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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 

ÉVKÖNYV



Tisztelt Olvasó!

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Évkönyve – mely 
bemutatja a 2019. év eseményeit – lehetőséget biz-
tosít számunkra, hogy a szakmai döntéshozók, a 
társ rendvédelmi szervek, a tudományos, a társa-
dalmi és a szakmai szervezetek részére megmu-
tassuk, hogy a jogszabályokban meghatározott és 
önként vállalt feladataink, elért eredményeink és 
sikereink meghatározó módon járultak hozzá Ma-
gyarország biztonságához és a közbiztonsághoz.  

A Büntetés-végrehajtási Szervezet sikeresen haj-
totta végre azokat a kiemelt feladatokat, ame-
lyek a férőhely-bővítési program folytatásaként 
a fogvatartás biztonságának fejlesztésére és a 
fogvatartottak szabadulását követő társadalmi 
beilleszkedés elősegítésére megfogalmazott kor-
mányprogramokban szerepelnek. A dinamikusan 
változó munkaerő-piaci helyzetben a büntetés-
végrehajtási szervek létszámhelyzetének stabili-
zálása, a személyi állomány utánpótlásának kép-
zése olyan kihívásokat állított szervezetünk elé, 
amelyeknek a büntetés-végrehajtási szakma iránt 
elkötelezett, fegyelmezett személyi állomány nél-
kül nem tudtunk volna megfelelni. 

Szervezetünk nemcsak a társadalmi és szakmai 
elvárásoknak felelt meg a legkiválóbb értékelések 
mellett, hanem önmagának is bizonyított. Sze-
mélyi állományunk a szolgálat érdekében vég-
zett munkája során mindvégig a törvényesség, 
a szakszerűség és a hatékonyság követelményét 
szem előtt tartva teljesítette szolgálatát. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet hozzájárult 
a visszaesés csökkentéséhez, a fogvatartottak 
szabadulását követő, a társadalmi beilleszkedést 
elősegítő, valamint a munkavállalást és a jogkö-
vető életmódot példaként állító programok sike-
rességéhez. 

Intézeteink, intézményeink és a fogvatartotti 
foglalkoztatás biztosítására létrejött gazdasági 
társaságaink kiemelkedő eredményeket értek el 
2019-ben. A tavalyi évekhez hasonlóan 2019-ben 
is biztosított volt a fogvatartotti foglalkoztatás 
teljeskörűsége. A gazdasági társaságok és a Bv. 
Holding Kft. eredményes vállalkozási tevékeny-
séget folytattak, hozzájárulva ezzel az állami va-

gyon növekedéséhez és hatékony működtetésé-
hez. A törvényben meghatározott közfeladatokat, 
a központi ellátás keretében végzett tevékenysé-
geket, az Állami Partnerségből és az önellátásra 
való törekvésből adódó feladatainkat az elvárá-
soknak megfelelően láttuk el, továbbá hozzájárul-
tunk az elmaradott kistérségek felzárkóztatására 
indult kormányprogramhoz is. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet költséghaté-
kony módon teljesítette pénzügyi és gazdasági 
feladatait, fejlesztette működéséhez és tevékeny-
ségéhez kapcsolódóan infrastruktúráját. A sze-
mélyi állomány megtartására kiemelt hangsúlyt 
helyeztünk. Ennek keretében megkezdtük a sze-
mélyi állomány munkakörülményeinek javítását, 
a munka- és a szolgálati helyek, irodák, öltözők, 
illetve a szállóférőhelyek felújítását. Ezek az in-
tézkedések, valamint az év végi egyszeri fegy-
veres testületi juttatás, és az illetményemelésre 
irányuló koncepció hatásai pozitívan hatottak 
szervezetünk állománymegtartó képességére, a 
szakmai munka színvonalára.

Tisztelt Olvasó!

A 2019-es év eredményeinek bemutatása kapcsán 
fejet hajtunk elődeink, munkatársaink, a Bünte-
tés-végrehajtási Szervezet és a büntetés-végrehaj-
tás védőszentjének ezer évvel ezelőtti időszakra is 
visszamutató tevékenysége előtt. Évkönyvünk az 
elmúlt évben elért eredményekről szól, de egyben 
bemutatja azt az erőt, akaratot, elhivatottságot, 
amellyel a következő évek feladatainak végrehaj-
tására készen állunk „Az igazság védelmében”.

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

Köszöntő

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
bv. tanácsos, országos parancsnok
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet a 2019. évben 
törvényesen, jogszerűen és szakszerűen hajtotta 
végre alapfeladatait. 

A büntetés-végrehajtási intézetek a végrehajtás 
rendjének megtartását maradéktalanul megköve-
telték a fogvatartottaktól, egyben eleget tettek 
törvényi és önként vállalt kötelezettségeiknek. A 
szabadulást követő sikeres társadalmi beilleszke-
dést támogató programok keretében a fogvatar-
tottak oktatásával és a piacképes szakképzések 
megszerzésével elősegítették a munkaerőpiacon 
való elhelyezkedést a szabadulást követően, ezzel 
is csökkentve a visszaesés kockázatát. 

2019-ben a Büntetés-végrehajtási Szervezet a fé-
rőhely-bővítési program kapcsán a már meglévő 
intézetek felújításának és bővítésének keretében 
elért eredményei által csökkentette a büntetés-vég-
rehajtási intézetek telítettségét. 2019-ben átadás-
ra került a Kiskunhalasi Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézet, melynek építése és átalakítása, 
valamint felszerelése a kormányzati elvárásoknak 
megfelelően döntően fogvatartotti munkáltatás-
sal valósult meg.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet feladatellátá-
sának megtervezésekor stratégiai és gazdasági 
céljainak elérése érdekében a fejlesztési forráso-
kat tervezetten, célszerűen és a jogszabályi elő-
írások maradéktalan betartása mellett használta 
fel. Költségvetésünket a hatékonyság jellemezte, 
a 2019-es évet valamennyi büntetés-végrehajtási 
szerv tartozásmentesen zárta. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet többlettámoga-
tásban részesült, melyet a büntetés-végrehajtási 
szervek biztonsági elemeinek fejlesztésére, kony-
hafelújításra, a gépjárművek amortizációs cseréjére 
és többfunkciós autóbuszok beszerzésére fordított.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet biztonságtech-
nikai és informatikai rendszereinek megújulása 
a fogvatartás biztonságát, a közrend és közbiz-
tonság erősítését eredményező, a társadalmi el-
várásoknak megfelelő szolgálatellátást biztosít. 

Az elmúlt évben a büntetés-végrehajtási intézetek-
ben további távmeghallgatásra alkalmas helyszínek 
kialakítása fejeződött be, biztosítva a büntetőbíró-
sági, a rendőrségi, az ügyészségi és a társ rendvé-
delmi szervek kommunikációs kapcsolaton keresz-
tüli valós idejű információcseréjét és adatforgalmát, 
ezzel is hozzájárulva a fogvatartás biztonságához 
és a költséghatékony működéshez. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet kiemelt figyelmet 
fordított a személyi állomány munkafeltételeinek, 
illetve szolgálatellátásának javítására.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a 2019. évben 
ünnepelte a büntetés-végrehajtás védőszentjé-
nek, Szent Adorján kultuszának ezeréves ünne-
pét, melynek keretében szakmai és tudományos 
konferenciák, kiállítások rendezésével hajtott fe-
jet mindazon személyek és szervezetek előtt, akik 
hozzájárultak, hozzájárulnak a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet szakmai és társadalmi elismert-
ségének növeléséhez „Az igazság védelmében”.

2019
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Szent Adorjánnak, a büntetés-végrehajtás védő-
szentjének tiszteletét és a büntetés-végrehajtás 
történetének ezeréves múltját ünnepelte a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet 2019-ben. Ezeréves 
múltunk, elődeink öröksége kötelezettséget ró 
ránk. Közös nemzeti céljaink megvalósítása – a 
sikeres kormányzás, a közbiztonság fenntartá-
sa, a társadalom biztonságérzetének erősítése – 
a rendészeti szervek feladata.

MEGJELENT A „BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁS AZ IGAZSÁG 
VÉDELMÉBEN” CÍMŰ 
TANULMÁNYKÖTET

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI 
KONFERENCIASOROZAT

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
ga (a továbbiakban: BvOP) és a Magyar Börtön-
ügyi Társaság 2019-ben a Szent Adorján Millen-
niumi Emlékév kapcsán országos tudományos 
és szakmai konferenciákat, programokat szer-
vezett a szervezeti kultúra és a társadalmi elis-
mertség erősítése, illetve a védőszent emlékének 
méltó ápolása érdekében. Ennek keretében 2019-
ben konferenciasorozat került megrendezésre az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi 
Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyete-
men, a Miskolci Egyetemen, illetve a Magyar Tu-
dományos Akadémián. 

ÜNNEPI SZENTMISE 
ÉS KOSZORÚZÁS

A tanulmánykötet megjelentetésén és a tudomá-
nyos konferenciák megtartásán túl 2019. szeptem-
ber 7-én Zalaapátiban, a Szent Adorján Vértanú 
és Szent Őrangyalok Plébániatemplomban, vala-
mint Zalavár-Várszigeten emlékeztünk meg a Za-
lavári Bencés Apátság alapításának 1000. évfor-
dulójáról és tisztelegtünk Szent Adorján, a bün-
tetés-végrehajtás védőszentje előtt. 
Az ünnepi szentmise fő celebránsa Dr. Márfi Gyu-
la nyugalmazott veszprémi püspök, ünnepi szó-
noka Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát 
volt. A misén Schmehl János bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese emlékezett meg Szent Adorjánról és a 
bencés apátság alapításáról, valamint köszöntöt-
te a hazai és nemzetközi bencés közösség tagjait 
és a megjelent híveket. A Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnoka és munkatársai, 
valamint a Szombathelyi Országos Büntetés-vég-

A Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-2019) 
alkalmából a Büntetés-végrehajtási Szervezet fel-
kérte az államigazgatás, a közigazgatás és a társ-
szervek vezetőinek, az egyházi és világi szerve-
zetek, valamint a tudományos élet meghatározó 
képviselőit, hogy tanulmányaikkal tiszteljék meg 
az ezeréves múltra is emlékező kiadványunkat. 
Ezen ünnepi tanulmánykötettel tisztelegtünk elő-
deink előtt és köszönetünket kívántuk kifejezni 
munkatársaink áldozatos, szakszerű és törvényes 
munkájáért, mellyel szolgálják a társadalmi elvá-
rásokat az igazság védelmében. A kiadvány célja 
volt, hogy bemutassuk a jogszabályokban megha-
tározott és az önként vállalt és végrehajtott fel-
adatainkat, melyeket együttműködő partnereink-
kel közösen végzünk, a társadalom szolgálatában.

rehajtási Intézet személyi állománya képviselte a 
Büntetés-végrehajtási Szervezetet az eseményen, 
melynek fővédnöke Dr. Semjén Zsolt, nemzetpo-
litikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért fe-
lelős miniszterelnök-helyettes volt.

Az ünnepi szentmise alkalmával Dr. Márfi Gyu-
la megáldotta a Szent Adorján-szobrot, illetve a 
templomban elhelyezett két emléktáblát, melyek 
közül az egyik az apátság ezer évvel ezelőtti ala-
pításának állít emléket, a másikat pedig a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet készíttette a Szent 
Adorján Millenniumi Emlékév alkalmából. 

Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév 
(1019-2019)

Ünnepi tanulmánykötettel 
tisztelegtünk elődeink előtt 
és köszönetünket fejeztük 
ki munkatársaink áldozatos, 
szakszerű és törvényes 
munkájáért.
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A Zalavári Bencés Apátság alapítóiról a bencés 
apátság romjainál koszorúzással emlékeztünk meg, 
melynek során az egyházi és világi méltóságok, a 
társadalmi és civil szervezetek képviselői, Zala-
vár és Zalaapáti polgármestere, valamint a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet helyezett el koszo-
rút Szent Adorján sírkövénél.

A SZENT ADORJÁN MILLENNIUMI 
EMLÉKÉV ZÁRÓESEMÉNYE

2019. december 20-án került sor a Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév alkalmából megrendezett 
ünnepségsorozat záróeseményére, a Szent Ador-
jánról írt zenés darab – fogvatartottak által törté-
nő – nyilvános előadására, mely rendezvénynek 
a budapesti József Attila Színház adott otthont.

A rendezvény fővédnöke Dr. Pintér Sándor mi-
niszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Prof. 
Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere volt.

A művet Várnagy Andrea zongoraművésznő ta-
nította be, aki Natália szerepében is részt vállalt 
az előadásban. A zenei részek újragondolásában 
közreműködött Szűts István zeneszerző. A Szent 
Adorjánról készült zenei darab nyilvános bemu-
tatója kiegészült a dévai gyerekek „A muzsika 
hangja” című előadásával, mely annak a prog-
ramnak a folytatása, amelyet Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetessel valósított meg a Társadal-
mi Visszailleszkedést Segítő Egyesület, valamint 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön. 

KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER

A jól működő képzési rendszert a toborzás szem-
pontjait és körülményeit figyelembe véve úgy ala-
kítottuk át, hogy két kihelyezett képzési centrum 
(Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet) kijelölésével került beveze-
tésre a 14 hetes képzés. A regionális képzések 
biztosításának eredményeként nagy létszámmal 
kerültek felvételre új jelentkezők. A Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjában a 2019. évben 14 
hetes  alapfokú szaktanfolyam keretében 15 osz-
tály indult 324 fővel, ebből 6 osztály 146 fővel 
kihelyezett képzési helyszínen: Kiskunhalason, 
Miskolcon, Állampusztán és Berettyóújfaluban. 

A 2018. évben indult 4 büntetés-végrehajtási fel-
ügyelői szakképzéses osztály tanulói – összesen 
114 fő – 2019-ben fejezték be alapfokú büntetés-
végrehajtási tanulmányaikat. A középfokú modu-
láris rendszerben 8 osztály indult, ebből 2 osztály 
büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, 
4 osztály büntetés-végrehajtási főfelügyelő, 1 osz-
tály büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügye-
lő, 1 osztály egészségügyi büntetés-végrehajtási 
főfelügyelő. A középfokú büntetés-végrehajtási 
szakképzés-ráépülésre összesen 172 fő került be-
iskolázásra. A 8 osztályból 2019. december 31-éig 
4 osztály 88 fővel tett sikeres szakmai vizsgát. 

A rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szer-
vező) szakmairány szakképzésben 2 osztály indult, 
összesen 42 fővel. A 2019. szeptember hónapban 
indult rendvédelmi alapfeladatok képzéséhez a 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részéről 
2 fős hallgatói állomány is csatlakozott. A hallga-
tók 2020-ban fejezik be felsőfokú büntetés-vég-
rehajtási tanulmányaikat.

A 2019. évben az intézmény feladatkörében új 
képzési forma került kialakításra, a fegyveres biz-
tonsági őri képzés, melynek keretében 6 oktatási 
helyszínen (Budapest, Miskolc, Állampuszta, Sze-
ged, Szombathely, Kiskunhalas) 137 fő beiskolá-
zása történt meg. 7 tanulói csoportból 117 fő tel-
jesítette eredményesen a hatósági és a bv. speci-
ális vizsgát 2019. december 31-ig.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, To-
vábbképzési és Rehabilitációs Központja biztosítja 
a továbbképzések, szakmai értekezletek, konfe-
renciák megrendezésének feltételeit.

Személyi állomány

Szaktanfolyamot indítottunk 
kihelyezett képzési 
helyszíneken.
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A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony 
létrejöttével új feladatként jelentkezett a rendvé-
delmi alkalmazottak büntetés-végrehajtási szak-
mai képzésének kialakítása. 

2019-ben 43 fő rendészeti alapvizsgára, 68 fő 
rendészeti szakvizsgára, 33 fő rendészeti vezető-
vé képző tanfolyamra, valamint 11 fő rendészeti 
mestervezetővé képző tanfolyamra került beis-
kolázásra. A rendvédelmi igazgatási alkalmazot-
takra vonatkozó kötelezés alapján 229 fő került 
beiskolázásra rendészeti alapvizsgára. Így ők jo-
gosultságot szereztek a vezető-kiválasztási eljárás 
végrehajtásában a vezető utánpótlási adatbankba 
történő nyilvántartásba vételre.

2019-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Kar rendészeti igazgatási alap-

képzési szakán nappali tagozaton (büntetés-vég-
rehajtási szakirány) 11 fő tett záróvizsgát. Jelen-
leg 27 fő folytat felsőfokú tanulmányokat az in-
tézmény nappali tagozatán, valamint további 
48 fő levelező tagozaton. 

ELISMERÉSEK

Eredményes szakmai munkája elismeréséül álla-
mi kitüntetésben és elismerésben 8 fő részesült. 
A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozata 
kitüntetést 3 fő, a Magyar Ezüst Érdemkereszt ka-
tonai tagozata kitüntetést 4 fő, a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje katonai tagozata kitüntetést 
1 fő részére adományozta a köztársasági elnök. 

Belügyminiszteri elismerésben összesen 86 fő ré-
szesült, ebből 1 fő Tauffer Emil-díjat, 7 fő Szent 
Adorján Érdemjelet, 1 fő a Köz Szolgálatáért Ér-
demjel „Arany” fokozatát, 1 fő a Büntetés-vég-
rehajtási Szolgálatért Emlékplakett „Arany” fo-
kozatát, 1 fő a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel 
„Ezüst” fokozatát, 2 fő a „Bronz” fokozatát, 10 fő 
tanácsosi címet, 16 fő miniszteri elismerő okleve-
let, 44 fő emléktárgyat kapott, továbbá 3 fő ezre-
dessé lépett elő. 

342 fő részesült országos parancsnoki elismerés-
ben. A büntetés-végrehajtás országos parancsno-
ka 9 főnek a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett „Ezüst” fokozatát, 74 főnek pedig a 
„Bronz” fokozatát adományozta. Ezen felül 20 fő 
tanácsosi címet kapott, 221 főt országos parancs-
noki dicséretben, 15 főt jutalomüdülésben részesí-
tett. A Büntetés-végrehajtási Szervezettel történő 
hatékony és eredményes szakmai együttműködé-
se elismeréséül országos parancsnok úr a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 3 munkatár-
sát tárgyjutalomban részesítette.

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM, 
ELHELYEZÉS

A fogvatartottakat a korábbi években tapasztalt 
belső átrendeződés és csökkenés után állandó-
sult létszámhelyzet jellemezte. A december 31-i 
16 334 fős fogvatartotti létszám az értékelt idő-
szakban 31 fős emelkedést mutatott az előző év 
december 31-én nyilvántartott állapothoz képest. 
A férőhelybővítési program eredményeképpen a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet intézeteinek te-
lítettsége december 31-én 110% volt, amely 3%-os 
csökkenést jelent az előző év záró adatához ké-
pest. Az év jelentős feladata volt a Kiskunhalasi 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet átadása 
és betelepítése. Az intézkedés elsődlegesen a női 
fogvatartottak elhelyezését érintette, 472 fő cél-
zott átcsoportosítása történt meg.

A jogerősen elítéltek létszáma december 31-én 
12 987 fő volt, ami 195 fős csökkenés az előző évhez 
viszonyítva. Az elítéltek csoportjában továbbra is 
a börtön végrehajtási fokozat képviselte a legna-
gyobb arányt, a jogerős szabadságvesztést töltők 
52,4%-a (6 807 fő) volt ide sorolható. A fegyház 
végrehajtási fokozatú elítéltek száma december 
31-én 4 844 fő volt, így az elítéltek 37,3%-a tar-
tozott a legsúlyosabb végrehajtási kategóriába. 
Az általános létszámcsökkenés ellenére 117 fővel 
emelkedett a fegyház fokozatú elítéltek száma. 
A fogház fokozatba tartozók létszáma 726 főre 
csökkent, amellyel az elítéltek között 6%-os arányt 
képviseltek. A fennmaradó 4,3%-ot a fiatalkorú 

büntetőjogi elzárást, a fiatalkorúak fogháza, a fi-
atalkorúak börtöne végrehajtási fokozatban lé-
vők, az előzetes kényszergyógykezelésben lévők, 
az átadás-átvételi letartóztatottak és a bv. átvételi 
letartóztatásban lévők tették ki.

Az elzárást töltők létszáma az elmúlt időszakban 
folyamatosan magas volt, december 31-én 450 fő 
töltött szabadságelvonást ebben a fokozatban.

A kényszergyógykezeltek létszáma az év utolsó 
napján 188 fő volt, amely 9 fős növekedést jelent 
az előző év záró adatához viszonyítva.

A fiatalkorúak aránya a teljes fogvatartotti po-
puláción belül tovább csökkent, december 31-én 
csupán 176 fő (1%) töltötte letartóztatását vagy 
szabadságvesztés büntetését fiatalkorúként.

Fogvatartás és biztonság

2019-ben tovább csökkent a Büntetés-
végrehajtási Szervezet intézeteinek 
telítettségi mutatója.
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a bejutási csatornák feltérképezése és azok blok-
kolása, melyek hatékony végrehajtására a bejutási 
kockázatok felmérését is támogató módszertanok 
kerültek kidolgozásra. A kisméretű mobiltelefo-
nok, valamint a kábítószergyanús anyagok beju-
tásának csökkenése, illetve a fogvatartottakhoz 
való eljuttatást megelőző megtalálása hozzájárul 
a fogvatartás biztonságának megerősítéséhez.

TÁRGYI FELTÉTELEK, 
BESZERZÉSEK

A tárgyi feltételek központi fejlesztése során to-
vábbra is elsődleges szempont volt a személyi ál-
lomány biztonságát, védelmét elősegítő, továbbá a 
munkavégzésükhöz szükséges eszközök beszerzése. 
A bevezetésre került SAFE (Szolgálati Alkalma-
zás a Fogvatartás Elősegítésére) alkalmazás által 
a részlegeken szolgálatot teljesítők egy rendsze-
resített okoseszközön folyamatosan monitorozni 
tudják a fogvatartottak mozgását, tartózkodását, 
így hatékonyabbá válik a mindennapi adminiszt-
rációs feladatok végrehajtása.

TILTOTT TÁRGYAK 
BEJUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a fogvatartás 
biztonságát erősítő intézkedéseivel, a rend, a fe-
gyelem és a biztonság érdekében a tiltott tárgyak 
bejutásának megelőzését és a már bejutott tárgyak 
felderítését célzó rendszeres ellenőrzéseivel haj-
totta végre 2019. évi feladatait. A célzott ellen-
őrzések kiterjedtek a körlet és zárkarend, a fog-
vatartottak birtokában tartható tárgyak körére. 
Kiemelt fontosságú tevékenységek közé tartozott 

szökések esetszáma pedig 50%-kal csökkent. Ki-
emelendő továbbá, hogy az öngyilkosságok eset-
száma nem emelkedett. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet folytatta az 
országos szintű biztonsági vizsgálatok végrehaj-
tását, amelyek során a társ rendvédelmi szervek 
munkatársainak támogatásával jelentésköteles 
tárgyak, azon belül engedély nélküli mobiltele-
fonok, valamint biztonságra veszélyes tárgyak 
előtalálására került sor.

A női fogvatartottak létszáma december 31-én 
1 255 fő volt, amely 48 fős emelkedést mutat a tavalyi 
évhez képest. A női fogvatartottak elhelyezését 
biztosító bv. intézetek arányos feladatmegosztását 
központi koordinációval és a férőhely-kapacitások 
figyelembe vételével biztosítja a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet.

A nem magyar állampolgárságú fogvatartottak 
létszáma 52 fővel növekedett, december 31-én 805 
fő (a teljes fogvatartotti állomány 4,9%-a) tarto-
zott ebbe a csoportba. 

A FOGVATARTÁS BIZTONSÁGA

A fogvatartottak által elkövetett bűncselekmé-
nyek számában jelentős csökkenés mutatkozott. 
A fogvatartottak közötti, egymás sérelmére el-
követett bűncselekmények közül a kényszerítések 
esetszáma 25%-kal, a súlyos testi sértések eset-
száma 34%-kal, a zsarolások esetszáma 41%-kal, 
valamint a lopások száma 98%-kal csökkent az 
előző évhez képest. További pozitívum, hogy az 
öngyilkossági kísérletek száma 58%-kal, a fogoly-

Fő %

Jogerős elítélt 12 987 79,51

Letartóztatott 2 709 16,59

Elzárást töltő 450 2,75

Kényszergyógykezelt 188 1,15

Fogvatartottak megoszlása 2019. december 31-én

2018 2019

Súlyos testi sértés 113 75

Kényszerítés 56 42

Zsarolás 29 17

Öngyilkossági kísérlet 12 5

Öngyilkosság 6 6

Fogolyszökés 4 2

A fogvatartottakkal kapcsolatos események (eset)

A fogvatartottak által 
elkövetett bűncselekmények 
számában jelentős csökkenés 
mutatkozott meg.

Továbbra is elsődleges szempont 
a személyi állomány biztonságát, védelmét 
elősegítő eszközök beszerzése.
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A 2019/2020-as oktatási tanévben 3 146 fő beis-
kolázása történt meg, ez a 2018. év adataihoz ké-
pest – a csökkenő fogvatartotti létszám ellenére 
is – 4,1%-os emelkedést mutat. Szakképzésbe a 
2018/2019-es tanévben 969 fő, míg a 2019/2020-as 
tanévben 1 024 fő került bevonásra. Az oktatásba 
és szakképzésbe bevont fogvatartottak számát il-
letően a Büntetés-végrehajtási Szervezet a tava-
lyi évhez viszonyítva egyaránt növekedést ért el.

FOGVATARTOTTI KÉRELMEK, 
ELŐTERJESZTÉSEK

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (a to-
vábbiakban: AJBH) 44 (2018: 28) egyéni panaszt 
terjesztett elő a BvOP felé, vélt alapjogi sérelem 
kivizsgálása céljából. A lefolytatott vizsgálatok 
eredményeképpen az AJBH 24 esetben (2018: 20) 
alapjogi sérelem megállapítása nélkül zárta le a 
panaszt, 4 ügyben rendelkező levél megküldésére 
került sor az érintett büntetés-végrehajtási inté-
zetek részére további intézkedések megtétele ér-
dekében, amelyeket az AJBH valamennyi eset-
ben elfogadott. 6 panaszügy vizsgálata jelenleg is 
folyamatban van, 14 ügyben a kivizsgálás doku-
mentumai megküldésre kerültek az AJBH részére.

FOGVATARTOTTAK 
OKTATÁSA ÉS KÉPZÉSE

Országosan 25 büntetés-végrehajtási intézetben 
folyik a fogvatartottak általános iskolai, középis-
kolai és felsőfokú oktatása vagy szakmaképzése. 

SPECIÁLIS FELADATOK

A BvOP Biztonsági Szolgálat Központi Támogató 
Főosztály Műveleti Osztály feladatköre az egyes 
büntetés-végrehajtási intézetekben végrehajtandó 
olyan előállítási, szállítási és egyéb speciális biz-
tonsági feladatok végrehajtása, amelyek magas 
biztonsági kockázattal járnak és adott esetben 
speciális képzettséget igényelnek. A feladatok 
átvállalásával az egyes büntetés-végrehajtási in-
tézetek tehermentesítésre kerültek, a felszabaduló 
személyi állományt más biztonsági tevékenység 
végrehajtásába tudják bevonni.

Fiatalodott a szolgálatikutya-állomány, összesen 
17 egyed beszerzése történt meg. A szakterü-
let működési feltételei javultak, a napi kiképzé-
si eszközök, illetve védőruházat beszerzésén túl 
kutyaszállító utánfutó és mobil kennel is megvá-
sárlásra került. A kutyás szolgálati ág képvise-
lői az év során 5 esetben nemzetközi, 5 esetben 
hazai versenyen és közös képzésen vettek részt 
Csehország, Lengyelország és Szlovákia, illetve a 
társ- és együttműködő szervezetek képviselőivel.

SZÁLLÍTÁSI FELADATOK

A büntetés-végrehajtási intézeten kívüli mozga-
tási feladatok az előző évekhez képest csökken-
tek. A szállítások száma 2018-ban 63 627 eset 
volt, míg 2019-ben ez a szám 52 946-ra, az elő-
állítások száma pedig a korábbi, 2018-as 55 823-
ról 2019-re 45 616-ra csökkent.

Az oktatásba és szakképzésbe bevont 
fogvatartottak száma növekedett.
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a szabadulás utáni jogkövető életmód kialakítá-
sához szükséges feltételek biztosítása, és ezáltal 
a visszaesési kockázat mértékének csökkentése. 
A bv. pártfogó felügyelő által nyújtott egyéni és 
csoportos foglalkozások, a büntetés-végrehajtási 
intézeten kívüli személyes ügyintézések és az el-
ítélt egyéni szükségleteihez igazodó egyéni eset-
kezelések komplex módon segítik elő a visszaesési 
kockázatok csökkentését. A bv. pártfogó felügye-
lői tevékenységek egyik sarokkövének számít a 
reintegrációs őrizet végrehajtása.

A bv. pártfogó felügyelői tevékenység eredmé-
nyességét tükrözik a munkaerő-piaci integráció 
terén elért eredmények: a jelenleg pártfogó fel-
ügyelet alatt állók és utógondozottak 83,4%-a 
munkaviszonyban áll, az állami foglalkoztatási 
szervek foglalkoztatási szakterületei idén 341 főt 
vontak be közfoglalkoztatásba. 

hozó Csoportkonferencia módszerének beveze-
tése” és „A mediáció alkalmazása a büntetés-
végrehajtásban” című alprojektek tekintetében 
95 fő személyi állományi tag (reintegrációs tisz-
tek, büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők, 
pszichológusok) képzése valósult meg.

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI 
TEVÉKENYSÉG

A pártfogó felügyelet végrehajtása során a kont-
roll és a támogató funkciók egyaránt megjelen-
nek. A pártfogó felügyelet megfelelő keretet ad 
a közreműködő társszervek és a civil társadalom 
tagjaival való együttműködések kialakításához, 
amelyek a gyakorlatban előremutatók a vissza-
esés megelőzése terén.

A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő (a to-
vábbiakban: bv. pártfogó felügyelő) tevékenysége 
már a büntetés-végrehajtási intézeten belül meg-
kezdődik. A Büntetés-végrehajtási Szervezet egyik 
kiemelt célja a szabadságvesztést töltő elítélt sza-
badulásra történő eredményes felkészítése, a tár-
sadalomba való visszailleszkedésének elősegítése, 

A bevezetést igazolja, hogy nagymértékben csök-
kent a büntetés-végrehajtási szervek területére 
bejutott tiltott tárgyak mennyisége, a websho-
pon keresztül és a látogatófogadások alkalmával 
megvásárolt szükségleti cikkek eljutása a fogva-
tartotthoz gördülékenyebbé, biztonságosabbá vált.

EFOP-1.3.3-16. „FOGVATARTOTTAK 
REINTEGRÁCIÓJA” CÍMŰ PROJEKT

A projektben 2019-ben 1 576 fő fogvatartott és 
288 fő hozzátartozó részére készült egyéni fej-
lesztési terv. A kompetenciafejlesztő foglalkozást 
466 fő fogvatartott végezte el. A reintegrációs 
tevékenység sikerességét jelzi, hogy 88 jóvátéte-
li program került lebonyolításra, amelyből 11 saj-
tónyilvános esemény volt. A munkaerőpiacon jól 
hasznosítható szakmaképzések eredményeként 
1 003 fő fogvatartott szerzett bizonyítványt. 
A projekt keretében a fiatalkorúak büntetés-vég-
rehajtási intézeteiben tanodaszerű szolgáltatások-
ban részesültek a fogvatartottak. 

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI 
TANÁCS PÁLYÁZATAI

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia cselekvési 
tervében foglalt feladatok megvalósítása érdeké-
ben 1 915 művészetterápiás programot szerveztek 
a büntetés-végrehajtási intézetek a fogvatartot-
taknak, amelyekbe 5 974 főt vontak be. Összesen 
847 alkalommal került sor jobb agyféltekés rajzo-
lás tanfolyamra (2018: 693), amelyen 1 197 fő fog-
vatartott vett részt. „A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiában meghatározott, Büntetés-végrehaj-
tási Szervezetre háruló feladatok végrehajtása” 
pályázati projekt keretében „A Családi Döntés-

A FOGVATARTOTTI 
CSOMAGKÜLDÉS ÉS -FOGADÁS 
MEGVÁLTOZOTT RENDSZERE

A hagyományos csomagküldési rendszer helyébe 
a megváltozott jogszabályi környezethez igazítva 
új, ún. zártláncú csomagküldési rendszer lépett. 
A fogvatartottak engedélyezett kapcsolattartói 
által kizárólag a kiétkező boltok egységes áru-
kínálatából, webshopon keresztül vagy látogatás 
alkalmával vásárolva kerülhet sor a csomag ösz-
szeállítására, amely a csomagküldés régi hagyo-
mányaira épülve, de már kontrollált módon biz-
tosítja a csomagküldést.

A zártláncú csomagküldési rendszer 
bevezetésével a szükségleti cikkek eljutása 
a fogvatartotthoz gördülékenyebbé, 
biztonságosabbá vált.

A bv. pártfogó felügyelő által nyújtott 
egyéni és csoportos foglalkozások komplex 
módon segítik elő a visszaesési 
kockázatok csökkentését.
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SPECIÁLIS RÉSZLEG KIALAKÍTÁSA

Azon elítéltek esetében, akiknél a letöltendő sza-
badságvesztés végrehajtására első alkalommal ke-
rül sor, az elgondolás kiindulási alapja az, hogy 
őket  az elhelyezésükkor – a visszaesési kockázat 
csökkentése érdekében – elkülönítsék a visszaeső 
fogvatartottaktól, melynek eredményeként csök-
kenhetnek a börtönártalmak és az áldozattá vá-
lás kockázata, valamint a rendkívüli események 
bekövetkezésének esélye.

A BvOP 7 büntetés-végrehajtási intézetben jelölte ki 
ezen speciális részlegeket, amelyeken az elhelyezett 
fogvatartottak létszáma 309 fő volt az év végén.

helyszín kialakítását jelentette. A projekt folyta-
tásaként 2019-ben további 21 db komplett rend-
szer került kiépítésre. A különböző helyszínek 
között az eljárásban részt vevő személyek teljes 
körű jelenléte biztosítható. A módszer alkalma-
zása kapcsán ki kell emelni, hogy az hozzájárul a 
fogvatartás biztonságának és rendjének fenntar-
tásához, tekintettel arra, hogy a tárgyalásra tör-
ténő előállítások száma csökkent.

A FOGVATARTÁSI KOCKÁZATOKAT 
CSÖKKENTŐ PROGRAMOK 
ÉS A VISSZAESÉS CSÖKKENTÉSE

A Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer két fő 
eleme az egyes fogvatartási kockázatok felmérése, 
valamint az azokra reagáló kockázatkezelő prog-
ramok biztosítása. A 30 büntetés-végrehajtási in-
tézet a 2019-es évben összesen 1 506 fő elítélt be-
fogadása kapcsán végezte el a kockázatelemzést, a 
Kockázatelemzési Modul év végén összesen 9 739 
fő fogvatartott adatát tartalmazta. Az érintett fog-
vatartottak számára a visszaesési és fogvatartá-
si kockázatokat csökkentő reintegrációs progra-
mokon való részvétel lehetőségét kell felkínálni.

Az elítéltek programokba történő bevonása fo-
lyamatosan biztosított, ezen reintegrációs tevé-
kenységben 701 fő elítélt vett részt. A büntetés-
végrehajtási intézetek által indított agresszivitás 
kezelése tréningen 223 fő, az asszertivitás elő-
segítése tréningen 208 fő, míg a droghasználat 
megelőzése tréningen 261 fő elítélt vett részt. Az 
alkoholfogyasztás problémáinak csökkentését célzó 
csoportfoglalkozásba 9 fő elítélt került bevonásra.

pártfogó felügyelő a szabadulásra történő felké-
szítés (reintegrációs gondozás) során a szabadság-
vesztést töltő elítélt részére biztosít. Amennyiben 
azt tapasztalja, hogy az elítélt családi kapcsola-
taiban vagy munkahelyén negatív irányú fordu-
lat következik be, úgy azok megszüntetésére in-
tézkedéseket tesz.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítha-
tó, hogy az elítéltek alapvetően együttműködőek, 
a reintegrációs őrizet befejezését követően pedig 
sikeresen megállják a helyüket a társadalomban.

TÁVTÁRGYALÁS, 
TÁVMEGHALLGATÁS

A Nemzeti Infokommunikációs Zrt. által 2018-ban 
valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben ki-
alakításra kerültek az ún. videokonferencia vég-
pontok, amely 39 db távmeghallgatásra alkalmas 

A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET 
VÉGREHAJTÁSA

A jogintézmény alkalmazásának kiemelt célja az 
abban elhelyezett elítéltek minél nagyobb arányú 
munkavállalása, oktatásban, képzésben való rész-
vétele. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
folytatott előzetes egyeztetések hatására 2019. ja-
nuár 1-jei hatállyal módosult a foglalkoztatás elő-
segítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény, amelynek eredményeként az 
állami foglalkoztatási szervnél munkavállalási szán-
dékkal jelentkező reintegrációs őrizetbe helyezett 
elítéltek – annak ellenére, hogy büntetés-végrehaj-
tási jogviszonyuk fennáll – jogosultakká váltak az 
ott elérhető szolgáltatások igénybevételére. A tör-
vényi módosítás pozitívan hatott a munkaerőpiaci 
integrációra, a 2019. december 31-én reintegrációs 
őrizet hatálya alatt álló 395 fő közül 288 fő (73%) 
munkaviszonyban állt, illetve közfoglalkoztatásban 
vagy oktatás-szakmaképzésben vett részt.

A reintegrációs őrizetbe helyezett elítélt egyéni 
teljesítményét a távfelügyeletet ellátó büntetés-
végrehajtási intézet bv. pártfogó felügyelője ha-
vonta ellenőrzi és értékeli, amely során vizsgálja 
a büntetés-végrehajtási bíró által előírt maga-
tartási szabályok betartását, valamint az elítélt 
társadalomba történő visszailleszkedésének elő-
rehaladását.

A jogintézmény hatálya alatt álló elítéltet meg-
illetik azok a támogatási formák, amelyeket a bv. 

A jogintézmény alkalmazásának kiemelt 
célja az abban elhelyezett elítéltek 
minél nagyobb arányú munkavállalása, 
oktatásban, képzésben való részvétele.

A távtárgyalás hozzájárul a 
fogvatartás biztonságának és 
rendjének fenntartásához.
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ténő megfelelés biztosítása. Az e célból létreho-
zott munkacsoport megújította és egységesítette 
a 2015 és 2018 között kialakított informatikai biz-
tonsági szabályozást, elvégezte a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezet informatikai rendszereire vo-
natkozó nyilvántartási és értékelési feladatokat.

Elkészült a Büntetés-végrehajtási Szervezet új 
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, amely 
teljes mértékben megfelel az Európai Unió adat-
védelmi rendeletében (GDPR) megfogalmazott el-
várásoknak. A belső szabályozók deregulációs 
célú felülvizsgálata 2019-ben tovább folytatódott.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

2019-ben 14 alkalommal fogadtunk külföldi de-
legációt, 5 alkalommal országos szinten. Ezek 
közül kiemelendőek Bosznia-Hercegovina, vala-
mint Szlovákia általános tapasztalatcserére érkező 
igaz ságügyi minisztereinek látogatásai, valamint 

JOGI ÉS ADATVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉG

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelve adatkezeléseit felül-
vizsgálta, az adatkezelések átalakítása megtörtént.
Adatvédelmi továbbképzés keretében a szakterü-
let megosztotta a szervezet adatvédelmi tisztvise-
lőivel az elmúlt év gyakorlati tapasztalatait, sor 
került az adatvédelmi alapképzések megtartásá-
ra a Büntetés-végrehajtási Szervezethez újonnan 
érkező személyi állomány tekintetében.

A 2019. év második félévében kiemelt figyelmet 
kapott az információvédelmi jogszabályoknak tör-

A FOGVATARTOTTI 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A fogvatartottak az egészségügyi állapotuk által 
indokolt gyógyító-megelőző ellátásokban a jog-
szabályokban foglaltak és a szakmai szabályok 
szerint részesültek. Az intézeti egészségügyi szol-
gálatok kihangsúlyozott feladata a foglalkozás-
egészségügyi ellátás folyamatos megvalósítása.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához előírt 
tárgyi feltételek (egészségügyi ellátás megvalósítá-
sához szükséges műszerek, orvostechnikai eszkö-
zök) rendelkezésre álltak, a szükséges új eszközök 
és alkatrészek beszerzéséhez központi anyagi segít-
séget is kaptak a büntetés-végrehajtási intézetek.

A gyógyszerek beszerzésére és szállítására lefoly-
tatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet 2019. január 21-én 
szerződött a Karina Patikával. Az Egészségügyi 
Főosztály folyamatosan ellenőrizte a keretszerző-

désben foglaltak büntetés-végrehajtási intézetek 
által történő végrehajtását, amely alapján leszö-
gezhető, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek 
gyógyszerellátása zökkenőmentesen történik.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA

A személyi állomány tagjai az egészségügyi alap-
ellátást a rendvédelmi egészségügyi szolgálatnál 
és a területileg illetékes háziorvosnál is igénybe 
vehették, továbbá a járó- és fekvőbeteg szakel-
látásra való kettős jogosultságuk is változatla-
nul fennállt. A területileg illetékes egészségügyi 
intézményeken túl a Magyar Honvédség Egész-
ségügyi Központ Honvédkórház végezte a járó- 
és fekvőbeteg szakellátást.

A BvOP és az MSD Pharma Hungary Kft. együtt-
működési megállapodása alapján felújításra került 
a személyi állomány és a fogvatartottak hepatitis 
C szűrési programja. A hepatitis C betegség vo-
natkozásában a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
országos jelentőségű népegészségügyi komplex, 
edukációval kiegészített szűrőprogram elvégzé-
sét kezdte el.

A személyi állomány tagjai számára biztosított volt 
az egészségmegőrző gyógyüdülés és a mozgásszer-
vi rehabilitációs terápiákon való részvétel. 2019-
ben a rehabilitációs programokon részt vevők lét-
száma az elmúlt évekhez képest tovább növekedett.

Egészségügyi ellátás Hivatal
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Az Ellenőrzési Szolgálat elsődlegesen szakmai 
szempontok alapján végez tényfeltárásokat és 
elemzéseket, melyeket eljuttat a vizsgált szerv 
vezetőjéhez, illetve a szakirányításért felelős szer-
vezeti egységekhez, felhívva a figyelmet azokra 
a területekre, amelyek intézkedést igényelnek. 
Az ellenőrzési tevékenység a szervezet műkö-
désének hatékony, gazdaságos és szabályszerű 
megvalósításának vizsgálatára irányul, nem cél-
ja – és eszközrendszerében sem szerepel – a fe-
lelősségre vonás.

A 2019. évtől az átfogó ellenőrzések a Költség-
vetési Ellenőrzési Főosztállyal közösen kerültek 
végrehajtásra. Ennek eredményeként a helyszíni 
ellenőrzések időtartama csökkent és nőtt a vég-
rehajtott ellenőrzések hatékonysága.

Az ellenőrzési rendszer spektruma kibővítésre ke-
rült azzal, hogy 2019 januárjától valamennyi bün-
tetés-végrehajtási intézet parancsnok-helyettese, 
biztonsági osztályvezetője és büntetés-végrehaj-
tási osztályvezetője ütemezetten lett bevonva a 
(mobil) ellenőrzési tevékenységbe.

Az ellenőrzések tervezési rendszere folyamatos 
fejlesztés alatt áll, erősítésre kerültek az egymásra 
épülő, kapcsolódó ellenőrzések. Valamennyi bün-
tetés-végrehajtási szerv ellenőrzési tevékenysége 

nyos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Al-
bizottsága, társrendezői a Büntetés-végrehajtá-
si Szervezet Tudományos Tanácsa, az Országos 
Kriminológiai Intézet, illetve a Magyar Börtön-
ügyi Társaság volt.

Szervezetünk Szent Adorjánnak, a büntetés-vég-
rehajtás védőszentjének magyarországi kultuszára 
és a büntetés-végrehajtás történetének ezeréves 
múltjára emlékezve tudományos és szakmai kon-
ferenciasorozatot rendezett, valamint az állam-
igazgatás, a közigazgatás és a társszervek vezetői,  
az egyházi és világi szervezetek, a tudományos 
élet véleményalkotói tanulmányait megjelentet-
ve adta ki az „Igazság védelmében” című tanul-
mánykötetet. Millenniumi ünnepi kiadványunkat 
Schmehl János bv. vezérőrnagy úr mutatta be a 
Magyar Tudományos Akadémián a tudományos 
és szakmai érdeklődőknek.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Ta-
nácsa és a Belügyi Tudományos Tanács.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet tudományos és 
szakmai folyóirata a Börtönügyi Szemle, amely 
negyedévente jelenik meg magyar nyelven. Elmé-
leti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámo-
lók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja 
be a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet önként vállalt 
feladatai között 2019-ben is elkészítette statisz-
tikai elemzését, melyet elérhetővé tett a szerve-
zet honlapján. 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából meg-
rendezésre került az „Értékteremtő és értékőr-
ző tudomány” című tudományos konferencia. 
A konferencia főszervezője a Magyar Tudomá-

a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megtekintése. Igen aktívak maradtak a 
büntetés-végrehajtási szervek is, hiszen ezúttal is 
számos, kétoldalú kapcsolaton alapuló vendégfo-
gadást bonyolítottak le eredményesen, és jelentő-
sen megnőtt a célzott témakört érintő bi-, vagy 
multilaterális találkozók száma is.

Továbbra is folyamatos a külföldi szaklapokban 
megjelenő, releváns cikkek és ajánlások fordítása 
és megosztása, valamint a külföldi publikációs le-
hetőségek feltérképezése. 2019-ben több mint 60 
háttéranyagot állítottunk össze belügyminiszté-
riumi feladatszabás végrehajtása, valamint külső 
megkeresések megválaszolása céljából, és szerve-
zetünk is számos adatszolgáltatási kérést intézett 
társszerveinkhez. 

STRATÉGIAI, ELEMZÉSI ÉS 
TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

A Büntetés-végrehajtási Szervezet a 2020-2024 
tervezési időszakra vonatkozóan elkészítette stra-
tégiai tervét. Az elemzési és tervezési tevékeny-
ségek során értékelésre kerültek a szervezeti szin-
tű együttműködési megállapodások és a kitűzött 
célok megvalósulásai.

A tavalyi évben is jelentős figyelmet fordítottunk 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet tudományszer-
vezési feladatain belül a szakterületeket érintő tu-
dományos, kutatási tevékenységek támogatására, 
mely során kiemelt stratégiai partnerünk volt a 

2019-ben 5 alkalommal 
fogadtunk országos szintű 
külföldi delegációt.

A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet tudományos és 
szakmai folyóirata 
a Börtönügyi Szemle, amely 
negyedévente jelenik meg 
magyar nyelven.

Szakmai szempontok alapján végzett, 
egymásra épülő vizsgálatok.

Szakmai ellenőrzés 
és kontroll
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A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fog-
vatartottak reintegrációjának, vagyis társadal-
mi visszailleszkedésének elősegítése. A kötelező 
munkavégzés és az oktatás mellett ebben jelentős 
szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. 
Kiemelt sajtóérdeklődés övezte a negyedik alka-
lommal megrendezett fogvatartotti zarándokla-
tot és a kilencedik Országos Fogvatartotti Ima-
napot is, valamint a Szent Adorján Millenniumi 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet kommunikáci-
ós szakterülete a tavalyi évben is a belügyi és ren-
dészeti kommunikáció alapelvei mentén proaktív, 
összehangolt tájékoztatással, egységes üzenetek-
kel képviselte a testületet a médiában. 2019-ben 
több mint 3 500 megjelenést generált a szerve-
zet, a pozitív hírek aránya sokkal magasabb volt 
az előző évekhez képest. A BvOP Kommunikációs 
Főosztálya részére 356 újságírói megkeresés ér-
kezett elektronikus úton. Összességében megál-
lapítható, hogy az elmúlt évben a pozitív, a szer-
vezet által generált hírek uralták a büntetés-vég-
rehajtást érintő médiatájékoztatást.

Jelentős sajtóérdeklődés övezte Magyarország leg-
újabb börtönének, a Kiskunhalasi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézetnek belügyminiszter úr 
által történő átadását, illetve az új Büntetés-vég-
rehajtási Egészségügyi Központ alapkőletételét. 
2019-ben ünnepeltük a fogvatartotti foglalkoz-
tatás újjászervezésének 25. évfordulóját, ebből az 
alkalomból egész napos, színvonalas rendezvényt 
tartottunk a budapesti Groupama Arénában, ahol 
a sajtó képviselői előtt mutatkozott be a szervezet 
12 gazdasági társasága. Júniusban több ezer em-
ber ismerhette meg közelebbről a börtönök zárt, 
ugyanakkor különleges világát, tekinthetett be a 
szögesdrótok és bástyafalak mögötti, a társadalom 
védelmében végzett komoly szakmai munkába a 
BvOP által rendezett börtöntörténeti ismeretterjesz-
tő kiállításon is. A magyar börtönügy történetét 
feldolgozó interaktív múzeumi tárlat a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozat egyik legsikeresebb 
programjaként idén is tömegeket vonzott.

mazott javaslatokról az ellenőrzött büntetés-vég-
rehajtási szervek minden esetben tájékoztatást 
kaptak írásban, amivel kapcsolatban észrevételt 
tehettek. Az alapvető ellenőrzési feladatok közé 
tartozik a biztonsági tevékenység és szolgálatel-
látás, a fogvatartottak kötelezettségei betartatá-
sának, jogaik érvényesülésének, a fogvatartotti 
programok tartalmának, továbbá az egészségügyi 
ellátással és az élelmezéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának az ellenőrzése. Ezen túl fontos 
a személyi állomány jogai érvényesülésének és a 
szolgálatellátással összefüggő körülmények meg-
felelőségének ellenőrzése.

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

elősegítésre került azzal, hogy felülvizsgáltuk a 
meghatározott vezetői ellenőrzési kötelmek vég-
rehajtásának gyakorlatát. 

A 2019. év ellenőrzési tapasztalatait összegezve 
megállapítható, hogy a biztonsági tevékenyég-
gel összefüggő alapfeladatok végrehajtásában és 
a szolgálati fegyelemben pozitív elmozdulás tör-
tént. Erősítettük az ellenőrzést megelőző értéke-
lő-elemző tevékenységet, a vizsgálatok egymásra 
épülését, továbbá rendszeresen visszaellenőriztük 
a felmerült hiányosságokra tett intézkedéseket. 
Az ellenőrzések megállapításairól, a megfogal-

A hiányosságokra tett 
intézkedések 
visszaellenőrzése.

Jelentős sajtóérdeklődés övezte 
Magyarország legújabb börtönének, 
a Kiskunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetnek belügyminiszter 
úr által történő átadását.

Kommunikáció és 
társadalmi szerepvállalás
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bejelentések száma 37%-kal haladta meg a 2018. 
évi adatokat.

Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények 
kapcsán nettó 15 467 millió forint értékben tör-
tént meg a teljesítésre képes gazdasági társaság 
kijelölése, amely vonatkozásában fontos kiemel-
ni, hogy ez a központi ellátás fennállása óta a leg-
magasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkö-
tött szerződések értéke meghaladta a nettó 12 739 
millió forintot, amely szintén magasabb, mint az 
előző évben megkötött szerződések ellenértéke.  

2019-ben is teljesült a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet egyik legfontosabb célkitűzése, a fogvatar-
tottak teljes körű foglalkoztatásának megvalósítása 
és fenntartása. 

A foglalkoztatás a büntetés-végrehajtási intézetek-
ben és a büntetés-végrehajtási gazdasági társasá-
goknál munkáltatás, oktatás, illetve munkaterápiás 
foglalkoztatás keretében történik.

KÖZPONTI ELLÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉG

A központi ellátás hatálya alá tartozó szervek a 
2019. január 1-je és december 31-e közötti időszak-
ban 4 924 ellátási igénnyel fordultak a Központi 
Ellátó Szervhez. A 2019-ben benyújtott igény-

A Büntetés-végrehajtási Szervezet honlapját,  
a bv.gov.hu-t a 2019-es évben közel 300 ezer fel-
használó kereste fel, míg az összes oldalmegte-
kintések száma meghaladta a kétmilliót. A hon-
lapunk mellett YouTube és Instagram közösségi 
csatornát is létrehoztunk korábban, amelyek to-
vább növelik a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
iránt érdeklődők számát. A YouTube csatornán-
kon található videóink megtekintőinek száma  
a tavalyi évhez képest megduplázódott, több mint 
560 ezren látták az oda feltöltött filmeket.

Emlékév alkalmából megrendezett ünnepségso-
rozat záróeseményét, a Szent Adorjánról írt ze-
nés darab fogvatartottak által történő nyilvános 
előadását december 20-án.

A BvOP a 2019-ben megújult Börtönújság kiad-
ványával „Előremutató társadalmi törekvés” kü-
löndíjat nyert az RGB – Kreatív Design Award 
marketingkommunikációs megmérettetésen. Az 
1898-ban alapított Börtönújság a közelmúltban 
vizuális megújuláson ment keresztül. Az újság 
elsősorban bűnmegelőzési, reintegrációs célok 
mentén kerül szerkesztésre, tartalmának előállí-
tásában az elítéltek is részt vesznek, hiszen fontos 
szempont, hogy a fogvatartottak közelebb érez-
zék magukhoz a kiadványt. Az elítéltek az újság 
nyomtatásából is kiveszik a részüket, hiszen a lap 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet saját nyomdá-
jában, a Váci Fegyház és Börtönben készül.

Foglalkoztatás

2019-ben is teljesült a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, 
a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának 
megvalósítása és fenntartása.
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elért eredményeik Európa-szerte példaértékűnek 
számítanak. Megalapításukkor a fő cél a rein-
tegráció volt, vagyis a fogvatartottak rendsze-
res életvitelhez, munkához szoktatása, valamint 
a szakmai képzés útján a szabadulás utáni társa-
dalmi beilleszkedésük elősegítése.

Ha a megkötött szerződéseket tevékenységi körön-
ként vizsgáljuk, megállapítható, hogy legnagyobb 
arányban bútorok (iroda-, konyha- és egyéb) kap-
csán került sor szerződéskötésre, azonban 2019-ben 
is jelentős arányt képviselt a ruházati termékekre, 
valamint a mosatási szolgáltatásra vonatkozóan 
megkötött szerződések értéke. 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Hét ipari és négy mezőgazdasági jellegű gazda-
sági társaság tartozik a büntetés-végrehajtás-
hoz. A Bv. Holding Kft. tizenkettedikként abból 
a célból jött létre, hogy a sokrétű feladatok haté-
kony végrehajtását támogassa. A mezőgazdasági 
jellegű kft.-kben gabonatermesztés, szántóföldi 
növénytermesztés, zöldségtermesztés, takar-
mánynövények termesztése, állattenyésztés fo-
lyik, emellett tej- és hústermékek előállítása. Az 
ipari jellegű gazdasági társaságok textilipari, bú-
torgyártó, könnyű-, vegyes-, fém- és papíripari 
profillal működnek.

A bv. gazdasági társaságok számos változáson, 
fejlődésen mentek keresztül megalakulásuk óta, 
hogy fő tevékenységüket, a fogvatartotti munkál-
tatást egyre nagyobb létszámmal és egyre széle-
sedő tevékenységi körben végezhessék, amelyben 
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A távfelügyeleti tevékenység biztosításához 1 100 
darab új távfelügyeleti eszköz került beszerzésre. 
Ezzel az eszközök darabszáma 2019-re összesen 
1 630-ra növekedett. Ezen eszközök szállítását 
követően nemcsak a reintegrációs őrizet biztosí-
tása, hanem a munkáltatás távfelügyeleti eszkö-
zökkel történő végrehajtása is támogatható lett.

Informatikai részről a 2019-es év kulcsfontosságú 
feladata az 1063/2019. (II. 25.) Korm. határozat 
alapján a büntetés-végrehajtási szervek statikus 
és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztése, 
projekt tervezése, szervezése és végrehajtása volt. 
Ennek keretében 11 büntetés-végrehajtási inté-
zetben megújult a biztonsági kamerarendszer, és 
egyéb biztonságtechnikai eszközök beszerzésé-
re is sor került (csomagvizsgáló berendezések, 
fémkereső kapuk és kézi fémkereső készülékek, 
EDR rádiók). 

Országosan kibővítésre került a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezetben működő távmeghallgatás 
rendszere. Az eddigi tapasztalatok alapján folya-
matosan emelkedik az eszközök kihasználtsága.

Ipari
társaságok

1,4%37,0% 61,6% 72,9% 27,1%

Mezőgazdasági
társaságok

ExportSzabad piac Központi ellátás

A társaságok árbevételének megoszlása ágazatonként

venni az elmaradott településeken a munkahelyek 
teremtésében, valamint a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódóan létrehozott üzemek működésének 
eredményesebbé tételében.

GAZDÁLKODÁS 

A bv. gazdasági társaságok árbevételének meg-
oszlását vizsgálva megállapítható, hogy a koráb-
bi évekhez hasonlóan a központi ellátásból szár-
mazó árbevétel az ipari társaságok esetében több 
mint kétszerese a mezőgazdasági társaságok ada-
tának. Az ipari társaságok vonatkozásában ex-
port árbevétel is megjelenik.

Sikeres gazdálkodásuknak köszönhetően beruhá-
zásokat hajtottak végre a gazdasági eredmények 
további javítása céljából, új tevékenységeket in-
dítottak, mindemellett bővítették partneri kap-
csolataikat is.

A munkáltatás biztonsági feltételeinek növelése 
tovább folytatódott a 2019. évben, ennek keretében 
biztonságtechnikai fejlesztések valósultak meg.

Az év során a büntetés-végrehajtás kiemelt sze-
repet kapott az elmaradott kistérségek felzárkóz-
tatásával kapcsolatban. A Magyarország egyes 
területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csök-
kentése érdekében szükséges fejlesztési program 
kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. ha-
tározat alapján a Bv. Holding Kft. irányításával a 
gazdasági társaságok kidolgozták azokat a prog-
ramokat, amelyekkel hatékonyan részt tudnak 

Informatikai tevékenység

Folyamatosan emelkedik 
a távmeghallgatási eszközök 
kihasználtsága.
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Átdolgozásra és kiadásra került a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet Beruházási Szabályzata, valamint 
megindult a koncepcionális biztonságtechnikai 
fejlesztés első üteme. A kivitelezés előkészülete-
ként az érintett büntetés-végrehajtási intézetek 
tekintetében kidolgozásra kerültek a kapcsolódó 
építészeti felújítások műszaki tartalmai.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Magyarország Kormánya határozatban döntött 
a büntetés-végrehajtási szervek modern bizton-
ságtechnikai fejlesztéséről, amelyhez egyszeri 
jelleggel 2 700 millió forint került biztosításra. 
A szakterületek eszközellátottsága megfelelő, az 
amortizációs cserék tovább folytatódtak. Az újon-
nan létesült Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet első 
felszerelése szintén megtörtént.

Műszaki beruházások

Határidőben került átadásra a – fogvatartotti 
munkáltatással épített és felszerelt – 
Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet.
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ÁLLOMÁNYI RUHÁZAT

Az újonnan felszerelő állomány alapellátása, vala-
mint az alapellátás kiegészítése érdekében mintegy 
100 millió forint értékben biztosítottunk ruházati 
termékeket, valamint az év során munka- és vé-
dőruházat beszerzésére került sor 5 millió forint 
értékben.

Az év során a Belügyminisztérium irányításá-
val zajlott az elektronikus járműkövető rendszer 
(JKR) beszerelése a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zet meghatározott gépjárműveibe, valamint ok-
tatások megtartására, a chipek és leolvasók ki-
osztására is sor került. 

A gépjármű-amortizációs csere keretein belül fris-
sült az ügyintézői személygépjármű-flotta, a kis 
áruszállító gépjárműflotta, valamint beszerzésre 
került elektromos személygépjármű is.

A fogvatartotti munkáltatás segítségével épü-
lő, tervezetten 194 ágyas új intézmény országos 
szinten, büntetés-végrehajtási viszonyok között 
biztosítja majd a fogvatartottak kórházi ellátását 
és járóbeteg-szakellátását.

Az új egészségügyi intézmény épületeinek külső 
és belső kialakításában részt vevő fogvatartottak 
a munkálatok elvégzéséhez szükséges szakképe-
sítést a hazai börtönökben szerezték meg. A bv. 
gazdasági társaságoknak köszönhetően a felsze-
relési tárgyak jelentős részének gyártása a belső 
ellátás keretében valósul meg.

A személyi állomány elhelyezési körülményei-
nek javítása céljából megkezdődtek a Bosnyák, a 
Dal, és a Venyige utcai szállóépületek teljes körű 
felújításával kapcsolatos előkészítő munkálatok. 
A munkakörülmények javítása érdekében felújí-
tásra kerültek a BvOP egyes belső terei.

GÉPJÁRMŰÁLLOMÁNY

Többfunkciós autóbuszok beszerzésére vonatko-
zó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatadójával 
kötött szerződés alapján 7 darab személyszállí-
tó és 11 darab fogvatartott-szállító autóbusz ke-
rült beszerzésre, amelyek megkülönböztető jel-
zéssel és EDR rádióval felszerelten, továbbá az új 
arculat szerinti fényvisszaverő dekorálással ke-
rültek átadásra.

A főzőkonyha-fejlesztések 2019. évi ütemezett 
végrehajtásának eredményeként megújításra ke-
rülnek a nagykonyhai berendezések és a hozzá-
juk kapcsolódó infrastrukturális egységek, vala-
mint a főzőkonyhák gépészete. A főzőkonyhák 
fejlesztése a hatósági elvárásoknak megfelelően, 
magas szinten biztosítja a közel 17 ezer fogvatar-
tott, valamint a személyi állomány ellátását. A fel-
újítások a főzési kapacitások jelentős bővülését 
is eredményezik, a megnövekedett élelmiszerbiz-
tonsági feltételek biztosítása mellett.

A korábban megkezdett bástyafal- és homlokzat-
rekonstrukció 2019-ben is folytatódott.

Berettyóújfaluban – várhatóan 2020 végén – nyit-
ja meg kapuit az új Büntetés-végrehajtási Egész-
ségügyi Központ, mely mintegy 220 munkahelyet 
teremt a városban.

2019-ben többfunkciós 
autóbuszok beszerzésére 
került sor.
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2019. január 8.
Év eleji áldás
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben immár évek 
óta hagyomány, hogy az új évet, az új kezdetet 
áldással kezdjék. A fogvatartottak és a személyi 
állomány is örömmel fogadta január 8-án Zolcsák 
Miklós görögkatolikus plébánost, aki megszen-
telte a zárkákat, az irodákat és az imatermet.

2019. január 11.
Befejeződött a Bosnyák utcai 
őri szálló felújítása 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Európai uniós támogatásból befejeződött a Fő-
városi Büntetés-végrehajtási Intézet Bosnyák 
utcai őri szállójának felújítása. A hőtechnikai 
adottságok javítása mellett 12 kW összteljesít-
ményű napelem erőmű létesítése, energiahaté-
konysági munkálatok és több épület tetőszerke-
zetének javítása valósult meg. Az őri szálló épü-
leteinek nyílászárócseréje, valamint hőszigete-
lése is megtörtént.

2019. január 11.
A doni áttörés 76. évfordulójára 
emlékeztünk
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az emlékbeszédet a szervező, dr. Kövér István, 
a Recski Szövetség országos elnökségi tagja, 
a nyugat-dunántúli szervezet elnöke tartotta. 

A pápai keresztet megáldotta, s az ünnepi szent-
misét bemutatta dr. Székely János megyéspüs-
pök. A Szombathelyi Országos Bv. Intézet – mint 
minden évben – tisztelgett és elhelyezte a ke-
gyelet mécsesét és egy szál virágot a hős kato-
nák emlékére.

2019. január 16.
Az év első toborzása Makón 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Bűnmegelőzési napon tartottak előadást a Sze-
gedi Fegyház és Börtön dolgozói. A Makói Rend-
őrkapitányság meghívására január 16-án Makón, 
a Galamb József Szakgimnázium és Szakközép-
iskolában közös rendvédelmi napon ismerkedtek 
a végzős hallgatók a Szegedi Fegyház és Börtön 
életével, a biztonsági felügyelők munkájával.

2019. január 16.
A büntetés-végrehajtással 
hajrázott a Murder című kiállítás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A „Murder – A Gyilkos Tárlat” című kiállítás 
az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait 
mutatja be, január 16-tól azonban – a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságának köszön-
hetően – az is kiderült, hogy elfogásuk után mi 
történik a legborzalmasabb bűntetteket elköve-
tőkkel. Január 16-tól exkluzív tartalommal bő-
vült a népszerű „Murder" című kiállítás, amelyet 
a tárlat szervezőinek és a Büntetés-végrehajtás 

Krónika
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Országos Parancsnokságának együttműködése 
tett lehetővé. A tárlat egy hónapra befogadta a 
sátoraljaújhelyi börtönmúzeum kiállítási eszközeit, 
folyamatosan vetítette a BvOP ismeretterjesztő 
filmjét és péntekenként tematikus előadásokkal 
mutatott valós képet a hazai büntetés-végrehaj-
tás egészéről, valamint az életfogytiglanra ítélt 
fogvatartottak mindennapjairól.

2019. január 18.
A Magyar Kultúra Lovagjává 
avatták Farkas József 
bv. alezredest 
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A  Budapesti Fegyház és Börtön büntetés-végre-
hajtási csoportvezetője „A közművelődés fejleszté-
sért” végzett tevékenységéért részesült a rangos 
civil elismerésben. A Kultúra Lovagja cím átadá-
sára 2019. január 18-án, a Magyar Kultúra Nap-
ja Gálán került sor. A ceremónia keretében Far-

2019. január 21.
Református kórus látogatása 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ 
ÉS BÖRTÖN

A Sárospataki Református Kollégium tanulói 
emlékezetessé tették a sátoraljaújhelyi intézet 
adventi időszakát, mivel a református oktatási 
intézet 60 tagú kamarakórusa lépett fel, min-
den szólamban 5-7 taggal. Az adventi szolgá-
lat célja az volt, hogy örömhírt vigyenek és ta-
núságot tegyenek Istenről és a zene szeretetéről 
a fogvatartottaknak.

2019. január 25.
Folytatódik Zserbó kiképzése 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Váci Fegyház és Börtönben szolgálatot teljesí-
tő, Zserbó névre hallgató németjuhász már nyolc 
hónapos. Másfél éves koráig Tökölön előképzés-
ben vesz részt. Munkáját kifogástalanul végzi, 
az akadályokat ügyesen veszi. Az őrző-védő ku-
tyák jelenléte a büntetés-végrehajtási intézetek-
ben a biztonság érdekében fontos, de egyre na-
gyobb hangsúlyt kap a megelőzési és felderítési 
tevékenység során a kábítószer-kereső és nyom-
követő kutyák szerepe is.

kas József bv. alezredes neve is bekerült a Kultú-
ra Lovagjai Aranykönyvébe.

2019. január 20.
Újévi koncert a Fővárosi  
Bv. Intézet II. objektumában 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Január 20-án a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa szervezésében megkezdődött az 
Ökumenikus Imahét, mely egy zenés istentiszte-
let keretein belül a Fővárosi Bv. Intézet II. objek-
tumába is eljutott. Az istentiszteletet követően 
a Magyar Testvéri Börtöntársaság missziós mun-
katársait Kertész János bv. alezredes úr, a II. ob-
jektum parancsnokhelyettese tájékoztatta az in-
tézeti vallásgyakorlás hétköznapjairól, valamint 
a jövőbeni együttműködés további lehetőségeiről.

2019. január 30.
Pályaorientációs napon jártunk 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A karcagi Szentannai Sámuel Középiskola és 
Kollégium meghívása alapján részt vett a ja-
nuár 30-án megrendezett pályaorientációs na-
pon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet. A 150 végzős diák részére 
ezen a pályaorientációs napon két kolléga tartott 
tájékoztatót a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
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munkájáról, alapfeladatairól és céljairól, valamint 
a büntetés-végrehajtás soraiba történő felvételi 
eljárásról, a betölthető munkakörökről, a tovább-
tanulási lehetőségekről.

2019. január 30.
Finkey Ferencre emlékeztek 
halálának 70. évfordulóján
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ 
ÉS BÖRTÖN

Finkey Ferenc (1870-1949) – a magyar jog- és 
börtönügyi tudomány kiemelkedő képviselője – 
halálának 70. évfordulójára gyűltek össze janu-
ár 30-án a sárospataki református temetőben 
az igazságszolgáltatás mindhárom ágának kép-
viselői, továbbá a Református Kollégium elöljá-
rói, hogy leróják tiszteletüket.

2019. február 12.
Ismeretterjesztő kampány és 
börtönügyi konferencia az ezer- 
éves büntetés-végrehajtásról 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A 2019. év elején, február 12-én az „Ezer év ha-
zánk és szakmánk történetében” című tudomá-
nyos konferenciával vette kezdetét a Büntetés-
végrehajtási Szervezet által a Szent Adorján Mil-
lenniumi Emlékév (1019-2019) alkalmából meg-
rendezett konferenciasorozat. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán tartott tanácskozást követően háromnapos 
interaktív ismeretterjesztő programsorozat is 
indult, melynek célja az volt, hogy bemutas-
sa a Büntetés-végrehajtási Szervezet feladata-
it, céljait, eredményeit, és hogy növelje annak 
társadalmi elismertségét. A konferenciasorozat 
nyitóeseményén előadott Schmehl János bv. ve-
zérőrnagy (az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese), Prof. Dr. Mezey Barna 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiak-
ban: ELTE), tanszékvezető egyetemi tanár), Prof. 
Dr. Gellér Balázs (ELTE, tanszékvezető egyetemi 
tanár), Dr. Lőrincz József (ELTE, címzetes egye-

2019. február 6.

Nemzetközi fesztivál 
versenyprogramjában 
„A fegyházlelkész”

SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az 5. BIDF (Budapesti Nemzetközi Dokumen-
tumfilm Fesztivál) versenyfilmjeként mutatták 
be a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön lelkészé-
ről, Butsy Lajos atyáról készült dokumentum-
filmet. A közönség a telt házas díszbemutatón 
láthatta először a filmet.

2019. február 9.
A HAZA-Járók a Gödöllői-
dombságban bizonyítottak
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön és a Sop-
ronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. támogatásá-
val a börtön és a kft. személyi állományából és 
családtagjaikból álló HAZA-Járó csapat a Téli 
Margita túrán vett részt. 

temi tanár), Dr. Estók József (Magyar Börtönügyi 
Társaság, történeti szekcióvezető), Kopcsik Ká-
roly bv. dandártábornok (Váci Fegyház és Börtön, 
parancsnok) és Várkonyi Zsolt Kristóf (Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnokság, Hiva-
tal, Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály, 
főosztályvezető). Az eseményen többek között 
olyan témák kerültek bemutatásra, mint a hazai 
börtönügy története, a szabadságvesztés-bün-
tetés helye és szerepe a szankciórendszerben, 
a börtönügy jelenlegi szakmai arculatának kiala-

kulása, a büntetés-végrehajtás szervezetrendsze-
re, a Büntetés-végrehajtási Szervezet megújulá-
sának áttekintése, valamint a Kiskunhalasi Or-
szágos Büntetés-végrehajtási intézet építése és 
a Büntetés-végrehajtási Szervezetet érintő tu-
dományos kutatások hasznosulása.
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2019. február 13.
Sakkbajnokság  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2019. évi Sakk-
bajnokságának Országos Döntője 2019. február 13-
án került megrendezésre a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja Újhegyi úti telephelyén. Az Országos 
Döntő a 6 régió győztes csapatai részvételével, 
egyéni indulókkal összesen 29 nevezővel került 
megrendezésre.
Csapateredmények:
1. helyezett: Márianosztrai Fegyház és Börtön 
2. helyezett: Állampusztai Országos Bv. Intézet 
3. helyezett: Büntetés-végrehajtás Országos Pa-

rancsnoksága 
4. helyezett: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. 

Intézet 
5. helyezett: Közép-Dunántúli Országos Bv. In-

tézet 
6. helyezett: Veszprém Megyei Bv. Intézet

meghirdetésre a fogvatartottak között. A fog-
vatartottak hét napon át napi hat órában dol-
goztak, így összességében kétszáztíz óra alatt 
szépült meg a tornaterem.

2019. február 21.
Megújult pihenőhelyiséget 
használhatnak a balassagyarmati 
börtön dolgozói 
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Február második felében vehették birtokba a kol-
légák a megújult pihenőhelyiséget, melyben az 
egészség jegyében felújított finn szauna, infra-
szauna és egy sófal is helyet kapott. Megújult 
a helyiség járófelülete, új burkolatot kaptak az 
oldalfalak és a mennyezet is. A kikapcsolódást 
színterápiás világítás teszi teljessé. A mintegy 
45 négyzetméteren megújult helyiség fogva-
tartotti munkaerő bevonásával készülhetett el.

2019. február 14.
Kammerer Zoltán 
volt az intézet vendége 
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A háromszoros olimpiai és háromszoros világ-
bajnok kajakozó, Kammerer Zoltán látogatott el 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönbe, hogy a 
reintegráció jegyében tartson előadást a fogva-
tartottak számára. Kammerer Zoltán olimpikon 
örömmel vállalta a látogatást, hogy sportkarri-
erjének és magánéletének szép és kevésbé szép 
állomásairól is beszéljen a fogvatartottaknak.

2019. február 20.
A rendőrség tornaterme volt 
a jóvátételi program helyszíne 
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság fel-
kérésének eleget téve jóvátételi munka került 

2019. február 22.
Új börtönt adott át a 
belügyminiszter 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kevesebb mint öt hónap alatt készült el a Kis-
kunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet, amelyet február 22-én adott át dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter. A korábbi menekült-
ügyi őrzött befogadóközpont átalakításával lét-
rejött, 472 fő befogadására alkalmas börtönben 
az elítéltek elhelyezése az európai börtönnor-
máknak is minden tekintetben megfelel. A be-
ruházás fogvatartotti munkaerő bevonásával 
történt: az épületek külső és belső átalakításá-
ban olyan elítéltek vettek részt, akik a munká-
latok elvégzéséhez szükséges szakképesítést és 
a gyakorlati tapasztalatokat már a börtönben 
szerezték meg. Így a kivitelezés egy része, a 
bontás, a kőműves- és a villanyszerelési munkák, 
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a kerítésépítés, valamint a börtön felszerelése, 
úgymint a zárkaajtók, a rácsok, a kilátásgát-
lók, a zárkaszekrények és az ágyak gyártása a 
büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainál 
foglalkoztatott, illetve a területre áthelyezett 
fogvatartottak munkáltatásával valósult meg.
 

2019. február 25.
Közösségi Foglalkoztató 
megnyitója Szolnokon
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksága közösen indítot-
ta el a 4,2 milliárd forint európai uniós, visz-
sza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 
2020 nyaráig tartó EFOP-1.3.3-16-2016-00001 
azonosító számú, „Fogvatartottak reintegráci-
ója” című projektet, melynek keretében február 
25-én Közösségi Foglalkoztató nyílt Szolnokon.

2019. február 26.
Látogatócsoport fogadása 
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Pécsi Tudományegyetem tizennégy fős dele-
gációját fogadta a Pálhalmai Országos Bv. Inté-
zet február 26-án. A delegáció a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezet struktúráját, fő feladatait, 
valamint a bernátkúti és a mélykúti alegységek 
szakmai tevékenységét ismerhette meg, illetve 
bepillanthatott az intézet fogvatartási részle-
gének és a biztonsági szakterület munkájának 
egy-egy részletébe.

2019. február 26.
Együttműködésben 
a Vöröskereszttel
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Nagy István bv. alezredes, a Somogy Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet parancsnoka és  Dr. Só-
tonyi Tiborné, a Magyar Vöröskereszt Somogy 
Megyei Szervezete megyei igazgatója együttmű-
ködési megállapodást írt alá február 26-án. 

2019. február 28.
Családi Döntéshozó 
Csoportkonferencia
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Február 28-án került megrendezésre a Győr-
Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben az első Családi Döntéshozó Csoport-
konferencia (CsDCs). A CsDCs során a család 
maga dolgozza ki a tennivalókat, és ilyenkor 
a szakemberek csak addig vannak jelen, amíg 
megosztják a döntésekhez szükséges fontos 
információkat. Az a fontos, hogy olyan terv, 
megoldás szülessen, amiért mindenki szívesen 
vállal felelősséget, és ami segíti a sérelmek jó-
vátételét, a kapcsolatok helyreállítását és egy 
sikeresebb jövő megalapozását.

2019. február 28.
Futás a bajtársakkal
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Kolostorok és Kertek adott ismét helyszínt a 
„Day Run” rendezvényének, ahol a megye fegy-
veres testületei barátságos versenyben méret-
ték meg magukat. A „Day Run” a Nemzetközi 
Katonai Sporttanács (CISM) kezdeményezé-
sére indult a világ számos országában hódító 
útjára, fő mondanivalója a „Barátság a spor-
ton keresztül”. Ahogy az eddigi években, úgy 
2019-ben is részt vettek az eseményen a helyi 
katonai szervezetek, a rendőrség, a katasztró-
favédelem, a büntetés-végrehajtás és a NAV 
megyei képviselői.
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2019. március 7.
Fotótárlat érkezett a börtönbe
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Németh Attila Károly fotóművész negyedik so-
rozatának ad otthont a veszprémi börtön aulá-
ja. 2019-ben a rendhagyó nőnapi program kezdő 
eseménye volt az a kiállításmegnyitó, amely-
nek keretében a művész a személyes élményei 
által inspirált fotói közül válogatott műveit le-
hetett megtekinteni.
 

2019. március 8.
Czutor Zoltán, a Belmondo 
frontembere köszöntötte 
a nőket Szegeden 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2019. március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon Czutor 
Zoltán, a Belmondo zenekar frontembere éne-
kelt a Szegedi Fegyház és Börtön dísztermé-
ben. Az ország egyik legszigorúbb fegyintézet-
ében napjainkban a dolgozók harmada nő, van 
közöttük biztonsági felügyelő, reintegrációs 
tiszt, szociális segédelőadó, ápolónő, titkárnő, 
orvos és gazdasági szakember. Tikász Sándor 
bv. dandártábornok, intézetparancsnok ünnepi 
köszöntőjében elmondta, hogy nagyra becsüli 
a hölgydolgozók pontosságát, megbízhatósá-
gát és precizitását, családösszetartó szerepét.

2019. március 13.
Mentők életét mentette meg 
a bátor fegyőr
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet munkatársai 
éppen fogvatartottat szállítottak orvosi vizs-
gálatra a megyei kecskeméti kórházba márci-
us 13-án, amikor a rabszállítóból észrevették, 
hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársait 
egy rájuk támadó férfi késsel fenyegeti. A rab-
szállítást végző Bíró Tamás bv. főtörzsőrmes-
ter gondolkodás nélkül a mentősök segítségére 
sietett. A láthatóan zavart mentális állapotban 
lévő férfi ekkor a felügyelőre támadt, aki gu-
mibottal kiütötte a kést a férfi kezéből, majd 
a földre vitte. Az eset során a személyi állo-
mányi tag lélekjelenlétének és profizmusának 
köszönhetően senki sem sérült meg. 

2019. február 28.
Börtönmúzeum 
és a KultúrBónusz 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Ok-
tatási és Módszertani Központ a „Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek” című kiemelt 
projekt keretében, „KultúrBónusz” munkacím-
mel nagyszabású kísérleti programot indított az 
Észak-magyarországi régióban, a 2018/2019-es 
iskolai tanévben, valamint a 2019/2020-as tanév 
első félévében, melyhez a Magyar Büntetés-vég-
rehajtás Múzeumi Kiállítóhelye is csatlakozott. 
A program résztvevőiként hátrányos helyzetű 
településeken működő általános és középisko-
lák, valamint a régió múzeumai regisztrálhattak 
annak érdekében, hogy tanórán kívüli, élmény-
szerű kompetenciafejlesztés valósulhasson meg 
a múzeumok bevonásával. 

2019. március 5.
Beköltöztek az új körletrészre 
a fogvatartottak 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az intézet solti objektumában a 2018. év de-
cember elején adták át az új építésű „F” jelű 

körletrészt. Az utolsó munkálatok és a beren-
dezés után megkezdődött a kiválasztás és feb-
ruár elején beköltöztek az első fogvatartottak 
a körletre.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 

ÉVKÖNYV 2019 | KRÓNIKA

48 49



2019. március 13.
Országos asztalitenisz-bajnokság 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Asztalite-
nisz-Bajnokságának országos döntője a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Tovább-
képzési és Rehabilitációs Központja szervezé-
sében került megrendezésre.
A versenyen 6 csapat vett részt, a helyezések 
így alakultak:
1. helyezett: Pálhalmai Országos Bv. Intézet
2. helyezett: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Bv. Intézet
3. helyezett: Tököli Országos Bv. Intézet
4. helyezett: Budapesti Fegyház és Börtön
5. helyezett: Állampusztai Országos Bv. Intézet
6. helyezett: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
 

2019. március 13.
Ismét sikeres országos 
razzia a börtönökben 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A 2018. évben indult biztonsági vizsgálatokat 
követően a Büntetés-végrehajtási Szervezet új-
ból összehangolt ellenőrzést tartott március 13-

án valamennyi hazai büntetés-végrehajtási in-
tézetben. A Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága által irányított akcióban a bün-
tetés-végrehajtás szakemberei több mint 4 500 
zárkát és közel 17 ezer fogvatartottat vizsgál-
tak át az úgynevezett tiltott tárgyak felkuta-
tása céljából. A BvOP felkérésére az ellenőrzés-
ben most is részt vettek a Készenléti Rendőrség 
munkatársai és a rendőrség kutyás szolgálata 
is segített a feladat végrehajtásában. 

 
2019. március 14.
Regionális szakmai értekezlet 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Három megye öt intézete vett részt az Állam-
pusztán megrendezett szakmai értekezleten, 
melyet a fogvatartási és a biztonsági szakte-
rületet érintő témakörben rendeztek. Az „Egy-
ségesség, eredményesség, erőszakmentesség – 

szakmai célkitűzések a visszaesési kockázatok 
csökkentése, és az egymás sérelmére elkövetett 
fogvatartotti cselekmények visszaszorítása 
érdekében” című regionális szakmai napon az 
érintett szakterületek képviselői hallhattak 
előadásokat. 

 
2019. március 14.
Fogvatartottak dolgoztak 
a Petőfi téren
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hagyomány már, hogy a nagyobb ünnepek előtt 
a fogvatartottak teszik rendbe az ünnepségek 
helyszíneit. Az elítéltek ezúttal parkgondozói 
munkálatokat végeztek a Petőfi téren, hogy 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra 
való megemlékezés alkalmából tartott ünnep-
ség méltó helyszínévé tegyék azt.

2019. március 18.
Rablást akadályozott meg 
munkatársunk
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Bátorságból és emberségből is példát mutatott 
a BUFA Kft. munkáltatási felügyelője, amikor 
egy idős ember segítségére sietett. Egy szolgá-
laton kívüli bv. zászlós arra lett figyelmes, hogy 
egy fiatal férfi egy idős urat bántalmaz a Vaj-
da Péter utcában. Holopcev Tamás bv. zászlós 
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elítéltekkel. Gyümölcsoltó Boldogasszony nap-
ján a misét Dr. Beer Miklós váci megyéspüs-
pök celebrálta.

2019. március 26.
„Így is lehet…” 
bőrdíszműves kiállítás
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma mint képzőintézet 
által megrendezésre került a népi bőrdíszműves 
képzésen részt vevő fogvatartottak által készí-
tett termékek kiállítása.

2019. március 28-29.
Ecsetet ragadtak  
a fogvatartottak
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A nyíregyházi mentőállomás március 28-án és 
29-én jóvátételi munkalehetőséget biztosított 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben jogerős büntetést töl-
tő fogvatartottak részére.

azonnal megállt, az autójából kiugrott és a csa-
varhúzóval fenyegetőző támadót felszólítot-
ta, hogy hagyja abba a cselekményét. Az ag-
resszív férfi – aki pénzt követelt az idős úrtól 
– a kollégánkat is megfenyegette, aki közölte 
vele, hogy büntetés-végrehajtási zászlós és hív-
ja a rendőröket. A támadó ekkor úgy döntött, 
hogy elmenekül a helyszínről, azonban nem 
volt szerencséje, mert a bv-s személyi állomá-
nyi tag élettársa a parkoló autóból fényképet 
készített róla és ennek köszönhetően a kiérke-
ző rendőrök rövid időn belül elfogták.

2019. március 19.
Jóvátétel a „TeSzedd” 
országos akció keretében 
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
fogvatartottjai a „TeSzedd” országos szemét-

gyűjtési akció keretében jóvátételi programon 
vettek részt Gyulán. Március 19-én a Békés Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8 fogvatar-
tottja tisztította meg a gyulai Külső Törökzu-
gi lakótelepet és környékét.

2019. március 25.
Együtt imádkoztak 
a Mécses Szeretetszolgálat tagjai 
az elítéltekkel 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Böjti Imanap volt a Szegedi Fegyház és Börtön 
dísztermében március 25-én, amelyen a Mécses 
Levelező Szolgálat tagjai együtt imádkoztak az 
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2019. március 29.
Re-Akció 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Országos Interaktív bűnmegelőzési program ér-
kezett a zalai megyeszékhelyre. A zalaegerszegi 
Széchenyi István Szakgimnázium és Szakiskola 
adott otthont a Re-Akció elnevezésű, Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács szervezésében megvaló-
suló, komplex ismeretátadást nyújtó bűnmeg-
előzési programnak. Az eseményen a rendvé-
delmi szervek (rendőrség, büntetés-végrehajtás, 
katasztrófavédelem), az Országos Mentőszolgá-
lat, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
munkatársai vettek részt.

2019. március 29.
A V4 országok és Ausztria 
börtönvezetői tanulmányozták 
a magyar fogvatartotti 
foglalkoztatást 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Magyarországra érkezett az Osztrák Köztár-
saság és a Visegrádi Négyek országainak bün-
tetés-végrehajtási szakmai delegációja, hogy 
megismerjék az Európa-szerte példaértékűnek 
számító hazai elítélt-foglalkoztatást, valamint 
a február 22-én átadott Kiskunhalasi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetet, amely ma ha-
zánk legmodernebb börtöne.
 

2019. április 2.
„A humán tudományok a 
reintegráció sikeréért” című 
konferencia
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az ünnepi konferenciasorozat következő állo-
mása a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara volt, ahol 2019. április 2-án 
„A humán tudományok a reintegráció sikeré-
ért” címmel került sor a Millenniumi Év má-
sodik konferenciájára. A tanácskozáson Tikász 
Sándor bv. dandártábornok (Szegedi Fegyház 
és Börtön, parancsnok), Dr. Juhász Zsuzsanna 
(egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudomá-
nyok Intézete), Dr. Éles Éva ny. bv. alezredes, 

Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes (Bács-Kiskun Me-
gyei Bv. Intézet, parancsnok), Dr. Visontai-
Szabó Katalin (egyetemi adjunktus, Szegedi 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi 
Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék), va-
lamint Dr. Huszár László c. bv. dandártábornok 
(osztályvezető, Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága) tartott előadást. A konferenci-
án szó volt többek között a Szegedi Fegyház és 
Börtön reintegrációs tevékenységeiről, egész-
ségügyről és börtönkörnyezetről, a fogvatartot-
takkal összefüggő pszichológiai feladatokról, a 
Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet anya-gyermek 
körletéről, a börtönben fogvatartottak család-
tagjainak speciális helyzetéről és a büntetés-
végrehajtás társtudományairól.
 

2019. április 4.
Tűzvédelmi gyakorlat 
a börtönben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Közös együttműködési gyakorlatot hajtott vég-
re a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és 
a büntetés-végrehajtás állománya a Budapesti 
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2019. április 9-11.
Műveleti csoportok 
nemzetközi találkozója
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön szerve-
zésében április 9-től 11-ig az Észak-Magyaror-
szági régió büntetés-végrehajtási intézeteinek 
műveleti csoportjai kaptak kiképzést. A hazai 
műveleti csoportok legjobb gyakorlatait bemu-
tató nemzetközi találkozóján a szlovákiai és a 
lengyelországi intézetek műveleti csoportjának 
tagjai vettek részt. 

2019. április 10.
Terepfutás 
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet 12 fős csapat-
tal vett részt a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zet 2019. évi Országos Terepfutó Bajnokságán. 
Már hagyományosan a márianosztrai lőtér adott 

helyszínt a versenynek. Az eredményhirdetés 
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet végső sikerét 
hozta. A második a Váci Fegyház és Börtön, a 
harmadik pedig az Állampusztai Országos Bv. 
Intézet csapata lett.

Fegyház és Börtönben. A gyakorlatot követően 
a katasztrófavédelem szakemberei és a bünte-
tés-végrehajtás munkatársai közösen elemez-
ték az eseményeket, mindkét fél eredményes-
nek értékelte a feladatok végrehajtását.

2019. április 4.
Bepillantás a zárt falak mögé
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A „Nyitott bíróság" program keretében a Mar-
cali Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai ismer-
kedtek meg a büntetés-végrehajtással április 
4-én a kaposvári börtönben. A program Nagy 
István bv. alezredes, intézetparancsnok előadá-
sával kezdődött, aki bemutatta a magyar Bünte-

tés-végrehajtási Szervezet tevékenységi körét, 
intézményeit, valamint a bv. intézetben zajló 
szakmai munkát. A prezentáció után az EFOP-
1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú „Fogva-
tartottak reintegrációja” című kiemelt projekt 
jóvátételi programja keretében két fogvatar-
tott bűnmegelőzési céllal tartott rövid előadást.

2019. április 9.
Állásbörze – Karriernap 
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet részt vett a 
Dunaújvárosi Egyetem szervezésében 2019. áp-
rilis 9-én megtartott állásbörzén és karrierna-
pon. Az intézet munkatársai a rendezvényen 
kiállítóstandnál várták a leendő, elkötelezett 
rendészeti kollégákat.
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2019. április 15.
Püspöki szentmise
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Április 15-én, nagyhétfőn a Zala Megyei Bv. 
Intézet vendége volt Dr. Székely János szom-
bathelyi megyéspüspök, aki Gyöngyös Balázs 
börtönlelkésszel együtt celebrált szentmisét 
a fogvatartottaknak.

2019. április 17.
Elítéltek dolgoztak az idősekért
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Platán Hetényegyházi Idősek Otthonában 2019. 
április 17-én munkáját önkéntesen felajánlva 
dolgozott 12 kecskeméti elítélt. Kertet rendez-

tek, parkot szépítettek, ezáltal teremtettek az 
otthon lakóinak rendezett, szép környezetet.

2019. április 17.
„ A rács két oldalán –  
Fogvatartók és fogvatartottak” 
– kiállítás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A dunaújvárosi Intercisa Múzeum folytatta 2015-
ben megkezdett kiállítás sorozatát. Az elmúlt 
években bemutatásra került számos rendvédel-
mi szerv története és működése. 2019. április 
17-én megnyílt a múzeum új időszaki kiállítá-
sa „A rács két oldalán – Fogvatartók és fogva-
tartottak” címmel, amely a büntetés-végrehaj-
tás történeti és szakmai fejlődését mutatja be.  
A tárlat összeállításában segítséget nyújtott a 

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a Magyar 
Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, a 
Budapesti Fegyház és Börtön és a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága. A kiállításon 
bepillantást nyerhettünk a büntetés-végrehaj-
tás múltjába és jelenébe, megismerkedhettünk 
a mindennapok során alkalmazott eszközökkel, 
a fogvatartottaktól elkobzott és a reintegrációs 
tevékenységhez kapcsolódó különböző tárgyak-
kal. A kiállítás részeként felállított molinótárlat 
a büntetés-végrehajtási intézetek mellett mű-
ködő Kft.-k tevékenységét mutatta be. 

 

2019. április 17.
Elkészült a Hősök Temetője 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással 
adta át Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
az újhelyi hősök temetőjét. A kivitelezési mun-
kákban a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön is 
nagy szerepet vállalt.

2019. április 25.
Szolgálati kutyák 
regionális gyakorlata
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Öt börtön és egy rendőrkapitányság részvéte-
lével régiós szakmai nap került megrendezésre 
Veszprémben a kábítószer-kereső és járőrkutyák, 
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2019. május 6.
Véradás
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Magyar Vöröskereszt és a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet egészségügyi osz-
tálya közös szervezésében a személyi állomány 
tagjainak ismét lehetősége nyílt beteg ember-
társaikon segíteni véradás formájában.

2019. május 9.
Arany- és ezüstérmes helyezés a 
II. Rendész kupán
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megrendezésre került a II. Rendész kupa kere-
tein belül az I. Küzdősport verseny, melyen a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-vég-

rehajtási Intézet két kollégája is dobogós helye-
zést ért el. A versenynek a Magyar Honvédség 
Katonai Rendészeti Központ Petőfi Laktanyá-
ja adott otthont. Bartha Szilárd c. bv. főtörzs-
őrmester (-100 kg senior) aranyéremmel, míg 
Csató Balázs bv. törzsőrmester (-100 kg abszo-
lút) ezüstéremmel zárta a versenyt.

2019. május 8.
Zarándoklaton jártunk 
Szentkúton 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet harmadszor 
rendezte meg a személyi állomány országos 
zarándoklatát 2019. május 8-án, a Mátravere-
bély-Szentkúton található Nemzeti Kegyhely-
hez, amelyen 25 büntetés-végrehajtási intézet 
és gazdasági társaság 148 tagja vett részt. A 
zarándoklaton dr. Beer Miklós váci püspök ce-
lebrált szentmisét.

valamint vezetőik számára. A Szombathelyi Or-
szágos Bv. Intézetből, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönből, a Közép-dunántúli Országos Bv. 
Intézetből, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapi-
tányságról és meghívott vendégként a Baranya 
Megyei Bv. Intézetből érkeztek a kollégák négy-
lábú segítőikkel, hogy a hűvös, szeles reggellel 
induló napot gyakorlással töltsék.

2019. április 25.
Emlékplakett a fogvatartottak 
jóvátételeiért
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kór-
ház és Egyetemi Oktatókórház életre keltette a 
Támogatók Társaságát. A Társaság a megalaku-

lása alkalmából szervezett gálavacsora keretében 
mondott köszönetet az elmúlt években kapott 
segítségért, melyet a fogvatartottak nyújtottak 
jóvátételi programok keretében. A Támogatók 
Társasága a bv. intézet parancsnokának, Szeidl 
Tamás bv. ezredes úrnak a gálavacsorán em-
lékplakettet adott át, ezzel is kifejezve háláját,  
köszönetét az egész éves segítségért.

2019. április 30.
„Női elítéltek a társadalom 
peremén”
KISKUNHALASI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A „Női elítéltek a társadalom peremén” című 
szakmai konferenciának adott otthont a Kiskun-
halasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
2019. április 30-án. Az országos konferencia a 
„Női fogvatartottak kezelésének kérdései” al-
címet kapta, tekintettel arra, hogy a női elítél-
tek fogva tartására vonatkozó sajátosságokat 
helyezte előtérbe.
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2019. május 9.
Pályaorientációs események 
májusból
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet kö-
zösségi programokon népszerűsítette a rend-
védelmi pályát az elmúlt hetekben. Az intézet 
környezetében fekvő településeken, valamint a 
falakon belül megszervezett bemutatókon, elő-
adásokon betekintést nyerhettek az érdeklődők 
a szervezet munkájába.

2019. május 13.
Lengyel delegáció 
látogatása Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A lengyelországi Krakkóból érkeztek vendégek 
május 13-án a Szegedi Fegyház és Börtönbe, Wło-
dzimierz Weckowski ezredesnek, a Krakkói Bv. 
Körzet parancsnokának vezetésével.

Négynapos itt tartózkodásuk alatt a Szegedi 
Fegyház és Börtön után ellátogattak az Állam-
pusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet-
be, ahol a mezőgazdaságban dolgozó elítéltek 
munkáltatásával ismerkedtek. Ezt követően út-

juk a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézetbe vezetett, ahol megtekintették az 
anya-gyermek körletet, Gyulán, a Békés Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetben pedig 
az előállítások biztonságának tapasztalatairól 
tájékozódtak.

2019. május 13.
„A büntetés-végrehajtási 
szervezet visszaesés 
csökkentésére irányuló 
tevékenysége, új tendenciák” 
című konferencia
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

„A büntetés-végrehajtási szervezet vissza-
esés csökkentésére irányuló tevékenysége, új 
tendenciák” címmel 2019. május 13-án került 
megrendezésre a Szent Adorján Millenniumi 
Emlékév harmadik konferenciája a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 
ahol az érdeklődők Prof. Dr. Herke Csongor (tan-

székvezető, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar), Kovács Mihály bv. ezredes 
(szolgálatvezető, Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, Fogvatartási Ügyek Szolgálata), 
Prof. Dr. Kőhalmi László (tanszékvezető, Pécsi 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar), 
Somogyvári Mihály bv. alezredes (főosztályve-
zető, Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága, Központi Kivizsgáló és Módszertani 
Intézet), Dr. Varga-Koritár György (címzetes 
egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Ál-
lam- és Jogtudományi Kar) és Nyima Tamás 
bv. ezredes (Szombathelyi Országos Bv. Inté-
zet, parancsnok) előadását hallgathatták meg. 
Az eseményen többek között a letartóztatás 
foganatosítása, a foglalkoztatás jelentősége a 
reintegráció kapcsán, a büntetési rendszer „sebei”, 
a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet 
működése, a büntetés-végrehajtás ügyészi tör-
vényességi felügyelete és jogvédelme, illetve a 
visszaesés megelőzése kapcsán a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet egyes nevelési gyakorlatai 
kerültek részletesebben bemutatásra.

2019. május 13-17.
Nyílt nap a büntetés-végrehajtás 
bemutatására
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, To-
vábbképzési és Rehabilitációs Központja máso-
dik alkalommal szervezett nyílt napot a 2019. 
május 13-17. közötti időszakban, melyre a köz-
szolgálat ágazati képzésben, rendészeti fakultá-
ción tanuló érdeklődő diákokat várták. Alapvető 
célkitűzés volt, hogy a nyílt nap szervezésével 
minél szélesebb körben népszerűsítésre kerüljön 
a büntetés-végrehajtási hivatás a rendvédelmi 
pályát választó fiatalok körében. 

¸

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 

ÉVKÖNYV 2019 | KRÓNIKA

62 63



2019. május 21.
Lengyel delegáció 
ismerkedett az intézettel
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

A Szegedi Fegyház és Börtön lengyelországi 
partnere látogatott az állampusztai bv. inté-
zetbe, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatással 
ismerkedjenek. A lengyelországi bv. szervezet 
munkatársai látogatásuk alkalmával megtekin-
tették a nemrég épült körletrészt. 
 

2019. május 21.
Bűnmegelőzés 
a másik oldal szemszögéből
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
Arany János Műszaki Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája a BRFK VII. kerületi rendőrkapi-
tányságával részt vett az Iskolai Bűnmegelőzési 
Tanácsadói Programban. Ennek keretében há-
rom fogvatartott ismertette meg a hallgatókat 
a saját történetével, tapasztalataival. 

2019. május 22.
Berettyóújfaluban épül 
a büntetés-végrehajtás új 
egészségügyi központja
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kivitelezési fázisba lépett a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet legújabb fejlesztése, elindult 
a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ 
megépítését szolgáló beruházás Berettyóújfalu-
ban. A büntetés-végrehajtás új, 8 167 m2 bruttó 
területű egészségügyi intézménye Berettyóúj-
falu város határában, egy 14 062 m2-es telken 
fog megépülni. Az önkormányzat a beruházás 
megvalósításához a területet átadta, ahol a te-
reprendezést követően elindult az építkezés, 
amely a büntetés-végrehajtás korábbi beruhá-
zásaihoz hasonlóan fogvatartotti munkáltatás 
bevonásával fog megvalósulni.

2019. május 16-19.
Először tartottak 
Tökölön cursillót
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 

2019. május 16-a és 19-e között először rendez-
tek cursillót a tököli Fiatalkorúak Büntetés-vég-
rehajtási Intézetében, melynek célja a résztve-
vők lelki megújulása volt. A négynapos lelki 
tréningen tíz civil munkatárs vett részt. 15 fi-
atallal töltöttek négy napot, akik rendkívül fe-
gyelmezetten, nagy érdeklődéssel vettek részt 
minden programban.

2019. május 17.
Mintazárka átadása 
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Csapó Dániel Szakgimnázium rendészeti kép-
zésen tanuló diákjai számára a bv. intézet és 
az iskola közös munkájának eredményeként 
ünnepi műsorral egybekötve került sor a min-
tazárka átadására a Tolna Megyei Bv. Intézet 
támogatásával.

2019. május 17.
Országos Fekvenyomó Bajnokság
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szer-
vezésében, a Magyar Erőemelő Szövetség közre-
működésével került megrendezésre a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Országos Fekvenyomó 
Bajnoksága a 2019. évi Versenyszabályzatban 
meghatározottak alapján.
A bajnokságon 13 büntetés-végrehajtási szerv 
39 fővel vett részt.
A bajnokság csapateredményei az alábbiak lettek:
1. helyezett: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
2. helyezett: Váci Fegyház és Börtön
3. helyezett: Büntetés-végrehajtás Országos Pa-

rancsnoksága
4. helyezett: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bün-

tetés-végrehajtási Intézet
5. helyezett: Budapesti Fegyház és Börtön
6. helyezett: Állampusztai Országos Büntetés-

végrehajtási Intézet
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2019. május 28.
Felújították a Sóhajok hídját 
Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A főépületből a „Csillag” épületébe vezető lép-
csősort állították helyre 2018 őszétől 2019 ta-
vaszáig, ennek eredményeként májustól ismét 
a Sóhajok hídján vezet az út a börtönbe. A fel-
újítási munkálatokban az intézet háziműhelye is 
közreműködött, elítéltek festették le a lépcsősor 
környezetét és a vaskorlátokat. Közszájon fo-
rog a „Csillagban”, hogy még a börtön átadása 
után, az 1800-as évek végén, amikor a főépület 
neoklasszicista terében székelt az Első Magyar 
Királyi Törvényszék, itt kísérték át az elítélteket 
a tárgyalóteremből rögtön a börtönbe bünte-
tésüket letölteni, és mindenki egy nagy sóhaj-
tással kezdte a hosszú börtönéveket, de azok a 
halálraítéltek is, akiket ezen az átjárón kísér-
tek a börtönből a főépület akasztóudvarára. A 
dolgozók ma is Sóhajok hídjának nevezik ezt 
a lépcsősort, szerintük mindenki mély levegőt 
vesz, ha be-, vagy kilép a börtönből.

2019. május 29.
Fogvatartotti zarándoklat 
Mátraverebély-Szentkútra
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Tizenhat börtön közel 70 fogvatartottja vett 
részt 2019. május 29-én a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksága és a Honvédelmi 
Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség kö-
zös szervezésében immár negyedik alkalommal 
megrendezett különleges vallási rendezvényen, 
az Európában egyedülálló fogvatartotti zarán-
doklaton Mátraverebély-Szentkúton.

2019. május 31.
Toborzás és a büntetés-
végrehajtási tevékenység 
bemutatása a civil lakosság 
részére
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
toborzott és a büntetés-végrehajtási munkát is 
bemutatta a Lánglovagok és Hagyományőrzők 
napja című rendezvényen Bonyhádon. A részt-
vevők nagy érdeklődéssel fogadták a börtön fa-
lai között végzett tevékenységgel kapcsolatos 
információkat, valamint a bv. intézetben elő-

talált tiltott tárgyak gyűjteményét. Fentieken 
túl lehetőség volt a fegyverzeti szakanyagok 
megtekintésére és az IVECO típusú rabszállító 
gépjármű szemrevételezésére, kipróbálására is. 

2019. május 31.
Rendvédelmi nap Veszprémben
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A veszprémi bv. intézet volt 2019-ben a szer-
vezője a megyei rendvédelmi szervek közös be-
mutatójának. A Veszprém megyei rendvédel-
mi szervek közös programjának célja a hivatás 
népszerűsítése mellett az ifjú generáció meg-
szólítása, tájékoztatása és a bűnmegelőzési is-
meretek mélyítése volt.  
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2019. június 1.
Közbiztonsági nap
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

„Minden, ami biztonság Szentlőrincen” mottó-
val került megrendezésre a Közbiztonsági nap 
2019. június 1-jén, amin a Büntetés-végrehaj-
tási Szervezet mellett katonák, rendőrök, kom-
mandósok, tűzoltók, mentősök és polgárőrök 
is részt vettek. A Baranya Megyei Bv. Intézet 
a büntetés-végrehajtás részéről biztosította a 
kiállított rabszállító autót, különböző bilincse-
ket, fémkereső detektort, gumibotokat és ezek 
rendeltetésszerű használatát mutatta be az ér-
deklődőknek. Bemutatkozott Zeusz, szerveze-
tünk szolgálati kutyája.

2019. június 3.
Katasztrófafelszámolási 
együttműködési gyakorlat
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az M35-ös autópályát Debrecennel és Berety-
tyóújfaluval összekötő útszakaszon balesetet 
szimuláltak a Katasztrófavédelem, az Orszá-
gos Mentőszolgálat, a Rendőr-főkapitányság 
és a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtá-

si Intézet munkatársai. A baleset elhárítására 
az Országos Mentőszolgálat 12 fővel, a rend-
őrség 8 fővel, a katasztrófavédelem 25 fővel 
és a büntetés-végrehajtás 10 fővel vonult ki.

Az összesített csapatverseny helyezett inté-
zetei az alábbiak lettek:
1. helyezett csapat: Miskolc,
2. helyezett csapat: Sátoraljaújhely,
3. helyezett csapat: Balassagyarmat,
4. helyezett csapat: Tiszalök,
5. helyezett csapat: Nyíregyháza,
6. helyezett csapat: Eger,
7. helyezett csapat: Debrecen.

2019. június 7.
Főnix Kupa
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. június 7-én Debrecenben kiképzési szint-
felmérő versenyt rendeztek. A megmérettetésen 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a Sátor-
aljaújhelyi Fegyház és Börtön, a Borsod-Abaúj-
Zemplén, a Heves, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 

2019. május 31.
Energetikai korszerűsítés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, To-
vábbképzési és Rehabilitációs Központja „Újhe-
gyi úti telephelye energetikai korszerűsítése” 
245,97 millió forint európai uniós támogatás 
segítségével valósult meg. A beruházást a Ko-
héziós Alap és a hazai központi költségvetési 
előirányzat közösen finanszírozta.

A fejlesztés az intézmény objektumában je-
lentős villamos energia költség-megtakarí-
tást eredményezett. A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabi-
litációs Központja Újhegyi úti telephelyén a 

KEHOP-5.2.10-16-2016-00142 pályázat által a 
hőtechnikai adottságok javítása az épület szige-
telésével, valamint a nyílászárók cseréjével meg-
valósult. Napelemes rendszer került telepítésre, 
valamint a világítótestek cseréje is megtörtént.

2019. május 31.
Országos járőrkutya és 
kutyavezető tanfolyam
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019 márciusában kezdődött a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Fiatalkorúak Regionális Intézetében az orszá-
gos járőr szolgálati kutyavezető és szolgálati 
kutya képző tanfolyam, melynek kibocsájtó 
ünnepségét május 31-én tartották. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtá-
si Intézetben első alkalommal megrendezett 
tanfolyamon a házigazdákon kívül a Szegedi 
Fegyház és Börtön, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön, valamint a Fővárosi Büntetés-vég-
rehajtási Intézet kutyavezetői vettek részt és 
cseréltek tapasztalatot. A több héten át tartó 
tanfolyam végére a kutyavezetők és szolgálati 
kutyáik felkészültek a kétnapos záróvizsgára, 
melyet mindannyian eredményesen teljesítet-
tek. Ezek alapján öt kutyavezetővel és szolgá-
lati kutyáikkal bővült a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet végrehajtó állománya.
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Intézet, valamint a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet személyi állománya vett 
részt. A szervezet dolgozói kispályás labdarú-
gásban, lövészetben, terepfutásban, sakkban 
és asztalteniszben mérhették össze tudásukat.
 

2019. június 11.
A Szlovák Köztársaság 
igazságügyi miniszterének 
látogatása
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2019. június 11-én Dr. Gábor Gál, a Szlovák Köz-
társaság igazságügyi minisztere magyarországi 
látogatása során szakmai programon vett részt 
a Budapesti Fegyház és Börtönben, valamint a 
Váci Fegyház és Börtönben. A delegáció elöljá-
rója miniszter úr mellett Ivan Milan tábornok 
úr, a szlovákiai büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka és Dr. Tóth Tamás bv. vezérőr-
nagy a magyar büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka volt.

2019. június 13.
Szigetelt falak között
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet B/10 elhelyezési részleg épületén teljes körű 
nyílászáró csere, valamint homlokzati hőszige-
telés valósult meg a Belügyminisztérium által 
kiírt és az intézet által elnyert pályázat útján.

2019. június 19.
Országos Járőrbajnokság 2019 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Június 19-én rendezték meg a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezet 2019-es járőrbajnokságát 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén és 
annak festői szépségű környezetében. A 17 csa-
pat részvételével lebonyolított verseny célja az 
állomány fizikai állóképességének fenntartá-
sa és javítása, a csapatszellem erősítése volt. 
A résztvevők változatos feladatokkal és kihí-
vásokkal találkozhattak, ahol nem csak erejük-
re és ügyességükre, de szakmai tudásukra is 

szükség volt. A dobogó legfelső fokára a Sop-
ronkőhidai Fegyház és Börtön csapata állhatott 
fel. Az ezüstérmet a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet csapata, a bronzérmet az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet csapata szerezte meg. A negyedik he-
lyen a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet csapata, az ötödik helyen a Mária-
nosztrai Fegyház és Börtön, a hatodikon pedig 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet csapata végzett.

2019. június 21.
Nyíregyházi Törvényszék 
intézetlátogatása
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Június 21-én intézetlátogatáson jártak a Nyíregy-
házi Törvényszék bírái, titkárai, fogalmazói és 
alkalmazottai a tiszalöki börtönben. A szakmai 

kapcsolatok erősítése mellett a 21 fős csoport 
tagjai megismerhették az intézetben dolgozók 
munkakörülményeit, napi feladatellátását és  
a börtön építészeti sajátosságait.

2019. június 23.
Múzeumok éjszakája
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Több ezer ember ismerhette meg közelebbről a 
börtönök zárt, ugyanakkor különleges világát, 
tekinthetett be a szögesdrótok és bástyafalak 
mögötti, a társadalom védelmében végzett ko-
moly szakmai munkába a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksága által rendezett 
börtöntörténeti ismeretterjesztő kiállításon. 
A magyar börtönügy történetét feldolgozó in-
teraktív múzeumi tárlat a Múzeumok Éjszakája 
rendezvénysorozat egyik legsikeresebb prog-
ramjaként idén is tömegeket vonzott.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 

ÉVKÖNYV 2019 | KRÓNIKA

70 71



Fegyház és Börtön, az NKE Rendészettudományi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének csapata 
pedig hatodik helyezést ért el.

 
2019. július 8-9.
Hatékony volt 
az együttműködési gyakorlat
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A társ rendvédelmi szervekkel történő együtt-
működés színvonalának emelése, valamint a 
rendkívüli események hatékony felszámolása 
érdekében tartott kétnapos együttműködési 
gyakorlatot a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának Biztonsági Szolgálata és az 
Országos Rendőr-főkapitányság Ügyeleti Főosz-
tálya. A 2019. július 8-a és 9-e között a Rendőr-
ségi Oktatási és Kiképző Központban megtartott 
gyakorlatra az Országos Rendőr-főkapitányság 
Ügyeleti Főosztályáról, Ügyeleti Osztályáról, a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási Központjáról és a 
szombathelyi Hívásfogadó Központtól is érkez-
tek résztevők. A közös munka célja az ügyeleti, 
irányítási tevékenységet ellátó személyi állomány 
intézkedési képességének növelése, valamint a 
két rendvédelmi szerv közötti együttműködés 
színvonalának emelése volt.

2019. július 11.
Családbarát munkahely lett 
a zalaegerszegi, a tiszalöki 
és a tököli börtön is
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
mellett a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet és a Tököli Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet is elnyerte 2019-ben a Családbarát 
munkahely címet. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által kiírt pályázaton a fegyintézetek 
mindegyike 2 millió forintot nyert. 

2019. július 11.
Kitüntették a Hableány 
mentésében részt vevõ 
kollégákat
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Hableány turistahajó balesetét követő mentésben, 
illetve a hajóroncs kiemelésében végzett munká-
ért Farsang Tamás bv. ezredes, a Bv. Holding Kft. 
ügyvezetője a Rendkívüli Helytállásáért Érdemjel 
ezüst fokozatát, míg Szakolczai Lóránt bv. ezre-

2019. június 28.
Drogok a sétálóutcán
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A kábítószer-ellenes világnap alkalmából in-
gyenes programokkal várták az érdeklődőket 
a kalocsai sétálóutcán. A kalocsai Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum (KEF) kezdeményezésé-
vel a Kalocsai Fegyház és Börtön a részt vevő 
szervezetekhez csatlakozva változatos eszkö-
zökkel igyekezett felhívni a látogatók figyel-
mét a különböző pszichoaktív szerek haszná-
latának veszélyeire.

2019. június 29.
Diplomaosztó utáni tisztavatás 
a Budai Várban
NKE RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI TANSZÉK

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettu-
dományi Karának diplomaosztója után 168 vég-
zős hallgató tett esküt a Budai Várban június 
29-én. Az ünnepségen Orbán Viktor, Magyar-
ország miniszterelnöke arról beszélt, hogy el-
hivatott, a hazájuk és a magyar emberek iránt 
elkötelezett pályakezdő tiszteket lát maga előtt. 
A végzős hallgatók közül egy fő, Tolner Ani-
ta bv. főhadnagy az elmúlt három évben, vala-
mint a záróvizsgákon kiemelkedően teljesített, 
így elnyerte a kiváló hallgató címet.

2019. július 3.
Országos Kispályás Labdarúgó- 
bajnokság – döntő 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, To-
vábbképzési és Rehabilitációs Központja szer-
vezésében július 3-án rendezték meg a Bünte-
tés-végrehajtási Szervezet 2019. évi Kispályás 
Labdarúgó-bajnokságának döntőjét a csömöri 
sportcsarnokban.

A dobogó legfelső fokára a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet csapata állhatott 
fel. Második helyezést ért el a Sátoraljaújhe-
lyi Fegyház és Börtön, a bronzérmet a Szege-
di Fegyház és Börtön játékosai vihették haza. 
A Márianosztrai Fegyház és Börtön negyedik 
helyezést ért el, ötödik lett a Sopronkőhidai 
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des, a Duna-Mix Kft. ügyvezetője, valamint Nagy 
Zoltán bv. őrnagy, a Bv. Holding Kft. Logisztikai 
Szolgáltatási Osztályának vezetője a Rendkívüli 
Helytállásáért Érdemjel bronz fokozatát vehette át 
a Terrorelhárítási Központ színháztermében ren-
dezett megemlékezésen 2019. július 11-én.

2019. július 12.
Intézetlátogatáson 
a halasi bírók és ügyészek
KISKUNHALASI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. július 12-én a Kiskunhalasi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézetbe látogattak a Kiskun-
halasi Járásbíróság bírói és a Kiskunhalasi Járási 
Ügyészség ügyészei. A bíróságról és az ügyész-
ségről több mint 20 fő érkezett, hogy betekintést 
nyerhessenek a börtön mindennapi működésébe. 
A résztvevők a reggeli órákban az intézet parancs-
nokától hallhattak előadást, melynek keretében 
megtudhatták, szervezetileg hogyan működik az 
intézet, majd ezt követően a parancsnokhelyettes 
vezette körbe az érdeklődőket az objektum területén.

2019. július 12.
Ezüstérmes röplabdások 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtás ötfős vegyes csapata 
az előkelő második helyen végzett a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányság és a Veszprémi Rend-
őr Sportegyesület által szervezett VIII. Országos 
Meghívásos Mix Strandröplabda Bajnokságon 
július 12-én.

2019. július 16.
Nagyszabású felújítások 
a több mint százéves épületen
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A közelmúltban végzett hőszigetelési munká-
latok, a világítás korszerűsítése és a nyílászá-
rók cseréje után további irodafelújítási, folyo-
só-korszerűsítési program indult a személyi ál-
lomány munkakörülményeit javítva. Természe-
tesen minden alkalommal bevonásra kerültek a 
fogvatartottak is.

2019. július 23-26.
Börtöncursillo Egerben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
2019. július 23-26. között adott otthont az első 
egri női börtöncursillónak. A négy nap során 

10 fogvatartott és 8 előadó vett részt a tanfo-
lyamon, amely nagyban hozzájárul a büntetés-
végrehajtás egyik fő céljához, a reintegrációhoz.

2019. július 26.
A bútorgyári tűz áldozataira 
emlékeztek Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Hirtelen csaptak fel a lángok 31 éve az Alföldi 
Bútorgyár Cserzy Mihály utcai kárpitos üzem-
ében. Szeged egyik legnagyobb tüzében hu-
szonheten sérültek meg, a mentésben résztve-
vők közül hárman életüket vesztették. A hősök 
emlékét márványtábla őrzi a Szegedi Fegyház 
és Börtön aulájában. A tragédia évfordulóján, 
július 26-án az intézet dolgozói katonai tiszte-
letadással megkoszorúzták ezt az emlékhelyet 
és sírhelyüket a Belvárosi Temetőben.

2019. július 30.
Fogvatartottak siettek 
a város segítségére
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A felhőszakadás országszerte jelentős károkat 
okozott, Nógrád megyét sem kerülte el a vihar. 
A segítségnyújtásból a Balassagyarmati Fegy-
ház és Börtön is kivette a részét: 16 fogvatar-
tott félezer homokzsákot töltött meg, hogy se-
gítsen a védekezési munkákban.

2019. augusztus 2.
Híd-találkozó Sopronkőhidán
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

„Találkozás Istennel, találkozás a társunkkal, 
találkozás önmagunkkal". Ez lehetne a mottó-
ja annak a sorozatnak, amely 2019 júliusában 
kezdődött a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön-
ben. Az intézet új lelkésze, Andrics Máté és Ti-
sza Anita külső támogató irányításával várha-
tóan havonta megvalósuló találkozó több inté-
zetben már működő program. Célja a hívő fog-
vatartottak támogatása, a közeledők biztatása, 
a megtörtek felkarolása. A program a fogva-
tartottak reintegrációjához is segítséget nyújt.
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demrend Tisztikeresztjét kapta augusztus 16-án 
a Belügyminisztérium márványaulájában Áder 
János köztársasági elnök úrtól.

2019. augusztus 21-22.
A Fejér megyei börtönőrök 
az ország legjobbjai
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2019. augusztus 21-22-én a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és  
Rehabilitációs Központja szervezésében Pilis-
szentkereszten került megrendezésre a „Bün-
tetés-végrehajtás Hivatás Mestere” VI. Orszá-
gos Szakmai Vetélkedő döntője.
A döntő csapateredményei az alábbiak:

1. helyezett: Közép-dunántúli Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet

2. helyezett: Kalocsai Fegyház és Börtön
3. helyezett: Állampusztai Országos Büntetés-

végrehajtási Intézet
4. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön 
5. helyezett: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
6. helyezett: Szombathelyi Országos Büntetés-

végrehajtási Intézet
7. helyezett: Budapesti Fegyház és Börtön

2019. augusztus 23.
Koszorúzott a Politikai 
Elítéltek Közössége 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Politikai Elítéltek Közösségének immár hato-
dik alkalommal megrendezésre kerülő megem-
lékezése a kialakult hagyományoknak megfe-
lelően zajlott 2019-ben is. Az augusztus 23-ai 
alkalom különlegessége volt azonban, hogy ez 
2019-ben először a totalitárius diktatúrák áldo-
zatainak európai emléknapjával is egybeesett. 
Az ünnepség előtt a börtönmúzeum dokumen-
tumfilmmel kibővített kiadvány megjelenteté-
sével tisztelgett.

2019. augusztus 5.
Német és lengyel egyenruhások 
jártak az egri börtönben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a len-
gyelországi Malopolska Tartományi Rendőrség 
és a Gerai Rendőr Igazgatóság között létrejött 
együttműködési megállapodásnak köszönhe-
tően 2019-ben 4 lengyel és német rendőr kol-
léga lát el járőrszolgálatot a megye turisztikai 
szempontból kedvelt területein. A kollégáknak 
– az Egerben töltött idő alatt – lehetőségük volt 
meglátogatni a Heves Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézetet is.

2019. augusztus 8-10.
Summerfest újra Tökölön
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Immár 26. alkalommal rendezte meg a tököli 
Művelődési Központ és Könyvtár a Summer-
fest elnevezésű Nemzetközi Folklórfesztivált és 
Népművészeti Vásárt. A program fő támogatói 
között szerepelt 2019-ben is a Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet. Három munka-
napon keresztül végeztek előkészítő, takarítá-
si, rakodási munkálatokat az intézet nagykorú 

fogvatartottjai két munkáltatási felügyelő biz-
tosításával augusztus 8-10-én.

2019. augusztus 16.
Szakmai tanulmányút 
Romániában
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A romániai Nagyenyed (Aiud) börtönében tett 
szakmai látogatást a Budapesti Fegyház és Bör-
tön nyolcfős delegációja augusztus első felében. 
A nemzetközi partnerség megerősítése céljából 
az intézetek képviselői együttműködési megál-
lapodást írtak alá.

2019. augusztus 16.
A Magyar Érdemrend 
Tisztikereszt kitüntetést kapta 
augusztus 20 alkalmából 
a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnoka
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésé-
re Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi 
Fegyház és börtön parancsnoka a Magyar Ér-
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2019. augusztus 28.
Újra volt IPA lövészet a lőtéren 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019-ben is megrendezésre került az állampusz-
tai intézet lőterén az IPA nemzetközi lövész-
versenye. A lövészversenyen 6 ország összesen 
16 csapattal, 200 fővel képviseltette magát. A 
résztvevők közt volt többek közt a Paksi Rend-
őrkapitányság (Vizirendészet), az Állampusztai 
Bv. Intézet, a Kalocsai Rendőrkapitányság, illet-
ve a Kecskeméti Repülőbázis csapata is. 

2019. augusztus 31.
Kőbányai Rendvédelmi Nap
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A rendvédelmi szervezetek képviselői augusz-
tus 31-én ismét bemutatkozhattak a X. kerületi 
Óhegy parkban. A Budapesti Fegyház és Börtön 
tizenkettedik alkalommal vett részt a Kőbányai 
Rendvédelmi Napon, ahol a szervezők változa-
tos programokkal várták az érdeklődőket. Az 
intézet a büntetés-végrehajtási hivatás megis-
mertetése céljából mintazárkát rendezett be, 
mozgáskorlátozó és kényszerítő eszközöket, 
valamint műveleti felszereléseket mutatott be. 

A Budapesti Fegyház és Börtön a rendezvényen 
nagy hangsúlyt fektetett a toborzásra is, így az 
ismeretterjesztő anyagok mellett a felvételi kö-
vetelményekről is tájékoztatták az érdeklődőket.

2019. szeptember 4.
Cseh büntetés-végrehajtási 
szakemberek látogattak 
a Szombathelyi Intézetbe 
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Tomas Kubin börtönparancsnok és Iva Prudlová 
nemzetközi ügyekért felelős összekötő tiszt ve-
zetésével büntetés-végrehajtási szakemberekből 
álló 10 fős cseh delegáció tett szakmai látoga-
tást szeptember 4-én a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben.

2019. szeptember 4.
Az Adorján-napi ünnepségre 
tartó felügyelők segítettek 
a balesetben 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Budapestre, az Adorján-napi országos ünnep-
ségre tartottak egy kis mikrobusszal a szegedi 
felügyelők, akik előtt az M5-ös autópályán há-
rom autó egymásnak ütközött – mondta Far-
kas Csamangó Imre c. bv. alezredes, gépjár-
műfőelőadó. Vörös Gábor bv. zászlós, Almási 
Zoltán bv. főtörzsőrmester, Kurai Attila c. bv. 
főtörzsőrmester és Varga Attila bv. törzszász-
lós azonnal cselekedett: biztosították a hely-
színt, hívták a 112-es segélyhívót. A rendőrök 
és a mentők helyszínre érkezéséig a balesetet 
szenvedett autók vezetőit és utasait segítet-
ték. A balesetben szerencsére komolyabb sé-
rülés nem történt.

2019. szeptember 5.
Irányított véradás 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi Szer-
vezete véradást szervezett a sátoraljaújhelyi bv. 
intézetben a személyi állomány részére szep tember 

5-én, melynek oka többek között a büntetés-
végrehajtási intézetben dolgozó egyik kollégánk 
közeli műtétje volt.

2019. szeptember 5.
25 évesek a büntetés-
végrehajtási gazdasági 
társaságok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kiállítással egybekötött konferencia mutatta be 
a negyedévszázados fogvatartotti foglalkozta-
tás 25 esztendejét 2019. szeptember 5-én a bu-
dapesti Groupama Arénában. A szakmai napon 
az érdeklődők a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságaival és a fogvatartotti munkáltatással 
ismerkedhettek meg közelebbről.
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2019. szeptember 7.
A Zalavári Bencés Apátság 
alapításának 1000. évfordulóját 
és a büntetés-végrehajtás napját 
ünnepeltük
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtás védőszentje, Szent Ador-
ján tiszteletére újjászentelt monostor 1000. évfor-
dulója alkalmából Zalaapátiban és Zalaváron mil-
lenniumi ünnepséget rendeztek, melynek fővéd-
nöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt. 
Szervezetünket Schmehl János bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese képviselte a 
jeles eseményen.

2019. szeptember 7.
Az „Év foglára” díj Tökölön 
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Duna Papír Kft. ügyvezető igazgatójával és a 
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház főigaz-
gató főorvosával közösen, az intézetben végzett 
kiemelkedő munkateljesítmény elismerésére, és 

követendő példaként a munkatársak elé állítá-
sára „Az Év foglára - Tököl” díjat alapítottuk.  
A díj első alkalommal idén a Büntetés-végrehaj-
tási Szervezet napja alkalmából került átadásra 
intézetenként egy kolléga részére.

2019. szeptember 12.
„Szeretet-tábor volt” 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

„Szeretet-tábor volt” – így fogalmazott Dr. Tóth 
Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet által szervezett 
négyszer egy hétig tartó gyermektábor lezárásaként 
megtartott rendezvényen. Az ünnepségen Juhász 
Barbara bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja megbízott igazgatója megköszönte azt a 
fáradságos, de ugyanakkor rendkívüli élményeket 
nyújtó munkát, melyet a gyermekek felügyeletét 
önkéntesen vállaló, különböző büntetés-végre-
hajtási szervezetektől érkező kollégák végeztek. 
Ez a tábor azért volt más, mint bármelyik nyári 
tábor – fogalmazott –, mert rendkívüli köteléket 
jelentett mindenki számára az a tudat, hogy a 
táborozó gyermekek saját kollégáink gyermekei. 
Országos parancsnok úr kiemelte, hogy a személyi 
állomány gyermekeinek élményszerzése kiemelt 
feladat, melyet csakis ilyen, az ő érdekeiket ma-
ximálisan szem előtt tartó, gondoskodó, szeretet 
adni tudók segítségével lehet megvalósítani. A 
gyermekek felügyeletét önkéntesen vállaló mun-
katársak országos parancsnoki jutalomban része-
sültek, amelynek átadását egy közös ebéd követte.

2019. szeptember 6.
Megjelent a „Büntetés-
végrehajtás az Igazság 
védelmében” című 
tanulmánykötet
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-
2019) alkalmából a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet felkérte az államigazgatás, a közigazgatás 
és a társszervek vezetőit, az egyházi és világi 
szervezetek, valamint a tudományos élet meg-
határozó képviselőit, hogy tanulmányaikkal 
tiszteljék meg az ezeréves múltra is emlékező 
kiadványunkat. Ezen ünnepi tanulmánykötet-
tel tisztelgünk elődeink előtt és köszönetün-
ket kívánjuk kifejezni munkatársaink áldoza-
tos, szakszerű és törvényes munkájáért, mellyel 
szolgálják a társadalmi elvárásokat az igazság 
védelmében. A kiadvány célja volt, hogy a jog-
szabályokban meghatározott és az önként vál-
lalt és végrehajtott feladatainkat bemutassa, 
melyeket együttműködő partnereinkkel közösen 
végzünk a társadalom szolgálatában.

2019. szeptember 7.
Szent Adorján-nap 
huszonnegyedszer
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet szep-
tember 7-én a Budakeszi Vadasparkban tartotta 
szórakoztató, ismeretterjesztő és látványele-
mekben is bővelkedő Szent Adorján-napi családi 
napját. Ezen a napon a családé, az ünneplésé, 
az együttlété volt a főszerep, ahol a büntetés-
végrehajtási hivatást választók és családjaik kö-
tetlenebb közegben is találkozhattak egymással 
és a munkájuk iránt érdeklődőkkel.
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2019. szeptember 13.
Lengyelországi lövészet 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2019. szeptember 11-e és 13-a között a büntetés-
végrehajtás képviseletében héttagú delegáció vett 
részt a lengyelországi Łupkówi Bv. Intézet lőte-
rén megrendezett lövészbajnokságon. A Rzeszó-
wi Körzeti Bv. Parancsnokság, a Łupkówi Bv. In-
tézet, a Kárpátalja Megyei Honvédelmi Liga és a 
Legia Warszawa Lövész szakosztálya 13. alkalom-
mal rendezte meg a Łupkówi Lövészetet, a Kár-
pátok Eurórégió Lövészbajnokságot a fegyveres 
testületek tagjai részére. A versenyre 35 csapat 
került meghívásra. A magyarországi csapat szo-
ros küzdelmekben a 19. helyezést érte el.

2019. szeptember 14.
Sátoraljaújhely kapta 
az első cursillós zászlót 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Három börtöncursillo és tizennyolc börtön-ult-
reya megtartása után 2019. szeptember 14-én a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön kapta meg 
az első magyarországi börtöncursillós zászlót, 
mely tanúsítja, hogy a fogvatartottak reinteg-
rációjának fontos lépcsője a hitélet és a társas 
kapcsolatok megfelelő minőségű kialakításá-
nak elősegítése. A zászlót és a kitűzőt az inté-
zet parancsnoka vehette át a cursillót végzett 
fogvatartottak nevében, akik nagy hálával és 
szeretettel fogadták.

2019. szeptember 14.
Családi intézetlátogatás
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Családi intézetlátogatást szervezett az állomány-
tagok és az intézeti munkavállalók hozzátartozói 
részére a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet. A hagyományőrző program célja 
az volt, hogy a család és a barátok megismerjék 
az intézetben folyó munkát és a munkakörül-
ményeket.

2019. szeptember 17.
Börtönügyi konferencia 
a Miskolci Egyetemen
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2019. szeptember 17-én „A fiatalkorúak sza-
badságvesztés-büntetése – Oktatás, munkál-
tatás, foglalkoztatás – Szakmai kérdések és 
jó gyakorlatok” címmel került megtartásra a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Szent Ador-
ján Millenniumi Emlékév tiszteletére szerve-
zett rendezvénysorozatának soron következő 
eseménye a Miskolci Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán. A rendezvényen Dr. Vára-
di Erika (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, 
Állam- és Jogtudományi Kar), Pesti Ferenc bv. 
ezredes (főtanácsadó, Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága), Mag. Alexandra Lucius 
(főrevizor, Ausztriai Igazságügyi Minisztérium), 
Prof. Dr. Nagy Anita (egyetemi tanár, Miskolci 
Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar), Farsang 
Tamás bv. ezredes (ügyvezető, Bv. Holding Kft.) 
és Sinkó Csaba bv. alezredes (főosztályvezető, 
EFOP Projektiroda) tartott tudományos előadást. 

Az érdeklődők betekintést nyerhettek többek 
között a lehetséges reakciókba a fiatalkorúak 
jogsértő magatartásai kapcsán, a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézete reintegrációs törek-
véseibe, a fiatalkorúak szabadságvesztés-bünte-
tésének végrehajtásába, a reintegráció fogalmába 
Magyarországon és Európa egyes országaiban, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet gazdasági 
társaságainál történő munkáltatásba, valamint 
a foglalkoztatás és (szakma)képzés jelentősé-
gébe a bv. reintegrációs tevékenysége kapcsán.

2019. szeptember 17.
Újrainduló kihelyezett 
szakképzések 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2019 szeptemberében közel 100 fő hivatásos 
kolléga kezdte meg tanulmányait a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja szervezésében. Országos 
parancsnok úr feladatmeghatározása alapján a 
tanulók annak érdekében, hogy a képzés alatt is 
családjuk mellett lehessenek, Budapest mellett 
két kihelyezett képzési helyszínen kezdték meg 
párhuzamosan tanulmányaikat.
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2019. szeptember 23.

Felújítás az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet és a kft. területein

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az Állampusztai Kft. munkahelyi körülménye-
inek javítása kapcsán iroda- és épület felújítási 
munkák folytak, amelyekben fogvatartottak is 
részt vettek. A solti kerület magtárai körül a 
jobb ki- és betárolási körülmények megvalósí-
tása érdekében több száz négyzetméter új tér-
beton felület került kialakításra. Megújult az 
állampusztai központi parkoló is a fogvatar-
tottak betonozási munkáival.
 

2019. szeptember 23-27.
Folytatódik az együttműködés 
román partnereinkkel
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Nagyenyedi Börtön és Fegyház munkatársai 
tettek szakmai látogatást a Budapesti Fegy-
ház és Börtönben. A nyolcfős román delegá-
ció szeptember 23-a és 27-e között tartózko-
dott Budapesten. A szakmai tanulmányútra az 
idén augusztusban megkötött együttműködé-
si megállapodás biztosított lehetőséget. A ro-

mán szakemberek a hazai Büntetés-végrehaj-
tási Szervezet feladatainak bemutatása során 
megtekintették a Budapesti Fegyház és Bör-
tön fogvatartási részlegeit, a biztonsági rend-
szer főbb elemeit, a BUFA Kft. üzemeit, vala-
mint a Kisfogház Emlékhelyet.

2019. szeptember 25.
BM atlétikai bajnokság 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatá-
si, Továbbképzési és Rehabilitációs Központ-
ja szervezésében 2019. szeptember 25-én ke-
rült megrendezésre a Belügyminisztérium 2019. 
évi Országos Atlétika Bajnoksága. A versenyre 

A Budapesten szervezett képzésekkel párhuza-
mosan a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Bv. In-
tézetben létrehozott helyszínen 13 fő, míg az 
Állampusztai Országos Bv. Intézetben 25 fő új 
felszerelő szerezhet alapfokú szakképzettséget.

 
2019. szeptember 17.
Az Eszéki Büntetés-végrehajtási 
Intézet 4 fős delegációjának 
látogatása
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézetbe látogatott az Eszéki Büntetés-végre-
hajtási Intézet 4 fős delegációja. Az intézet 
parancsnoka, Dékány Zsolt bv. ezredes fogadta 
a vendégeket, majd bemutatta az intézet ob-
jektumait. Ezt követően szakmai tapasztalat-
cserére és kötetlen beszélgetésre is sor került. 

A két intézet között kialakított kapcsolat le-
hetővé teszi, hogy a jövőben is sor kerülhessen 
tapasztalatcserére, megbeszélésekre.

2019. szeptember 19.
Fradi Öregfiúk 
barátságos futballmérkőzés 
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

Barátságos mérkőzésre látogattak el a Fradi 
öregfiúk csapatának tagjai Bánki György ve-
zetésével, akik lelkes „küzdelmet” vívtak a fi-
atal- és nagykorú fogvatartottakból álló tököli 
intézetek futballistáival, melyet a Fradi Média 
is megörökített. A szurkoló elítéltek biztosítá-
sa mellett a tököli büntetés-végrehajtási inté-
zetek kollégái is élőben láthatták az eseményt 
és meghallgathatták a futballisták élménybe-
számolóját.
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a Belügyminisztérium központi szervei, illetve 
a BM irányítása alá tartozó szervek hivatásos 
állományú, kormánytisztviselői, köztisztvise-
lői, rendészeti igazgatási alkalmazotti, igazság-
ügyi alkalmazotti, munkavállalói, illetve nyug-
állományú tagjai, továbbá az oktatási intézmé-
nyek tanárai és hallgatói nevezhettek.

A bajnokságon 37 csapat indult el 344 fővel. 
A verseny fővédnöke Dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter úr volt.

2019. szeptember 25-26.
Börtönben csaptak össze 
a szolgálati kutyák 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. szeptember 25-e és 26-a között adott ott-
hont az Állampusztai Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézet a Kutyavezetők és Szolgála-
ti Kutyák IX. Országos és Nemzetközi Verse-
nyének. A szolgálati ebek és kiképzőik külön-
böző kategóriákban mérettették meg magukat. 
Az elmúlt évek hagyományait követve az együtt-

működés javítása, a szakmai színvonal emelése 
érdekében a visegrádi négyek tagországai mel-
lett meghívást kaptak a versenyre a társ rend-
védelmi szervek csapatai. Így 13 bv. intézet, a 
Nemzeti Nyomozó Iroda, a Magyar Honvédség 
Rendészeti Központja és a Rendőrség Oktatá-
si Kiképző Központja összesen 52 versenyző-
vel és 54 kutyával vágott neki a feladatoknak.
 

2019. szeptember 27.
Az ’56-os jánoshalmi hősre 
emlékeztünk 
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyei 
vértanúja, a halálra ítélt, majd 1958. szeptem-
ber 29-én kivégzett Dr. Szobonya Zoltán halá-
lának 61. évfordulója alkalmából 2019. szept-
ember 27-én megemlékezés és koszorúzás volt 
Kecskeméten a Mátyási utcában. A Bács-Kis-
kun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fon-
tosnak tartja a mártírok emlékének őrzését, így 
már több mint 25 éve vállal tevékeny szerepet 
ennek szervezésében.

2019. október 1.
Eredményesek voltunk 
a Belügyminisztérium 
futballkupáján 
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A 2019. évi Belügyminisztériumi Országos Labda-
rúgó Torna Döntőjében a Sátoraljaújhelyi Fegy-
ház és Börtön labdarúgó csapata 2019. októ-
ber elsején Székesfehérváron az előkelő „leg-
jobb büntetés-végrehajtási csapat” helyezést 
hozhatta el.

2019. október 1.
Vári Zsolt festőművész 
kiállítása Tökölön 
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Dr. Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspoliti-
káért felelős államtitkár nyitotta meg a Vári Zsolt 
festőművész és barátainak alkotásaiból létreho-
zott kiállítást a Tököli Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézetben. A művészet mindent átható 
erejéről szóló gondolatokkal vezette fel Szeré-
nyi Gábor újságíró, grafikus a kulturális prog-
ramot. Az előadók között Káli-Horváth Kálmán, 

a Budapesti Református Cigány Szakkollégium 
(RefoRom) vezetője mutatta be a szakkollégium 
működését és annak tagjai beszéltek életútjukról. 
A festőművész barátai, Csákvári László zenész 
és Hajdan Vali költőnő mellett a fogvatartottak 
zeneszakköre is műsorral készült, majd az egyik 
fiatalkorú fogvatartott szavalt. 

 
2019. október 4.
Bűnmegelőzési tevékenységben 
vettünk részt
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet mun-
katársaival közösen vett részt a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet abban a nagy-
szabású, bűnmegelőzési célú, „Re-Akció” el-
nevezésű interaktív programban, melynek a 
Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája 
adott helyet. A szimulációs elemekkel tarkított 
ütemterv részeként a rendőrök, a mentősök, a 
katasztrófavédelem munkatársai és a büntetés-
végrehajtásban dolgozók összehangolt munká-
jának megtekintésén keresztül a büntetőeljárás 
egészének felvázolására került sor.
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2019. október 10.
Veretlenek a szegediek 
fekvenyomásban a 
Belügyminisztérium bajnokságán
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Pusztai Beáta bv. őrnagy és Orosz László bv. 
törzsőrmester első helyezést ért el kategóriájában 
október 10-én a budapesti Soroksári Sportcsar-
nokban hetedik alkalommal rendezett Tornyos 
kupán. Az országos bajnokságot az Országgyű-
lési Őrség szervezte hagyományteremtő szán-
dékkal, erősítve a sportbaráti kapcsolatokat. 
A szegediek – a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnokságának versenyzőivel együtt 
– csapatban második helyezést értek el a Bel-
ügyminisztérium bajnokságán.

A kollégák már korábban is értek el szép ered-
ményeket a sport terén: első helyezést ért el 
Tabon Pusztai Beáta bv. őrnagy a Magyar Erő-
emelő Szövetség által megrendezett Országos 
Fekvenyomó Bajnokságon MASTERS II. kategó-
riában májusban; az intézet előállítási csoport-
vezetője, Orosz László bv. törzsőrmester pedig a 
GPC Világszervezet által Újváron október utolsó 
hetében rendezett Erőemelő Világbajnokságon 
fekvenyomásban ezüstérmet nyert.

2019. október 10.
Újabb kommunikációs díjat 
zsebelt be a BvOP 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az RGB – Kreatív Design Award marketingkom-
munikációs megmérettetésén a „Print” kategó-
ria „Előremutató társadalmi törekvés” külön-

díját hozta el a BvOP a megújult Börtön újság 
kiadványával. A korábbi online, illetve a mos-
tani print kategóriájú díj azért is jelentős ered-
mény, mert a rendvédelmi kommunikáció képvi-
selői korábban még soha sem részesültek ilyen, 
a kommunikációs szakma által megítélt szak-
mai elismerésekben. A Börtönújság nyomdai 
előkészítését a Gleenart Grafika Bt., a nyom-
dai előállítást pedig a Váci Fegyház és Börtön 
mellett működő és az elítéltek foglalkoztatását 
biztosító Duna-Mix Kft. nyomdájában maguk 
a fogvatartottak végzik.
 

2019. október 10.
Missziós kereszt előtti 
bűnbocsánat...
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus Szimbóluma, a Missziós kereszt október 
10-én érkezett Miskolcra. A hívek a Kongresz-
szus szimbóluma előtt négy napon át róhatták 
le tiszteletüket, mely napokon az egyházi litur-
giák között hangversenyek, előadások hang-
zottak el. A kereszt érkezését követő napon a 
Szent Liturgia után a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műsora 
következett. Lipták Pál börtönlelkész két fog-
vatartottal imádságos műsort adott elő.

2019. október 5-6.
Toborzás a Mihály-napi vásáron 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A debreceni Mihály-napi vásáron vett részt 2019. 
október 5. és 6. napján a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet. A vásáron kol-
légáink az érdeklődőkkel a büntetés-végrehaj-
tási szakma főbb jellemzőit ismertették, ezen 
kívül kényszerítő eszközök „kipróbálására” is 
lehetőség volt. Külön felhívták a résztvevők fi-
gyelmét az egyébként is látványos standokra, 
ennek eredményeként szép számú látogató tá-
jékoztatása történt meg.

2019. október 8.
Békéscsabai iskolában 
jártak kollégáink 
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. október 8-án a Békéscsabai SZC Nemes 
Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti 
Szakgimnázium és Kollégiumban jártak a gyu-
lai börtön munkatársai, ahol a diákok tájékoz-
tatást kaptak azokról a feltételekről, melyek el-
engedhetetlenek a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezethez való csatlakozáshoz. Választ kaptak 
arra, hogy a szükséges alkalmassági vizsgála-
tokon való eredményes részvételt és a bünte-
tés-végrehajtási iskola elvégzését követően mi-

lyen feladatokat kell ellátni egy bv. intézetben. 
Jóvátételi program keretében két gyulai fogva-
tartott is részt vett a rendhagyó órán, akik a 
börtönben töltött mindennapjaikról számoltak 
be és válaszoltak a diákok kérdéseire.

2019. október 10.
Jóvátételi munka 
a kápolnásnyéki zsidó temetőben
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet minden lehetőséget megragad 
arra, hogy a társadalom számára hasznos kez-
deményezésekben részt vállaljon a fogvatar-
tottak által végzett önkéntes munka megszer-
vezésével. Az október 10-ei jóvátételi munka 
a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi 
Református Egyház és a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház „72 óra kompromisszum nélkül” 
elnevezésű mozgalmához kapcsolódik, melynek 
alkalmával a Közép-dunántúli Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet baracskai objektu-
mában elhelyezett fogvatartottak közül kivá-
lasztott kilenc fő tette rendbe a kápolnásnyéki 
zsidó temetőt.
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2019. október 11.
Zukunft für Dich (Jövődért) 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Zalaegerszegre látogatott a berlini székhelyű Zu-
kunft für Dich (Jövődért) elnevezésű Keresztény 
Terápiás Központ munkatársa, Jörg Kohlhepp. 
A szakember egy evangelizációs istentisztelet 
keretében ismertette meg a Zala Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet fogvatartottjaival  ala-
pítványuk tevékenységét, mely főként a  német-
országi börtönökben fogvatartott elítéltek és az 
onnan  szabadultak reintegrációs tevékenységét 
foglalja magába. Szó esett még az alkohol- és 
kábítószerfüggők, valamint a hajléktalanok kör-
ében végzett segítő munkájukról, társadalmi sze-
repvállalásukról is. Előadása során bemutatta az 
egyes emberek  történetét, kiemelve a változás, 
a gyógyulás, a helyreállás  reményét és lehető-
ségét minden istenkereső ember számára.

2019. október 15.
Nemzetközi együttműködés 
megújítása
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön és a 
Kassa-Sacai szlovák büntetés-végrehajtási inté-
zet 1991. május 2-a óta fennálló együttműködé-

sének megújítására került sor 2019. október 15-
én. Az együttműködés elsősorban a reintegrá-
ció, a biztonság, az oktatás területeire terjed ki.

2019. október 17.
Arnold Mihály Emlékverseny
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A társszervekkel való eredményes közreműködés 
fenntartása során a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intéze-
te, Bevetési Igazgatósága, az IPA NAV Szerve-
zet, valamint a Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub 
meghívásos hadifegyveres lőversenyt tartott a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén. A lő-
verseny során a szervek vezetői látogatást tet-
tek a bv. intézet és a NOSTRA Kft. területén.

2019. október 18.
Szomorú október Szegeden – 35 
éve haltak hősi halált kollégáink 
az Alföldi Bútorgyárban
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Szegedi Fegyház és Börtönben október 18-án 
hősi halottakra emlékezett az intézet és a Nagy-
fa-Alföld Kft. kollektívája. A Mars téri épü-
let aulájában márványtáblák őrzik a szolgálat 
közben életüket vesztett munkatársak emlékét. 
A Szegedi Fegyház és Börtön és a Nagyfa-Al-
föld Kft. dolgozói katonai tiszteletadás mellett 
idézték fel az áldozatok emlékét és megkoszo-
rúzták az intézet aulájában elhelyezett márvány-
táblájukat és a Belvárosi Temetőben sírjukat.

2019. október 20.
Szentmise a Missziók 
Vasárnapja alkalmából
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek tar-
tott szentmisét a női fogvatartottak részére. 1926 
óta október harmadik vasárnapján a missziók 
fontosságára hívja fel a figyelmet a katolikus 
egyház, így ezt a napot a Missziók Világnap-
jaként ünneplik. A szent evangélium hirdetése 
kiemelt jelentőségű, a Bibliában több helyen is 

olvasható, ezért a missziós tevékenység a kato-
likus egyház alapfeladatai közé tartozik. Már-
fi Gyula ny. érsek atya rendszeres vendége a 
veszprémi börtönnek, de nyugállományba vo-
nulása óta ez volt az első alkalom, hogy vissza-
tért az intézetbe. A szentmise előtt a gyónásra 
várók könnyíthettek lelkükön, majd a ny. érsek 
atya a parancsnoki köszöntőt követően a tőle 
megszokott közvetlen és kötetlen módján szólt 
a fogvatartottakhoz.

2019. október 22.
A Hatvani kapu téren 
dolgoztak a fogvatartottak
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Tizenhat női elítélt tette szebbé a Hatvani kapu 
téren található ’56-os emlékmű környékét Eger-
ben. A Városgondozás Eger Kft.-vel együttmű-
ködve évek óta a fogvatartottak készítik fel a 
nagyobb városi ünnepségek helyszínét arra, 
hogy az egriek méltó körülmények között em-
lékezhessenek. 
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Intézet martonvásári objektumában kialakításra 
került családi látogatófogadó helyiség hivatalos 
megnyitójára. Az épületben kialakításra került 
a családi látogatófogadó helyiség, valamint egy 
közösségi tér, mely az EFOP projekt keretében 
nyújtott csoportos szolgáltatások színtere.

2019. november 6.
Rácsok mögül 
szárnyaló művészet
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Dugas Galéria tulaj-
donosa, Dugas Erika művésznő közös munkájá-
nak eredményeként született a fogvatartottak 
festményeit bemutató kiállítás, mely november 
közepéig volt látogatható. Az esemény, illetve a 
program fő célja a jóvátétel. A kiállított festmé-
nyek november második felében átadásra kerül-
tek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére, majd 
árverésük, értékesítésük történt meg. Az így 
befolyt összeget a kórház a számukra szüksé-
ges eszközök beszerzésére fordította, ezzel is 

segítve a kórház betegeinek ellátását. A kiállított 
képek 2019. november 21-étől a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház Központi Betegellátó épületének 
aulájában tekinthetők meg.

 2019. november 6.
A jó pártfogó segít, ahol tud
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Gáspár Gyula bv. pártfogó kollégánk egy sajná-
latos családi eseményről hazafelé tartva első-
ként észlelte azt a súlyos sérüléssel járó közle-
kedési balesetet, melynek során a mentők és a 
rendőrség riasztását követőn megkezdte a sé-
rültek mentését. A Mosonmagyaróvár mellett 
történt karambolban eszméletét vesztő utast 
stabil oldalfekvésbe helyezte az időközben meg-
álló sofőrökkel együtt, majd az egyik gépjár-
művet áramtalanította. A tűzoltók, a rendőrök 
és a mentők kiérkezéséig a másik három súlyos 
sérült állapotát is folyamatosan nyomon követ-
te és csak akkor hagyta el a helyszínt, amikor 
már nem volt szükség a jelenlétére. 

2019. október 30.
Országos Judo Bajnokság 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Az UTE Megyeri úti judotermében 2019. ok-
tóber 30-án került megrendezésre a Büntetés-
végrehajtási Szervezet 2019. évi Országos Judo 
Bajnoksága a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Köz-
pontja szervezésében. A bajnokságon 7 bv. szerv 
34 versenyzője vett részt.
Az alábbi csapateredmények születtek:
1. helyezett: Büntetés-végrehajtás Országos Pa-

rancsnoksága
2. helyezett: Fővárosi Büntetés-végrehajtási In-

tézet
3. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön
4. helyezett: Állampusztai Országos Büntetés-

végrehajtási Intézet
5. helyezett: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
6. helyezett: Márianosztrai Fegyház és Börtön

2019. október 30-31.
Cseh delegáció látogatása 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

2019. október 30-31-én a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vendége 
volt a csehországi Breclavi Büntetés-végrehaj-
tási Intézet parancsnoka, Vladan Havranek ez-
redes és három kollégája. 

2019. november 6.
Elkészült a martonvásári 
objektum családi 
látogatófogadó helyisége
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. november 6-án került sor az EFOP-1.3.3-
16-2016-00001 azonosító számú „Fogvatartottak 
reintegrációja” című, 4,2 milliárd forint euró-
pai uniós, vissza nem térítendő támogatásból 
megvalósuló kiemelt projekt keretében a Kö-
zép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

ˇ
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elítéltek munkaerejét is bevonták. A bal „csil-
lagban” több mint 100 lakóhelyiség újult meg 
a zárkaösszenyitások eredményeként, melynek 
során lehetővé vált az önálló szellőzésű mellék-
helyiségek kialakítása is. A felújítás látványos 
eredménnyel járt a több mint 120 éves épületben.

 2019. november 15.
Új szolgálati járművek 
álltak hadrendbe a büntetés-
végrehajtásnál
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Belügyminisztérium közbiztonsági főigaz-
gatója, Papp Károly rendőr altábornagy 2019. 
november 15-én 11 darab új fogvatartotti szál-
lítójárművet, valamint 7 darab személyszállító 
autóbuszt adott át ünnepélyes keretek között 
a Büntetés-végrehajtási Szervezetnek. A most 
szolgálatba álló járművekkel folytatódott a bün-
tetés-végrehajtás gépjárműparkjának korszerű-
sítése. Szervezetünk számára kiemelt feladat a 
fogvatartottak biztonságos mozgatása és kor-
szerű körülmények közötti szállítása. A most 
átadott Volvo típusú többfunkciós rabszállítók 

a biztonsági előírásokat maximálisan garan-
tálva egyszerre 40 elítélt szállítására képesek.

2019. november 16.
Kiemelt eredménnyel zártuk 
a TEK idei küzdősport gáláját
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A TEK által 2019. november 16-án a rendvédel-
mi szervek részére megrendezett Budo és küz-
dősport Gála eredményhirdetése kiemelkedő 
sikereket hozott kollegáink részére. Velmovsz-
ki József Péter bv. törzszászlós, a Sátoraljaúj-
helyi Fegyház és Börtön műveleti csoportve-
zetője súlycsoportjában, a Kyokusin Konock-
down szabályrendszere szerint a második he-
lyezést érte el.

Kósa László büntetés-végrehajtási százados, 
a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági tisztje 
pedig egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett.

2019. november 12-13.
Az ORFK járőrkutya-vezetői 
tanfolyama 
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az ORFK járőrkutya-vezetői tanfolyama tartott 
kihelyezett képzést Sopronkőhidán. A kétnapos 
képzésre érkező rendőröket a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön parancsnoka és az intézet 
kutyás szolgálata fogadta. A 2019. november 
12-én kezdődő képzéshez a börtön kutyás szol-
gálata is csatlakozott.
 

2019. november 13.
Törzsfoglalkozás 
és tűzvédelmi gyakorlat 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Közös gyakorlatot hajtott végre a Zala Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet és a Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A szimuláci-
ós gyakorlat során tűzfészek oltására, sérült 
személy kimenekítésére, valamint az e téma-
körben készült végrehajtási tervnek megfele-
lő kiegészítő feladatok elvégzésére került sor. 

A program a bv. és a társzervek felkészültsé-
gének köszönhetően esemény nélkül lezajlott. 
A szükséges eszközök használatba vétele tel-
jes körű volt, a lánglovagok tűzoltó- és szerko-
csikkal, valamint levegőztető berendezésekkel 
érkeztek a helyszínre, míg kollégáink légzőké-
szülékekkel és őrzésvédelmi eszközökkel biz-
tosították az eredményes feladatvégrehajtást. 
 

2019. november 15.
Tovább javultak az elhelyezési 
körülmények
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Célegyenesbe ért a fogvatartottak elhelyezési 
részlegeinek és lakózárkáinak felújítása a Bu-
dapesti Fegyház és Börtönben. Az elhelyezési 
körülmények javítását célzó munkálatokba az 
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2019. november 19.
Szakmai értekezletet tartottunk
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia és a Veszp-
rém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet évek 
óta hatékony szakmai együttműködést folytat, 
így természetes volt az a felkérés, hogy meg-
valósítóként csatlakozzon a Veszprém Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet a „Célzott preven-
ciós programok a szenvedélybetegség megelőzése 
érdekében” elnevezésű EFOP-1.8.7-16-0001 szá-
mú „Szertelenül, határok nélkül” című pályá-
zathoz. A projekt feléhez közeledve a megvaló-
sításban részt vevő szakemberek osztották meg 
egymással tapasztalataikat. A szakmai napra 
elfogadta a meghívást a Veszprémi Rendőrkapi-
tányság, a Magyar Vöröskereszt Veszprém Me-
gyei Szervezete, a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Veszprémi Járási Hivatala és Népegész-
ségügyi Főosztálya és az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ. A pörgős szakmai kerekasztal-
beszélgetés a szünetekben folytatódott és az ér-
deklődők intézetlátogatással zárták a délutánt.

2019. november 19.
Konferencia az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézetben 
IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET

Hagyományteremtő módon immár harmadik 
alkalommal került megrendezésre, és ezúttal 
is nagy érdeklődésre tartott számot az „Utak 
tévutak helyett, lehetőségek a pszichiátriai be-
tegek foglalkoztatásában” címmel megrende-
zett konferencia az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetben. A konferencia célja 
volt, hogy az IMEI megerősítse és szélesítse a 
szakmai kapcsolatrendszerét és párbeszédet 
kezdeményezzen azokkal a szervezetekkel és 
szakemberekkel, akik az elkövetkezendőkben 
aktív szerepet vállalhatnak az ápoltak terápi-
ás foglalkoztatásában és/vagy foglalkoztatnak 
megváltozott munkaképességű munkaválla-
lókat, ezzel is segítve a betegeink társadalmi 
reintegrációját a kényszergyógykezelés meg-
szüntetése után.

2019. november 19.
Első laparoszkópos 
lágyéksérvműtét
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI KÓRHÁZ

Beszerzésre került egy korszerű laparoszkópos 
eszköz, mellyel a Büntetés-végrehajtás Közpon-
ti Kórház sebészei november 19-én elvégezhet-
ték az első laparoszkópos lágyéksérvműtétet, 
mely a legkorszerűbb műtéti eljárás a lágyék-
sérvek terápiás megoldását tekintve.

2019. november 20.
Pályaorientációs előadás 
a kiskunhalasi Bibó István 
Gimnáziumban 
KISKUNHALASI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A „Te jövőd, a te választásod” című rendezvény 
keretein belül a Kiskunhalasi Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet két hivatásos személyi 
állományi tagja pályaorientációs előadást tar-
tott a kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban 
a megjelent érdeklődők számára. A megjelen-
tek betekintést nyerhettek a börtön működésé-
be, de a szervezet felépítéséről, a szakterületek 
feladatairól, a reintegrációról, illetve a felvéte-
li eljárásról is szó esett.

2019. november 25-27.
Három napra lángba borult a 
Kiskunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
KISKUNHALASI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. november 25 és 27. között a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Kis-
kunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 
a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtá-
si Intézet együttműködési gyakorlatára került 
sor a kiskunhalasi börtönben. Az előre terve-
zett forgatókönyv alapján a fogvatartás helyé-
ül szolgáló, valamint a parancsnoki épület kije-
lölt helyiségeit és folyosóit borították el füst-
tel, ami jól szimulálta a valós vészhelyzetet. 

2019. november 26.
Püspöki látogatás a III. 
objektumban 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. november 26-án látogatást tett Mar-
ton Zsolt váci megyés püspök úr a Fővárosi 
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(akadémikus, az OKRI tudományos tanácsadó-
ja), Prof. Dr. Tóth Mihály DSc (MTA doktora, 
MTA ÁJB elnöke), Dr. Mezey Barna DSc (egye-
temi tanár, ELTE, MTA doktora, a Magyar Bör-
tönügyi Társaság elnöke), Prof. em. Dr. Finszter 
Géza DSc (egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem, MTA ÁJB Rendészeti Albizottság 
elnöke, ny. OKRI osztályvezető), Prof. Dr. Gel-
lér Balázs PhD (tanszékvezető egyetemi tanár, 
ELTE), Schmehl János bv. vezérőrnagy (az or-
szágos parancsnok biztonsági és fogvatartá-
si helyettese), Dr. Miskolczi Barna PhD (főosz-
tályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség), Dr. Solt 
Ágnes PhD (tudományos főmunkatárs, OKRI) 
beszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők. 
A tudományos konferencia többek között olyan 
fontos és aktuális témákat érintett, mint a kri-
minológia hasznossága, a bűncselekményi tény-
állások az értékek védelmében, a magyar bör-
tönügyi tudományosság értékei, az igazságos-
ság elméleti és eljárási tényezői, informatika és 
büntetőjog, innovatív biztonsági és informati-
kai fejlesztések a bv. biztonsági és fogvatartá-
si tevékenységi körében, etika, jog és büntető-
jog a mesterséges intelligencia korában, a gaz-
dálkodás tudománya, a tudományos gazdálko-
dás és a kapcsolattartás reintegrációs szerepe.

A konferenciák nívós helyszíneinek, az elő-
adók szakmai elismertségének és az előadások 
magas látogatottságának köszönhetően a ren-
dezvénysorozattal méltó módon ünnepeltük az 
ezeréves évfordulónkat.

2019. december 2.
Jóvátétellel készültek a 
fogvatartottak az adventre 
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, 
„Fogvatartottak reintegrációja” című projekt 
szervezésében december 2-án valósult meg a 
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Otthon 
javára meghirdetett jóvátételi program a Kalo-
csai Fegyház és Börtönben. Önkéntes jelentke-
zés alapján adatott meg a lehetőség a fogvatar-
tottaknak, hogy szorgos munkával karácsonyi 
hangulatot varázsoljanak olyan idős emberek-
nek, akik a családi otthon melegét nélkülözve, 
idősek otthonában töltik a közelgő ünnepeket.

2019. december 4.
Rabok ajándékozták meg 
a fogyatékkal élő gyermekeket
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Immár hagyomány, hogy a váci börtön elítéltjei 
az adventi időszakot megelőzően gyűjtést szer-
veznek, hogy decemberben megajándékozhassák 
a hozzájuk látogató Százszorszép Gyermekott-
hon fogyatékkal élő gyermekeit. December 4-én 
már tizedik alkalommal lepték meg a kicsiket az 
összegyűjtött adományokból vásárolt ajándékok-

Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumá-
ban. A találkozó alkalmával Dr. Bozsó Zoltán 
bv. dandártábornok bemutatta a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezetet, beszélt a Fővárosi Bün-
tetés-végrehajtási Intézet feladatairól, a kitű-
zött célokról, valamint a fogvatartottak vallási 
lehetőségeiről, a reintegráció fontosságáról. A 
bemutatót követően Szemendri Attila bv. al-
ezredes segítségével a püspök úr megtekint-
hette a III. objektum egészségügyi részlegét, 
a bemutató zárkát, a 8. emeleten található sé-
taudvart, a központi technikai rendszerkeze-
lőt és természetesen a vallásgyakorlásra szol-
gáló kápolnát.

2019. november 26. 
Közös együttműködési 
gyakorlatot tartottak 
a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönben
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A sopronkőhidai börtön területén belül 2019. 
november 26-án végrehajtott gyakorlathoz csat-
lakozott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság és a megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság is. A gyakorlat forgatókönyve sze-
rint egy ammóniát szállító tehergépjármű bal-
esetet szenvedett az intézet közelében, melynek 
következtében a környezetbe mérgező hatású 

veszélyes anyag került. Ezt követően a fogva-
tartottak elhelyezésére szolgáló zárkák egyiké-
ben tűz is keletkezett, melynek következtében 
egy körletrész kimenekítése vált szükségessé.

2019. november 27.
Az MTA adott helyszínt a Szent 
Adorján Millenniumi Emlékév 
zárókonferenciájának
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2019. november 27-én került sor a Szent Ador-
ján Millenniumi Emlékév alkalmából megren-
dezett eseménysorozat záró konferenciájára a 
Magyar Tudományos Akadémia kistermében, 
„Értékteremtő és értékőrző tudomány” címmel. 
A tanácskozáson Prof. em. Dr. Korinek László 
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kal, játékokkal. A fogvatartottak ötlete alapján 
megvalósuló jóvátételi programra az idei évben 
213 000 Ft gyűlt össze. Szintén hagyományként 
az irodalmi színpadi szakkörben játszó fogvatar-
tottak mesejátékkal készültek a gyermekeknek, 
ezt követően pedig egy közös énekléssel várták 
a Mikulást, aki örömmel adta át a gyermekek-
nek az ajándékokat.
 

2019. december 5.
Harmatozzatok, égi magasok
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézetben immár öt éve hagyomány, 
hogy advent idején minden jelentkező fogvatar-
tott részt vehet a hajnali roráték valamelyikén. 
Ez a szertartás kifejezetten a karácsonyvárás idő-

szakának jellegzetes liturgikus alkalma. Maga a 
kifejezés a kezdő szaváról kapta a nevét: rorate 
coeli de super, azaz harmatozzatok, égi maga-
sok. Ennek jegyében az első rorátét tíz női fog-
vatartott részvételével tartotta meg az imate-
remben december 5-én Nagy Imre börtönlelkész, 
majd minden csütörtöki napon karácsonyig volt 
még lehetősége a fogvatartottaknak jelentkezni 
a hajnali imádságra.

2019. december 5.
Nemzetközi katasztrófavédelmi 
védekezési gyakorlat
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2019. december 5-én a Kassa-Sacai büntetés-vég-
rehajtási intézet öt hivatásos állományú tagjával 
közösen árvízi védekezési gyakorlatra való tan-
termi felkészítésen, majd gyakorlati végrehajtá-
si próbán vett részt a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön személyi állománya a Sátoraljaújhelyi 
Polgárvédelmi Iroda, valamint Kovácsvágás Pol-
gármesteri Hivatala jóvoltából. A két intézet ha-
sonló domborzati, földrajzi elhelyezkedése miatt 
– amit a 2010. évben tapasztalt árvízi helyzet is 
megerősített – hasonló feladatokat kell, hogy ellás-
son egy árvízi felkészülés, illetve védekezés során.

2019. december 6.
Mikulás-napi ajándékozás – 
Jóvátétel
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet Mélykúti Alegységének fogvatartottjai a 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány két helyszí-
nén kedveskedtek Mikulás-napi műsorral, illet-
ve saját készítésű ajándékkal.

2019. december 10.
Szökést imitáltak a közös 
gyakorlaton 
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

December 10-én közös csapatszolgálati tevé-
kenységet hajtott végre az Állampusztai Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet állománya és 
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. 
A gyakorlaton 135-en vettek részt.

2019. december 10.
Befejeződött a nyíregyházi 
börtön felújítása
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A nyíregyházi börtön felújításának munkálatai 
– a Bv. Holding kezdeményezésére, fogvatartot-
ti munkaerő bevonásával, az intézet költségve-
tési munkáltatásában – szeptember hónapban 
kezdődtek el. Első lépésként az intézet utcára 
néző homlokzatán végeztek vakolatjavítást, szi-

getelést, festést, stukkójavítást és bádogozást. 
A repedéseket, lyukakat betömítették, az abla-
kon lévő rácsok is új színt kaptak. A homlokzati 
rész befejezését követően az intézet két oldala, 
majd a belső udvar és a bástyafal is megújult a 
dolgozók és a fogvatartottak dolgos kezei által.
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2019. december 11.
Jóvátételi program a Cseppkő 
Gyermekotthoni Központban
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az EFOP 1.3.3.-16-2016-00001 projekt keretein 
belül adtak át gyermekbútorokat és adventi dí-
szeket a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
fogvatartottjai a Cseppkő Gyermekotthoni Köz-
pont lakóinak. A kész termékek 2019. december 
11-én kerültek átadásra az otthon lakóinak, akik 
hálájuk jeléül különböző műsorokkal készültek 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet mun-
katársainak, illetve a helyszínen lévő, az aján-
dékok készítőit képviselő fogvatartottaknak. 
A műsorszámok után három fogvatartott vá-
laszolta meg azokat a kérdéseket, melyeket az 
otthonban élő gyerekek írtak össze számukra.
 

2019. december 12.
Adomány a Vöröskeresztnek 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019 decemberében a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartott-
jai is szerettek volna hozzájárulni a karácsonyi 

ünnepi időszakhoz köthető jótékonykodáshoz. 
Konzerveket és egyéb tartós élelmiszereket aján-
lottak fel a rászorulók javára. Az intézet lel-
késze segített összeszedni a zárkákban össze-
gyűlt adományt, melyet december 12-én adtak 
át a fogvatartottak a Vöröskereszt regionális 
igazgatójának.

2019. december 12.
Művésztanárok hangversenye 
Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Tizennegyedik alkalommal adtak ajándékba kon-
certet a Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében 
a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanárai december 12-én az intézettel 
kapcsolatot tartó társszervek képviselőinek, a 
dolgozóknak és a fogvatartottaknak.

2019. december 13.
Betlehemes játék Pannonhalmán
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A 15 önként jelentkező fogvatartott a karácso-
nyi ünnepkör keretében mutatta be műsorát a 
Pannonhalmi Főapátság dísztermében 2019. de-
cember 13-án. A programot Hortobágyi T. Ci-
rill OSB pannonhalmi főapát nyitotta meg, ezt 
követően a Közép-dunántúli Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet parancsnokának, dr. 
Kiszely Pál bv. dandártábornoknak a köszön-
tője következett. A parancsnoki megnyitó be-
szédet követően a fogvatartottak az előadásra 
őket felkészítő börtönlelkész, Szénási Jonathan 
Sándor igehirdetése után mutatták be a betle-
hemes játékot.

2019. december 17.
Egy teherautónyi adományt 
gyűjtött össze a büntetés-
végrehajtás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2019. december 17-én a BvOP átadta a munkatár-
sai, illetve a fogvatartottak  által összegyűjtött 
adományát a MikulásGyárnak. A 2018-as évhez 
hasonlóan nemcsak a fogvatartottak, hanem a 
személyi állomány is fontosnak érezte, hogy részt 
vegyen a gyűjtésben, hiszen kollégáinknak is fon-
tos a rászorulók megsegítése. A közel kéthóna-
pos gyűjtési időszak alatt most sem volt hiány az 
adományokból, ugyanis egy teherautót töltöttek 
meg a bedobozolt felajánlások. A fogvatartottak 
főleg tartós élelmiszereket gyűjtöttek a börtön fa-
lain belül, amelyek között konzervek és készéte-
lek voltak, a személyi állomány tagjai pedig ru-
haneműket, édességeket, játékokat ajánlottak fel.
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keméti érsek – a Kalocsai Fegyház és Börtön 
fogvatartottjainak december 20-án, melyen jelen 
voltak a helyi társszervek képviselői és Kalocsa 
város vezetői is. A szentmise végén a fogva-
tartottak kézzel készített keresztszemes hím-
zéssel készült karácsonyi ajándékkal köszönték 
meg Dr. Bábel Balázs érsek bátorító szavait és 
imáit, egyben áldott karácsonyt is kívántak a 
jelenlévőknek.

2019. december 23.
Püspöki istentisztelet a 
karácsony jegyében 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2019. december 23-án került megrendezésre 
az immár hagyománynak számító karácsonyi 
szentmise a Fővárosi Büntetés-végrehajtási In-
tézet III. objektumának Konferenciatermében.  
Az eseményen a 100 fő fogvatartottal együtt 

imádkozott a személyi állomány egy része is. 
Az ünnepi istentisztelet meghittségét fokozta, 
hogy a szentmisét Mohos Gábor kinevezett il-
liturgi c. püspök, esztergomi-budapesti segéd-
püspök celebrálta. 

2019. december 23.
Karácsonyi szentmise a 
székesfehérvári objektumban
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szentmisét tartott Spányi Antal megyéspüspök 
az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan a Kö-
zép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtá-
si Intézet székesfehérvári objektumában. Spá-
nyi Antal az intézet vezetése és Tornyai Gábor 
börtönlelkész meghívására érkezett a székesfe-
hérvári objektumba december 23-án. A liturgi-
án részt vettek az intézet munkatársai és mint-
egy 40 fogvatartott.

2019. december 23.
Fogvatartotti kápolna 
felszentelésére és átadására 
került sor a Kiskunhalasi 
Börtönben 
KISKUNHALASI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az újonnan kialakított fogvatartotti kápol-
nát Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti ér-
sek áldotta meg. A kápolna titulusa az Isteni 
Irgalmasság lett. A szentelés szertartás után  

Kiegészítve ezen adományokat felajánlásra ke-
rült még 400 csomag fogvatartottak által ké-
szített száraztészta, amelyet a MikulásGyáron 
keresztül juttatott el a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet a rászoruló családoknak.
 

2019. december 19.
Karácsonyi ajándékozás
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Zalaegerszegi Gyermekotthon lakói számá-
ra a fogvatartottak november és december  hó-
napban karácsonyi ajándéktárgyakat, játékokat 
készítettek, melyeket 2019. december 19-én ad-
tak át a gyermekotthon lakói számára.

2019. december 20.
Ismét színházban léptek 
fel a fogvatartottak 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

2019. december 20-án került sor a Szent Ador-
ján Millenniumi Emlékév (1019-2019) alkalmá-
ból megrendezett ünnepségsorozat záróesemé-
nyére, a Szent Adorjánról írt zenés darab fog-
vatartottak által történő nyilvános előadására, 
mely rendezvénynek a budapesti József Attila 
Színház adott otthont.

A rendezvény fővédnöke Dr. Pintér Sándor 
miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és 
Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere volt.

A mű betanítását Várnagy Andrea zongora-
művésznő vállalta, aki Natália szerepében is 
részt vett az előadásban. A zenei részek új-
ragondolásában közreműködött Szűts István 
zeneszerző. A Szent Adorjánról készült zenei 
darab nyilvános bemutatója kiegészült a dévai 
gyerekek „A muzsika hangja” című előadásával, 
mely annak a pilot programnak a folytatása, 
amelyet Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel 
valósított meg a Társadalmi Visszailleszkedést 
Segítő Egyesület, valamint a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön. 

Várnagy Andrea zongoraművésznővel több 
bv. intézet együttműködésével augusztus óta 
gyakorolta a fiatal- és nagykorúakból álló kó-
rus azt az általuk írt és hangszerelt zeneszá-
mot, amelyet november 5-én CD-re énekeltek 
fel Tökölön. A több hónapos munka eredménye 
szintén december 20-án, a színházi rendezvény 
alkalmával került bemutatásra.

2019. december 20.
Érseki szentmise 
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2019-ben már 21. alkalommal celebrált karácso-
nyi szentmisét Dr. Bábel Balázs – kalocsa-kecs-
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Címtár

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS  
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

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

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

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

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

ünnepélyes szentmisét mutatott be a kalocsai 
érsek Gál József börtönlelkésznek, valamint 
Kiskunhalas város papjainak celebrálásával. Az 
érsek a szentmise végén köszönetet mondott a 
büntetés-végrehajtás vezetőinek, hogy kápol-
na létesülhetett, és minden résztvevőnek ál-
dott karácsonyt, a betlehemi gyermek bőséges 
áldását kívánta. A részt vevő fogvatartottak-
nak szentképpel és imádsággal kedveskedett.

2019. december 31.
„Színkavalkád”
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, 
„Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt 
projekt keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatalko-
rúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete 

szervezésében, a „Színkavalkád” című jóváté-
teli program részeként 2x5 fős csoportokban 
a programba bevont fiatalkorú fogvatartottak 
részére csoportfoglalkozások kerültek megva-
lósításra. A színterápiás alapokkal rendelkező 
foglalkozás elsődleges célja volt, hogy a fog-
vatartottak által készített festmények átadás-
ra kerüljenek a Laurus Szociális és Kulturális 
Egyesület részére. 

Szintén jóvátételi program keretében a Fiatal-
korúak Regionális Büntetés-végrehajtási Inté-
zetében elhelyezett fiatal- és felnőtt korú fog-
vatartottak által gyűjtött ételkonzervek kerültek 
átadása az Esélyteremtő Alapítvány számára, 
akik halmozottan hátrányos helyzetű rászoruló 
emberek, családok részére juttatták el a fogva-
tartottak adományait.
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Budapesti Fegyház 
és Börtön
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 432 5900
bv.gov.hu/hu/intezetek/budapesti
bfb.uk@bv.gov.hu
Biczó László bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos, parancsnok

BUFA Budapesti Faipari Termelő 
és Kereskedelmi Kft.
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 261 3961
www.bufa.hu
bufa@bufa.hu
Török János bv. alezredes
mb. ügyvezető

Bv. Holding Kft.
1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
+36 1 301 8461
www.bvholdingkft.hu
bvholdingkft@bvholdingkft.hu
Farsang Tamás bv. ezredes
bv. tanácsos, ügyvezető

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
I. objektum
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5–11. 
+36 1 475 5500
bv.gov.hu/hu/intezetek/fovarosi
fovaros.uk@bv.gov.hu
II. objektum
1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25. 
+36 1 488 5010
III. objektum
1108 Budapest, Maglódi u. 24.
+36 1 432 2600
Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

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

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

BUDAPEST

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK, 
INTÉZMÉNYEK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

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

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

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

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

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

Váci Fegyház és Börtön
2600 Vác, Köztársaság u. 62–64.
+36 27 620 300
bv.gov.hu/hu/intezetek/vac 
vac.uk@bv.gov.hu
Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes
intézetparancsnok

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

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

Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6. 
+36 26 347 655
bv.gov.hu/hu/intezmenyek/bvszotrk
pilis.uk@bv.gov.hu
Telephely – Igal 
7275 Igal, Gábor u. 6. 
+36 82 372 316
igal.uk@bv.gov.hu
Telephely - Oktatási Központ
1108 Budapest, Újhegyi út 9–11.
+36 1 261 7011
oktatasi.uk@bv.gov.hu
Juhász Barbara bv. alezredes
igazgató
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Balassagyarmati Fegyház és Börtön
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
+36 35 501 170
bv.gov.hu/hu/intezetek/balassagyarmat
bgyarmat.uk@bv.gov.hu
Dr. Budai István bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
+36 46 502 640
bv.gov.hu/hu/intezetek/miskolc
miskolc.uk@bv.gov.hu
Telephely - Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő)
3711 Szirmabesenyő, Miskolci út 3.
+36 46 500 500
Szeidl Tamás bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok

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

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

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

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 

ÉVKÖNYV 2019

112 113



ÉSZAK-ALFÖLD

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
+36 52 526 210
bv.gov.hu/hu/intezetek/debrecen
debrecen.uk@bv.gov.hu
Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes 
bv. tanácsos, parancsnok

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

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

Tiszalöki Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet
4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
+36 42 524 900
bv.gov.hu/hu/intezetek/tiszalok 
tiszalok.uk@bv.gov.hu
Gyenge-Bíró István bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
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DÉL-ALFÖLD

Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet 
6327 Állampuszta, Fő utca 1. 
+36 78 407 860
bv.gov.hu/hu/intezetek/allampuszta 
apuszta.uk@bv.gov.hu
Molnár István bv. ezredes
mb. parancsnok

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

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet
5700 Gyula, Béke sugárút 38.
+36 66 362 165
bv.gov.hu/hu/intezetek/gyula
gyula.uk@bv.gov.hu
Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes 
parancsnok

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

Adorján-Tex Konfekcióipari és 
Kereskedelmi Kft.
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
+36 78 563 630
www.adorjantex.hu
konfekci@t-online.hu
Tóthné Szabó Zsuzsanna bv. alezredes
mb. ügyvezető

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

Szegedi Fegyház és Börtön
I. objektum
6724 Szeged, Mars tér 13.
+36 62 554 970
bv.gov.hu/hu/intezetek/szeged
szeged.uk@bv.gov.hu
II. objektum
6728 Szeged, Dorozsmai út 25–27.
+36 62 554 860
III. objektum
6750 Algyő-Nagyfa
+36 62 620 800
nagyfa.uk@bv.gov.hu
Kopcsik Károly bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos, intézetparancsnok

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

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
6000 Kecskemét, Mátyási u. 2.
+36 76 483 783
bv.gov.hu/hu/intezetek/kecskemet 
kecskemet.uk@bv.gov.hu
Telephely - Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Kecskemét)
6000 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.
+36 76 485 900
Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes 
parancsnok

Kiskunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
+36 77 795 110
bv.gov.hu/hu/intezetek/kiskunhalas
halas.uk@bv.gov.hu 
Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
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KÖZÉP-DUNÁNTÚL

Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
2471 Baracska-Annamajor
+36 22 454 023
bv.gov.hu/hu/intezetek/kozep-dunantuli
baracska.uk@bv.gov.hu
Székesfehérvári Objektum
8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2. 
+36 22 515 214
fehervar.uk@bv.gov.hu
Martonvásári Objektum
2462 Martonvásár
+36 22 580 202
dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok

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

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

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

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

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

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

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

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

Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.
+36 92 313 433
bv.gov.hu/hu/intezetek/zalaegerszeg 
zalaeg.uk@bv.gov.hu
Porubszky Szabolcs bv. alezredes
bv. tanácsos, mb. parancsnok

Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet
7621 Pécs, Papnövelde u. 7–11.
+36 72 520 100
bv.gov.hu/hu/intezetek/pecs 
pecs.uk@bv.gov.hu
Dékány Zsolt bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

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

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