobb 
agyféltekés rajztanfolyam 
segítségével
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 fogvatartottaknak	 szervezett,	 személyiséget	
és	 szociális	 készségek	 fejlesztését	 célzó	 rein-
tegrációs	 programok	 között	 a	 jobb	 agyféltekés	
rajztanfolyam	a	legnépszerűbb	és	talán	az	egyik	
legsikeresebb.	Valamennyi	résztvevő	hasznosnak	
értékelte	a	tanfolyam	elvégzését	és	az	ott	meg-
szerzett tudást.

2017. február 10.
Önkéntes munka
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

2017-ben	 először	 segítettek	 a	 fogvatartottak	
Hartán	 az	 önkormányzatnak.	 A	 szabadságvesz-
tés-büntetésüket	 töltők	 negyedévenként	 vállal-
kozhatnak	az	önkéntes	feladatokra.	Ennek	meg-
felelően	hét	fogvatartott	segített	a	szociális	tűzifa	
pakolásában.	Korábban	a	temető	takarításában,	az	
adventi	előkészületek	során	a	sátorállításban	és	a	
település	 karácsonyfájának	 díszítésében	 is	 részt	
vettek	a	fogvatartottak.

2017. február 14.
Új részleggel bővült a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az	 európai	 elhelyezési	 körülményeknek	 teljes	
mértékben	megfelelő	 részleget	 vehettek	 haszná-
latba	 a	 márianosztrai	 fogvatartottak.	 A	 részleg	
hat	zárkájába	összesen	25	fő	költözhetett.	A	rész-
legre	az	intézet	börtön	fokozatú,	enyhe	rezsimka-
tegóriába,	valamint	alacsony	biztonsági	kockázati	
csoportba	 sorolt	 dolgozó	 fogvatartottjaiból	 azok	
kerülhettek,	 akik	 esetében	 ezt	 a	 Befogadási	 és	
Fogvatartási	Bizottság	jóváhagyta.

2017. február 15. 
Ludovika Büntetés-végrehajtási 
Kiemelt Kutatóműhely
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

A	 Ludovika	 Büntetés-végrehajtási	 Kiemelt	
Kutatóműhely	 nemzetközi	 indítóértekezletet	
rendezett	 február	 15-én	a	Nemzeti	Közszolgálati	
Egyetem	 Rendészettudományi	 Karán.	 Az	 ese-
ményen	 előadott	 dr.	 habil.	 Boda	 József	 nb.	 ve-
zérőrnagy	 (nyá.)	 dékán,	prof.	 dr.	Ruzsonyi	Péter	
bv.	 dandártábornok,	 a	 kutatás	 vezetője,	 dr.	
Joseph	Giordmaina	 (University	 of	Malta),	 illetve	
Daniel	Muranyi,	 az	 Universitatea	 „Tibiscus”	 din	
Timisoara	egyetemi	docense.

2017. február 18.
Nyílászáró üzem átadása a  
BUFA Kft.-nél
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Budapesti	 Fegyház	 és	Börtön	mellett	működő	
BUFA	 Kft.-nél	 120	 millió	 forintos	 beruházással	
nyílászáróüzemet	hoztak	létre,	amely	2017	febru-
árjában	megkezdte	a	börtönökbe	szánt	fa-	és	mű-
anyag	 ablakok,	 valamint	 beltéri	 ajtók	 gyártását.	
A	bővítés	eredményeként	fogvatartotti	munkaerő	
bevonásával indult meg a termelés.
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2017. március 7.
Higiénikus mosodával bővült a 
szombathelyi börtön
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 március	 7-én	 ünnepélyes	 keretek	 között	
adták	 át	 a	 Szombathelyi	 Országos	 Büntetés-
végrehajtási Intézet területén megépített új regi-
onális	higiénikus	mosodát.	A	nemzeti	színű	sza-
lagot	 Lajtár	 József	 bv.	 vezérőrnagy,	 az	 országos	
parancsnok	gazdasági	és	informatikai	helyettese,	
valamint	 a	 kivitelezők	 képviselői	 vágták	 át.	 Az	
üzemet	a	Sopronkőhidai	Ipari	és	Szolgáltató	Kft.	
üzemelteti. 

2017. március 8.
Korszerűsítették a mélykúti 
szennyvíztisztító telepet
PÁLHALMAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megújult a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási	 Intézet	 mélykúti	 alegységének	 a	
szennyvíztisztító	telepe.	A	nagyszabású	beruhá-
zás	munkálatai	2016	áprilisában	kezdődtek,	és	a	
próbaüzem	 után	 2017.	március	 8-án	 adták	 át	 a	
telepet.	 Az	 üzemeltetést	 fogvatartottak	 végzik	
két	 műszakban,	 2×2	 fő	 szennyvízkezelőnek	 ad	
munkát a telep.

2017. március 8.
Országos Asztalitenisz Bajnokság 
döntője
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2017.	 március	 8-án	 rendezték	 meg	 a	 Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs	Központja	telephelyén	az	országos	
asztalitenisz-bajnokság	 döntőjét.	 A	 selejtezőkön	
30	csapat,	összesen	123	fő	indult.	A	döntőbe	hat	
régióban	 szereplő	 legjobb	 csapatok	 érkeztek.	 A	
rendezvényt	 dr.	 Nádasi	 Béla	 c.	 bv.	 ezredes,	 ok-
tatási	 igazgatóhelyettes	 nyitotta	 meg,	 valamint	
zárta a díjak átadásával.

Csapatban	 az	 első	 a	 Balassagyarmati	 Fegyház	
és	 Börtön,	 a	 második	 a	 Szegedi	 Fegyház	 és	
Börtön,	 a	 harmadik	 a	 Pálhalmai	 Országos	 Bv.	
Intézet,	 a	 negyedik	 a	 Budapesti	 Fegyház	 és	
Börtön,	az	ötödik	a	Tököli	Országos	Bv.	Intézet	
és	végül	a	hatodik	helyezett	a	Veszprém	Megyei	
Bv. Intézet csapata lett.

 2017. március 2.
Judo arany kollégánknak
BÁCS-KISKUN MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szabó	Tímea	kolléganőnk	március	2-án,	a	2017-es	
Belügyminisztériumi	Országos	Judo	Bajnokságon	
a	 +78	 kg	 kategóriában	 első	 helyezést	 ért	 el.	 A	
bajnokságon	 ő	 lett	 a	 Büntetés-végrehajtási	
Szervezet	 legeredményesebb	 versenyzője	 is.	
Szabó	Tímea	mindamellett,	hogy	naponta	 lát	el	
szolgálatot,	a	sportban	is	jeleskedik.	Évek	óta	ne-
vez	és	dobogós	helyezéseket	ér	el	hazai	és	nem-
zetközi	rendvédelmi	judo	versenyeken.	Ebben	az	
évben	kitartásának	és	tudásának	köszönhetően	a	
dobogó	 legfelső	fokára	állhatott,	 és	a	 legfénye-
sebb érmet szerezte meg.

2017. március 6.
Folyamatosan javuló elhelyezési 
körülmények
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Saját, kétkezi munkával teremtenek maguknak 
jobb	 elhelyezési	 körülményeket	 a	 Márianosztrai	
Fegyház	 és	 Börtön	 fogvatartottjai.	 A	 büntetés-
végrehajtás	a	férőhelybővítés	mellett	a	körülmé-
nyek	jobbá	tételére	is	nagy	figyelmet	fordít.	A	la-
kózárkák	élhetővé	tétele,	az	állagmegóvás	az	ott	
lakó	fogvatartottak	feladata	és	érdeke.
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2017. március 28.
Együttműködés a fiatalkorú 
fogvatartottak reintegrációjáért
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Tököli	 Országos	 Bv.	 Intézet	 parancsnoka,	 va-
lamint	 a	 Fiatalkorúak	 Bv.	 Intézetének	 mb.	 pa-
rancsnoka,	Pesti	Ferenc	bv.	ezredes	2017.	március	
28-án	 együttműködési	 megállapodást	 írt	 alá	 az	
ELTE	Állam-	és	Jogtudományi	Kar	Kriminológia	
Tanszékének	 vezetőjével,	 dr.	 Lévay	 Miklós	 tan-
székvezető	egyetemi	tanárral.	

2017. március 29. 
Magyar Mentőkutyás Szervezetek 
Országos Szövetsége
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 Magyar	 Mentőkutyás	 Szervezetek	 Országos	
Szövetségének	 vezetői	 mutatták	 be	 tevékeny-
ségüket	 március	 végén	 a	 Budapesti	 Fegyház	 és	
Börtönben.	A	reintegrációs	program	keretében	a	
szervezet	 elnöke	 és	 alelnöke	 beszélt	 a	mentőku-
tyás	 szolgálatról,	 a	 kiképzésekről,	 az	 éles	 beve-
tésekről	és	a	megmentett	életekről.	A	mentőku-
tyások	munkája	a	börtönfalak	között	is	elismerést	
váltott	 ki,	 a	 százfős	 fogvatartotti	 hallgatóság	
vastapssal	méltatta	a	képzett	négylábúak	élet-	és	
értékmentő	munkáját.

2017. március 29.
Egyházi kerekasztal 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	március	29-én	a	Budapesti	Fegyház	és	Börtön	
megtartotta	 hagyományos	 egyházi	 kerekasztal-
megbeszélését azoknak a lelkészeknek, missziós 
testvéreknek a részvételével, akik régóta végez-
nek	börtönpasztorációs	szolgálatot	a	helyi	fogva-
tartottak	 között.	 Minden	 évben	 van	 meghívott	
vendég	 is	ezeken	az	alkalmakon,	 idén	dr.	Győrfi	
Károly	egykori	diplomata,	a	Keresztényüldözés	a	
21.	század	elején	című	könyv	szerzője	volt	az	elő-
adásra	felkért	személy.

2017. március 9.
Reintegrációs Café
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Békés	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézetben	
rendeztek	meg	először	egy	olyan	fórumot,	amely	
a	 fogvatartottak	 szabadulás	 utáni	 boldogulását	
segítheti	elő.	Az	eseményen	munkáltatók,	önkor-
mányzati,	 kormányhivatali	 szakemberek,	 képző-
intézmények	 képviselői	 vettek	 részt.	A	 kötetlen	
beszélgetések	 során	 közös	 gondolatok	 születtek	
arról,	hogy	a	fogvatartottaknak	mire	van	szüksé-
gük	szabadulás	után,	valamint	hogy	a	megjelent	
külső	képviselők	miben	tudnak	segíteni.

2017. március 14.
Okoskerítést építenek az ország déli 
határán a Szegedi Fegyház és Börtön 
elítéltjei
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Naponta	 163	 elítéltet	 szállítottak	 a	 Szegedi	
Fegyház	 és	 Börtön	 III.	 objektumából,	 Nagyfáról	
az ország déli határvonalához kerítést építeni. 
Február	közepétől	 cölöpöket	vertek,	majd	ezekre	
az oszlopokra húzták ki a dróthálót Ásotthalom 
és	Röszke	között	a	határ	nyomvonalán.	Nagyfára	
az	ország	más	bv.	intézeteiből	is	szállítottak	mun-
kára	alkalmas	elítélteket,	akiknek	külső	munkálta-
tása	alacsony	biztonsági	kockázatú.	

2017. március 21.
I. Országos Középiskolai Rendészeti 
Csapatverseny
BORSOD-ABABÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 versenyt	 az	 ORFK,	 a	 BvOP	 és	 az	 Országos	
Katasztrófavédelmi	 Főigazgatóság	 közösen	 szer-
vezte.	 A	 régiós	 válogatóversenyeket	 az	 ország	
négy	 rendészeti	 szakközépiskolájában	 bonyo-
lították le. Az ott továbbjutó csapatok március 
31.–április	 1-jéig	 mérhették	 össze	 tudásukat	 az	
országos	döntőn,	amelynek	a	Miskolci	Rendészeti	
Szakgimnázium adott otthont.

Büntetés-végrehajtási Szervezet 

ÉVKÖNYV 2017

60 61



2017. április 7.
Nagyhét a Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 húsvéti	 ünnepkör	 „szent	 három	 napjáról”	 a	
Szegedi	 Fegyház	 és	 Börtön	mindhárom	 objektu-
mában	megemlékeztek	az	elítéltek	egyházi	ünnep-
ségein. Az intézetben a rendszerváltás óta emlé-
keznek	szentmisével	húsvét	ünnepére.	Napjainkra	
12	felekezet	végzi	a	fogvatartottak	lelkigondozá-
sát, reintegrációját.

2017. április 10.
Felújítási munkálatok
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az	Állampusztai	Mezőgazdasági	és	Kereskedelmi	
Kft.	 tulajdonában	 lévő	 épület	 átalakítása,	 felújí-
tása	 2016-ban	 kezdődött.	Az	 üzem	 előzetes	mé-
retének,	gyártási	teljesítményének	meghatározá-
sakor	 az	 intézeti	 igényeket,	mennyiséget	 vették	
alapul.	 A	 műszaki	 átadás	 után	 –	 amely	 2017.	
április	 10-én	 lezárult	 –	 az	 építésügyi	 hatóságtól	
megkérték	a	használatbavételi	engedélyt,	nyáron	
megkezdődött	a	tényleges	gyártás.	A	tésztaüzem	
a	teljes	kapacitás	kihasználása	esetén	2×15	fő	kö-
zepes	fokozatú	fogvatartott	foglalkoztatását	biz-
tosítja. 

2017. április 12. 
Életmentő börtönőrök 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Bátor	 és	 példaértékű	 tettével	 méltón	 képviselte	
a	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 állományát	
Maticsák	 József	 és	 Szele	 Krisztián	 2017.	 április	
12-én	egy	tűzoltásban	és	mentésben	Győrszemere	
köz	ségben.	 Maticsák	 József	 c.	 bv.	 törzsőrmes-
ter	 kollégájával,	 Szele	 Krisztián	 c.	 bv.	 főtörzs-
őrmesterrel	 2017.	 április	 12-én	 észlelték,	 hogy	
Győrszemerén,	 a	 Felpéci	 úton	 ég	 egy	 25	 m²-es	
épület.	 A	 szabadidőben	 lévő	 bv.-s	 dolgozók	 el-
kezdték	 a	 tüzet	 oltani,	 illetve	 egy	 kiskorú	 lányt	
is	 kimentettek	 az	 épületből.	A	 tűzeset	 során	 ta-
núsított	gyors	helyzetfelismerésük,	éberségük	és	
az	 életmentésben	 nyújtott	 segítő	 közreműködé-
sük elismeréséül dicséretben és karóra ajándék-
ban	 részesítette	 őket	 dr.	 Tóth	 Tamás	 bv.	 vezér-
őrnagy,	 országos	 parancsnok	 2017.	 április	 26-án	

2017. március 31.
Napelemes rendszer telepítése a Váci 
Fegyház és Börtön épületére
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Napelemes	rendszer	telepítése	a	Váci	Fegyház	és	
Börtön	épületére	című	pályázaton	vissza	nem	té-
rítendő	támogatást	nyert	az	intézet.

2017. március 31. 
Dr. Zacher Gábor előadása
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Dr.	 Zacher	Gábor	 főorvos	 2017.	március	 31-én	 a	
Budapesti	Fegyház	és	Börtönben	tartott	előadást	
a	 kábítószer-használat	 veszélyeiről.	 Az	 országo-
san	ismert	és	elismert	toxikológus	az	életből	me-

rített példákkal hívta 
fel	 a	 120	 résztvevő	
figyelmét	a	droghely-
zetre,	a	függőség	és	a	
szerhasználat	 követ-
kezményeire.	

2017. április 4.
Fények, színek, képek
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Szolnoki	 Törvényszéken	 április	 4-én	 Fények,	
színek,	 képek	 címmel	 nyílt	 kiállítás,	 amelyet	 dr.	
Pongrácz	Zsolt,	a	Szolnoki	Törvényszék	Büntető	
Kollégiumának	elnöke	nyitott	meg.	A	kiállításon	
–	másik	három	alkotó	mellett	–	kollégánk,	Benke	
Judit	 közalkalmazott	 fényképei	 is	 megtekinthe-
tők	voltak.

2017. április 4.
Több évtized után újul meg a belső 
udvar
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Központi	 finanszírozással	 szépül	meg	 a	 valami-
kori	márianosztrai	kolostor	kisebbik	belső	udvara.	
Az	itt	elhelyezett	–	enyhébb	rezsimbe	és	alacsony	
biztonsági kockázatba sorolt, hamarosan szaba-
duló,	jó	magaviseletű	–	fogvatartottak	csak	az	ud-
varon	dohányozhatnak,	oda	napközben	szabadon	
bármikor kimehetnek. 
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2017. április 13.
Szakmai egyeztetés
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Tököli	Országos	Bv.	Intézet	évek	óta	részt	vál-
lal	a	vízügyet	érintő	munkálatokban.	A	feladatok	
elsősorban	 a	 gátak	 és	 az	 árterületek	 tisztán	 és	
rendben	 tartását	 foglalják	 magukban.	 Ennek	 az	
együttműködésnek	 a	megerősítése	 érdekében	 az	
intézet	 parancsnoka	 szakmai	 egyeztetésen	 vett	
részt	2017.	április	13-án.

A	fogvatartottak	fenntartási	munkákat	végeznek	
a	 Közép-Duna-völgyi	 Vízügyi	 Igazgatóság	 va-
gyonkezelésében	lévő	műveken.

2017. április 14.
Napelemes rendszerek kialakítása 
a Fővárosi Bv. Intézet III. 
objektumában
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 április	 14-én	 megkezdődött	 a	 Fővárosi	 Bv.	
Intézet	 Venyige	 utcai	 objektuma	 fotovoltaikus	
rendszerének	kialakítása.	A	több	mint	130	millió	
forintos,	főleg	európai	uniós	támogatás	segítségé-
vel,	napelemes	kiserőmű	telepítésével	és	összesen	
854	 db	 napelemmodul	 elhelyezésével	 lehetőség	
nyílt	arra,	hogy	az	objektum	villamosenergia-fo-
gyasztásának	egy	részét	e	beruházás	biztosítsa.	

 

2017. április 14–15. 
Húsvéti programok a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézetben
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Nagypénteken,	2017.	 április	 14-én	a	Fővárosi	Bv.	
Intézet	 III.	 objektumában	 lévő	 színházteremben	
a	 Magyarországi	 Evangélikus	 Egyház	 Országos	
Irodájának	 igazgatója,	 Krámer	 György	 evangé-
likus lelkész istentiszteleti szolgálata tette ért-
hetővé,	 élményszerűvé	 az	 ünnep	 üzenetét.	 Az	
istentiszteletet	a	Pilisi	Evangélikus	Egyházközség	
Izsóp	 ének-	 és	 zenekarának,	 valamint	 a	 finnor-
szági	Kirkkonummi	érkező	Verso	kórus	 lelkes	és	
színvonalas éneklése tette teljesebbé. 

2017.	április	15-én,	nagyszombat	ünnepén	az	 in-
tézeti	 vallásgyakorlást	 színesítő	 önkéntesek	 a	
Magyar	 Evangéliumi	 Börtönmisszió	 képvisele-
tében tartottak istentiszteletet az I. és II. objek-
tum	fogvatartottjai	számára.

Szombathelyen.

2017. április 12.
Zsírsütő üzem Pálhalmán
PÁLHALMAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Pálhalmai	Agrospeciál	 Kft.	 új	 üzemrészt	 nyi-
tott.	A	zsírsütő	magas	minőségű	sült	sertészsírral	
és	tepertővel	tudja	ellátni	a	vásárlókat.	A	vágóhíd	
mellett	épített,	minden	 igényt	kielégítő,	modern	
zsírsütő	üzemben	készítik	a	termékeket.	

2017. április 13.
„Beépített kellékek” pályázat
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Békés város ünnepi testületi ülésén vehetett át 
elismerő	 oklevelet	 a	 Békés	 Megyei	 Büntetés-
végrehajtási	 Intézet	egy	fogvatartottja.	A	Békés	
Város	 Önkormányzata	 által	 meghirdetett	 –	
„Beépített	 kellékek”	 elnevezésű	 –	 nyílt	 dráma-
írói	 pályázat	 keretein	 belül	 44	 pályamű	 közül	 a	
Békés	Megyei	 Bv.	 Intézet	 fogvatartottja	 vehette	
át	az	alkotásért	járó	oklevelet	Seregi	Zoltántól,	a	
Békéscsabai	Jókai	Színház	igazgatójától.

2017. április 13.
Országos Terepfutó Bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 2017.	 évi	
Országos	Terepfutó	Bajnokságára	a	Márianosztrai	
Fegyház	 és	 Börtön	 lőterén	 és	 annak	 környékén	
került	 sor.	A	szép	környezet	és	a	kedvező	 időjá-
rás	is	segítette	a	futókat	és	a	BVOTRK	szervező-
csapatát.	A	bajnokságon	29	bv.	szerv	versenyzői	
239	fővel	vettek	részt.	A	versenyt	Szabó	Zoltán	
bv.	ezredes,	bv.	főtanácsos,	a	BVOTRK	igazgatója	
zárta,	és	adta	át	az	első	hat	helyezett	csapatnak	
a kupákat.

Ebben	 az	 évben	 a	 Sopronkőhidai	 Fegyház	 és	
Börtön	 végzett	 az	 élen.	 Második	 helyen	 az	
Állampusztai Országos Bv. Intézet, harmadikon 
a	 Pálhalmai	 Országos	 Bv.	 Intézet,	 negyediken	 a	
Szegedi	 Fegyház	 és	 Börtön,	 ötödiken	 a	 Fővárosi	
Bv.	 Intézet,	 a	 hatodikon	 pedig	 a	 Jász-Nagykun-
Szolnok	 Megyei	 Bv.	 Intézet	 csapata	 érkezett	 a	
célba. 
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2017. április 17.
A drogprevenció folytatódik 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Győr-Moson-Sopron	Megyei	 Bv.	 Intézet	 ven-
dége	volt	 2017.	 április	 17-én	dr.	Zacher	Gábor,	 a	
Honvédkórház	 sürgősségi	 osztályának	 vezetője,	
akitől	az	érdeklődők	színvonalas	előadást	hallhat-
tak	a	mai	magyar	droghelyzetről.

2017. április 19–20.
Jóvátételi munka
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Jóvátételi	munkaként	 több	 ezer	 fa-
csemetét	 ültettek	 el	 a	 fogvatartot-
tak, hozzájárulva a település rendbe-
tételéhez.

A szeméttelep rekultivációjának ré-
szeként a megtisztított területen 
fatelepítésbe	kezdett	a	hartai	önkor-
mányzat.	A	polgármester	az	intézet	
segítségét kérte a munkálatokhoz, a 
fogvatartottak	önként	vállalt	jóváté-
teli	munkaként	segítettek	a	facseme-
ték	 elültetésében.	 Tíz	 fogvatartott	
két napon keresztül dolgozott a te-
rületen,	közel	8000	új	 fa	 telepítését	
végezték el.

2017. április 21.
Megújult az intézet sétaudvara

2017. április 21.
Megújult az intézet sétaudvara
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Február	hónapban	az	intézetben	a	nagy	hó	és	a	szél	
oly	mértékben	tette	tönkre	a	sétaudvart,	hogy	an-
nak	szerkezete	már	balesetveszélyessé	vált.

A	bontási	munkálatokban,	 az	anyagszállításban,	
illetve	 a	 segédmunkákban	 a	 fogvatartottak	 is	
részt vettek.

2017. április 22.
Rendőr- és tűzoltónapon jártunk
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 április	 22-én	 a	 X.	 kerületi	 Rendőr-
kapitánysággal	 fennálló	 szoros	 együttműkö-
désnek	 köszönhetően	 a	 Fővárosi	 Büntetés-
végrehajtási Intézet is meghívást kapott a 
rendőrség	napja	alkalmából	megrendezett	VII.	
Országos	Rendőr-	és	Tűzoltónapra.	A	BRFK	X.	
kerületi	Rendőrkapitányság	sátrában	a	Fővárosi	
Bv.	 Intézet	 is	 bemutatta	 az	 intézet	 tevékeny-
ségét.	 Az	 érdeklődők	 kipróbálhatták	 a	 bünte-
tés-végrehajtásnál	 használt	 kényszerítőesz-
közöket,	 és	 megnézhették,	 hogy	 milyen	 egy	
rabszállító	 autó.	 Az	 eseményen	 részt	 vett	 dr.	
Pintér	 Sándor	 belügyminiszter	 is,	 aki	 a	 BRFK	
X.	kerületi	Rendőrkapitányság	és	az	intézet	kö-
zös	sátrát	is	meglátogatta.

2017. április 23.
Szemétszedés a Föld napján
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 fogvatartottak	 jóvátételi	 munkával	 járultak	
hozzá	 környezetünk	 tisztán	 tartásához	 a	 Föld	
napján.	A	kerülettakarítási	akcióban	a	Kőbányai	
Önkormányzat	felkérésére	vett	részt	a	Budapesti	
Fegyház	 és	 Börtön.	 Az	 önkéntes	 munkába	 be-
vont	hat	elítélt	a	X.	kerületi	Hangár	utcai	erdő-
ben szedett szemetet.
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2017. április 25.
Jóvátétel az időskorúak javára 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 április	 25-én	 elítéltek	 segítettek	 a	 győri	
Egyesített	 Egészségügyi	 és	 Szociális	 Intézmény	
kerítésének	 felújításában.	 Idén	 tavasszal	 a	Győr-
Moson-Sopron	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	hat	fogvatartottja	vállalkozott	az	önkén-
tes	munkára,	amely	a	„Megbántam,	jóvátenném”	
resztoratív program része.

2017. április 26–27.
Műveleti csoportok régiós képzése
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet	 adott	 otthont	 az	 elméleti	 és	 gyakorlati	
elemeket tartalmazó kétnapos képzésnek a ré-
gió	 intézeteiből	 érkezett	 műveleti	 csoportosok	
számára.	A	rendezvényen	42	fő	vett	 részt,	akik	
alapos,	mindenre	kiterjedő	képzést	kaptak	számos	
témakörben.	Előadást	hallhattak	a	műveleti	 cso-
portok	aktuális	helyzetéről,	létszámáról,	kiképzési	
programról,	ruházatról.	Azt	követően	intézkedés-
taktikai	 gyakorlatokat	 tanulhattak	 passzívan	 és	
aktívan	ellenálló	személlyel	szemben.

A	 Pécsi	 Tudományegyetem	 Műveleti	 Medicina	
Tanszékének	 előadói	 Prison	 Medic	 elnevezéssel	
elméleti	 képzést	 tartottak.	 A	 műveletisek	 a	 sé-
rültellátással, vérzéscsillapítással, újraélesztéssel 
kapcsolatban	kaptak	felvilágosítást.	

2017. április 27.
BLS-oktatás fogvatartottaknak
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 április	 27-én	 délelőtt	 Basic	 Life	 Support,	
azaz	laikus,	eszköz	nélküli	újraélesztés	oktatásban	
részesülhettek	az	érdeklődő	fogvatartottak.

Az	 oktatást	 az	 egészségügyi	 szakterület	 szer-
vezte,	meghívást	kapott	az	intézetbe	a	BLS-AED	

instruktori	végzettségű	Czakó	Tibor,	aki	a	MESZK	
országos	sürgősségi	betegellátási	tagozat	vezető-
helyettese.	A	foglalkozásokon	34	fogvatartott	sa-
játította el az újraélesztési alapismereteket.

2017. május 2.
Pártfogók szakmai egyeztetése
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Baranya	Megyei	 Kormányhivatal	 Igazságügyi	
Szolgálatának	 pártfogó	 felügyelői	 osztályától	
16	 főből	álló	csoport	érkezett	a	Baranya	Megyei	
Büntetés-végrehajtási	Intézetbe	2017.	május	2-án.	
Dr. Bencze Béla bv. alezredes, az intézet parancs-
nokhelyettese	 fogadta	 a	 vendégeket,	majd	 rövid	
tájékoztatót	 tartott	 az	 intézet	 alapfeladatairól,	
működéséről,	 a	 fogvatartottak	 reintegrációs	
programjáról és a munkáltatásról. A szakmai jel-
legű	megbeszélésen	az	intézet	büntetés-végrehaj-
tási	pártfogó	felügyelői	is	részt	vettek.	

2017. május 2.
Kéklámpás nap
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	hagyományokhoz	 híven	 idén	 tizenegyedik	 al-
kalommal	 rendezték	 meg	 a	 Kéklámpás	 napot,	
amelyen	 a	 rendőrség,	 a	 büntetés-végrehajtás,	 a	
katasztrófavédelem	 és	 a	 mentők	 munkatársai	
engedtek	betekintést	nyerni	munkájukba.	A	ren-
dezvény	iránt	idén	is	nagy	volt	az	érdeklődés.	A	
nap	 folyamán	 a	 szakmai	 sátrakba	 látogatók	 be-
pillantást	 nyerhettek	 a	 rendvédelmi	 szervezetek	

munkájába.	 Tűzoltás,	 rendőrkutyás	 bemutató	 és	
füsttel	 teli	 sátor	–	 többek	között	 ezek	a	progra-
mok	várták	az	érdeklődőket	2017-ben	Kéklámpás	
napon	az	Érsekkertben.	

2017. május 2.
Szakmai nap Solton
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok 
munkáltatásbiztonsági	vezetőinek	és	igazgatóhe-
lyetteseinek	kihelyezett	szakmai	napját	tartották	
meg	a	solti	objektumban	és	a	hozzá	tartozó	fog-
vatartotti	munkahelyeken.

2017. május 3.
Delegáció Tökölön
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Nemzeti	 Közszolgálati	 Egyetem	 Magatar-
tástudományi	 és	 Módszertani	 Tanszéke,	 vala-
mint	 a	 Foresee	 Kutatócsoport	 szervezésében	 az	
Erasmus+	 program	 keretében	 16	 fős	 külföldi	 és	
magyar	tagokból	álló	delegáció	látogatott	el	2017.	
május	3-án	Tökölre	dr.	Hegedűs	Judit	tanszékve-
zető	asszony	kíséretében.	A	csoport	tagjai	megis-
merhették	a	tököli	büntetés-végrehajtási	szervek	
működését,	a	Fiatalkorúak	Bv.	Intézete	elhelyezési	
és	szervezeti	körülményeit,	a	Duna	Papír	Kft.-nél	
zajló	 munkáltatást,	 valamint	 a	 fogvatartottak	
oktatási	körülményeit,	feltételeit.	A	program	kö-
zösen	 szervezték	 meg	 a	 Fiatalkorúak	 Büntetés-
végrehajtási Intézetével.
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2017. május 4.
Roma Kulturális és Esélyegyenlőségi 
Rendezvény
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017-ben	 harmadik	 alkalommal	 rendezték	 meg	 a	
Roma	Kulturális	és	Esélyegyenlőségi	Rendezvényt	
a	Roma	világnap	és	az	Esélyegyenlőség	napja	alkal-
mából	 2017.	május	4-én.	A	programra	meghívott	
roma	 származású	 előadók	 saját	 élettörténetükkel	
hívják	fel	a	figyelmet	a	kitörési	pontokra	és	az	ér-
vényesülés	lehetőségére,	szükségszerűségére.	

2017. május 5.
Anyák napi ünnepség
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az	 EMMI	 Kalocsai	 Gyermekotthonának	 növen-
dékei	köszöntötték	műsorukkal	a	kalocsai	intézet-
ben	 fogva	 tartott	 édesanyákat	 és	nagymamákat	
május	5-én.	Az	anyák	napi	ünnepségen	több	mint	
hatvan	fogvatartott	vett	részt,	akiket	a	Kalocsai	
Gyermekotthon	növendékei	verssel	és	tánccal	ör-
vendeztettek meg.

2017. május 5.
BM Országos Meghívásos Sakktorna
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A	 Bevándorlási	 és	 Menekültügyi	 Hivatal	 szer-
vezte meg május 5-én a BM Országos Meghívásos 
Sakktornát,	 ahol	 a	 verseny	 legjobbjainak	 a	
Büntetés-végrehajtási Szervezet kollégái bizo-
nyultak.	 A	 Budapesten	 megrendezett	 bajnok-
ságon	 az	 egyéni	 verseny	 mindhárom	 érmét	
elhozták,	 emellett	 a	 csapatversenyben	 is	 diadal-
maskodtak.	A	csapat	tagjai:	Glöckl	Zoltán	bv.	al-
ezredes	 (BvOP),	 Pap	Péter	bv.	 őrmester	 (Kalocsai	
Fegyház	és	Börtön)	és	Kovács	Tamás	c.	bv.	zászlós	
(Sátoraljaújhelyi	Fegyház	és	Börtön,	Adorján-Tex	
Kft.).	Pap	Péter	egyéni	első	helyezett	lett.

2017. május 9.
Konzuli találkozó
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	Intézet	III.	ob-
jektumának	 színháztermében	 2017.	 május	 9-én	
15 ország tiszteletbeli konzulja ismerkedett meg 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet által végzett 
munkával. A program célja a bemutatkozáson 
túl	 a	 szoros	 és	gördülékeny	 együttműködés,	 va-
lamint	 a	 személyes	 kapcsolatok	 kialakítása	 volt.	
A	vendégeket	Schmehl	János	bv.	vezérőrnagy,	az	
országos	 parancsnok	 biztonsági	 és	 fogvatartási	
helyettese	köszöntötte,	majd	 előadásában	bemu-
tatta	szervezetünk	jogi	hátterét,	felépítését	és	az	
általunk	végzett	szakmai	tevékenységet.	Ezt	kö-
vetően	Cséri	Zoltán	bv.	dandártábornok,	 intézet-
parancsnok	előadását	hallgatták	meg	a	jelenlévők,	
akik	a	Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	Intézet	éle-
tébe	személyesen	is	betekinthettek,	hiszen	a	prog-
ramot	egy	közel	egyórás	intézetlátogatás	zárta.

2017. május 12. 
A Magyar Színészválogatott a 
labdarúgótornán
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ismét	a	Budapesti	Fegyház	és	Börtönben	lépett	pá-
lyára	a	Magyar	Színészválogatott	2017.	május	12-
én.	A	labdarúgótornán	a	színművészek	a	Fővárosi	
Bv.	Intézet	és	a	Budapesti	Fegyház	és	Börtön	fog-
vatartotti	 csapataival	 mérkőztek	 meg.	 A	 2010-
ben	 alapított	 vándorkupa	 idén	 is	 a	 Fővárosi	 Bv.	
Intézet	Venyige	utcai	csapatához	került.

2017. május 12.
Energiaracionalizálás az intézetben
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	BM	 pályázatán	 nyert	 több	mint	 kétmillió	 fo-
rint támogatás segítségével május elején meg-
kezdődött	 az	 energiaracionalizálási	 projekt	 a	
Fővárosi	Bv.	Intézetben,	amelynek	során	korszerű,	

energiatakarékos	 LED-technika	 és	 -technológia	
alkalmazásával	 jelentős	 energiamegtakarítás	 ér-
hető	 el	 a	 Fővárosi	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	
III. objektumának területén. 

2017. május 15.
Német missziós csoport
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 Kalocsai	 Fegyház	 és	 Börtönbe	 látogatott	 a	
Magyar	Evangéliumi	Börtönmisszió	meghívására	
a	 Magyarországra	 érkező,	 negyvenkilenc	 főből	
álló	 német	 missziós	 csoport.	 Már	 hagyománya	
van a csoport evangelizációjának hazánkban, 
hiszen	 minden	 tavasszal	 különböző	 börtönök-
ben misszionálnak. Az állampusztai és a solti 
objektum meglátogatása után délután érkeztek 
Kalocsára.	 A	 női	 fogvatartottak	 nagy	 örömmel	
várják ezeket a találkozókat, ahol a hangszerekkel 
kísért	énekekkel	magyar	nyelven	szólnak	hozzá-
juk.	A	csoport	előadását	közös	imádság	zárta.
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2017. május 16.
III. Uniformis Kupa
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Újra	 az	 első	 helyen	 végzett	 a	 Szombathelyi	
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csapata 
a	 III.	 Uniformis	 Kupa	 összetett	 versenyében.	 A	
Szombathelyi	Szabadidősport	Szövetség	és	a	Vasi	
Rendőr	 Szabadidő	 és	 Sportegyesület	 szervezé-
sében május 13-án harmadik alkalommal rendez-
ték meg az Arborétum Sportcentrumban a már 
hagyományosnak	tekinthető	Uniformis	Kupát.	A	
versenyzők	kispályás	labdarúgásban,	tekében,	kö-
télhúzásban,	 légpuskalövészetben,	„bikalovaglás-
ban”,	valamint	főzésben	mérték	össze	tudásukat.

2017. május 18.
Szeretethíd program
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Közép-dunántúli	 Országos	 Büntetés-
végrehajtási Intézet az elmúlt évekhez hason-
lóan	idén	is	csatlakozott	a	Szeretethíd	elnevezésű	
programhoz. A program keretében az intézetben 
szabadságvesztését	 töltő	 18	 önként	 jelentkező	
fogvatartott	 2017.	 május	 18-án	 a	 kápolnásnyéki	
zsidó	 temetőt	 tette	 rendbe	 Szénási	 Jonathan	
Sándor	börtönlelkész	szervezésében.		

2017. május 18.
Múzeumi világnap 40. alkalommal
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Létrehozásának	 40.	 évfordulóját	 ünnepelte	 a	
nemzetközi	 múzeumi	 világnap,	 az	 International	
Museum	 Day	 2017.	 május	 18-án.	 Az	 emléknap-
hoz	 csatlakozva	 a	Magyar	 Büntetés-végrehajtás	
Múzeumi	 Kiállítóhelye	 ingyenesen	 volt	 látogat-
ható,	csoportok	részére	akár	a	kibővített	interak-
tív	tárlatvezetéssel	egybekötve.

2017. május 19.
Szlovák kollégák látogatása
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	szlovákiai	Zeliezovce	városában	található	bün-
tetés-végrehajtási	 intézet	 képviselői	 látogattak	
Balassagyarmatra.	A	Balassagyarmati	Fegyház	és	
Börtön,	valamint	az	Ipoly	Cipőgyár	Kft.	kezdemé-
nyezésére	 együttműködési	megállapodás	 alapján	
vendégül	láttuk	a	Zeliezovce	városában	található	
büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát és 
további	 tizenegy	kollégáját.	A	szakmai	 látogatás	
során	konferencia	keretében	megtörtént	az	inté-
zet és a gazdasági társaság bemutatása, majd sor 
került	 az	 intézet	 és	 a	 gazdasági	 társaság	 egyes	
üzemrészeinek megtekintésére. 

2017. május 19. 
Szeretethíd
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Budapesti	Fegyház	és	Börtön	2017-ben	is	csat-
lakozott	 a	 Kárpát-medencei	 Református	 Egyház	
Szeretethíd	 programjához,	 amelynek	 célja,	 hogy	
jobbá	 tegyük	 környezetünket.	 Május	 19-én	 ti-
zenöt	fogvatartott	területrendezéssel	járult	hozzá	
ehhez.	Az	önkéntes	elítéltek	szemetet	szedtek,	ka-
páltak, területet tisztítottak.

2017. május 20.
Jóvátételi munka
BÁCS-KISKUN MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Bács-Kiskun	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet 48 elítéltje végzett jóvátételi munkát a re-
formátus	 temetőben	 május	 20-án.	 A	 református	
egyház	és	a	börtön	évek	óta	működik	együtt,	a	bör-
tönlelkészi	szolgálat	megalakulása	óta	református	
börtönlelkész	tevékenykedik	a	bv.	intézetben.
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2017. május 22.
„Képekben mondom el” – 
fotókiállítás a győri börtönben 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Különleges	kiállítás	nyílt	a	győri	büntetés-végre-
hajtási intézet kultúrtermében, ahol Molnár Attila 
Károly	amatőr	fotós	kronológiai	sorrendben	elhe-
lyezett	tárlata	került	fel	a	látogatóhelyiség	falára,	
immáron	 második	 alkalommal.	 A	 fotókiállítást	
Bóka	 B.	 László	 várostörténész	 nyitotta	 meg	 az	
intézet	vezetőjének	felkonferálása	után.	Idén	a	fo-
tók mellé versek is kerültek. 

2017. május 22.
Festőszakma-képzés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Hajdú-Bihar	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet és a Debreceni Szakképzési Centrum 
együttműködési	 megállapodást	 írt	 alá	 2016.	
szeptember	 23-án,	 amelynek	 célja	 az	 elítéltek,	
az	 egyéb	 jogcímen	 fogva	 tartottak	 és	 szabadul-
tak	 –	 szakmaképzéssel	 történő	 –	 társadalmi	 re-
integrációjának	 elősegítése,	 ezzel	 hozzájárulva	
a	 bűnismétlési	 kockázatuk	 csökkentéséhez.	 A	
szakmaképzés	 során	 két	 év	 anyagát	 sajátították	
el	a	fogvatartottak	elméleti	és	gyakorlati	oktatás	

keretében.	 A	 Povolny	 Ferenc	 Szakgimnáziuma,	
Szakközépiskolája	 és	 Szakiskolájából	 öt	 szakta-
nár	 érkezett	 a	 nyolc	 fogvatartott	 gyakorlati	 és	
elméleti	 vizsgájára.	A	 szakmaképzés	 után	 nyolc	
fő	fogvatartott	2017.	május	22-én	elméleti	vizsga	
keretein	belül	szakmunkás-bizonyítványt	vehetett	
át a sikeres elméleti vizsga után.

2017. május 23–25.
Együttműködési gyakorlat 
Veszprémben
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Pelso	 2017	 néven	 a	 Veszprém	 Megyei	 Védelmi	
Bizottságban	 együttműködő	 szervezetek	 2017.	
május	 23–25-e	 között	 közös	 gyakorlatot	 haj-
tottak	 végre	Veszprémben.	Az	 eseményen	 részt	
vett	 a	 Magyar	 Honvédség,	 a	 Veszprém	 Megyei	
Rendőr-főkapitányság,	 a	 Veszprém	 Megyei	
Katasztrófavédelmi	 Igazgatóság,	 a	 Veszprém	
Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet,	 az	
Országos	Mentőszolgálat,	 a	 vízügyi	 igazgatóság,	
a	Veszprém	Megyei	Polgárőrségek	Szövetsége	és	
a	vízi	mentők	állománya.	

2017. május 24.
„Ádám, hol vagy?” – Hol tartunk 
emberségünkben? 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Roma	Galéria	 képviselőinek	 kiállítását	 tekint-
hették	meg	a	győri	börtön	fogvatartottjai.	A	Győr-
Moson-Sopron	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	 gyakran	 ad	 otthont	 különböző	 kiállítá-
soknak,	 felhasználva	 a	 művészetek	 irányzatait	
és	az	alkotók	személyes	életpéldáját.	Ebben	a	sor-
ban	egy	különleges	és	kiemelkedő	helyet	foglal	el	
Balogh	Tibor	grafikus	és	festőművész,	Váry	Zsolt	
festőművész	és	Szeverényi	János	országos	hatás-
körű	evangélikus	missziós	 lelkész	és	fotós	közös	
kiállítása.

2017. május 24.
Országos Atlétikai Bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Az idei évben a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet	 feladata	 volt	 a	 BVOTRK	 szervezé	sében	
a	 Belügyminisztérium	 Országos	 Atlétikai	
Bajnokságának megszervezése. A sportrendez-
vénynek	 az	 Ikarus	 sportpályája	 adott	 otthont.	
A	verseny	27	csapat	és	több	mint	390	versenyző	
részvételével	 zajlott	 kilenc	 versenyszámban.	 Az	
országos	 és	 megyei	 rendőr-főkapitányságok,	 a	
katasztrófavédelmi	 igazgatóságok,	 a	 büntetés-
végrehajtási	 intézetek,	 a	 Készenléti	 Rendőrség,	
a	 Terrorelhárítási	 Központ	 munkatársai	 mellett	
a rendészeti szakgimnáziumok hallgatói is részt 
vettek a megméretésen. 

Büntetés-végrehajtási Szervezet 

ÉVKÖNYV 2017

74 75



2017. május 27.
Újraélesztési rekordkísérlet
PÁLHALMAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Sikerült	 megdönteni	 az	 újraélesztési	 Guinness-
rekordot, és „életben” tartották 264 órán keresztül 
az	Ambu	babát,	ezzel	túlszárnyalták	Szombathely	
korábban	felállított	 rekordját.	Május	16-án	kezd-
ték	meg	az	Ambu	Sam	nevezetű	lélegeztetőbabát	
életben tartani, napokon keresztül végezték a 
mellkaskompressziót	 és	 váltották	 egymást,	 elő-
ször	a	Dózsa	Mozicentrum	aulájában.	A	Pálhalmai	
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csapata is 
kivette	a	részét	a	rekorddöntésből,	nagy	 lelkese-
déssel	 adták	 át	 egymásnak	 a	 helyes	 újraélesztés	
technikáját. 

2017. május 27.
Hősök Napja Fesztivál
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	idei	évben	is	résztvevője	volt	a	Tolna	Megyei	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 a	 Hősök	 Napja	
Fesztivál	 programsorozatnak.	 A	 Tolna	 Megyei	
Bv.	Intézet	immár	ötödik	alkalommal	tett	eleget	a	
szervezők	felkérésének,	képviselve	a	Tolna	Megyei	
Bv. Intézetet és az egész szervezetet, színesítve 
ezzel	 az	 amúgy	 is	 sokrétű	 programot.	A	 feszti-
vál célja továbbra is az emlékezés és tisztelgés az 
összes	magyar	katona	előtt,	akik	bármelyik	csa-
tában, háborúban életüket áldozták a haza szol-
gálatában.	 Idén	 is	 rabszállító	 autót,	 fegyvereket,	

fogvatartotti	 ruházatot,	 valamint	 a	 fogvatartot-
tak	által	készített	tárgyakat	mutattak	be.

2017. május 31. 
Felújítási munkálatok
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Befejeződött	 a	 Dal	 utcai	 őri	 szálló	 felújítása.	 A	
2016	 decemberében	 kezdődött	 fejlesztésnek	 kö-
szönhetően	a	szállóépületben	115	nyílászáró	cse-
réjére,	valamint	 a	padlástér	 födémének	hőszige-
telésére	is	sor	került.	A	felújítási	munka	magában	
foglalta	 az	 épület	 külső	 hőszigetelését	 is	 12	 cm	
vastagságban. 

2017. május 31.
Első alkalommal keltek zarándokútra 
a büntetés-végrehajtás dolgozói
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Hagyományteremtő	 szándékkal	 első	 alkalommal	
szervezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
személyi	 állományának	 zarándoklatát	 május	 31-
én	a	Mátraverebély-Szentkúton	lévő	kegyhelyen.	
Hajdú	Miklósnak,	a	sátoraljaújhelyi	fegyház	bör-
tönlelkészének	 és	 egyben	 az	 esemény	 főszerve-
zőjének	köszönhetően	huszonnégy	bv.	 intézetből	
összesen	közel	140	dolgozó	vett	részt	a	zarándok-
laton,	akik	között	volt	tiszthelyettes	és	főtiszt	is.

2017. június 1.
A zárkák átalakításával javultak az 
elhelyezési körülmények
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 költségvetési	 munkahelyek	 dolgozó	 fogva-
tartottjai	 a	 bal	 csillag	 zárkáinak	 összenyitásával	
folytatták	a	második	fél	évben	az	elhelyezési	kö-
rülmények	 javítását.	 Az	 egymással	 szomszédos	
zárkák	elválasztófalait	lebontották,	a	helyiségeket	
összenyitották,	 így	megnövelték	 a	 mozgásteret,	
valamint	 leválasztott,	 önálló	 szellőzéssel	 ellátott	
mellékhelyiséget	építettek	be.	Az	átalakítás	nyo-
mán	komfortosabbá	váltak	a	zárkák,	és	jelentősen	
javultak	az	elhelyezési	körülmények.

2017. június 7.
Új munkaterület Pálhalmán
PÁLHALMAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	munkáltatásban	 részt	 vevő	 fogvatartottak	 új	
területen	is	vállalhatnak	munkát,	mezőgazdasági	
idénymunkára	 kaptak	 lehetőséget.	 Dunavecsén	
az	 Agrospeciál	 Kft.	 bérmunkaszerződés	 alapján	
biztosít	 munkát	 a	 fogvatartottaknak.	 Húsz	 főt	
tudnak	 foglalkoztatni	 a	 partner	 sárgadinnye-ül-
tetvényén;	 először	 a	 palántákat	 gyomtalanítják	
kézi	erővel,	majd	a	későbbiekben	a	beérett	termé-
nyeket	fogják	leszedni.	

Büntetés-végrehajtási Szervezet 

ÉVKÖNYV 2017

76 77



2017. június 8.
Az alapvető jogok biztosának 
látogatása
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Június	8-án	a	Tolnai	Megyei	Bv.	Intézetbe	látoga-
tott	dr.	Székely	László,	az	alapvető	jogok	biztosa,	
akit	 elkísért	 dr.	 Pajcsicsné	 dr.	 Csóré	 Erika	 ható-
sági	 és	 környezetvédelmi	 főosztályvezető,	 vala-
mint	 dr.	 Garamvári	 Miklós,	 az	 Alapvető	 Jogok	
Biztosának	Hivatala	főtitkára.	A	 látogatás	során	
tájékozódtak	az	intézet	szakmai	tevékenységéről,	
illetőleg	megtekintették	a	fogvatartás	intézeti	kö-
rülményeit.

2017. június 10.
A Magyar Rendvédelmi Kar  
családi napja
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A	Magyar	 Rendvédelmi	 Kar	 2017.	 június	 10-én	
családi napot szervezett Debrecenben, az Oláh 
Gábor utcai sportcentrumban. Itt találkozhatott a 
katasztrófavédelem,	a	rendőrkapitányság,	az	adó-	
és vámhivatal, valamint a büntetés-végrehajtás 
személyi	állománya.	

A	Hajdú-Bihar	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	
standot	állított	fel	a	rendezvény	területén	belül,	ahol	
a	 látogatók	 szemügyre	 vehették,	 hogy	 néz	 ki	 egy	
zárka,	 valamint	 a	 fogvatartottak	 által	 különböző	

foglalkozások	 keretében	 készített	 tárgyakat	 tekin-
tették	meg.	A	standot	meglátogató	gyerekek	tesztet	
oldhattak	meg,	illetve	egy	tiltott	tárgyat	kereshettek	
meg	 a	 felállított	 zárkában.	 A	Hajdú-Bihar	Megyei	
Büntetés-végrehajtási	Intézet	és	a	Tiszalöki	Országos	
Büntetés-végrehajtási	Intézet	műveleti	csoportjának	
közös	 bemutatójával	 és	 a	 tiszalöki	 intézet	 kutyás	
előadásával	növelte	a	program	sokszínűségét.

2017. június 12.
Elítéltek jóvátétele a közösség 
számára
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A jóvátételi munka megvalósításának érdekében 
a	 bv.	 intézet	 együttműködési	megállapodást	 kö-
tött	a	Gerillart	Kulturális	Közhasznú	Egyesülettel.	
A jóvátételi munka a bv. intézeten kívül zajlik, 
ahol	 a	 terület	 szeméttől	 megtisztítását,	 illetve	
gyomirtást	 kell	 végezni.	 A	 Baranya	Megyei	 Bv.	
Intézetből	 öt	 elítélt	 önként	 jelentkezett	 erre	 a	
munkavégzésre.

2017. június 12.
’56-os emléktábla avatása 
Tiszalökön
TISZALÖKI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Tiszalök	 Csillaga	 Kulturális	 és	 Segélyező	
Egyesület	emléktáblát	avatott	a	Tiszalöki	Országos	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 bástyafalán.	 Az	

1956-os	 forradalom	 és	 szabadságharc	 60.	 év-
fordulójának	 méltó	 megünneplésére	 az	 1956-os	
Emlékbizottság	 pályázatot	 hirdetett,	 amelynek	
célja	a	forradalom	hőseinek	és	áldozatainak	emlé-
ket	állító	Büszkeségpont	létrehozása.	Az	egyesület	
az	 emléktábla	 elhelyezésével	 az	 intézet	 személyi	
állománya,	a	fogvatartotti	közösség	és	a	környék-
beliek	számára	biztosít	tiszteletadási	lehetőséget.

2017. június 12–14.
Euro Kárpátok Nemzetközi 
Lövészverseny
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2017.	 június	 12-e	 és	 14-e	 között	 Euro	 Kárpátok	
Nemzetközi	 Lövészversenyen	 vett	 részt	
Lengyelországban	 a	 Sátoraljaújhelyi	 Fegyház	 és	
Börtön.	 A	magyar	 büntetés-végrehajtási	 intéze-
teket	 az	 északkelet-magyarországi	 régió	 három	
intézetének	állománya	képviselte.

2017. június 14.
Egészségnap a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-
ságának	épületében	2017.	 június	14-én	a	munka-
helyi	 egészségterv	 megvalósításának	 keretében	
egészségnapot	rendeztek,	ahol	lehetőség	nyílt	ön-
ismerettel	és	önfejlesztéssel	kapcsolatos	előadáso-
kon,	szűrővizsgálatokon	részt	venni.
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2017. június 16.
Tisza-Kupa 2017
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Június	 16-án	 mérték	 össze	 erejüket	 az	 észak-
magyarországi	 régió	 bv.	 intézeteinek	 csapa-
tai.	 A	 szintfelmérő	 versenynek	 a	 Nyíregyházi	
Szakképzési	 Centrum	 Tiszalöki	 Teleki	 Blanka	
Középiskolája,	 valamint	 a	 Nyíregyházi	 Polgári	
Lövész	Egyesület	biztosított	helyszínt.

Idén	 a	 regionális	 szintfelmérő	 verseny	 össze-
tett	eredményei	alapján	a	Tisza-kupa	2017	címet	
a	 Balassagyarmati	 Fegyház	 és	 Börtön	 csapata	
nyerte	meg.

2017. június 16.
VII. Országos Fogvatartotti Imanap
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A	VII.	 Országos	 Fogvatartotti	 Imanapnak	 adott	
otthont	a	Pálhalmai	Országos	Bv.	Intézet	2017.	jú-
nius	16-án.	A	nagyszabású	rendezvény	fővédnöke	
dr.	 Szabó	 István	 püspök	 volt.	 Az	 imanap	 része	
volt	a	bv.	intézetek	bibliaköreinek	bizonyságtétele.

2017. június 16–19.
Börtöncursillo
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 Kalocsai	 Fegyház	 és	 Börtönben	 2016.	 június	
16–19.	között	tartották	az	első	női	börtöncursillót.	
A	négynapos	lelkigyakorlaton	tíz	fogvatartott	és	
nyolc	előadó	vett	részt,	köztük	dr.	Székely	János,	
Budapest-Esztergom	 Főegyházmegye	 segédpüs-
pöke	is,	aki	a	program	lelki	vezetője	volt.	

2017. június 19.
Új szakmával a jobb életért
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 tanév	 vége	 a	 különféle	 képzésben	 részt	 vevő	
fogvatartottak	számára	is	nagy	jelentőséggel	bír.	
Júniusban	az	alapképzésekben	103	fő,	a	szakkép-
zésekben	44	fő	végzett	eredményesen.	A	bünte-
tés-végrehajtási intézetekben a munkáltatás mel-
lett az oktatás, képzés segíti leginkább az elítéltek 
társadalomba való sikeres visszailleszkedését.

2017. június 20.
Együttműködés a 
katasztrófavédelemmel
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Branyiczky	 Márk	 tű.	 ezredes,	 a	 Pest	 Megyei	
Katasztrófavédelmi	Igazgatóság	vezetője	és	Tóth	
Gábor	 bv.	 ezredes,	 a	 Márianosztrai	 Fegyház	 és	

Börtön	 parancsnoka	 2017.	 június	 20-án	 több,	
főként	 általános	 feladatok	 ellátására	 kiterjedő	
együttműködési	megállapodást	írt	alá.

A	megállapodás	többek	közt	a	katasztrófavédelmi	
helyzetekben	 való	 együttműködésre,	 a	 személyi	
állomány	 erre	 való	 felkészítésére,	 különféle,	 ka-
tasztrófavédelemmel	 kapcsolatos	 mérések,	 gya-
korlatok	elvégzésére,	szállítási	feladatokban	való	
közreműködésre,	valamint	a	szakmai	munkát	se-
gítő	hatékony	információcserére	terjed	ki.

2017. június 21.
Jóvátételi munka
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 június	 21-én	 lezárult	 a	 Szent	 Imre	Kórház	
Geriátria és Gerontopszichiátriai Rehabilitációs 
Osztály	 kilenc	 kórtermének,	 kiszolgáló	 helyisé-
gének,	kezelőinek,	raktárainak,	orvosi	szobáinak,	
valamint	 étkező	helyiségének	 felújítása,	 amelyet	
négy	festő	szakmunkás	fogvatartott	bevonásával	
valósítottak	meg	fogvatartotti	jóvátételi	program	
keretében. 

2017. június 21. 
Országos Járőr Bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A	 BVOTRK	 szervezésében,	 a	 Márianosztrai	
Fegyház	 és	 Börtönnel	 együttműködve	 rendez-
ték	meg	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	2017.	
évi	 Országos	 Járőr	 Bajnokságát	 a	Márianosztrai	
Fegyház	és	Börtön	lőterén	és	annak	környékén.	A	
bajnokságon	20	bv.	szerv	60	fővel	vett	részt.	A	baj-
nokságot	Szabó	Zoltán	bv.	ezredes,	bv.	főtanácsos,	
a	BVOTRK	 igazgatója	nyitotta	meg,	 illetve	zárta	
le	 és	 értékelte.	 A	 bajnokság	 csapateredményei	
az	alábbiak:	első	helyezett	lett	a	Szegedi	Fegyház	
és	 Börtön,	 második	 a	 Váci	 Fegyház	 és	 Börtön,	
harmadik	 a	 Szombathelyi	 Országos	 Bv.	 Intézet,	
negyedik	 a	 Borsod-Abaúj-Zemplén	 Megyei	 Bv.	
Intézet,	ötödik	a	Baranya	Megyei	Bv.	Intézet,	ha-
todik	a	Sopronkőhidai	Fegyház	és	Börtön.	
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2017. június 22.
Komplex együttműködési gyakorlat 
a kaposvári börtönben 
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Sikeres	 együttműködési	 gyakorlaton	 vett	 részt	
a	Somogy	Megyei	Bv.	 Intézet	a	Somogy	Megyei	
Rendőr-főkapitányság	közrendvédelmi	osztálya,	a	
Somogy	Megyei	Katasztrófavédelmi	Igazgatóság,	
a	Terrorelhárítási	Központ	12.	műveleti	osztálya,	
valamint	 az	 Országos	 Mentőszolgálat	 kaposvári	
kirendeltsége	munkatársaival	2017.	június	22-én.	

Az elméleti oktatás modellezett rendkívüli esemé-
nyek	felszámolási	gyakorlatával	folytatódott.	

2017. június 22.
Fogvatartottak zarándokoltak 
Mátraverebély-Szentkúton
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Tizenöt	 börtön	 közel	 80	 fogva-
tartottja vett részt június 22-én 
Mátraverebély-Szentkúton	 a	
második	 Országos	 Fogvatartotti	
Zarándoklaton.	 Az	 eseményen	
a	 történelmi	 egyházak	 vezetői	
mellett számos világi meghívott 
is	 jelen	 volt,	 az	 egyházi	 vezetők	
egyenként	 köszöntötték	 a	 saját	
felekezetükhöz	 tartozó	 fogvatar-
tottakat.

2017. június 24.
Múzeumok Éjszakája
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 Múzeumok	 Éjszakája	 országos	 rendezvény-
sorozathoz	 kapcsolódva	 2017.	 június	 24-én	 a	
Sátoraljaújhelyi	Fegyház	és	Börtönben,	pontosab-
ban	 a	 „börtönmúzeumban”	 is	 megünnepelték	 a	
múzeumok napját. 

2017. június 29.
Büntetés-végrehajtás Hivatás 
Mestere vetélkedő Szolnokon
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Idén	 a	 Jász-Nagykun-Szolnok	Megyei	 Büntetés-
végrehajtási	 Intézet	 adott	 helyet	 a	 Büntetés-
végrehajtás	 Hivatás	 Mestere	 szakmai	 vetélkedő	
ötcsapatos	regionális	versenyének	június	29-én.	

A	végeredmény:	

1. Állampusztai Országos  
 Büntetés-végrehajtási Intézet 
2.	Baranya	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet 
3.	Jász-Nagykun-Szolnok	Megyei 
  Büntetés-végrehajtási Intézet 
4.	Tolna	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet 
5.	Kalocsai	Fegyház	és	Börtön

2017. július 4.
„Büszkeségpont” átadása
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Zala	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	 pályázatot	 nyújtott	 be	 a	 Közép-	 és	
Kelet-európai	 Történelem	 és	 Társadalom	
Kutatásáért	 Közalapítvány	 1956-hoz	 kötődő	
„Büszkeségpont” létrehozására. Az elkészült 
művet	július	4-én	adták	át.	

2017. július 10–21.
Nyomkövető-kábítószer-kereső 
továbbképzés
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Nyomkövető-kábítószer-kereső	 továbbkép-
zést	 rendeztek	 2017.	 július	 10–21-én,	 a	 Közép-
dunántúli Bv. Intézet baracskai objektumának 
szervezésében.	A	 továbbképzés	 gyakorlati	 okta-
tása	több	helyszínen	valósult	meg,	biztosítva	ezzel	
a	feladat	komplexitását.	A	képzésen	a	Büntetés-
végrehajtási Szervezet hat intézete vett részt.

2017. július 19.  
Országos Kispályás 
Labdarúgó döntő
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS 
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Országos 
Kispályás	 Labdarúgó	 döntőjének	 Kalocsa	 adott	
otthont	a	BVOTRK,	valamint	a	Kalocsai	Fegyház	
és	Börtön	közös	szervezésében.	A	regionális	selej-
tezőkön	32	csapat	indult	320	fővel.	A	döntőben	a	
legjobb	hat	csapat	mérhette	össze	erejét.	

Az	eredmények:

1.	helyezett:	Fővárosi	Bv.	Intézet 
2.	helyezett:	Pálhalmai	Országos	Bv.	Intézet 
3.	helyezett:	Szegedi	Fegyház	és	Börtön 
4.	helyezett:	Sátoraljaújhelyi	Fegyház	és	Börtön 
5.	helyezett:	Tököli	Országos	Bv.	Intézet 
6.	helyezett:	Szombathelyi	Országos	Bv.	Intézet
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2017. július 21.
’56-os Büszkeségpont nyílt Tökölön
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	 1956-os	 forradalom	 és	 szabadságharc	 60.	
évfordulója	 alkalmából	 a	 Közép-	 és	 Kelet-
Európai	 Történelem	 és	 Társadalom	 Kutatásáért	
Közalapítvány	 által	 kiírt	 pályázaton	 5	millió	 fo-
rint	 összegben	 elnyert	 támogatásban	 részesült	 a	
Tököli	Országos	Büntetés-végrehajtási	Intézet.

A	kiállítás	megnyitójára	2017.	 július	21-én	került	
sor,	amelynek	keretén	belül	28	tabló	vázolja	fel	az	
’56-os	 forradalom	 országos	 és	 tököli	 történetét.	
Az	 elnyert	 támogatási	 összegből	 fejlesztették	 a	
könyvtár	és	az	iskola	épületét	is.

2017. július 24.
Vizsga a fővárosi börtönben
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	július	24-én	a	Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	
Intézet	Venyige	utcai	objektumában	mutatták	be,	
hogy	mit	tanult	az	elmúlt	hat	és	fél	hónapban	a	
bv.	felügyelői	képzésen	részt	vevő	több	mint	400	
végzős	tanuló.	Valós	börtönviszonyok	között	haj-
tották	végre	a	hallgatók	azokat	a	gyakorlati	vizs-
gafeladatokat,	 amelyeket	 később	 nap	 mint	 nap	
végezni	fognak	az	intézetekben.	

2017. július 26.
Újabb 411 börtönőr kezdi meg 
szolgálatát
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési	 és	 Rehabilitációs	 Központja	 által	
szervezett	 büntetés-végrehajtási	 felügyelő	 mo-
duláris szakképzés keretében végzett hallgatók 
kibocsátóünnepségén	 részt	 vevő	 több	mint	 400	
hallgató	 dr.	 Tóth	 Tamás	 bv.	 vezérőrnagy,	 orszá-
gos	 parancsnok,	 valamint	 Lajtár	 József	 bv.	 ve-
zérőrnagy,	 gazdasági	 és	 informatikai	 helyettes,	
illetve a társszervek képviseletében megjelent 
vendégek	 előtt	 tette	 le	 esküjét.	 A	 rendezvény	
elöljárója	dr.	Kontrát	Károly	miniszterhelyettes,	a	
Belügyminisztérium	parlamenti	államtitkára	volt.

2017. július 27.
Bűnmegelőzési projektek 
támogatása
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Tolna	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 a	
Nemzeti	Bűnmegelőzési	Tanács	által	Bűnmegelőzési	
projektek	 támogatása	 címmel	 kiírt	 pályázaton	
eredményesen	 vett	 részt,	 amelynek	 részeként	 a	
fogvatartottakkal	közvetlenül	foglalkozó	dolgozók	
részére	 kiégés	 elleni	 tréninget	 szervezett.	 Ez	volt	
a	 második	 alkalom,	 hogy	 öt	 intézetből	 összesen	
12 kolléga az intézetben sajátíthatta el azokat az 
ismereteket,	 technikákat,	amelyekkel	 időben	felis-
merhető,	illetve	kezelhető	a	kiégés.	

2017. július 28.
Azonnal jött a segítség
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 Szegedi	 Fegyház	 és	 Börtönben	 szolgálatot	
teljesítő	 Ferenczi	 Attila	 c.	 bv.	 főtörzsőrmester	
gépjárművezető,	 Pópity	 Péter	 és	 Szecskó-Deme	
Krisztián	törzszászlósok	egy	fogvatartottat	szál-
lítottak	az	IMEI-be	július	28-án,	amikor	az	M5-ös	
autópályán	két	autó	ütközött	egymással	előttük.	
A	Szegedi	Fegyház	és	Börtön	kollégái	a	helyszín	
biztosítását	követően	rögtön	belekezdtek	a	bajba-
jutottak mentésébe.

2017. július 28.
Virágokat ültettek a fogvatartottak 
az egri kórház mellett
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Börtön	a	városért	program	keretében	 július	28-
án	 hat	 női	 fogvatartott	 ültetett	 virágot	 Egerben	 a	
Markhot	Ferenc	Kórház	patakparti	falán	lévő	virág-
tartókba.	Ez	a	fajta	jóvátételi	munkavégzés	nem	ide-
gen	a	város	életében,	hiszen	kilenc	esztendeje	fut	a	
Börtön	a	városért	programsorozat,	amely	során	több	
mint	90	alkalommal,	 összesen	9000	munkaórában	
dolgoztak	a	börtön	elítéltjei.	Ennek	eredményeképp	
100	tonna	szemét	összegyűjtésével,	35	ezer	tő	virág	
elültetésével,	valamint	öt	játszótér	felújításával	igye-
keztek	élhetőbb	hellyé	tenni	Eger	városát.

2017. augusztus 3.
Életet mentett kollégánk a Balaton 
partján
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szucsik	 Norbert	 bv.	 főtörzsőrmester,	 a	 Váci	
Fegyház	 és	 Börtön	 körletfelügyelője	 szabadnap-
ját	Balatonlellén	 töltötte	 családjával,	 ahol	 egy	 idős	
hölgy	életét	mentette	meg.	A	hölgyet	–	rosszullétét	
követően	–	a	vízben	fürdőzők	jelzése	alapján	kollé-
gánk	segítségével	emelték	a	partra,	ahol	a	közel	egy-
órás	újraélesztés	után	a	helyszínre	érkező	mentősök	
helikopterrel szállították kórházba. A hozzátartozók 
kiemelték	kollégánk	hőstettét,	aki	az	első	perctől	az	
utolsóig	szakszerűen	végezte	az	újraélesztést.
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2017. augusztus 3.
A váci börtön segítségével újult meg 
a SOTE gyermekklinikájának várója
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Együttműködési	 megállapodás	 keretén	 belül,	 a	
resztoratív	 munkánk	 elvégzését	 követően	 kérte	
fel	a	Váci	Fegyház	és	Börtönt	az	egyetem	veze-
tése	arra,	hogy	legyen	segítségükre	a	külterületek	
rendezésében	is.	A	személyi	állomány	összefogá-
sával, munkatársaink segítségével újult meg a 
Semmelweis	Egyetem	kültéri	pihenője.

2017. augusztus 9.
Digitális szakadék csökkentése 
projekt a fogvatartottak részére
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	GINOP	6.1.2	Digitális	szakadék	csökkentése	pro-
jekt	keretein	belül	a	Békés	Megyei	Bv.	Intézetben	
fogvatartottak	informatikai	képzésére	került	sor.	
A	 tréning	 olyan	 alapoktatást	 tartalmaz,	 amely	
szövegszerkesztésben	 nyújt	 segítséget	 önélet-
rajzíráshoz,	 és	 egyéb	 számítógépes	 ismereteket	
tár	a	résztvevők	elé.	A	képzések	végén	a	fogva-
tartottak oklevelet kaptak.

2017. augusztus 14–18.
Reintegrációs hét
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az	ítélkezési	szünetet	kihasználva	2017.	augusz-
tus	 14–18.	 között	 ismét	 tartalmas	 programokon	
vehettek	részt	a	nyíregyházi	börtön	fogvatartott-
jai.	A	Reintegrációs	hét	a	börtönben	című	egyhe-
tes	 programsorozat	 zeneterápiával	 kezdődött.	 A	
foglalkozás	 apropója:	 lehetőséget	 adni	 érzelmeik	
kifejezésére	 azok	 számára,	 akik	 a	 verbális	 kom-
munikációban	 valamilyen	 lelki	 folyamat	 miatt	
nem tudják magukat teljes mértékben megértetni. 
A	 hét	 programjai	 között	 szerepelt	 még	 kreatív	
foglalkozás,	illetve	előadásokat	hallgattak	a	men-
tálhigiéné	fontosságáról,	a	stresszel	való	megküz-
dés	lehetőségeiről.	Felvilágosító	előadás	keretében	
pedig	 részletesen	 megtudták,	 hogy	 miből	 áll	 a	
pártfogói	 munka,	 és	 milyen	 feltételei	 vannak	 a	
reintegrációs	őrizetnek.

2017. augusztus 15.
Új bőrdíszműves-munkaterület 
Pálhalmán
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BV. INTÉZET

Bővült	 a	 munkáltatási	 lehetőségek	 köre,	 ezen-
túl	 kutyaszájkosarak	 összeállítását	 végezhe-
tik a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben.	 Terápiás	 foglalkoztatás	 gondosko-
dik	arról,	hogy	minél	 szélesebb	körben	kapjanak	
munkalehetőséget	a	fogvatartottak.	A	Pálhalmai	

Agrospeciál	Kft.	és	a	külső	cég	munkatársai	be-
mutatták	a	mélykúti	objektum	fogvatartottjainak	
a	munkafolyamatokat,	majd	miután	begyakorol-
ták, hozzáláthattak a szájkosarak elkészítéséhez. 

2017. augusztus 18.
Kirschner István-emléklövészverseny
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

2017.	évben	augusztus	18-án	került	sor	a	Kirschner	
István-emléklövészversenyre,	 az	 esemény	 nevé-
vel	 is	tisztelegve	a	tavaly	ősszel	elhunyt,	a	szer-
vezetet	alapító	és	húsz	éven	át	vezető	Kirschner	
István	emlékének.	A	Sárköz	Íjász	Egyesület	tagjai	
az	ősi	magyar	fegyverek	kezelését	és	használatát	
tették	lehetővé	3D-s	pályán,	illetve	airsoft	fegyve-
rek	használatával,	szituációs	pályán	próbálhatták	
ki	képességeiket	a	versenyzők.

2017. augusztus 21.
Felújítás a börtönben
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Szabolcs-Szatmár-Bereg	 Megyei	 Büntetés-
végrehajtási	 Intézetben	 újabb	 zárkák	 felújítási	
munkálatai	 kezdődtek.	 Ezen	 átalakítások	 során	
összenyitnak	 kis	 alapterületű	 zárkákat,	 így	 na-
gyobb	hely	lesz	az	elítéltek	részére.	A	munkálatok	
több	 ütemben,	 folyamatosan,	 az	 intézet	minden	
szintjén	 történnek.	 Egyszerre	 két-három	 zárká-
ban	folynak	a	munkálatok,	szakképzett	fogvatar-
tottak bevonásával. Az átépítések során víz- és 

villanyszerelési	munkákat,	a	vizesblokkok	moder-
nizálását,	 falazását,	 burkolását,	 valamint	 festési	
folyamatokat	is	elvégeznek.

2017. augusztus 24.
Napelemek üzembe helyezése
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	KEHOP	5.2.11	pályázat	keretein	belül	2017.	au-
gusztus	24-én	befejeződött	 a	napelemtáblák	 fel-
helyezése	 a	 Sopronkőhidai	 Fegyház	 és	 Börtön	
parancsnoki	 és	 körletépületének	 tetejére.	 Ezzel	
megvalósulhat	 az	 intézet	 azon	 törekvése,	 hogy	
minél	 nagyobb	 mértékben	 megújuló	 energiát	
használjon	 fel,	 és	 egyidejűleg	 csökkentse	 villa-
mosenergia-költségeit.
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2017. augusztus 26.
Fogvatartottak dolgoznak az intézet 
felújításán
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Baranya	Megyei	 Bv.	 Intézet	 egyik	 zárkájában	
fogvatartottak	dolgoznak	azon,	hogy	a	zárka	ál-
lapota	a	korábbiakhoz	képest	jelentősen	javuljon.	
Felújítják	a	padozatot,	 és	 festik	a	 falat.	Mindezt	
költségvetési	munkáltatás	 keretében	 a	 házi	mű-
hely	 dolgozói	 végzik,	 a	munkavégzés	 felügyelet	
mellett	történik.

2017. augusztus 28-29. 
V. „Büntetés-végrehajtás Hivatás 
Mestere” Országos Szakmai 
Vetélkedő
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Immár	ötödik	alkalommal	rendezték	meg	a	vetél-
kedőt	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	Oktatási,	
Továbbképzési	 és	 Rehabilitációs	 Központjában,	
amelynek	 célja	 a	 büntetés-végrehajtási	 szakma,	
hivatás	 magas	 szintű	 ismeretének	 bemutatása.	
Valamennyi	részt	vevő	bv.	szerv	hatfős	csapatot	
indíthatott	 az	 előre	 meghatározott	 szakterület	
képviseletével.	A	kétnapos	rendezvényen	a	regi-
onális	versenyek	győztesei	mérték	össze	tudásu-
kat,	 hat	 csapat	 oldotta	meg	 az	 elméleti	 és	 gya-
korlati	feladatokat.	A	versenyt	a	Szegedi	Fegyház	
és	Börtön	csapata	nyerte	meg.	Tikász	Sándor	bv.	
dandártábornok, intézetparancsnok elmondta, 
nagy	büszkeség	az	 intézetnek,	hogy	 ilyen	felké-
szült,	kiváló	együttes	képviselte	a	Csillagbörtönt.	
Név	 szerint:	 dr.	 Szentesi-Nagy	 Mariann	 címze-
tes	 százados,	 Légrádi	 Zoltán	 címzetes	 százados,	
Zombori	 Zoltán	 százados,	 Nagy	 Gábor	 címzetes	
törzszászlós,	Varga	Attila	törzszászlós	és	Almási	
Zoltán	címzetes	főtörzsőrmester.

A	döntő	csapateredményei	az	alábbiak:

1.	helyezett:	 Szegedi	Fegyház	és	Börtön 
2.	helyezett:	 Győr-Moson-Sopron	Megyei	 
 Büntetés-végrehajtási Intézet  
3.	helyezett:	 Balassagyarmati	Fegyház	és	Börtön	 
4.	helyezett:	 Állampusztai	Országos	 
 Büntetés-végrehajtási Intézet  
5.	helyezett:	 Budapesti	Fegyház	és	Börtön 
6.	helyezett:	 Sátoraljaújhelyi	Fegyház	és	Börtön

2017. augusztus 28.–szeptember 1.
Lengyel–magyar együttműködés 
megújítása
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Márianosztrai	Fegyház	és	Börtön	augusztus	28.	
és	szeptember	1.	között	vendégül	látta	a	lengyel-
országi	Czarne	településen	működő	büntetés-vég-
rehajtási intézet parancsnokát és szakembereit. A 
látogatás	 során	 ppłk.	 mgr.	Wojciech	 Brzozowski	
lengyel	 börtönparancsnok	és	Tóth	Gábor	bv.	 ez-
redes,	 bv.	 tanácsos,	 a	Márianosztrai	 Fegyház	 és	
Börtön	parancsnoka	 együttműködési	megállapo-
dást írtak alá, illetve szakmai eszmecserére és az 
intézet bemutatására is sor került. A vendégek 
a	 fogvatartottak	 munkáltatásáért	 felelős	 Nostra	
Kft.	üzemeit	és	a	Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	
Intézet III. objektumát is megtekinthették.

2017. augusztus 31.–szeptember 2.
3. Cursillo Balassagyarmaton
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Húsz	 fogvatartott	 részvételével	 valósult	 meg	 a	
3.	 börtöncursillo	 Balassagyarmaton.	 Augusztus	
31-én	17	órakor	közös	vacsorával	kezdődött	meg	
a	program	hat	munkatárs,	egy	lelkiatya	és	Zalán	
atya,	a	helyi	plébános	vezetésével.	A	résztvevők	
megismerhették a katolikus hit alapjait, átgondol-
hatták	életüket,	imádságban	telt	a	közös	munka.	
A	 jelöltek	 szentmiséken,	 rózsafüzér-imádságon,	
keresztúton, szentségimádáson vehettek részt, 
megismerkedve	a	katolikus	jámborsági	gyakorla-
tokkal. 
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2017. szeptember 2.
Jubiláló kapcsolat a polgárőrökkel
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 közös	 munka	 köszöneteként,	 a	 polgárőr-
mozgalom támogatásának elismeréseként a 
Bátonyterenyén	 megrendezett	 polgárőrnapon	
–	 ahol	 a	 Balassagyarmati	 Fegyház	 és	 Börtön	
műveleti	csoportja	is	tartott	önvédelmi	és	tech-
nikai	 bemutatót	 –,	 szeptember	 2-án	 dr.	 Budai	
István bv. dandártábornok úr díszoklevelet vehe-
tett	 át	 a	megyei	 szervezet	 elnökétől,	 illetve	 az	
intézet	 kollégája,	 Horváth	 Sándor	 bv.	 zászlós	 a	
Polgárőr	 Érdemkereszt	 ezüst	 fokozatát	 vehette	
át	 az	 Országos	 Polgárőr	 Szövetség	 alelnökétől.	
A	 hatékony	 és	 eredményes	 együttműködés	 el-
ismeréseképpen	 Vass	Miklós,	 a	 Nógrád	Megyei	
Polgárőr	 Szervezetek	 Szövetségének	 elnöke	 ré-
szére a Büntetés-végrehajtási Szervezet szakmai 
napja	alkalmából	rendezett	központi	ünnepségen	
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, 
dr.	 Tóth	Tamás	 bv.	 vezérőrnagy	 úr	 a	 Büntetés-
végrehajtási	Szolgálatért	Emlékplakett	bronz	fo-
kozatát	adományozta.

2017. szeptember 6.
125 éves a Fővárosi Bv. Intézet
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	szeptember	6-án	a	Fővárosi	Bv.	Intézet	125	
éves	 fennállásának	 alkalmából	 ünnepélyes	 állo-
mánygyűlést	 tartottak	 a	 fegyintézet	 színház-
termében.	 Az	 intézet	 egykori	 parancsnokainak	
nevében	 –	 akik	 közül	 négyen	 megtisztelték	 je-
lenlétükkel	a	rendezvényt	–	Csere	László	nyugal-
mazott	 bv.	 altábornagy	 szólt	 az	 állománygyűlés	
résztvevőihez,	majd	az	 intézet	 jelenlegi	parancs-
noka,	Cséri	Zoltán	bv.	dandártábornok	mondta	el	
ünnepi	beszédét.	A	program	egyik	legünnepélye-
sebb	pillanata	az	volt,	amikor	a	jubileumi	évfordu-
lóra	 tekintettel	 dr.	György	 István	 kormánymeg-
bízott,	 Budapest	 Fővárosi	 Kormányhivatalának	
nevében	 –	 a	 szervezet	 munkáját	 megköszönve	
–	csapatzászlószalag	feltűzésével	fejezte	ki	nagy-
rabecsülését	és	elismerését.	A	jubileumi	évforduló	
alkalmára	elkészült	Tamáska	Péter:	Egy	világváros	
három	 börtöne,	 a	 Fővárosi	 Bv.	 Intézet	 története	
című	 könyve	 is,	 amelyből	 az	 ünnepi	 műsorban	
részletek hangzottak el, és további érdekességeket 
tudhattak	meg	az	érdeklődők	Kemény	Andrástól,	
a	könyv	kiadójától.

2017. szeptember 7–13.
Fotovoltaikus rendszer kialakítása
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 KEHOP-5.2.11-16-2016-00044	 azonosítószámú	
projekt	segítségével	a	Közép-dunántúli	Országos	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 székesfehérvári	 és	
baracskai	 objektumának	 épületeihez	 kötődő	 vil-
lamosenergia-fogyasztás	 egy	 részét	 váltják	 ki	
fotovoltaikus	 rendszerek	 kialakításával.	 A	 134	
millió	 forintos	 támogatási	 szerződéssel	 meg-
valósuló	 fejlesztés	 elsősorban	 a	 fogvatartottak	
elhelyezésére	 kialakított	 körletépületek	 villa-
mosenergia-ellátását szolgálja. Az üzembe he-
lyezés	 Székesfehérváron	 2017.	 szeptember	 7-én,	
Baracskán	2017.	szeptember	13-án	valósult	meg.
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2017. szeptember 10.
Adorján-nap a Kopaszi-gáton
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2017.	 szeptember	 10-én	 22.	 alkalommal	 ün-
nepeltük	 a	 Budapart-Kopaszi-gáton	 a	 bünte-
tés-végrehajtás szakmai napját. Az idei Szent 
Adorján-nap	az	 előző	évekhez	képest	 rendha-
gyóan	 zajlott,	 ugyanis	 az	 ország	 valamennyi	
intézetéből	 közel	 4000	 fő	 volt	 jelen,	 kollégák	
és	 családtagjaik.	 Az	 érdeklődőket	 a	 Kopaszi-
gáton	 dr.	 Tóth	Tamás	 bv.	 vezérőrnagy,	 orszá-
gos	parancsnok	köszöntötte,	aki	megköszönte	
a kollégák áldozatos munkáját, és kiemelte, 
hogy	az	ország	biztonságáért	dolgozunk	mind-
annyian	a	büntetés-végrehajtás	szűk	családjá-
ban,	 az	 elmúlt	 években	 pedig	 bizonyítottuk,	
hogy	minden	időszakban	és	rendkívüli	helyzet-
ben	 is	 képesek	 vagyunk	 helytállni.	 A	 rendez-
vényen	a	 számos	gyermekprogram,	ügyességi	
játék	 és	 bemutató	 szórakoztatta	 a	 résztvevő-
ket.	Mindezek		mellett	lehetőség	nyílt	–	többek	
között	 –	 	 egy	 tűzoltóhajó	 és	 a	 TEK	 egy	 pán-
célozott	 gépjárművének	 megtekintésére	 is.	 A	
családi napot koncert zárta. 

2017. szeptember 10.
Adorján-napi szentmise
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Dr.	Mészáros	István	–	római	katolikus	börtönlel-
kész	 –	 az	Adorján	napján	 celebrált	 szentmisét	 a	
büntetés-végrehajtásnál	 dolgozó,	 illetve	 nyug-
állományban	 lévő	 munkatársakért	 ajánlotta	 fel,	
hangsúlyozva	 és	 megköszönve	 nehéz,	 valamint	
áldozatos munkájukat.

2017. szeptember 11.
A büntetés-végrehajtás szakmai napja
TISZALÖKI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A büntetés-végrehajtás szakmai napja, szeptem-
ber	 8-a	 alkalmából	 ünnepi	 rendezvényre	 hívta	
együttműködő	 partnereit	 a	 Tiszalöki	 Országos	
Bv.	 Intézet.	 Számos	 állománytag	 részesült	 el-
ismerésben, valamint az intézet parancsnoka 
Kiváló	Együttműködő	címben	részesítette	két	ci-
vil partner munkatársát, Szlovenszki Lászlónét, 
a	Segítő	Kéz	2003	Szociális	Egyesület	projektve-
zetőjét	és	Gombos-Boczák	Anitát,	a	Tiszavasvári	
Kábítószerügyi	Egyeztető	Fórum	munkatársát.

2017. szeptember 13. 
Művészetterápiás program
TISZALÖKI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szeptember	 13-án	 a	 Segítő	 Kéz	 2003	 Szociális	
Egyesület	elindította	a	fogvatartottak	Együtt,	kö-
zösen	című	művészetterápiás	programját,	amelyet	
a	 Belügyminisztérium	 bűnmegelőzési	 projektek	
megvalósítására írt ki. A program tíz alkalomból 
áll,	 amelyen	 az	 átmeneti	 részleg	 tagjai	 vesznek	
részt heti rendszerességgel.
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2017. szeptember 19.
Becsengettek – Megkezdődött 
az új tanév a debreceni jóvátételi 
programban
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 szeptember	 19-én	 ismét	 megnyitotta	 ka-
puit	a	Hajdú-Bihar	Megyei	Büntetés-végrehajtási	
Intézet	 a	 Hajdú-Bihar	 megyei	 középiskolás	 fi-
atalok	 előtt,	 akik	 a	 Debreceni	 Kábítószerügyi	
Egyeztető	Fórummal	karöltve	közösen	szervezett	
jóvátételi programon vehetnek részt. A preven-
ciós	 jelleggel	 tartott	 előadás	 intézetlátogatással	
zárult.

2017. szeptember 20–23.
Börtöncursillo
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	cursillót	a	katolikus	egyház	szervezi,	a	program	
vezetői	világi	keresztények.	2017-ben	24	fő	vehe-
tett	részt	a	cursillón,	a	börtöncursillo	rektora	és	ki-
lenc	munkatársa	vezette	a	négynapos	programot.	

2017. szeptember 20. 
Országos Lőbajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A	Márianosztrai	Fegyház	és	Börtön	lőterén	2017.	
szeptember	20-án	rendezték	meg	a	BVOTRK	szer-
vezésében a Büntetés-végrehajtási Szervezet idei 
Országos	 Lőbajnokságát.	 A	 bajnokság	 megújult	
versenyszámokkal	és	30	csapat	részvételével	zaj-
lott,	 amelyet	 Szabó	 Zoltán	 bv.	 dandártábornok,	
bv.	 főtanácsos,	 a	 BVOTRK	 igazgatója	 nyitott	
meg.	 Legjobban	 szerepelt	 és	 első	 helyen	 végzett	
a	 Kalocsai	 Fegyház	 és	 Börtön	 csapata,	 második	
a	Szegedi	 Fegyház	és	Börtön,	harmadik	a	Heves	
Megyei	 Bv.	 Intézet,	 negyedik	 a	 Sopronkőhidai	
Fegyház	és	Börtön,	ötödik	a	Somogy	Megyei	Bv.	
Intézet	lett,	és	hatodik	helyen	végzett	a	Pálhalmai	
Országos Bv. Intézet csapata. 

2017. szeptember 24.
Balassagyarmatiak a NATO-futáson
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2017-ben	 szeptember	 24-én	 rendezték	 meg	 a	
Budapesti	Atlétikai	Szövetség	nemzetközi	atlétikai	
versenyét.	Balassagyarmati	kollégáink	már	negye-
dik alkalommal vágtak neki a távnak, képviselve a 
Balassagyarmati	Fegyház	és	Börtönt,	valamint	az	
Ipoly	 Cipőgyár	 Kft.-t.	 A	 balassagyarmati	 Civitas	
Fortissima	 váltó	 (Horváth	 Sándor	 bv.	 zászlós	 és	
Szép	Krisztián	bv.	 törzszászlós)	21	katonai	csapat	
közül	a	negyedik	helyezést	érte	el	a	10	km-es	tá-
von,	 összetettben	 pedig	 a	 79	 csapat	 közül	 a	 12.	
helyezést	 szerezte	 meg.	 A	 gazdasági	 társaságot	
képviselő	 Csomor	 Péter	 bv.	 főtörzsőrmester	 és	
Reitinger	László	bv.	őrmester	egyénileg	vágott	neki	
a	10	km-es	távnak,	szintén	előkelő	helyezést	elérve.	

2017. szeptember 25.  
A Ludovika Büntetés-végrehajtási 
Kiemelt Kutatóműhely konferenciája
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A	fogvatartottak	reintegrációjának	múltja,	jelene	
és	jövője	elnevezésű	konferenciát	a	reintegrációs	
tisztviselők	 oktatásának,	 képzésének	 fejlesztése	
az	 eredményes	 fogvatartotti	 reintegrációs	 ér-
dekében projekt keretén belül rendezték meg. A 
rendezvény	átfogó	képet	nyújtott	az	új	bv.	kódex	
hatálybalépését	követő	időszakról,	a	reintegrációs	
munkával kapcsolatos célok és elvárások tükré-
ben,	valamint	beszámoltak	a	KÖFOP	2.1.2.	Kiemelt	
Kutatóműhely	addigi	kutatási	eredményeiről.

2017. szeptember 26–28.
Kutyavezetők és szolgálati kutyák 
országos versenye
PÁLHALMAI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2017.	 szeptember	26-a	és	28-a	között	Pálhalmán	
rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
2017.	 évi	 kutyavezetők	 és	 szolgálati	 kutyák	 or-
szágos	versenyét.	A	versenyre	versenyzőként	és	
bíróként	meghívták	a	visegrádi	négyek	tagorszá-
gainak bv. szervezeteit, illetve a hazai rendvédelmi 
társszerveket	is.	A	NAV,	a	TEK,	az	ORFK,	a	BRFK	
és	a	Magyar	Honvédség	szakembereinek	segítsé-
gével	kiemelkedő	elméleti	és	gyakorlati	tapaszta-
latokkal	rendelkező	szakemberek	mérhették	fel	a	
kutyák	 és	 vezetőik	 tudását.	 A	 megméretésen	 a	
kutyavezetők	 és	 szolgálati	 kutyák	 országos	 ver-
senyén	az	összetett	járőrversenyen	3.	helyen	vég-
zett	Nagy	Gábor	Vito	 nevű	malinois	 kutyájával,	
az	összetett	 járőrverseny,	valamint	az	őrző-védő	
fázis	 1.	 helyezettje	 pedig	Vajda	 Ferenc	 lett	Dízel	
nevű	 malinois	 kutyájával.	 Csapatversenyben	 is	
első	helyezést	ért	el	a	Tököli	Országos	Büntetés-
végrehajtási Intézet.

2017. szeptember 28.
Nemzetközi találkozó Sopronkőhidán
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Dr.	 Székely	 László,	 az	 alapvető	 jogok	 biztosa	 és	
hivatalának munkatársai az osztrák ombuds-
mani	 hivatal	 három	 munkatársával	 közös	 láto-
gatáson	 vettek	 részt	 a	 Sopronkőhidai	 Fegyház	
és	Börtönben	OPCAT	NMM-fókuszú	tapasztalat-
csere céljából szeptember 28-án.
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2017. szeptember 29.
Segítettek a tűzoltásban a szegedi 
biztonsági felügyelők
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szeptember	29-én	a	déli	 órákban	kigyulladt	 egy	
gépkocsi	 Szegeden	 a	Cserzy	Mihály	 utcában,	 az	
elítélteket	foglalkoztató	Nagyfa-Alföld	Kft.	előtti	
úttesten.	A	 gomolygó	 füstöt	 észlelve	 a	 kft.	 fel-
ügyelői	azonnal	elkezdték	a	 tűz	oltását	egy	por-
ral	oltóval.	Mire	a	tűzoltók	a	helyszínre	érkeztek,	
Varga	László	és	Olasz	Tibor	címzetes	bv.	főtörzs-
zászlósok az autót is áramtalanították, majd a 
tűzoltók	hideg	vízsugárral	hűtötték	le	a	sérült	jár-
művet.	A	Nagyfa-Alföld	Kft.	előcsarnokában	egy	
hat kilogrammos porral oltó készülék áll készen 
az	ilyen	esetek	elhárítására.

2017. szeptember 29.
Fogvatartottaknak köszönhetően 
újult meg a kápolna
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	várossal	a	közelmúltban	újrakötött	együttmű-
ködési	megállapodás	keretében	sikerült	15	fogva-
tartott	bevonásával	a	felújítást	megvalósítani.	A	
fogvatartottak	elsősorban	vallási,	 illetve	a	 lakos-
ság	számára	nyújtandó	jóvátételi	indíttatásból	je-
lentkeztek	a	felújítási	munkálatokra.	A	kerítés-	és	
födémfestésen	kívül	az	esőzések	okozta	sérülése-
ket is részben kijavították, valamint parkrendezés 
is megvalósulhatott.

2017. szeptember 30.
Családi intézetlátogatás
TISZALÖKI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szeptember	30-án	Ismerd	meg	a	munkahelyemet!	
címmel	rendhagyó	nyílt	napot	rendeztek	a	szemé-
lyi	állomány	családtagjai	számára.	A	családtagok	
részt	vettek	egy	intézetet	bemutató	prezentáción,	
megtekintették	 a	 kutyás	 szolgálat	 és	 a	műveleti	
csoport	közös	bemutatóját,	végül	intézetbejárásra	
került sor.

2017. október 1.
Könyvtárátadás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési	 és	 Rehabilitációs	 Központjában	
átadták	 és	 megnyitották	 a	 büntetés-végrehajtás	
könyvtárát,	amely	több	mint	8000	kötettel,	szak-
dolgozatokkal, diplomamunkákkal és a büntetés-
végrehajtás	 történetét	 bemutató	 szakmai	 köny-
vekkel	támogatja	a	hallgatói,	kutatói	igényeket.	

2017. október 12.
Kábítószerügyi konferencia
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A	BvOP	Fogvatartási	Ügyek	Szolgálata	kábítószer-
ügyi	konferenciát	szervezett,	amely	90	fő	részvéte-
lével	valósult	meg	2017.	október	12-én	a	Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs	 Központja	 pilisszentkereszti	 szék-
helyén.	 Az	 érintett	 intézetek	 által	 delegált	 állo-
mánytagok	mellett	az	Alapvető	Jogok	Biztosának	
Hivatala,	 az	 Igazságügyi	 Minisztérium,	 a	
Belügyminisztérium,	a	Terrorelhárítási	Központ,	a	
Nemzeti	Szakértői	és	Kutató	Intézet,	az	Országos	
Bírósági	Hivatal,	a	Nemzeti	Védelmi	Szolgálat,	va-
lamint	a	Honvédelmi	Minisztérium	Egészségügyi	
Központjának	meghívott	vendégei	is	jelen	voltak.

2017. október 18. 
Országos Fekvenyomó Bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet életében 
a	 BVOTRK	 első	 alkalommal	 rendezte	 meg	 az	
Országos	 Fekvenyomó	 Bajnokságot,	 amelyen	 15	
büntetés-végrehajtási	 szerv	 58	 fővel	 vett	 részt.	
A	 rendezvény	 színvonalas	 lebonyolításában	 a	
BVOTRK-n	 kívül	 a	Magyar	 Erőemelő	 Szövetség	
is	közreműködött.	A	rendezvényt	dr.	Nádasi	Béla	
c.	 bv.	 ezredes,	 oktatási	 igazgatóhelyettes	 nyi-
totta	meg	és	zárta	le.	A	csapatversenyben	első	a	
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 
második	 a	 Váci	 Fegyház	 és	 Börtön,	 harmadik	 a	
Budapesti	Fegyház	és	Börtön,	negyedik	a	Fővárosi	
Bv.	 Intézet,	 ötödik	 a	 Sátoraljaújhelyi	 Fegyház	 és	
Börtön,	hatodik	a	Jász-Nagykun-Szolnok	Megyei	
Bv. Intézet lett.

2017. október 18.
Boldog jóvátételt!
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Születésnapi	 köszöntő	 –	 négyéves	 lett	 a	 Hajdú-
Bihar	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 jó-
vátételi programja. A szimbolikus jóvátételi 
programok	célja	a	fogvatartottak	számára	a	bűn-
cselekmény	okozásával,	illetve	következményével	
való	szembesülés,	a	felelősségvállalás	elősegítése,	
a	közösségi	értékek	melletti	elköteleződés.	A	kö-
zösség	pedig	az	elfogadás	révén	segíti	a	bűnelkö-
vetők	társadalmi	beilleszkedését.
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2017. október 27.
Hadifogolytábor és hadifogolysors a 
Csillagbörtönben 1944–1945-ben, I. 
emléknap
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Hadifogolytábor	 és	 hadifogolysors	 a	 Szegedi	
Fegyház	 és	 Börtönben	 1944–1945-ben	 címmel	
emléknapot	 rendeztek	 a	 Csillagbörtönben,	 ahol	
Lajtár	 József	 bv.	 vezérőrnagy,	 a	 büntetés-vég-
rehajtás országos parancsnokának gazdasági és 
informatikai	 helyettese	 köszöntötte	 a	 társ	 fegy-
veres,	 rendvédelmi,	 igazságügyi	 és	 civilszerve-
zetek	 vezetőit.	 A	 megnyitót	 követő	 előadások	
lezárásaként délben az intézet homlokzatán elhe-
lyezett	 emléktábla	 koszorúzásával	 fejeződött	 be	
az	emléknap	dr.	Kiss-Rigó	László	szeged-csanádi	
megyéspüspök	szolgálatával,	majd	a	 rendezvény	
vendégei	megkoszorúzták	a	márványtáblát.

2017. november 1.
Temetőt takarítottak a 
fogvatartottak
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Egész	 évben	 takarították	 a	 rabok	 a	 temetőket:	
önkéntes	 alapon,	 díjazás	 nélküli	 jóvátételi	 prog-
ramok	 keretében	 évente	 több	 százan,	 több	 ezer	
munkaórát	dolgoznak	országszerte,	hogy	a	hoz-
zátartozók	és	a	kegyeletüket	leróni	vágyók	méltó	
körülmények	között	emlékezhessenek	meg	szeret-
teikről	halottak	napján.	Márianosztrán	ez	a	munka	
azért	különleges,	mert	az	elítéltek	több	évtizeddel	
ezelőtti	sorstársaik	sírhelyét	teszik	rendbe.

2017. november 8.
Lengyel–magyar konferencia 
reintegráció témában
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 lengyelországi	 Markówa	 településen	 talál-
ható	Josefa	Ulma	Család	Múzeum	és	a	rzeszówi	
börtön	közös	reintegrációs	programja	kapcsán	
a	Sátoraljaújhelyi	Fegyház	és	Börtön	háromna-
pos	 konferenciát	 szervezhetett	 Reintegrációs	
programok	és	 eredményeik	 társadalmi	közve-
títése címmel.

2017. november 9–12.
Ismét cursillo volt Kalocsán
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 Kalocsai	 Fegyház	 és	 Börtön	 2017.	 november	
9–12.	között	adott	otthont	a	második	magyaror-
szági	 női	 börtöncursillónak.	 A	 cursillo	 (spanyol	
eredetű	 szó)	 magyarul	 a	 kereszténységről	 szóló	
rövid	tanfolyamot	 jelent.	Segítségével	a	valláso-
sak,	de	a	hittől,	 egyháztól	 távol	 lévők,	a	maguk	
módján	 istenhívők	 is	 mérlegelhetik,	 meggondol-
hatják	és	átélhetik,	mi	a	keresztény	megközelítés	
és válasz a ma kérdéseire. A cursillo a tapaszta-
latok	szerint	örömöt	ad,	aktivizálja	az	embert	és	
tettekre	sarkall,	hogy	magunkat	és	környezetün-
ket	is	jobbá	tegyük.	A	négy	nap	során	13	fogva-
tartott	és	tíz	előadó	vett	részt	a	lelkigyakorlaton.

2017. november 15.
Energiatermelés korszerűen
BÁCS-KISKUN MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Bács-Kiskun	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézetben	 napelemerőmű	 kiépítése	 kezdődött.	
A	beruházást	a	Kohéziós	Alap	és	hazai	központi	
költségvetési	előirányzat	közösen	finanszírozta.	

2017. november 16.
Emberközpontú büntetés-
végrehajtás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A	Magyar	Tudomány	Ünnepe	alkalmából	novem-
ber	16-án	Emberközpontú	tudomány	címmel	tar-
tották	 meg	 a	 Magyar	 Tudományos	 Akadémián	
azt	 a	 konferenciát,	 melyet	 a	 Gazdaság-	 és	
Jogtudományok	 Osztályának	 Büntetés-
végrehajtási	 Jogi	 Albizottsága,	 a	 Büntetés-
végrehajtás	 Tudományos	 Tanácsa,	 a	 Magyar	
Börtönügyi	 Társaság	 és	 a	 Büntetés-végrehajtás	
Országos	Parancsnokságának	Hivatala	szervezett.
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2017. november 22. 
Országos Judo Bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 2017.	 évi	
Országos	Judo	Bajnokságát	november	22-én	ren-
dezték	 az	 UTE	 Megyeri	 úti	 sportcsarnokában.	
A	BVOTRK	által	 szervezett	 versenyen	 14	 csapat	
és	 összesen	 77	versenyző	 indult.	 Csapatban	 első	
helyezést	 ért	 el	 Jász-Nagykun-Szolnok	 Megyei	
Bv.	 Intézet,	 második	 a	 Fővárosi	 Bv.	 Intézet,	
harmadik	 az	 Állampusztai	 Bv.	 Intézet,	 negye-
dik	 a	 Sopronkőhidai	 Fegyház	 és	 Börtön,	 ötö-
dik a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, hatodik a 
Márianosztrai	Fegyház	és	Börtön	csapata	lett.	

2017. november 23.
Kecskeméten tanácskozott a 
Magyar Börtönügyi Társaság Humán 
Szekciója
BÁCS-KISKUN MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Magyar	Börtönügyi	Társaság	Humán	Szekciója	
ülésének	 november	 23-án	 a	 kecskeméti	 börtön	
adott	otthont.	A	tanácskozáson	a	régióból	32	fő	
vett	 részt.	 Az	 előadások	 tükrözték	 a	 Büntetés-
végrehajtási	Szervezet	széles	körű	tevékenységét,	
hiszen	volt	szó	az	európai	uniós	pályazati	lehető-
ségekről	és	a	kockázatelemzési	rendszerről	is.	Az	
előadásokat	 az	 Európa	 Terv	 Kft.	 képviseletében	
Illés Róbert és a kockázatelemzési rendszert érin-
tően	Somogyvári	Mihály	bv.	alezredes	tartotta.

2017. november 24.
Regionális szolgálatikutya-képzések 
Veszprémben
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 Veszprém	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	2017-ben	két	alkalommal	–	március	31-én	
és	 november	 24-én	 –	 adott	 otthont	 a	 Nyugat-
Dunántúl	 régió	 kutyavezetői	 képzésének,	 ame-
lyen	 a	 Veszprém	 Megyei	 Rendőr-főkapitányság	
kutyás	szolgálata	is	részt	vett.	

2017. november 29.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
ülésezett a BvOP-n
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2017.	 november	 29-én	 a	 Büntetés-végrehajtás	
Országos Parancsnokságán tartották meg a 
Nemzeti	Bűnmegelőzési	Tanács	utolsó	negyedéves	
ülését,	 amelyen	kiemelt	vendégként	vett	 részt	a	
Belügyminisztérium	 közigazgatási	 államtitkára,	
dr.	Felkai	László.	A	rendezvényt	dr.	Hatala	József	
ny.	rendőr	altábornagy,	a	Nemzeti	Bűnmegelőzési	
Tanács	 elnöke	 nyitotta	meg,	 aki	megköszönte	 a	
büntetés-végrehajtási	 szervezetnek	 a	 helyszín	
biztosítását.	Az	évadzáró	ülésen	olyan	fontos	té-
mák	kerültek	napirendre,	mint	 a	 közoktatás	 fej-
lesztése,	a	gyermekvédelem	helyzetének	javítása,	
az	 áldozatsegítés	 aktuális	 kérdései,	 a	 rendőrség	
bűnmegelőzési,	 valamint	 a	 büntetés-végrehajtás	
reintegrációs	 munkájának	 bemutatása.	 A	 jövő-
beni	tervek	is	fontos	részét	képezték	az	ülésnek.
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előtte

utána

2017. december 1.
Tanácsterem felújítása
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Teljes	 körű	 felújítás	 után	 új	 bútorokkal	 adták	
át a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési	 és	 Rehabilitációs	 Központjának	
tanácstermét,	 amely	 konferenciaigényeket	 is	 ki-
elégítő	szolgáltatásokkal	biztosítja	a	parancsnoki	
állomány	és	a	képzésen	részt	vevők	felkészítését.

2017. december 6.
A fogvatartottak is meglephetik 
gyerekeiket Mikulás alkalmából
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	 hazai	 börtönökben	 fogva	 tartottak	 is	 készül-
tek	 arra,	 hogy	 gyermekeiket	 megajándékozzák	
Mikulás	napján.	December	6-án	a	Váci	Fegyház	és	
Börtön	OKJ-s	könyvkötőképzésén	végzett	nyom-
dászok	a	sajtó	 jelenlétében	karácsonyi	kifestőket	
készítettek	gyermekeiknek.

2017. december 7.
Országos pontszerző bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

December	 7-én	 rendezték	 meg	 a	 Rendészeti	
Szervek	 2017.	 évi	 országos	 pontszerző	 bajnok-
ságának	 díjátadóját.	 A	 jutalmakat	 a	 Rendőrségi	
Oktatási	és	Kiképző	Központ	Rendészeti	Szervek	
Kiképző	Központ	Vágóhíd	utcai	sportobjektumá-
ban	adták	át.	Az	eseményen	a	Belügyminisztérium	
által	 szervezett	 sporteseményeken	 elért	 eredmé-
nyek	 alapján	 jutalmazták	 az	 egyes	 rendvédelmi	
szerveket.	 Szintén	 a	 rendezvényen	 adták	 át	 a	
Büntetés-végrehajtási	Szervezet	összesített	pont-
szerző	bajnokságának	elismeréseit	is.	A	bajnoksá-
gon a szervezeten belül megrendezett sportverse-
nyeken	elért	helyezések	alapján	járnak	a	pontok.

A	végeredmény:	

1.	Szegedi	Fegyház	és	Börtön	 
2.	Fővárosi	Büntetés-végrehajtási	Intézet	 
3. Pálhalmai Országos  
 Büntetés-végrehajtási Intézet  
4.	Budapesti	Fegyház	és	Börtön	 
5.	Sopronkőhidai	Fegyház	és	Börtön	 
6. Állampusztai Országos  
 Büntetés-végrehajtási Intézet

2017. december 18.
Férőhelybővítés a Váci Fegyház és 
Börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Közel	egy	éven	keresztül	tartott	az	a	nagyszabású	
büntetés-végrehajtási	 projekt,	 amelynek	 keretén	
belül	további	91	férőhellyel	bővült	a	Váci	Fegyház	
és	Börtön	fogvatartotti	befogadóképessége.	Az	új	
objektum	91	fogvatartott	–	a	 legszigorúbb	euró-
pai	 előírásoknak	 is	megfelelő	 –	 elhelyezésére	 al-
kalmas.	 Kialakítása	 az	 európai	 börtönszabályok	
figyelembevételével	történt.	A	projekt	során	fog-
vatartotti	 elhelyezési	körletrészek,	 raktárhelyisé-
gek,	közlekedőfolyosók,	irodák,	mosdóhelyiségek,	
operátorhelyiség,	egészségügyi	részleg,	könyvtár	
és	tantermek	kialakítása	történt	meg.

2017. december 19.
Adni jó
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	 korábbiakhoz	 hasonlóan	 2017-ben	 is	 a	 fogva-
tartottak által készített kakaós kalácsot adtak át a 
martonvásári	székhelyű	Pápay	Ágoston	Általános	
Iskola,	Készségfejlesztő	Iskola	és	Kollégium	lakói	
részére	az	Annamajori	Mezőgazdasági	Kft.	sütő-
üzemében.	Az	adományt	Laczkó	Lóránt	bv.	ezre-
des,	ügyvezető	igazgató	adta	át	Orbánné	Molnár	
Anikó	igazgatónő	részére	december	19-én.
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2017. december 22.
Ünnepi szentmise
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Immár	ötödik	alkalommal,	2017.	december	22-én	
rendezték	meg	a	Fővárosi	Bv.	Intézet	színházter-
mében	azt	a	rendhagyónak	mondható	szentmisét,	
amelyet	 az	 intézetben	 dolgozóknak	 és	 a	 fogva-
tartottaknak	celebrált	Erdő	Péter	bíboros,	prímás.	
A	Venyige	utcai	objektumban	megtartott	ünnepi	
szentmisén	 a	 száz	 megjelent	 fogvatartott	 mel-
lett az intézet kollégái is részt vettek. Az intézet 
börtönlelkészei	mindent	megtettek	azért,	hogy	a	
színházterem méltó lehessen az adventi szertar-
táshoz	–	nemcsak	a	terem	díszítésével,	hanem	a	
fogvatartottak	 lelki	 felkészítésével	 is	hozzájárul-
tak az ünnepi hangulathoz.

A	Bv.	Szervezet	hosszú	évek	óta	szervez	gyűjtést	
különböző	 alapítványoknak	 és	 civilszervezetek-
nek.	Idén	közel	egytonnányi	adomány	gyűlt	ösz-
sze:	tartós	élelmiszerek,	ruhák,	játékok	–	közte	a	
BUFA	Kft.	 száz	darab	 Jenga	fajátéka	–,	de	gyü-
mölcs,	édesség	is	jut	az	arra	rászorulók	asztalára.	
Idén	adományunkat	a	Magyar	Vöröskereszt	szer-
vezete kapta.

2017. december 24.
Érseki szentmise
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A	Veszprém	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	
hitéleti	 tevékenységének	kivételes	helyzetét	mu-
tatja	 dr.	Márfi	 Gyula	 érsek	 atya	 érdeklődése	 és	
figyelme,	 amely	 évek	 óta	 töretlen.	A	Veszprémi	
Főegyházmegye	érseke	december	24-én	látogatott	
el	a	Veszprém	Megyei	Bv.	Intézetbe,	ahol	az	általa	
korábban	 felszentelt	 Isteni	 Irgalmasság	kápolná-
jában	 ünnepi	 szentmisét	 celebrált,	 majd	 néhány	
fogvatartottal	kötetlen	beszélgetést	folytatott.

2017. december 28.
2017 a felújítások éve volt
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A	Gyűjtő	mindkét	objektumában	folytatódnak	a	
felújítási	munkák.	 Naponta	 több	 helyszínen	 dol-
goznak	a	fogvatartotti	brigádok	az	épületegyüttes	
megújításán.	A	felújítások	2017	januárjában	a	kö-
zel	harminc	éve	átadott	B	objektumban	kezdődtek	
meg.	 Ennek	 során	 több	mint	 húsz	 lakózárkában	
javultak	az	elhelyezési	körülmények.	A	lakóterek	
mellett	 a	 szolgálati	 és	 a	 fogvatartotti	 közösségi	
helyiségek	felújítását	is	ütemezetten	végezték.
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Budapesti Fegyház és 
Börtön
1108	Budapest,	Kozma	u.	13.
+36	1	432	5900
www.bv.gov.hu/budapesti
bfb.uk@bv.gov.hu

Biczó László bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

Váradi Balázs bv. ezredes, 
bv. tanácsos, ügyvezető igazgató

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

Szabó Zoltán bv. dandártábornok,
ügyvezető igazgató

Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet

I. objektum

1055	Budapest,	Nagy	Ignác	u.	5–11.	
+36	1	475	5500
www.bv.gov.hu/fovarosi
fovaros.uk@bv.gov.hu

II. objektum

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

III. objektum

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

Cséri Zoltán bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet
1108	Budapest,	Kozma	u.	13.
+36 1 264 2662
www.bv.gov.hu/imei
imei.uk@bv.gov.hu

Dr. Hamula János
főigazgató főorvos

Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, 
Rendészettudományi Kar, 
Büntetés-végrehajtási 
Tanszék
1083	Budapest,	Üllői	út	82.	 
Oktatási épület
+36	1	432	9021
www.bv.gov.hu/bv-tanszek
rtk_bv@uni-nke.hu

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. 
dandártábornok PhD, 
bv. főtanácsos, tanszékvezető,  
egyetemi tanár

BUDAPEST

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

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

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,
országos parancsnok

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

Lajtár József bv. vezérőrnagy,
az országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

Címtár
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS  
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
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Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
2316	Tököl,	Ráckevei	út	6.
+36 24 503 100
www.bv.gov.hu/tokol
tokol.uk@bv.gov.hu

Pesti Ferenc bv. ezredes, 
bv. tanácsos, parancsnok

Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézete (Tököl)
2316	Tököl,	Ráckevei	út	6.
+36 24 503 100
www.bv.gov.hu/tokol 
tokol.uk@bv.gov.hu

Pesti Ferenc bv. ezredes, 
bv. tanácsos, mb. parancsnok

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

Fogarasi László bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató

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

Kopcsik Károly bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Duna-Mix Ipari és 
Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft.
2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.
+36	27	501	575
www.dunamix.hu
info@dunamix.hu

Szakolczai Lóránt bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató

Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház
2316	Tököl,	Ráckevei	út	6.
+36 24 503 100
www.bv.gov.hu/korhaz
korhaz.uk@bv.gov.hu

Dr. Takács Valéria Katalin ny. bv. orvos 
ezredes, 
főigazgató főorvos

Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja
2098	Pilisszentkereszt,	Pomázi	út	6.	
+36	26	347-655
www.bv.gov.hu/bvotrk
pilis.uk@bv.gov.hu

Telephely – Igal 

7275	Igal,	Gábor	u.	6.	
+36	82	372-316
igal.uk@bv.gov.hu

Telephely – Oktatási Központ 

1108	Budapest,	Újhegyi	út	9–11.
+36	1	261	7011
oktatasi.uk@bv.gov.hu

Farsang Tamás bv. ezredes, 
bv. tanácsos, mb. igazgató

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

Tóth Gábor bv. ezredes, 
bv. tanácsos, parancsnok

Nostra Vegyesipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.
2629	Márianosztra,	Pálosok	tere	1.
+36	27	370	005
www.nostrakft.hu
nostra.kft@invitel.hu

Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, 
ügyvezető igazgató

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

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

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

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

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

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

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

Nemszilaj Sándor bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató

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

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő)

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

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

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
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Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
+36 52 526 210
www.bv.gov.hu/debrecen
debrecen.uk@bv.gov.hu

Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes, 
bv. tanácsos, parancsnok

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

Horváth Ákos bv. alezredes,
parancsnok

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

Drotár Zsolt bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

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

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

Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok, 
ügyvezető igazgató

Sátoraljaújhelyi kirendeltség

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

Kirendeltségvezető: Vojtovics Gábor 

Szegedi Fegyház és Börtön

I. objektum

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

II. objektum

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

III. objektum

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

Tikász Sándor bv. dandártábornok,
parancsnok

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

Tóth Ibolya bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
6000	Kecskemét,	Mátyási	u.	2.
+36	76	483	783
www.bv.gov.hu/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

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

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes,
parancsnok

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

Gombos Róbert bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató

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

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes, 
parancsnok

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

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok
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Pálhalmai Agrospeciál 
Mezőgazdasági Termelő, 
Értékesítő és Szolgáltató Kft.
2407	Dunaújváros,	Pálhalma	1.
+36 25 286-514, +36 25 531 100
www.agrospec.hu
p@agrospec.hu

Szántó József István
ügyvezető igazgató

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

Németh Éva bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

Galuska-Tomsits László bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok

Annamajori Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft.
2471	Baracska,	Annamajor	1.
+36	22	454	099
www.annamajor.hu
annamajor@t-online.hu

Laczkó Lóránt bv. ezredes,
ügyvezető igazgató

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

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

Dékány Zsolt bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok

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

Nagy István bv. ezredes, 
parancsnok

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

Jéri Tamás bv. alezredes, 
mb. parancsnok

DÉL-DUNÁNTÚL

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

Mihály Attila bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

Soczó László bv. ezredes,
parancsnok

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

Kormányos Zoltánné bv. ezredes,
ügyvezető igazgató

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

Nyima Tamás bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

Fülöp István András bv. ezredes,
parancsnok
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