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Tisztelt Olvasó!
Rég nem volt olyan mozgalmas esztendő
a büntetés-végrehajtásnál, mint a
tavalyi: pezsgő szakmai munka zajlott
szervezetünknél és bővelkedtünk az új
feladatokban is. Számos kihívás között
kellett helyt állnunk, amelyek a nehézségek
mellett sikereket és elismerést is hoztak
számunkra. Ilyen esztendő után hálás
feladat a beköszöntő előszó írása.
Már az év kezdete is jelentős változásokat
hozott: január elsején hatályba lépett a
régen várt Bv. Kódex, majd július elsején a
rendvédelemi hivatást választók munkáját
az új szolgálati törvénnyel megalapozott
rendvédelmi életpályamodell bevezetésével
ismerte el a Kormány.
Ugyanakkor a migrációs válság okozta
krízishelyzet kifejezetten nagy kihívások
elé állította szervezetünket, a különleges
helyzet pedig rendkívüli rugalmasságot
kívánt a rendvédelmi szervektől, így tőlünk
is. Örömteli, hogy a szervezet képes volt
alkalmazkodni, megújulni, figyelmét és
erőforrásait az új feladatokra irányítani.
Büszke vagyok arra, hogy kollégáink
példás helytállásának, elhivatottságának,
emberséges hozzáállásának köszönhetően a
rendkívüli helyzetben minden feladatunknak
maximálisan eleget tudtunk tenni.
Mindezek mellett a szervezet
az alapfeladatát is teljesítette a
jogszabályoknak megfelelően, megfeleltünk
a szakszerű, folyamatos és biztonságos
befogadási, elhelyezési, ellátási
kötelezettségeinknek. Kiemelendő, hogy a
személyi állomány szolgálatellátása európai
összehasonlításban is jónak mondható a
szakmai mutatóink alapján.

Gondolkodásunk
középpontjában az
ember áll, legyen szó a
személyi állományról, vagy
a fogvatartottakról. Kulcsfontosságú
számunkra kollégáink képzettségi
szintjének emelése, hiszen a magas szintű
szakmai munka alapját a munkatársak
felkészültsége, elhivatottsága, és
erkölcsi tartása alapozza meg. De nagy
hangsúlyt fektettünk a fogvatartottak
társadalmi visszailleszkedésének
elősegítésére is, e mentén szerveztük
meg az elítéltek oktatását, szakképzését,
munkáltatását. A megvalósításban nagy
szerepet játszottak a civil szervezetek
és az egyházak, segítő támogatásukat
ezúton is köszönöm. Szintén köszönettel
tartozom a társszerveknek a szakszerű és
eredményes együttműködésükért.
A fogvatartottak foglalkoztatásának
növelésében és a börtönök telítettségének
csökkentésében is előre léptünk,
fejlesztések sora valósulhatott meg,
a korszerűsítésekkel mind a személyi
állomány munkakörnyezete, mind a
fogvatartottak elhelyezési körülményei
jelentősen javultak országszerte. Négy
börtönben közel kilencszázzal nőtt
a férőhelyek száma, de a közeljövő
férőhelybővítési beruházásai is óriási
lehetőséget jelentenek szervezetünknek.
Nehéz, de sikeres év áll a büntetésvégrehajtás mögött. Szeretettel
ajánlom a Kedves Olvasó figyelmébe az
Évkönyvünket, köszönöm, ha megtiszteli
figyelmével a munkánkat.
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet
a célkitűzéseit, a befogadási, elhelyezési,
ellátási és előállítási kötelezettségeit
jogszerűen, szakszerűen, folyamatosan és
biztonságosan teljesítette, köznyugalmat
megzavaró rendkívüli esemény 2015-ben
sem történt.
Az év legjelentősebb változása a működést
alapvetően meghatározó két új jogszabály
– a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL.
törvény, vagyis a Bv. Kódex január 1-jei,
valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
(Hszt.) július 1-jei – hatályba lépése volt.
A Hszt. számos, a rendvédelmi életpályát
meghatározó újítást vezetett be. Ezek közül
a személyi állomány számára
alapvető jelentőségű az a többlépcsős
illetményemelési és előmeneteli rendszer,
amely nagyban javított a rendvédelem
területén dolgozók anyagi elismerésén.
A gazdasági társaságainkat vállalatcsoporti
szinten összefogó Bv. Holding Kft. január
1-jei megalakulásával újabb jelentős lépést
tettünk a fogvatartotti foglalkoztatás
bővítése – ez az év végére elérte a 87%-ot
– és a központi ellátás kiterjesztése felé.
Speciális, új elvárásként fogalmazódott meg
a migrációs válsághelyzettel kapcsolatos
feladatok végrehajtása.

Törvényesség
Az ellenőrzés a felelős szervezetirányítási,
felügyeleti és munkavégzési rendszer
fontos eleme, amely módszeres és
szabályozott eljárásrendjével értékeli
és javítja a működési és az irányítási
folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti
a szervezeti célok megvalósítását.
Ellenőrzési tevékenységünk során
rendszerességgel és gyors reagálással
biztosítottuk az eredményes, hatékony,
gazdaságos és szabályszerű működés
folyamatosságát. A Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága (BvOP) a hat
átfogó ellenőrzésen túl, 56 témaellenőrzés
során 448 esetben vizsgálta a bv. szerveket,
149 cél-, és négy utóellenőrzést hajtott
végre, továbbá 78 mobilellenőrzést tartott.
A belső ellenőrök összesen 85 ellenőrzést
zártak le, ezen kívül 16 soron kívüli
ellenőrzést kezdtek meg, illetve hajtottak
végre. Az ellenőrzések során feltártak
kiértékelése megtörtént, a bv. szervek
megtették a szükséges intézkedéseket.
Az újonnan létrehozott Panasziroda az év
során 94 db beadványt fogadott.
A beérkezett panaszok témaköre általában
az alábbiakra terjedt ki: kapcsolattartás,
átszállítás, egészségügyi ellátás, vélelmezett
bántalmazás, fogvatartási körülmények,
személyi állomány etikátlan eljárása.
A panaszok kivizsgálását követően
a beadványok 19%-ában bizonyult
megalapozottnak a bejelentő által állított
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Széleskörű
és folyamatos kontroll
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A 2015. év

jog- vagy érdeksérelem, ezekben az
esetekben gondoskodtunk a jelzett sérelem
orvoslásáról.
Külső ellenőrzést az Alapvető Jogok
Biztosa Hivatalának Nemzeti Megelőző
Mechanizmusa nyolc, az illetékes megyei
kormányhivatalok szakigazgatási szervei
hat esetben hajtottak végre, elsősorban
a fogvatartás körülményeit vizsgálva.
Törvényességi felügyeleti jogukkal élve
az ügyészségek folyamatos ellenőrzést
gyakoroltak, összesen 1 380 esetben.
Az idegenrendészeti őrizet kapcsán az
ENSZ két, míg a CPT egy esetben végzett
ellenőrzést.

Jogi esetek
A BvOP ellen indított peres eljárások száma
a tavalyihoz hasonlóan alakult
(2015: 40; 2014: 38), ezek közül 31 eljárás
fogvatartotti kereset alapján indult, hat
ügyben munkaügyi, egy esetben pedig
gazdasági eljárás folyik. A bv. intézetek
ellen indított peres eljárások száma 682,
döntő többségük fogvatartottak által
indított kártérítési kereset volt.
A fogvatartottak által indított kártérítési
perek tárgya változatlanul a telítettséggel,
az elhelyezési körülményekkel és az
egészségügyi ellátással kapcsolatos.
2015-ben folytatódtak az Emberi Jogok
Európai Bíróságán (EJEB) folyó eljárások,
amelyek túlnyomórészt az elhelyezési
problémákkal: a zsúfoltsággal, az illemhely
leválasztásának hiányával, a zárkák
szellőzésével kapcsolatosak. A szakértők
3 000-3 500-ra becsülik a magyar
beadványok számát, az eddigi összesített
kárérték több mint 450 millió forint.
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A bv. szervezet állományának munkajogi
létszáma a 2014. évi átlagos 8 100 fős
létszámhoz képest kedvezőbben alakult,
8 359 fő volt az év végén, ez 96%-os
feltöltöttséget jelent. A növekedés
hátterében elsősorban a rendvédelmi
életpálya bevezetéséből eredő intenzívebb
érdeklődés, illetve az állománymegtartó
képesség erősödése áll.

továbbá a BvOP szervezetén belül – a társ
rendvédelmi szervek központi szerveinek
struktúrájához idomulva –, a korábban
főosztályként működő szervezeti egységekből
kialakítottuk a Humán, a Biztonsági és a
Fogvatartási Ügyek Szolgálatát.

Emelkedő
illetmények

Július 1-jén a Bv. Szervezet Oktatási Központja
és a Bv. Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja összeolvadásával
létrejött a Bv. Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja,

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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Elismerések

az eredményes szakmai munkáért: állami
kitüntetést, illetve előléptetést nyolc
munkatársunk kapott. A Magyar Arany
Érdemkereszt katonai tagozata és a
Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai
tagozata kitüntetést egy-egy fő részére,
a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai
tagozata kitüntetést két fő részére
adományozta a köztársasági elnök,
továbbá két főt kinevezett dandártábornoki
rendfokozatba, valamint előléptetett egy
főt altábornagyi, egy főt vezérőrnagyi
rendfokozatba.
Miniszteri elismerést összesen 115 kollégánk
kapott, ebből öt fő főtanácsosi címet,
17 fő tanácsosi címet, négy fő Szent Adorján
Érdemjelet, egy fő Tauffer Emil-díjat, hat fő
Büntetés-végrehajtási Emlékplakett „Arany”
fokozatát, 12 fő miniszteri elismerő oklevelet,
24 fő pénzjutalmat és 39 fő emléktárgyat
kapott. A belügyminiszter hét főt soron
kívül ezredessé léptetett elő. Országos

parancsnoki elismerésben 782 fő részesült.
Sikeres munkánk egyik záloga
a személyi állomány folyamatos

képzése.

A Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központjában 14 hetes
alapfokú szaktanfolyam keretében 623 főt
iskoláztunk be 13 osztályba, közülük az
év végéig 356 fő vizsgázott le. Középfokú
képzésen 7 biztonsági, 2 gazdálkodási, 2
egészségügyi, és 2 igazgatási osztályban
összesen 432 fő folytat tanulmányokat,
júniusig 157 hallgató tett eredményes vizsgát,
ebből 34 fő kitűnő eredménnyel.
A 2014 szeptemberében indított moduláris
rendszerű szakképzésre 19 intézet 25
főt iskolázott be, eredményes vizsgát
22 fő tett, ebből 8 fő jeles eredménnyel.
Felsőfokú szakvizsga felkészítésen 158
fő, felsőfokú szakvizsgán 177 fő vett
részt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar rendészeti
igazgatási alapképzési szakán, büntetés-

Új ismeretek
– bővülő
szaktudás
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tréningen a Bv. Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs
Központjában.
A személyi állomány

bűnügyi és
fegyelmi
helyzete

végrehajtási szakirányú nappali tagozaton
12 fő tett záróvizsgát, nyelvvizsga hiánya
miatt azonban csak 8 fő vehette át
diplomáját.
Rendészeti szakvizsgára 108 főt, rendészeti
vezetővé képző tanfolyamra 64 főt, négy
kollégát pedig rendészeti mestervezetővé
képző tanfolyamra iskoláztunk be.
A belső továbbképzési rendszerünk
keretében 61 akkreditált továbbképzést
tartottunk munkatársainknak.
A szervezet teljes személyi állománya részt
vett szeptember 28. és október 31. között
az új szolgálati törvény, valamint a 2013. évi
CCXL. törvény végrehajtási rendeleteinek
oktatásán. A két központi továbbképzési
program vizsgáin december 31-ig 6 403
hivatásos állományú tag vett részt.
A személyi állomány egészségének
és munkaképességének megőrzése
érdekében a fogvatartottakkal közvetlenül
foglalkozó tiszthelyettesek részére
személyiségfejlesztő és stresszkezelő
tréningeket szerveztünk, amelyeken
összesen 240 fő vett részt.
A TÁMOP 5.6.3 számú kiemelt projekt
keretében összesen 820 fő vehetett
részt kommunikációs és konfliktuskezelő
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jelentős javulást mutat, az év során
350 büntetőügy indulását regisztráltuk
(2014: 440), az eljárások 25%-a már a
nyomozati szakban megszűnt.
Katonai bűncselekmény elkövetésének
gyanúja miatt 163 eljárás indult, a
fogvatartás törvényességét sértő
bűncselekmények (hivatali visszaélés,
vesztegetés, bántalmazás hivatalos
eljárásban, jogellenes fogvatartás
gyanúja) miatt indult ügyek száma
164, a szolgálattal össze nem függő
ügyek száma 23 volt.
A büntetőeljárások során
2015-ben 14 személy felelőssége kérdésében
hoztak döntést a bíróságok, a jogerősen
befejeződött büntető ügyekben egy
személyt felmentettek, egy fővel szemben
megrovást alkalmaztak, tíz esetben
pénzbüntetést szabtak ki, két esetben 10-10
nap időtartamú katonai fogdában letöltendő
elzárásról rendelkeztek. Az év végi adatok
szerint 250 büntetőeljárás van folyamatban.
Az év során 425 fegyelmi eljárás
(2014: 540) indult, ebből 78 esetben
az egyszerűsített eljárás szabályait
alkalmazták. A parancsnokok 22 esetben
szüntették meg az eljárást, 322 ügy
jogerősen, fenyítés kiszabásával lezárult,
81 ügy van folyamatban. Méltatlansági
eljárás keretében egy hivatásos állományú
szolgálati jogviszonya szűnt meg.
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”

Az év végi átlagtelítettség
a korábbi 140%-os szintről
127%-ra csökkent a jelentős számú új
fogvatartotti férőhely eredményeként.
10
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Az előzetesen letartóztatottak létszáma
9,6%-kal, 3 978 főre csökkent, az
igazságügyi reformok alapján gyorsabbá
váló büntetőeljárások és az alternatív
módon végrehajtott kényszerintézkedések
(elektronikus távfelügyeleti eszközzel
támogatott házi őrizet) nagyobb arányú
használata miatt. A teljes fogvatartotti
populációban így az előzetesen
letartóztatottak aránya 22,8% volt.
Csökkent az előzetes letartóztatás átlagos
időtartama is, december 31-én összesen
254 fő töltött 24 hónapot meghaladó
előzetes letartóztatást, közülük 139 fő már
rendelkezett első fokú, nem jogerős ítélettel.

A korábbi években tapasztalható dinamikus
emelkedés 2014-es mérséklődése után
idén viszonylagos állandóság jellemezte a
fogvatartottak létszámát. A 2014. év végi 17 890
fős létszám 2015. december 31-ére 17 449 főre
csökkent, amely 2,4%-os mérséklődést jelent.
Az év végi átlagtelítettség a korábbi
140%-os szintről 127%-ra csökkent az
év folyamán átadott jelentős számú új
fogvatartotti férőhely eredményeként.
Az év egészét vizsgálva a fogvatartottak
átlagos létszáma 17 796 fő volt, 135%-os
átlagos telítettség mellett.
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18 042
12 584
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12 573

17 195
12 604
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12 335

15 373
12 042

14 782
Átlaglétszám

Elhelyezhető létszám
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az Átlagtelítettség alakulÁsa (%)

128

131

136

139

143

135

118
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

a fogvatartottak megoszlÁsa
0,2% 1,4% 0,9%

22,8%

ELőzETESEn
letartóztatott 3 978 Fő
JOGERőSEn ELÍTÉLT 13 027 Fő
ELzÁRÁST TÖLTő 239 Fő
KÉnYSzERGYÓGYKEzELT 162 Fő
őRIzETES 43 Fő

74,7%
A JOGERőSEn ELÍTÉLTEK MEGOSzLÁSA
1,1%
0,8%

8,9%

FEGYhÁz 4 123 Fő
BÖRTÖn 7 492 Fő
FOGhÁz 1 165 Fő
FIATALKORú BÖRTÖn 137 Fő

31,6%

FIATALKORú FOGhÁz 110 Fő

57,5%
2015. december 31-ei adatok
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vagy szabadságvesztést.
A kizárólag számukra fenntartott
férőhelyek száma meghaladja létszámukat,
ezért folyamatban van a tököli Fiatalkorúak
Bv. Intézete alapító okiratának módosítása
a ki nem használt kapacitások átrendezése
és más fogvatartotti csoportok elhelyezési
körülményeinek javítása érdekében.

A jogerősen elítéltek létszáma 13 027 fő volt,
amely 46 fős csökkenés az előző évhez
viszonyítva. Ebből 7 492 fő börtön, 4 123
fő fegyház és 1 165 fő fogház végrehajtási
fokozatban töltötte büntetését. A hosszabb
tartamú, illetve szigorúbb végrehajtási
fokozatú szabadságvesztések arányának
évek óta megfigyelhető növekedése kapcsán
az elítéltek differenciált és a reintegrációs
munkát is támogató klasszifikációt támogató
elhelyezése, elkülönítése továbbra is napi
szintű kihívást jelentett a zártrezsimű,
végrehajtó jellegű bv. intézetekben.

A női fogvatartottak létszáma 1 250 fő
volt (2014: 1 349), elhelyezésük továbbra is
folyamatos központi koordinációt igényel..
A zsúfoltság megszüntetése érdekében
a férőhelybővítési stratégia keretében a
Tiszalöki és a Szombathelyi Országos
Bv. Intézetben is megkezdtük jogerősen
elítélt nők elhelyezését.

Az elzárást töltők létszáma az év végén
239 fő volt, azonban számuk az év
során több esetben is meghaladta a
400-at. Elhelyezésük és befogadásuk a
jogszabályban kijelölt bv. intézetekben
biztosított, de ezek végrehajtása a különösen
rövid időtartam miatt bonyolultabb.

Kiváló
szakmai
mutatók

A kedvezőtlen infrastrukturális feltételek
ellenére a személyi állomány feladatellátása,
szakmai teljesítménye nemzetközi
viszonylatban is kimagaslónak értékelhető.
A fogva tartás jogszerűsége, szakszerűsége,
a börtönök biztonságának fenntartása
folyamatosan biztosított volt az év folyamán.

Az IMEI-ben elhelyezett
kényszergyógykezeltek létszáma
az előző évhez képest nem mutat
lényegei eltérést (2014: 151;
2015: 162).

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a
fogvatartottak önkárosító cselekményeinek
visszaszorítására, így az elkövetett
öngyilkosságok száma európai átlagot
tekintve is alacsony volt. Az elmúlt öt évben

Tovább csökkent a fiatalkorú
fogvatartottak száma, így év végén 352
fő (2014: 424) töltött előzetes letartóztatást
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a személyi állomány tagjai. A zárt bv.
intézetből végrehajtott szökés elkövetőjét
a rendőrség fogta el. Mindhárom esetben
újabb büntetőeljárás indult a tettesek
ellen. A rendkívüli eseményeket követően
vizsgálatot indítottunk, a megállapított
hiányosságokat fegyelmi felelősségre
vonás követte, a tapasztalatokat a
képzések során feldolgoztuk.
Tovább csökkent a fogvatartottak
által egymás sérelmére elkövetett
erőszakos cselekmények, száma.
Az elmúlt években bevezetett
intézkedéseknek köszönhetően a súlyos
testi sértés esetszáma 73-ra (2014: 89,)
a szexuális jellegű bűncselekmények
miatti feljelentések száma 30-ra (2014:
37), a kényszerítés 105 esetre (2014: 117),
a rablások száma pedig 16-ra (2014: 22)
mérséklődött.

folyamatos csökkenés tapasztalható. A
személyi állomány tagjai 41 esetben előzték
meg a szuicid cselekményeket (2014: 49 eset).
Fogolyszökés három esetben történt
2015-ben. Két alkalommal gazdasági
társaság külső munkahelyét hagyták el
az elítéltek, őket rövid időn belül elfogták

A FOGVATARTOTTAK ÁLTAL ELKÖVETETT CSELEKMÉnYEK (ESET)
KÉnYSzERÍTÉS

105
SúLYOS TESTI
sértés

SzEXUÁLIS
KÉnYSzERÍTÉS,
ERőSzAK

raBlÁs

hIVATALOS SzEMÉLY
ELLEnI ERőSzAK

73

89

117

144

121

2013
2014
2015

24

37
30

23
22
16

41

56

67
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biztonságos végrehajtása. A kismértékű,
5%-os csökkenés a feladatok hatékonyabb
szervezésének, valamint az immár a
büntetés-végrehajtás által ellátott felhívási
tevékenységnek tudható be.

Továbbra is emelkedő tendencia figyelhető
meg a kábítószergyanús anyagokat érintő
kereslet terén (előtalálások esetszáma:
2014: 179, 2015: 252). A szintetikus
pszichotróp anyagok megjelenése kihívást
jelent, azonban ehhez kapcsolódóan a
biztonságot súlyosan sértő cselekmény
nem történt.
A bejuttatás megakadályozásának
érdekében tett intézkedések hatékonyak
voltak, a tiltott anyagokat az esetek
73%-ában a fogvatartottakhoz való
eljuttatást megelőzően találták meg
(2014: 61%). A bv. szervek területére
bejuttatni próbált mobiltelefonok száma
növekedett, azonban a fogvatartottakhoz
az eredményes intézkedések és felderítés
következtében 5%-kal kevesebb készülék
jutott el (2014: 65%; 2015: 60%).

ELőÁLLÍTÁSOK SzÁMA

49 704

2013

11 239
51 799

2014

16 080
46 271

2015

Folyamatosan nagy szakmai kihívást
jelentett kollégáinknak az előállítási,
szállítási feladatok eseménymentes,

18 158
BÍRÓSÁGOKRA,
üGYÉSzSÉGEKRE

szÁllítÁsok szÁma

67 080

67 051

20 420

Hatékonyabb
szervezés –
biztonságos
végrehajtás

2013

16

63 794

17 926

2014

15 332

2015
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Szabadságvesztés-félbeszakításra
irányuló kérelmet összesen 875 esetben
terjesztettek elő a fogvatartottak,
hozzátartozóik vagy jogi képviselőik, ebből
179 kérelmet engedélyeztek, hivatalból
pedig 36 esetben került rá sor.
Súlyos beteg hozzátartozó meglátogatásán,
illetve temetésén felügyelettel 68 fő
(2012: 142 fő, 2013: 103, 2014: 112 fő),
felügyelet nélkül pedig 154 fő (2012: 117
fő, 2013: 127, 2014: 335 fő) vett részt. A
fogvatartottak 34 panaszt terjesztettek elő
az alapvető jogok biztosához. Öt ügyben
állapítottak meg visszásságot, egy ügyben
ajánlás készült, jelenleg négy fogvatartotti
panasz elbírálása van folyamatban.
Jutalmazásra 31 803 esetben került sor,
amely kismértékű emelkedést jelent az
előző évhez képest. A leggyakrabban
18

alkalmazott jutalmazási forma továbbra is
a dicséret, ugyanakkor a jutalmak 30,8%-a
a kapcsolattartás erősítésével függ össze.
Jutalmak
Dicséret
Soron kívüli csomag
Soron kívüli látogató
fogadása
Személyes szükségletekre
fordítható összeg növelése
Tárgyjutalom
Pénzjutalom
Fenyítés hátralevő rész
elengedése
Fenyítés nyilvántartásból
törlése
Rövidtartamú eltávozás
Kimaradás
Látogatási idő
meghosszabbítása
Dicsérő oklevél
Összesen
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2013
15 941
1 598
5 821

2014
17 547
1 896
3 974

2015
20 233
0
7 697

2 277

3 019

695

44
179
6

67
54
2

45
25
0

853

943

999

888
391
1 938

882
437
1 724

844
381
884

0
29 936

5
30 550

0
31 803
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Továbbra is jelentős csökkenést mutat a
kiszabott fegyelmi fenyítések száma,
6 834 eset (2013: 8 284; 2014: 7 391) volt az
év folyamán. A mérséklődés a progresszív
rezsimszabályok bevezetésével, valamint
a szabadidős programok, a képzési
lehetőségek jelentős növekedésével
magyarázható. Az újonnan bevezetett
fenyítési nemek kismértékben ugyan,
de megjelentek a gyakorlatban,
alkalmazásukban a következő évben
emelkedés várható. Közvetítői eljárást
2015-ben négy börtönben, nyolc esetben
folytattak le.
Végrehajtott fegyelmi
fenyítések
Feddés
Kiétkezés csökkentése
Magánelzárás
Magánál tartható tárgyak
körének korlátozása
Többletszolgáltatások
megvonása
Szervezett programoktól
eltiltás, korlátozás
Összesen

2013

2014

2015

4 087
2 193
2 004
0

3 878
1 967
1 546
0

3 753
1 860
1 175
3

0

0

20

0

0

23

8 284

7 391

6 834

keretek között. A járó- és fekvőbeteg
szolgáltatást a Büntetés-végrehajtás
Központi Kórháza, illetve az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
biztosította. Szükség esetén a polgári
egészségügyi ellátórendszert is igénybe
vettük a betegek ellátása érdekében
a gyógyító-megelőző munka során.
Ellátási forma
Járóbeteg-ellátás
bv. intézetben /
bv. eü. intézményben
Járóbeteg-ellátás nem
bv. eü. intézményben
Fekvőbeteg-ellátás
az intézetben
Fekvőbeteg-szakellátás
bv. eü. intézményben
Fekvőbeteg-ellátás nem
bv. eü. intézményben

2014
274 822

2015
264 371

10 926

13 242

11 337

2 274

3 221

3 123

4 276

4 603

3 553

355

394

289

A fogvatartottak halálozási adatai továbbra
sem térnek el az országos egészségügyi
adatoktól. A természetes haláleseteket idén
is közel egyenlő arányban okozták szív-

Rövid tartamú eltávozáson, beleértve
a rezsimszabályok által biztosított, illetve a
jutalom eltávozásokat is, összesen
1 793 alkalommal 1 069 fő vett részt.
(2013: 1 089 alkalom / 595 fő;
2014: 1 936 alkalom / 1 194 fő). Kimaradáson,
a rezsimszabályok szerinti és a jutalom
kimaradást összegezve, pedig 1 243
alkalommal 834 fő vett részt. (2013: 340
alkalom / 225 fő; 2014: 1 070 alkalom / 540 fő).
A fogvatartottak

egészségügyi
ellátása a progresszív betegellátás

valamennyi szintjén biztosított volt, mind
az intézetekben, mind a bv. egészségügyi
intézményeiben, változatlan szervezeti
20

2013
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érrendszeri és rosszindulatú daganatos
megbetegedések. 2015-ben 61 fogvatartott
hunyt el (2014: 67), közülük 56-an
(2014: 61) sorsszerű megbetegedésben,
öngyilkosságot öt férfi (2014: 6) követett el.
A fogvatartottak szabad

vallásgyakorlása

maradéktalanul biztosított a börtönökben.
A Magyar Evangéliumi Börtönmisszió 25,
a Börtönlelkészi Szolgálat pedig 15 éves
évfordulót ünnepelt idén, az év folyamán
számos konferencia és tanácskozás
foglalkozott a vallásgyakorlás témájával.
Az European Community of Restoration
projekt keretében két új APAC-részleg
átadására került sor ebben az évben, a
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézetben, illetve Európában elsőként női
elítéltek részére a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetben.

Az elkövető és az áldozat közötti
kiengesztelődést elősegítő Building Bridges
– Zákeus program számos külföldi testvéri
börtöntársaság és az angol University
of Hull Helyreállító Igazságszolgáltatás
Tanszéke közreműködésével valósult meg
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetben,
a Márianosztrai Fegyház és Börtönben és
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben.
Börtön Cursillo-t szerveztünk májusban
a Márianosztrai Fegyház és Börtönben,
szeptemberben a Balassagyarmati
Fegyház és Börtönben, októberben a Váci
Fegyház és Börtönben, decemberben a
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben és
a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben.
A további szervezés elősegítése érdekében
megalakult a Börtöncursillós Titkárság.
A vallásgyakorlást számos színvonalas
fogvatartotti program is támogatta:
bibliaismereti vetélkedőkön, imanapokon,
hálaadó istentiszteleteken vehettek részt
az érdeklődők.
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A jogrendszer átfogó reformjának
részeként január 1-jén hatályba lépett
a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény, vagyis a Bv. Kódex, amely
Magyarország történetében először

a legmagasabb jogszabályi szinten
szabályozza a végrehajtásra vonatkozó
rendelkezéseket. A joganyag korszerűsítését
többek között a korábbi szabályozás egyes
elemeinek kidolgozatlansága, a hazai
jogszabályok változása, és a nemzetközi
elvárások is szükségessé tették.

”

A korszakos jelentőségű
változás a magyar büntetésvégrehajtás számára látványos
paradigmaváltást jelentett,
amely során tökéletesen
sikerült az elmélet és
a gyakorlat szintézisét
megvalósítani.
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Új jogintézmény –
hatékony
bevezetés

A BvOP
végzi
a felhívást

A korszakos jelentőségű változás a magyar
büntetés-végrehajtás számára látványos
paradigmaváltást jelentett, amely során
tökéletesen sikerült az elmélet és a
gyakorlat szintézisét megvalósítani. Így az
új szabályozásban tovább strukturálódott
a fogvatartottak jogi helyzete, kibővült
a reintegráció eszköztára, a bűn
következetes és arányos megbüntetése
mellett egyre hangsúlyosabb lett a
bűnelkövetők társadalmi integrációjának
a támogatása, a helyreállító
igazságszolgáltatás irányelveinek
alkalmazása. Kulcsfontosságú szerephez
jutott továbbá a munkáltatás és oktatás,
az elítéltek kockázatelemzési rendszere,
a mediáció és a bűnmegelőzésben való
szerepvállalás. Látványos változás
történt a fogvatartottak kezelésében
is: a korábbi nevelési tevékenység
fogalmát felváltotta a reintegráció,
amely a pozitív tudatformálás
komplexitására utal.
A törvény hatályba lépésével
jelentősen bővült az az eszköztár
tehát, amivel a bv. szervezet a számára
meghatározott célokat és feladatokat
magas színvonalon, a társadalmi és
szakmai elvárásoknak megfelelően tudja
végrehajtani.

a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő
felhívást bocsátottunk ki. A felhívási
feladatok szabályos végrehajtását
a Belügyminisztérium és a Legfőbb
Ügyészség Büntetés-végrehajtási
Törvényességi, Felügyeleti és Jogvédelmi
Önálló Osztály is ellenőrizte, a vizsgálatok
során pozitív megállapítások születtek.
Az önként jelentkező elítéltek számottevő
része már végrehajtó jellegű bv. intézetben
kezdi meg büntetését, ez pozitív hatással
van az elhelyezésre, a belső átcsoportosítási
igényekre és a foglalkoztatással,
munkáltatással kapcsolatos célkitűzésekre
is. A nem együttműködő elítéltek esetében
lehetőség nyílik elővezetés elrendelésére,
illetve az ügy átadására az illetékes bíróság
számára, hogy kiadják az elfogatóparancsot.

…és a végrehajtás

A Bv. Kódex hatályba lépését követően
a kijelölt bv. intézetek a fogvatartottak
befogadásakor kockázatelemzési
tevékenységet végeznek, amelynek
keretében az ún. prediktív mérőeszközöket
alkalmazzák. Az értékelés során
megállapítják a fogvatartási és visszaesési
kockázatot, ez alapján meghatározzák
a rezsimkategóriát és az eredményes
reintegrációhoz szükséges programokat.
A rendszert öt börtönben teszteltük, az
év során számos képzést tartottunk az
egységes bevezethetőség érdekében.

A Bv. Kódex a BvOP hatáskörébe utalta a
szabadságvesztés büntetés megkezdésére
történő felhívások kibocsátását.
Az év során összesen 4 017
felhívást küldött ki a büntetésvégrehajtás. A bíróságoktól
átvett tevékenységről
elmondható, hogy sem a
kézbesítési sikeresség, sem a
jelentkezési hajlandóság nem csökkent a
korábbi időszakhoz képest. Valamennyi
szabadságvesztésre egységes,

A nemi élet szabadsága és a nemi
erkölcs elleni bűncselekményt elkövetett
fogvatartottak hatékony kezelése érdekében
speciális körletrészt nyitottunk a Budapesti
Fegyház és Börtönben. A programban
részt vevő fogvatartottak kiválasztását
szakértőkből álló bizottság végzi. Az
önként jelentkező fogvatartottakkal egyéni,
strukturált interjú, majd kockázatelemzés
készül, amely pszichológiai vélemény
elkészítésével zárul. A 8 hónapos kezelési
program eddigi tapasztalatai pozitívak.
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határozatot a bv. bíró. A bv. intézetek
47 esetben kezdeményezték az eljárást,
abból 17 esetben került sor reintegrációs
őrizetbe helyezésre. Az őrizetet eddig
105 elítélt esetében hajtottuk végre
sikeresen, rendkívüli esemény nélkül.
Az új jogszabály központi gondolata a
sikeres reintegráció támogatása, ennek
egyik legfontosabb eleme a kapcsolattartás
elősegítése, ösztönzése, biztosítása.
Lépést tartva a telekommunikációs
eszközök fejlődésével, 2015-ben
megteremtettük a fogvatartottak részére
is a lehetőséget, hogy mobiltelefonon
beszélhessenek hozzátartozóikkal. Az
áprilisi szerződéskötés után augusztusban
kezdődött meg az új rendszer teljes körű
működése. Jelenleg több mint 15 ezer
fogvatartott használja a készüléket, élve
a jogszabály adta lehetőséggel.
A Bv. Kódex kiemelkedő célként határozta
meg az elítéltek társadalomba való
visszailleszkedésének elősegítését, valamint
a szabadulás utáni jogkövető életmód
kialakításához szükséges feltételek
biztosítását. Ebben a munkában töltenek be
kulcsfontosságú szerepet a reintegrációs
tisztek mellett a büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelők, akik január 1-jétől
tartoznak szervezetünkhöz.
A reintegrációs őrizet új jogintézménye
április 1-jén indult, az első kérelem
engedélyezésére május 8-án került
sor, míg az első szabadítás május 21én történt. A jogszabály szerint annak
van lehetősége kérelmezni az őrizetbe
helyezést, aki első bűntényesként, nem
személy elleni erőszakos bűncselekményt
követett el, és 5 évnél nem hosszabb
tartamú szabadságvesztés büntetésre
ítélték, továbbá, ha önként vállalja az őrizet
szabályait. Összesen 615 esetben nyújtottak
be az elítéltek, vagy védőik kérelmet,
amelyből 223 esetben hozott engedélyező
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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”

Az alapvégzettség és a szakképzés
megszervezése a reintegráció érdekében
végzett büntetés-végrehajtási
tevékenység egyik legfontosabb eleme.
26
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Munkáltatásoktatás-képzés
A foglalkoztatásba – amely magában foglalja
a munkáltatást, a terápiás foglalkoztatást,
valamint az oktatást, képzést – bevont
fogvatartottak száma 9 694 fő volt, ezzel a
foglalkoztatási ráta 87%-ra emelkedett.

meg. Az intézetek által munkáltatott
fogvatartottak létszáma 2 963 fő volt, amely
7,5%-kal több, mint az előző évben. Az
inézetben foglalkoztatottak 83%-a (2 460 fő)
a klasszikus intézetfenntartási munkákban
(élelmezés, karbantartás, raktározás,
mosodai szolgáltatás), 17%-a (503
fő) az intézetek által vállalkozási
szerződés alapján létesített
munkahelyeken dolgozott.

A jogszabály alapján munkára kötelezhető
fogvatartottak átlaglétszáma 11 933 fő
volt, amely az előző évhez viszonyítva
1,6%-os emelkedést jelent. A munkáltatási
intézményrendszerek keretében 8 040
fogvatartott munkáltatása valósult meg,
amely 6,3%-os növekedést eredményezett.
A gazdasági társaságoknál 4 405
fogvatartott dolgozott, ez 2014-hez
viszonyítva 6,5%-os növekedésnek felel

A költségvetési munkáltatás
létszámát növelte a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal által üzemeltetett
táborok élelmezése, valamint az IBH
kialakításában történő részvétel. Az intézeti
munkáltatás részét képezi az Országos
Vízügyi Főigazgatóság kezdeményezése
alapján a vízügyi igazgatóságokkal való
együttműködésben szervezett fogvatartotti
foglalkoztatás (120 fő).
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A foglalkoztatási ráta
87%-os
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A PPP szerződés
keretében működő
intézeteknél a
munkáltatás az
üzemeltető számára
előírt kötelezettség,
amelyet átlagosan 672 fő
munkáltatásával teljesítettek.
Az egyéb foglalkoztatási formák
között megjelenő 1 654 fő megoszlása
szerint a terápiás foglalkoztatás
átlaglétszáma 214 fő volt, kizárólag
oktatásban, képzésben átlagosan 1 440
fogvatartott vett részt.
Az alapvégzettség és a szakképzés
megszervezése a reintegráció érdekében
végzett büntetés-végrehajtási tevékenység
egyik legfontosabb eleme. A képzettségben
jelentkező hiányosságok pótlásával és
a piacképes szaktudás megszerzésével
javulnak a szabadulás utáni munkavégzési
és elhelyezkedési lehetőségek.
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29

évkönyv yearbook 2015

Foglalkoztatás
Végzettség
Analfabéta
Általános iskola 1-4 osztály
Általános iskola 5-7 osztály
Általános iskola 8 osztály
Szakmunkásképző iskola
Gimnázium
Szakközépiskola
Technikum
Főiskola
Egyetem
ÖSSZESEN

fő
%
132 0,75%
474 2,68%
1 609 9,08%
10 312 58,20%
2 888 16,30%
969 5,47%
707 3,99%
179
1,01%
257
1,45%
191 1,08%
17 718
100%

A 2014/15-ös tanévben 1 083 fő kezdte
meg az általános iskolai tanulmányait és
656-an sikeresen el is végezték valamelyik
osztályt. Fontos lépés, hogy a 2014/2015ös tanévben egy előzeteseket fogva tartó
intézetben, a Fővárosi Bv. Intézetben először
indult általános iskolai és középfokú képzés.
A 2015/16-os tanévben 1 016 fő alapfokú
beiskolázása történt meg. A középfokú
tanulmányok végzésének lehetősége
továbbra is biztosított valamennyi letöltő
intézetben. A 2015/16-os tanévben 967 fő
kezdte meg középiskolai tanulmányait.
A 2015/16-os tanév első szemeszterében
56 fő vesz részt felsőfokú képzésben
(teológia, mérnök szakok). Felsőfokú
tanulmányait négy fogvatartott fejezte
be, sikeres államvizsgát téve a
Pécsi Hittudományi Főiskola bv.
intézetbe kihelyezett tagozatán.
Az OKJ és tanfolyam
rendszerű szakképzésben
1 156 fő kezdte meg
a tanulmányait, és a
2014-ben kezdődött
tanfolyamokat is
figyelembe véve
1 346 fő szerzett
szakképesítést.
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Képzéseken részt vevők száma
Tanév
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Általános Közép- Szak- Felsőfok
iskola iskola képzés
1 151
819
720
46
1 083
858
1131
30
1 016
967 1 156
56

Össz.
2 736
3 102
3 195

A 2015. oktatási évben tanulmányokat folytató
és felnőttképzésben részt vevő fogvatartottak
száma jelentősen megemelkedett, 3 842 fő
beiskolázása történt meg.
A TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú,
„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi
és munkaerő-piaci reintegrációja és az
intenzív utógondozás modellje” című projekt
2012. december 1. és 2015. október 31. között
valósult meg. A projekt alatt 5 772 főt
vontak be a fejlesztési folyamatba, akik
közül 70 szakmaképzés során összesen
1 214 fő szerzett szakmai bizonyítványt.
A bemeneti követelményként előírt 60, illetve
90 órás készség- és képességfejlesztő
tréningen (önismeret és a kommunikáció
fejlesztése, konfliktuskezelési és életvezetési
technikák megismerése, az agressziókezelés
elsajátítása) 2 187 fő vett részt.

 Különleges festmény került a nyíregyházi
rendőr-főkapitányság tanácstermének
falára november 19-én. Sárkányölő
Szent György alakját a Tiszalöki
Országos Bv. Intézet egyik elítéltje festette
meg, aki a börtönfalakon belül sajátította el a
festés művészetét. Az ünnepélyes átadáson
Kormos László r. ezredes megköszönte a
festő munkáját.

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

31

1 346 fogvatartott szerzett szakképesítést

évkönyv yearbook 2015

Foglalkoztatás

A 2010-ben útjára indult TÁMOP-5.6.2
modellprogram, valamint a TÁMOP-5.6.3
kiemelt projekt fejlesztései lehetőséget
adtak arra, hogy a projekt által nyújtott
komplex szolgáltatások, a fogvatartottak
szakmaképzése, az intézeti beruházások,
a projektben elért egyéb eredmények a
bv. szervezet szerves részévé váljanak és
elősegítsék a napi működést.
32
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A reintegráció egyik fontos eleme a
jóvátételi munka, hogy az elítéltek – ha
szimbolikusan is – visszaadhassanak
valamit a társadalom tagjainak, akiktől
bűncselekményük miatt korábban elvettek.
Idén közel száz alkalommal került sor a
bűncselekmény által okozott hátrányok
csökkentésére, a sértett, valamint
a megsértett közösség szimbolikus
kiengesztelésére.

Az év folyamán szinte minden börtönből
jelentkeztek a fogvatartottak különféle
önkéntes munkákra: településeket
és közintézményeket tettek szebbé,
adományokat gyűjtöttek, ajándékokat
készítettek a rászorulóknak, műsorokkal
kedveskedtek időseknek és gyermekeknek.
A felajánlás és a részvétel minden esetben
önkéntes, az intézeten kívüli munkavégzést
pedig természetesen szigorú biztonsági
intézkedések előzik meg.

”

Idén közel száz alkalommal
került sor a bűncselekmény által okozott
hátrányok csökkentésére,
a sértett, valamint a megsértett
közösség szimbolikus
kiengesztelésére
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Városszépítés

A bv. intézetek rendszeresen segítenek
a települések és külterületeik tisztán
tartásában. A tiszalökiek tavasszal több
alkalommal is szebbé tették a Tisza-partot,
a hordalékok eltakarításával, a tanösvény
és az erdősáv megtisztításával készítették
elő a nyári időszakra a kirándulóhelyeket.
A szegediek az egyik vízitepelet tették
rendbe és Algyő külterületét tisztították
meg a szeméttől. Az állampusztai börtön
fogvatartottjai évente

34

két-három alkalommal rendbe teszik
Harta temetőjét, ők takarítják az utakat
és a régi, hozzátartozó nélküli sírokat is.
A szombathelyi elítéltek rendszeresen
teremtenek tiszta környezetet a városban,
idény szerinti munkákkal teszik rendbe
a parkokat, a patakpartot és az árkokat
egyaránt. Győrben évek óta működik a
„Megbántam, jóvátenném” elnevezésű
program, amely keretében többek
közt összegyűjtötték a szemetet és
eltakarították az árvízi védekezésben
használt homokzsákokat a város
egyik terén, valamint megtisztították a
Nádorvárosi temetőt is az őszi levelektől.
Szolnokon a nemzeti ünnepek közeledtével
a fogvatartottak megtisztították a
város emlékműveit és azok környékét,
valamint hónapról hónapra kulturáltabbá
varázsolták a parkokat és az intézet
környezetét. Gyulán egyenesen a várban
végeztek resztoratív munkát az
elítéltek, a „házi és kerti praktikák”
foglalkozásokon tanultakat a város
több helyszínén is hasznosították.
A Budapesti Fegyház és Börtön
elítéltjei a Föld Napja alkalmából
tisztították meg Kőbánya

2015
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egy részét az
illegálisan lerakott
hulladéktól, májusban
pedig több intézet is
csatlakozott az országos
szemétgyűjtési akcióhoz, a
„TeSzedd” programhoz. Az egri intézet
„Börtön a Városért” nevű programjában
legalább havonta egyszer segítenek a
fogvatartottak, a nemzeti ünnepek előtt a
megemlékezések helyszíneit tették rendbe,
ősszel a virágültetésben segítettek, télen
pedig a járdák tisztántartásában vették ki
a részüket. A baracskaiak a „Szeretethíd”
program során a kápolnásnyéki zsidó
temetőt tisztították meg a gaztól és a
hulladéktól, később a 7-es főút mellett
szedték össze a szemetet. A pálhalmai
és a szekszárdi börtön lakói városuk
„nagytakarításából” is kivették a részüket,
a civilekkel együtt, közösen dolgoztak a
település megtisztításán. A váci rabok
nemcsak a Duna-partot és a város
köztereit tették szebbé többször is
az év során, hanem ők gondoskodtak
a váci rabtemető tisztán tartásáról
is. A sátoraljaújhelyi elítéltek a Hősök
temetőjének gondozásában vették
ki a részüket, a területrendezéstől a
fejfák felújításáig különböző munkákkal
gondoskodtak a hadisírok méltó
megőrzéséről.

Önkéntes munka

Az elítéltek szívesen ajánlják fel
segítségüket iskoláknak, óvodáknak, de az
egyes intézmények is gyakran felkeresik

 Az előző évekhez hasonlóan számos
börtön csatlakozott az országos „TeSzedd!
- önkéntesen a tiszta Magyarországért”
elnevezésű szemétgyűjtő programhoz.
A Hortobágyi Nemzeti Park területén
szedtek össze két kisteherautónyi szemetet
a debreceni fogvatartottak, Baracska
külterületén, a 7-es számú főút mentén
140 zsák telt meg hulladékkal az elítéltek
munkájának eredményeként. Kecskeméten
az intézet környékét és a szomszédos
szabadidőközpontot tisztították meg
a program keretében, a veszprémiek
pedig egy kirándulóhelyen szedték össze
a szemetet. A győri elítéltek az ikrényi
autópálya-felhajtó melletti elhanyagolt
területet szépítették meg, a váciak a Dunapart négy kilométeres szakaszát tisztították
meg a felhalmozott szeméttől. A Csillagbörtön
elítéltjei pedig Algyő külterületein, a
vasútállomás környékén, a Tisza partján és
a szabadidőközponthoz vezető úton szedték
össze az eldobált szemetet.
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a börtönöket, hogy a fogvatartottak
segítségét kérjék. A szakmaképzésben részt
vevő elítéltek a megszerzett szaktudásukat
is tudják így hasznosítani, az elkészített
vizsgamunkáikat előszeretettel ajánlják
fel a közintézmények, önkormányzatok
részére. Az állampusztai börtön szobafestő
szakmát tanuló fogvatartottjai a közeli
Szeliden segítettek egy épület felújításában,
az adventi időszakban pedig Harta
település karácsonyi előkészületeiben is
kivették a részüket az elítéltek, feldíszítették
a falu karácsonyfáját és ők állították
fel a vásári sátrakat is. Madárodúkat
készítettek a faipari szerelés tanfolyamon
végzett szegedi fogvatartottak, amelyeket
a városnak ajándékoztak, így azok
kikerülhettek a parkokba, téli menedéket
nyújtva az énekesmadaraknak. A
balassagyarmatiak munkájával egy
óvoda kapott új járólapburkolatot,
Márianosztrán a TÁMOP 5.6.3 projekt
keretében egy általános iskola tornatermét
festették ki az elítéltek. A debreceni
és veszprémi fogvatartottak óvodák
udvarain végeztek jóvátételi munkákat, a
homokozók felújításától a virágágyások
felásásáig sokféle segítséget nyújtottak az
intézményeknek. Szombathelyen a nyár
folyamán heteken át egy szakközépiskola
tornapályáján, majd a gyepmesteri
telepen is irtották a gyomokat, valamint
egy új kerítést is építettek a telep köré a
fogvatartottak. Tökölön a plébániakertet
36

tették rendbe az elítéltek, Nyíregyházán
pedig a bíróság épületének felújításában
segítettek. Egy általános iskola nehéz
falitábláit juttatták el az osztálytermekbe,
és egy gyermekotthon játszóterét is
korszerűsítették a győri fogvatartottak, a
sátoraljaújhelyi börtön kreatív műhelyében
pedig egy korábban megrongált Rákóczi
Ferenc-emléktábla pontos mását
készítették el, majd helyezték vissza
a kijavított márványalapra az elítéltek.
Nemcsak a fogvatartottak, a szombathelyi
börtönlelkész is felajánlotta segítségét a
mentőállomáson található gyermekügyeleti
váró megszépítésében. Egerben egy fiatal
építészcsapat ötlete alapján egy különleges
új közösségi tér jött létre egy romos
házból, a felújításból a börtön férfi elítéltjei
is kivették a részüket.

 Angelico atya, börtönlelkész és a
Szombathelyi Országos Bv. Intézet néhány
tehetséges fogvatartottjának áldozatos
munkájával újult meg a szombathelyi
mentőállomás épületében található
gyermekügyeleti váró, amelyet Tóth Tamás
Tibor bv. dandártábornok, parancsnok
adott át dr. Lórántfy Mária orvos igazgató
asszonynak november 16-án. Dr. Stift
Zoltánnak, azaz Angelico atyának számtalan
grafikája, rajzos képeskönyve jelent már meg,
kiállításai bejárták a világot. A helyiséget
elítéltek újították fel jóvátétel keretében,
majd a gyermekváró falai Angelico atya
képeivel szépültek meg. A grafikák – az atya
irányításával és folyamatos jelenlétével –
fogvatartotti munkával keltek életre.
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Adomány a
börtönből

Nemcsak munkával, hanem kreatív
alkotásokkal, adományokkal is gondoltak
a rászorulókra a fogvatartottak.
Balassagyarmaton az év elején egy
gyermekotthon lakói számára adakoztak,
immár harmadszor: keresményükből
több mint 150 ezer forintnyi összeget
gyűjtöttek össze a fogvatartottak,
amelyet zenés műsor keretében adtak át
a gyermekotthon részére. Karácsonyra
pedig több mint százezer forintot
gyűjtöttek össze, amelyet játékok
formájában nyújtottak át a városi kórház
gyermekosztályának. A váci fogvatartottak
a hajléktalanok átmeneti szállásának
adományoztak a munkadíjukból vásárolt
konzerveket, közel százezer forint
értékben. A kalocsai fogvatartottak
énekkara rendszeresen fellép a város
ünnepségein, idén az időseknek is
kedveskedtek egy műsorral a karácsony
közeledtével. A tiszalöki elítéltek az egyik
helyi általános iskola karácsonyfájára
készítettek díszeket, Szolnokon pedig
a fogvatartottak a diákok rajzaiból
varrtak plüssfigurákat és azokat adták
át az iskolásoknak. A jó kézügyességű
zalaegerszegi és sopronkőhidai elítéltek
a TÁMOP 5.6.3 projekt keretében egy
gyermekvédelmi központ és egy kórház
helyiségeit díszítették képekkel. A mélykúti
fogvatartottak a dunaújvárosi Jószolgálati
Otthon lakóinak tartottak húsvéti műsort,
a martonvásári diákotthon részére pedig
a közép-dunántúli intézet színjátszó köre
adott Mikulás műsort.

 Gyermekek mindennapjait tették szebbé a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön elítéltjei,
a karácsony közeledtével több mint 200
dolgozó fogvatartott döntött úgy, hogy keresete
egy részét – összesen több mint 100 ezer
forintot – felajánlja a balassagyarmati kórház
gyermekosztályának javára. A balassagyarmati
bv. intézet évek óta dolgozik azon, hogy a
fogvatartottak hasonló, resztoratív programok
keretében ismerjék fel, hogy felelősséggel
tartoznak, nemcsak az áldozatok, hanem a
közösség felé is. A fogvatartottak adományát
dr. Bauer Viktor osztályvezető főorvos vette
át december 23-án, aki kiemelte, hogy nem ez
az első együttműködésük a Balassagyarmati
Fegyház és Börtönnel, hiszen például az osztály
falain található festmények is a fogvatartottak
munkái. Az elítéltek kezdeményezése nem új
keletű, az elmúlt években többek között a Szátoki
Gyermekotthonnak, valamint a balassagyarmati
Reménysugár Gyermekotthonnak is ajánlottak
fel adományokat. Dr. Budai István bv. ezredes,
intézetparancsnok szerint akkor van esély a
fogvatartottak sikeres visszailleszkedésére,
ha tesznek valamit a közösségért. Elmondta,
hogy az intézeten kívüli jóvátételi munkák
nagyban hozzájárulnak a fogvatartottak
személyiségfejlődéséhez. „Gyakran visszajelzést
kapnak a civil átlagpolgároktól, hogy hasznos,
értelmes tevékenységet végeztek, ez megerősíti
az elítéltek önbecsülését” – hangsúlyozta a
parancsnok.
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”

2015-ben három
intézetben történt
energiakorszerűsítés,
összesen 260 millió forint
értékben.
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Az év folyamán a bv. szervezet pénzügyi
helyzete stabil volt, a rendelkezésre
álló költségvetési támogatás takarékos
és körültekintő gazdálkodás mellett,
kiegyensúlyozott működési feltételeket
biztosított, az évet lejárt fizetési határidejű
számlaállomány nélkül zártuk. Az eredeti
előirányzat a költségvetési támogatást
54 200 mFt értékben állapította meg, ez
az év során összesen 20 577,1 mFt-tal
emelkedett. A támogatás növekedése
mellett jelentős többletbevételt
értünk el és a különböző jogcímeken
átvett pénzeszközök is segítették
gazdálkodásunkat. Kiadási főösszegünk az
év folyamán összességében 30 677,3 mFttal emelkedett. Az emelkedés jelentős részét
a migrációs folyamatok kezelésére biztosított
többletforrás (17 238,7 mFt) tette ki.

Az elmúlt években a Környezet
és Energia Operatív Programmal
(KEOP) 14 büntetés-végrehajtási
intézet 21 sikeres pályázatával
összesen közel 2,7 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatást nyert
el a büntetés-végrehajtási szervezet.
2015-ben három intézetben történt
energiakorszerűsítés, összesen 260 millió
forint értékben.
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17,7

28

5,2

%

A KIADÁSOK MEGOSzLÁSA (%)
SzEMÉLYI JUTTATÁSOK

39,2

MUnKAADÓKAT TERhELő JÁRULÉKOK
DOLOGI KIADÁSOK
EGYÉB MűKÖDÉSI KIADÁSOK
FELhALMOzÁSI KIADÁSOK

9,9
Az önerős felújítási-korszerűsítési
beruházásaink is folytatódtak.
A zárkák, közösségi helyiségek, konyhák
felújításával, a nyílászárók cseréjével,
a dolgozók irodáinak, öltözőinek, étkezőinek
korszerűsítésével mind a személyi állomány
munkakörnyezete, mind a fogvatartottak
elhelyezési körülményei jelentősen javultak
országszerte. Több nagyobb volumenű
fejlesztést valósítottunk meg a zsúfoltság
csökkentése érdekében. A korábbi
években megkezdett férőhelybővítési
program folytatásaként az alábbi jelentős
előrelépések történtek:
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•	a Budapesti Fegyház és Börtön területén
44 fő elhelyezését biztosító HSR-körlet
(hosszúidős speciális részleg) kialakítása;
•	a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
Martonvásári objektumának újranyitása,
a körletépület teljes felújításával
126 fogvatartotti férőhely kialakítása;
•	a Szombathelyi Országos Bv. Intézetben
egy meglévő épület belső kialakításával
396 fő elhelyezését biztosító bővítés;
•	a Váci Fegyház és Börtön területén
32 új férőhely kialakítása;
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•	a Szombathelyi Országos Bv.

Intézetben 280 fős normaszerinti
létszámnövekedés a PPP szerződés
módosítását követően;
•	a Márianosztrai Fegyház és Börtön
befogadóképességének 37 fős
növelése az elhelyezési körletek
optimalizációjával.
A fentiek következtében 2015-ben
összesen 899 férőhellyel nőtt a szervezet
befogadóképessége. Az év eleji zsúfoltság
mértéke év végére a 142%-ról 127%-ra
csökkent.

•	az Állampusztai Országos Bv. Intézet

Solti objektumában 108 férőhelyes
körletépület építése;
•	a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv.
Intézet szirmabesenyői ingatlanán új
500 fős objektum építése;
•	a Márianosztrai Fegyház és Börtönben
38 férőhelyes bővítés;
•	a Váci Fegyház és Börtön területén
további 88 férőhely létesítése.

Közel 900
új férőhely

Egy későbbi bővítéshez szükséges
beruházást is megvalósítottunk,
befejeződött az Állampusztai Országos
Bv. Intézet Solti objektuma szennyvíztisztító
telepének teljes rekonstrukciója.
A következő években tervezett
férőhelybővítések előkészítését is
megkezdtük:
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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A fogvatartottak elhelyezésére szolgáló
zárkák illemhelyeinek leválasztása
befejeződött a Tolna Megyei, a JászNagykun-Szolnok Megyei, valamint a GyőrSopron Megyei Bv. Intézetben, összesen
79 zárkában. Előkészítettük a Szegedi
Fegyház és Börtön I. objektumában 120,
illetve a Budapesti Fegyház és Börtön
területén 277 zárka átalakítását.
Megkezdődött az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet épületeinek
részleges belső felújítása, a műszaki átadásátvételi eljárásra decemberben került sor. A
rekonstrukció során megújultak a folyosók
elavult burkolatai, a belső világítási rendszer,
valamint a betegfürdők is.
A BvOP előirányzatot biztosított több
intézet részére saját hatáskörben történő
beruházások, felújítások elvégzésére, illetve
nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére:
•	
Állampusztai Országos Bv. Intézet
járdafelújítás, mosoda, iroda kialakítása
•	
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
fizioterápiás zárka kialakítása,
tetőfelújítás, fogvatartotti szállítójármű
felújítása
•	
Budapesti Fegyház és Börtön
B objektum konyhafelújításhoz
kapcsolódó gépjármű- és
eszközbeszerzések
•	
Fiatalkorúak Bv. Intézete Tököl
körletfelújítási munkálatok		
•	
Fővárosi Bv. Intézet
I. objektum sétaudvar felújítása
•	
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
martonvásári objektum működéséhez
szükséges eszközbeszerzések,
kiegészítő beruházások
•	
Pálhalmai Országos Bv. Intézet
mélykúti ivóvízkút felújítása
•	
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
belső területek aszfaltozása, bástyafal
részleges felújítása, konyhai eszközök
beszerzése
42

•

 zegedi Fegyház és Börtön
S
II. objektum mélyhűtő konténer
beszerzése
•	
Váci Fegyház és Börtön
új körletek kialakítása, egészségügyi
részleg felújítása
						
A Belügyminisztérium által kiírt
energiaracionalizálási pályázaton az alábbi
beruházások valósultak meg 20-40%-os
önrész biztosításával:
•	
Fiatalkorúak Bv. Intézete
fűtéskorszerűsítés
•	
Szegedi Fegyház és Börtön
világításkorszerűsítés (LED-világítás)
• Fővárosi Bv Intézet
kül- és beltéri világítás korszerűsítése
• Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
martonvásári objektum körletépületének
utólagos hőszigetelése
• IMEI
II. épület nyílászáróinak cseréje.
• Pálhalmai Országos Bv. Intézet
térvilágítás korszerűsítése.
Az év végére a Budapesti Fegyház és
Börtönben kialakítottunk egy 2 000
adagos új konyhát, így – a PPP intézeteket
leszámítva – kizárólag a bv. szervezet
üzemeltetésében lévő konyhák biztosítják a
belső ellátás keretén belül az élelmezést a
fogvatartottak számára.
Befejeződött a 25 db + (12 db opció)
kis befogadóképességű fogvatartottszállító gépkocsik beszerzésére indított
közbeszerzési eljárás, amelynek
eredményeképpen jelentősen megújul a
gépjárműflotta 2016-ban.
Az informatikai szakterület fontos eredménye
volt a távadatátviteli hálózat sávszélességének
növelése. A BvOP és a NISZ Zrt. között
megkötött szerződés keretében 2015. június
30-áig valamennyi intézet és a BvOP közti
sávszélesség 100 Mb/s-ra emelkedett a
korábbi 4 Mb/s-hoz képest.
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Sikeres
projektek

A reintegrációs őrizet során a
fogvatartottak ellenőrzése elektronikus
távfelügyeleti rendszeren keresztül
történik, a rendőrség házi őrizeti
rendszeréhez csatlakozva. Az őrizet
végrehajtásához szükséges ismeretek
elsajátítására képzéseket tartottunk,
mind az informatikai, mind a biztonsági
szakterület munkatársai részére. A
végrehajtást a rendőrségtől ideiglenesen
átvett 70 darab eszközzel kezdtük meg,
majd júniusban a BvOP beszerzett 350
darab úgynevezett „egyrészes” eszközt.
További száz darab úgynevezett „kétrészes”
eszközt is vásároltunk, amely a
fogvatartotti munkáltatás
ellenőrzésére lesz
használható.

A végrehajtásban részt vevő állomány
felkészítését követően megkezdhető az
ilyen célú alkalmazás is, további távlatokat
nyitva a fogvatartotti foglalkoztatás
bővítésében.
Folyamatosan kihasználtuk
az uniós és hazai forrásokat nyújtó

pályázatok és operatív

programok adta lehetőségeket, amelyek
jelentős, többmilliárdos nagyságrendű
infrastrukturális beruházásokat
és fejlesztéseket eredményeztek a
szervezetünknél. A sikeresen lezárt
projektek között energiaracionalizálási,
informatikai, illetve fogvatartotti
reintegrációs és szakképzési programok
egyaránt megtalálhatóak.
A Társadalmi Operatív Program (TÁMOP)
kiemelt projektek 2015-ben lezárultak, ezek
keretében összesen több mint 1,08 milliárd
forint értékben jutottunk forrásokhoz.
A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) terhére idén összesen
259 millió forintért valósítottunk meg
infrastrukturális beruházásokat.
A Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégia feladatrendszerének
támogatására a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács
pályázatain a bv. szervek
összesen mintegy 29
millió forintot nyertek el
bűnmegelőzési projektek
megvalósítására.
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A társaságok működését, gazdálkodását
jelentősen meghatározta a Bv. Holding Kft.
megalapítása, amely a társaságok
részvételével létrehozott Bv. Holding
elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
lett. A fogvatartottak foglalkoztatása
mellett elsődleges feladata, hogy biztosítsa
az elismert vállalatcsoport tagjainak
összehangolt működését, a csoport szintű
optimum elérését, ezáltal a bv. szervezet
közfeladatainak minél hatékonyabb
ellátását. A Bv. Holding Kft. szeptember
1-jén megnyitotta egyenruházati boltját
a felújított Rózsa utcai székházában.
A társaság részére emellett kiemelt
feladatként jelentkezett az ideiglenes

biztonsági határzár létesítésében, illetve a
javításában való közreműködés is.
Az év folyamán döntő részben a gazdasági
társaságaink üzemeltetésébe kerültek
a fogvatartottak számára kialakított
kiétkeztetési boltok.
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gépjárműpark bővítése;
•	a higiéniai papírtermék gyártósorának
fejlesztése;
•	sütőüzem bővítése.

A KFT.-K GAzDASÁGI ADATAI
BÁzIS (mft)
terv (mft)
VÁRhATÓ (mft)

2 780
2 334
2 656

14 255
13 907
16 413

17 034
16 241
19 068

•	a logisztikai tevékenységet támogató

értékesítés
nETTÓ ÁRBEVÉTELE

értékesítés
KÖLTSÉGEI

Bruttó
EREDMÉnY

1 259
206
561

központi ellátás

A
keretében biztosított folyamatos
megrendelések, valamint az új szerződéses
partnerek számának növekedése kedvező
hatást gyakorolt a gazdasági társaságok
nettó árbevételének alakulására.

MÉRLEG SzERInTI
EREDMÉnY

Az árbevétel megoszlását vizsgálva
megállapítható, hogy növekedett a központi
ellátásból származó árbevétel aránya, míg a
szabadpiaci értékesítés aránya csökkent, az
export tevékenységből származó árbevétel
aránya pedig duplájára emelkedett.
Folytatódott a gazdasági társaságok
beruházási tevékenysége is az év folyamán,
ezek aktivált értéke várhatóan meghaladja
a 2 300 mFt-ot.
A központi ellátás fejlesztését szolgáló főbb
beruházások:
•	a nem szőtt textília gyártása érdekében
a tisztatér varrodahelyiség kialakítása
és varrodai kapacitás bővítése
Sátoraljaújhelyen;
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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6

33

18

24

az értékesítés
megoszlÁsa (%)
Bv. szervezet

10
43

66

IPAR

EGYÉB
KEDVEzMÉnYEzETT
SzABADPIAC
export

MEzőGAzDASÁG

A társaságok a változó jogszabályi
környezethez igazodva megfelelően
gazdálkodtak forrásaikkal, fenntartották
működőképességüket. Az eredmények
elemzése során megállapítható, hogy
sikeres évet zártak, a várható mérleg
szerinti eredményüket a tervhez képest
megduplázták.
A központi ellátás hatálya alá tartozó
költségvetési szervek 3 183 ellátási

igénnyel fordultak a Központi Ellátó
Szervhez (KESZ). A benyújtott igények
száma, valamint azok kedvezményezetti
csoportok szerinti megoszlása az előző
évhez képest minimális eltérést mutat.
A beérkezett igények kapcsán közel nettó
6 000 mFt összegben történt meg a
teljesítésére képes gazdasági társaságok
kijelölése, mely 300 mFt-tal marad el az
előző évtől.

A BEnYúJTOTT ELLÁTÁSI IGÉnYEK SzÁMA

2015

1 694

2014

44/2011. Korm. rendelet
szerinti Kedvezményezett

89
14

1 747

92

48

2013

14

2012

2

3
1 59

98

12

441

78

9/2011. BM rendelet szerinti
Kedvezményezett
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A megkötött szerződések nettó értéke
– élelmezés nélkül – a jelenlegi adatok
alapján meghaladja a 3 800 mFt-ot. Az
igénybejelentések alapján – mivel azok
értéke meghaladta az uniós értékhatárt – a
KESZ két egészségügyi intézmény mosodai
szolgáltatására, valamint egyenruházati
termékekre vonatkozóan folytatott le
beszerzési eljárást, amely eredményeként
2 193 mFt értékben kötöttek szerződéseket.
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A kijelölések, valamint a beszerzési
eljárások kapcsán a központi ellátás
keretében megkötött szerződések
összértéke várhatóan meghaladja a 6 000
mFt-ot. (Ezt az összeget befolyásolja, hogy
az év végi igénybejelentéseket követő
szerződéseket több esetben a következő
évben kötik meg.)

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

A bv. szervezet 2015-ben is
törekedett a minél nagyobb arányú

önellátásra. A bv.

szervek csirke- és sertéshússal, valamint
tisztított zöldséggel történő ellátása ennek
keretében valósult meg. A kiszállított
élelmiszer-alapanyagok összértéke
meghaladta a nettó 991 mFt-ot, amely
az előző évhez viszonyítva 12,5%-os
növekedést jelent.
A rendeletek hatálya alá tartozó
szerveknek 2015 novemberétől
lehetőségük van internetes felületen,
az Állami Partner honlapon (www.
allamipartner.hu) keresztül is
benyújtani az ellátási igényeiket.
A kedvezményezettek a
termékek között tallózva tudják
összeállítani az igénybejelentést, egy
webáruház vásárlói kosarához hasonlóan,
amelyet nagy érdeklődés övez. Az
ellátással kapcsolatos fontosabb ismeretek,
információk és a gazdasági társaságok
bemutatására tájékoztató füzet készült
az ellátotti kör részére. A vevői igények,
elvárások és vélemények mérésére
elégedettségi kérdőívet állítottunk össze,
amelyből megállapítható, hogy a központi
ellátás megítélése kedvezőnek mondható.
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A BELSő ELLÁTÁSBAn FELhASznÁLT
ÉLELMISzEREK ÉRTÉKE (mft)
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tisztított
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Új, rendkívüli feladatként jelentkezett a
szervezet számára a migrációs válság
megoldásában való közreműködés. A
büntetés-végrehajtás a tranzitzónák és a
táborhelyek kialakításában, a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal objektumaiban
elhelyezett személyek élelmezésében,
az Ideiglenes Biztonsági Határzár (IBH)
elkészítésében, és az idegenrendészeti
őrizet végrehajtásában vállalt szerepet.
Az új tevékenységek között a határzár
elemeinek beszerzése és gyártása, illetve
Magyarországon egyedülálló módon
a NATO-drót gyártásának beindítása
is szerepelt. A határzár elkészítésével
összefüggő feladatokban többszáz bv.-s
és fogvatartott vett részt, a bv. gazdasági
társaságai pedig jelentős mértékű

logisztikával, a menekülttáborok ellátásával
és a határzárral kapcsolatos gyors és
hatékony beszerzésekkel működtek közre a
helyzet kezelésében.
A migránsok élelmezésével kapcsolatos
feladatok során alkalmanként közel
4 000 fő többletlétszám ellátásáról
gondoskodtunk, valamint megvalósult az
IBH építésén dolgozó személyi állomány és
a fogvatartottak ellátása is.
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A munkálatokban 546 személyi
állományi tag és 565 fogvatartott vett részt
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Magyarország szerbiai határszakaszán
a tömegesen érkező illegális migránsok
elhelyezésével kapcsolatos feladatokat
hajtottunk végre. A röszkei és a
kiskunhalasi ideiglenes szálláshelyek
kialakításához biztosítottuk a
fogvatartottak közreműködésével felépített
táborhelyet, valamint több mint 300
sátrat, több száz ágyat és matracot
szállítottunk a helyszínre.
A Duna-Mix Kft. és a Sopronkőhidai Kft.
a fektető anyag folyamatos biztosítása
érdekében több műszakban gyártotta a
vaságyakat, az Adorján-Tex Kft. pedig az
ágyneműt.

Az ország szerb, illetve horvát
határszakaszán

ideiglenes
biztonsági
határzár építésére került sor a

migrációs nyomás csökkentése érdekében.
A technikai akadály tervezése, a beszerzés
és a kivitelezés a Belügy- és a Honvédelmi
Minisztérium feladata volt.

Az IBH építése során a bv. szervezet
kötelezettsége volt a szükséges anyagok
felkutatása és beszerzése, szállítása és a
beérkezett anyagok átadása a HM részére.
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Pengeéles dróthengert
Magyarországon egyedülálló módon
a büntetés-végrehajtáshoz tartozó
Nostra Kft. gyárt, fogvatartotti
munkáltatás keretében
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A szerkezeti elemek gyártását, illetve
szállítását a büntetés-végrehajtás
gazdasági társaságai végezték, magyar és
külföldi cégek bevonásával. Az ideiglenes
biztonsági határzár karbantartása,
javítása a bv. szervezet feladata, amelyet
folyamatosan végez.

Az anyagbeszerzés során a Bv. Holding
több százezer oszlopot vásárolt, illetve
gyártott. Kétszázezer tekercs, különböző
méretű pengés drótot szereztünk be
Európából és a tengerentúlról, a drótfonat
előállításához hat telephelyet vettünk
bérbe, ahol több műszakban, fogvatartotti
munkáltatással zajlott a gyártás. Gazdasági
társaságaink végezték a határon átvezető
vasútvonalak lezárásához szükséges
eszközök gyártását, illetve a röszkei
területen a Honvédséggel közösen a vasúti
átjáró lezárását. Az IBH karbantartását
azóta is folyamatosan végzi a Bv.
Holding Kft. Az államhatáron elhelyezett
figyelmeztető és eligazító táblák elkészítése
szintén a büntetés-végrehajtásnál zajlott.

A határzár szerkezeti elemeit részben
beszerzéssel, részben fogvatartotti
munkáltatással állítottuk elő.

Feladatunkat képezte a tranzitzónák
kiépítése is a határvonal mentén, összesen
négy helyszínen.

A szerb határszakaszon felállított 175 km
hosszúságú határzárból mintegy
26 km hosszúságban önállóan, a
fogvatartottak közreműködésével építettük
meg a kerítést. A munkálatokban 546
személyi állományi tag és 565 fogvatartott
vett részt, kétműszakos munkarendben,
így naponta átlagosan több mint 500 fő
munkáltatása történt az államhatáron.
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Az egész Európára ható, fokozott illegális
határátlépéssel járó migrációs nyomás
megsokszorozta az idegenrendészeti
feladatokat és növelte a biztonsági
kockázatokat. A fentiek miatt
meghozott intézkedések alapján
bv. intézetekben is sor került

idegenrendészeti
őrizet hatálya alatt álló
A szervezet felkészült az IBH javításához,
valamint a rendőrség és a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal további igényeinek
kielégítéséhez szükséges pengés drót
és drótfonat előállítására. Pengeéles
dróthengert Magyarországon egyedülálló
módon a büntetés-végrehajtáshoz tartozó
Nostra Kft. gyárt, fogvatartotti munkáltatás
keretében, Márianosztrán. Összesen további
hat drótfonó géppel rendelkezünk a BUFA
Kft. és az Állampusztai Kft. telephelyén.
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harmadik országbeli állampolgárok
elhelyezésére. A rendőrségi őrzött szállások
befogadóképességén felül, szervezetünk hat
helyszínen, összesen 400 fős kapacitást
biztosított. Az elhelyezés nem keletkeztetett
büntetés-végrehajtási jogviszonyt, mivel az
érintett személyek feletti hatósági jogköröket
a rendőrség vagy az idegenrendészeti
hatóság látta el. Az őrizetesek beszámolói
és a hazai, valamint a nemzetközi jogvédő
szervezetek visszatérő ellenőrzéseinek
megállapításai alapján személyi állományunk
felkészülten és magas szakmai színvonalon
látta el feladatait, így biztosítva összesen 514
fő elhelyezését és ellátását.

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

Kapcsolattartásunk a nemzetközi
szervezetekkel elsősorban az európai
szakmai eseményeken zajlik, több ízben
részt vettünk az Európa Tanács büntetőigazságszolgáltatási és börtönüggyel
foglalkozó főigazgatósága által szervezett
rendezvényeken.
Kiemelkedő nemzetközi eseménynek
számít minden évben a Közép-Európai
Büntetés-végrehajtási Kerekasztal (MECR)
tanácskozás, amire idén Szlovákiában került
sor. Részt vettünk két, napjaink problémáira
különösen reflektáló tudományos
rendezvényen, Brüsszelben az Európai
Bizottság kongresszusán, valamint a
Temesvári Nyugati Tudományegyetem
radikalizáció-ellenes konferenciáján. Két
munkatársunk képviselte a szervezetet
a WHO „Börtönök és egészség”
témában tartott regionális konzultációján,
Kirgizisztánban. Szakembereink
tanulmányozták a horvátországi
fogvatartotti kockázatelemzési és kezelési
rendszert, valamint a szexuális bűnelkövetők
kezelését Lepoglavában és Zágrábban.
Vezetői szinten képviseltettük magunkat
az Európa Tanács PC-CP plenáris ülésén
Strasbourgban és az orosz országos
parancsnokság által szervezett büntetésvégrehajtási konferencián Ryazanban,
Az Európai Bizottság TAIEX
programjába történt tavalyi sikeres
bekapcsolódásunkat követően idén
is folytattuk a beutazó szakmai
küldöttségek fogadását. A program

keretében Horvátország, Koszovó és
Montenegró országos parancsnoki szintű
delegációja érkezett Magyarországra. Az
Európa Tanáccsal együttműködésben
fogadtuk a macedón országos
parancsnokot.
A kapcsolattartás javítása érdekében
konzuli találkozót szerveztünk, amelyen
35 ország budapesti nagykövetségére
akkreditált képviselője vett részt.
A rendezvény kiemelt jelentőséggel
bírt a külföldi állampolgárságú
fogvatartottak hazájukkal
történő kapcsolattartásának
elősegítésében.
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Május 6.

A Magyar Börtönügyi Társaság (MBT)
Humán Szekciója az Állampusztai Országos
Bv. Intézetben tartott ülést az új szolgálati
törvényről. A tanácskozást Schmehl
János bv. dandártábornok, az országos
parancsnok biztonsági és fogvatartási
helyettese vezette. Dr. Zakhar Tibor
bv. ezredes, szekcióvezető nyitotta meg az
ülést, majd a házigazda, dr. Füzesi Viktor
bv. ezredes, intézetparancsnok köszöntötte
a megjelenteket. Kovácsné dr. Szekér Enikő,
a Belügyminisztérium főosztályvezetője
bemutatta a közszolgálati életpálya
sajátosságait és az új szolgálati törvény
legfontosabb rendelkezéseit, majd Győri
Levente bv. százados, a BvOP Személyügyi
és Szociális Főosztályának osztályvezetője
az új továbbképzési rendszerről beszélt.

felügyelői szolgálat, valamint
a reintegrációs őrizet működéséről beszélt.
A szekció vezetője, dr. Pallo József bv.
ezredes, a BvOP Jogi és Adatkezelési
Főosztályának vezetője a strasbourgi
EJEB pilot judgementről tartott előadást,
dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, az NKE
Rendészettudományi Karának tanára pedig
a magyar bv. tevékenységét elemezte
a kriminológia tükrében.

Május 28.

Az MBT „Huszonöt éve a magyar
börtönügy szolgálatában” című
ünnepi közgyűlését tartották meg
az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karának dísztermében, megemlékezve
a szervezet megalakulásának
negyedévszázados

Május 20.

A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben
tartották meg az MBT Jogi
Szekciójának soron következő
ülését. Dr. Bogotyán Róbert
bv. ezredes, a BvOP
Fogvatartási Ügyek
Főosztályának
vezetője a bv.
pártfogó
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jubileumáról. A konferencia résztvevőit prof.
dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, az MBT
elnöke köszöntötte, majd Csóti András bv.
altábornagy, országos parancsnok adott
tájékoztatást a büntetés-végrehajtás
aktuális helyzetéről. A közgyűlés
megválasztotta Nyima Tamás bv. ezredest,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
parancsnokát a társaság Biztonsági
Szekciója vezetőjének, majd Csóti
András átadta a belügyminiszter által
adományozott Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát
prof. dr. Nagy Ferencnek, az SZTE Államés Jogtudományi Kara egyetemi tanárának,
az MBT tiszteletbeli elnökének, továbbá
tárgyjutalomban részesítette a társaság
alapító tagjait. Ezután dr. Lőrincz József ny.
bv. dandártábornok értékelte a társaság
huszonöt éves tevékenységét. Ünnepi
köszöntőt mondott prof. dr. Gönczöl Katalin,
a Magyar Kriminológiai Társaság, illetve dr.
Parádi József, a Szemere Bertalan Magyar
Rendvédelem-történeti Tudományos
Társaság elnöke.

Június 1.

Belügyminisztériumi és országos
rendészeti vezetők részvételével
ünnepi állománygyűlést rendeztek
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának
dísztermében az új dékán, dr. habil. Boda
József r. vezérőrnagy beiktatása alkalmából.
A leköszönő dékán, prof. dr. Ruzsonyi
Péter bv. dandártábornok munkája
elismeréseképpen Szent György Érdemjelet
és dísztőr emléktárgyat vehetett át dr.
Felkai Lászlótól, a Belügyminisztérium
közigazgatási államtitkárától, valamint
Papp Károly r. altábornagytól, az ORFK
vezetőjétől. Ezt követően Ruzsonyi Péter
átadta a kari zászlót, amelyre Csóti
András bv. altábornagy kötött szalagot.
A büntetés-végrehajtás országos
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parancsnoka örömét és büszkeségét
fejezte ki, hogy az elmúlt három évben egy
büntetés-végrehajtási tábornok vezethette
Magyarország meghatározó egyetemének
rendészettudományi karát.

Június 2-4.

A BvOP és a Bács-Kiskun Megyei Bv.
Intézet munkatársai is részt vettek
a szlovák Igazságügyi Minisztérium által
szervezett „Nők büntetés-végrehajtása –
anyák gyermekeikkel” című nemzetközi
konferencián. A résztvevők megismerkedtek
a nyitra-tromosi bv. intézetben folyó
munkával, majd előadásokat hallgattak
a felvidéki Nagyszikláson található Terápiás
és Rehabilitációs Központban a várandós
és a kisgyermekes fogvatartottak
helyzetéről.

Június 10.

A kiváló jogászprofesszor, Horváth Tibor
professor emeritus emlékére rendeztek
konferenciát a Miskolci Akadémiai
Bizottság székházában. A márciusban
elhunyt Horváth Tibor a Miskolci
Egyetem jogi karának egyik alapítója,
első egyetemi tanára és egykori dékánja
volt. Farkas Ákos intézetigazgató,
a kar jelenlegi dékánja köszöntőjében
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személyes hangon emlékezett egykori
professzorára, a bűnügyi tudományok
elismert tudósára. Az emlékkonferencián
elhangzott előadásokban szó esett
a büntetés-végrehajtási jogról, a kegyelmi
eljárás sajátosságairól, az életfogytig tartó
szabadságvesztés emberi jogi kérdéseiről
és a halálbüntetés 1990-es eltörléséről
is. A büntetés-végrehajtási szervezet
problémáiról és ezek megoldásáról dr. Pallo
József bv. ezredes, a BvOP főosztályvezetője
tartott előadást.
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November 6.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán „Négyszemközt a börtönnel –
börtönviszonyok és börtönártalmak” címmel
tartottak előadást. A rendezvény meghívott
vendége volt Hajdu Eszter, a Váci Fegyház
és Börtön pszichológusa, valamint Széles
Gábor bv. dandártábornok, a Budapesti
Fegyház és Börtön parancsnoka.
A Kriminológiai Tudományos Diákkör
keretében megrendezett beszélgetés
során a közel 200 fős hallgatóság ízelítőt
kaphatott a magyar büntetés-végrehajtás
működéséről, a bv. intézetek sokrétű
feladatairól, a befogadás mozzanatairól,
a reintegráció és az oktatás kapcsolatáról is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepi
szenátusi ülést rendezett a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából. A Ludovika
Főépület dísztermében megtartott
eseményen nyolc habilitált, illetve
tizennégy PhD-doktort is avattak, és
összesen tizenheten kaptak egyetemi
kitüntetést. A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Aranyérmét dr. Tari Ferenc ny.
bv. altábornagy vehette át, akinek oktatói
tevékenysége meghatározó jelentőségű
a Rendészettudományi Karon, a büntetésvégrehajtás vezetőjeként szerzett
tapasztalatai, kimagasló szakmai ismeretei
és oktatói attitűdje pedig jelentősen
hozzájárultak a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem hírnevének és tekintélyének
növeléséhez is.

Október 30.

November 12.

Október 20.

Az MBT Történeti Szekciója a Budapesti
Fegyház és Börtönben tartott ülést,
Dr. Estók József ny. bv. dandártábornok,
szekcióvezető elnökletével. A fórumon
Dr. Zinner Tibor egyetemi tanár „Megtorló
börtönügy a Rajk-per időszakában” címmel
tartott előadást. Az 1956-os forradalom
és szabadságharc egyes vonatkozásait
is érintő, a második világháborútól
a rendszerváltásig terjedő időszakot átívelő
tudományos értekezés bemutatta, milyen
káros hatásokat gyakorolt a politikai
megtorlás igénye az igazságszolgáltatásra.

Az MBT Humán Szekciója immár második
alkalommal tanácskozott Kecskeméten,
dr. Zakhar Tibor
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bv. ezredes, intézetparancsnok elnökletével.
A büntetés-végrehajtási személyi állomány
képzési rendszerének változásairól
Herbszt Krisztina bv. alezredes, a BvOTRK
osztályvezetője számolt be. Az ülésen
elsőként képviseltette magát a büntetésvégrehajtás egészségügyi szakterülete.
A stressz és a kiégés, mint egészséget
veszélyeztető és feladatellátást gátló
tényező szerepét Dr. Nagy Imre,
a Váci Fegyház és Börtön szakorvosa
szemléltette.

November 16.

„Vonzások és választások” címmel tartott
szakmai konferenciát a Büntetésvégrehajtás Tudományos Tanácsa
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.
A fórumnak a Fővárosi Bv. Intézet III.
objektuma adott otthont. A konferenciát
dr. Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető,
a Bv. Tudományos Tanácsának megbízott
elnöke nyitotta meg, majd dr. Tóth Tamás
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok
általános helyettese „Időszerű kihívások
a szakmai horizonton” címmel tartott
előadást. Ezután prof. dr. Nógrádi György,
a Budapesti Corvinus Egyetem tanára
fejtette ki véleményét a migrációs
hullám okairól, illetve az egyes országok
megoldási koncepcióiról.
Ezt követően dr. Tallódy Zoltán, az
Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi
Büntetőjogi és Strasbourgi Bíróság
Képviseleti Főosztály helyettes vezetője
a strasbourgi ítéletekről szóló előadásában
jelezte, hogy egyre több, Magyarországot
érintő, idegenrendészeti vonatkozású
ügy várható a Strasbourgi Bíróságon. Az
utolsó előadást Vájlok László r. alezredes,
az ORFK Rendészeti Főigazgatóságának
főosztályvezető-helyettese tartotta,
melyben a migrációs nyomás rendőrségi
tapasztalatairól számolt be.
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November 26.

A Fővárosi Bv. Intézet színházterme
adott otthont a BvOP Fogvatartási
Ügyek Szolgálata által szervezett
„Fiatalkorúak a magyar igazságszolgáltatás
rendszerében” elnevezésű konferenciának.
Az első előadást az Országos Kriminológiai
Intézet igazgatója, prof. dr. Vókó György
tartotta, aki a fiatalkorúak kriminalitásának
jellemzőiről beszélt, őt Gratzer-Sövényházy
Edit r. alezredes, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács munkatársa követte, aki a fiatalkorú
fogvatartottak ismételt bűnelkövetővé
válásának megelőzésével kapcsolatban
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
Dr. Földi Rita, a Károli Gáspár Református
Egyetem tanszékvezetője a fiatalkorú
deviancia kezeléséről, dr. Szeiberling Tamás,
az Igazságügyi Hivatal főigazgatója pedig
a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben
alkalmazott alternatív szankciók szerepéről,

jelentőségéről fejtette ki véleményét.
A konferencia délutáni programjában
Juhász Péter, az EMMI Budapesti
Javítóintézetének igazgatója, illetve Szim
András, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet
és Speciális Gyermekotthon igazgatója
a javítóintézeti speciális feladatok
és a bv. intézetek tevékenységének
összekapcsolódásáról beszélt. Pesti
Ferenc bv. ezredes, intézetparancsnok
a Fiatalkorúak Bv. Intézete reintegrációs
törekvéseiről tartott előadást, valamint
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dr. Moldova Zsófia, a Magyar Helsinki
Bizottság munkatársa is elmondta
gondolatait a fiatalkorú fogvatartottakkal
kapcsolatos vizsgálati megállapításokról.

December 1.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Aula
Magna dísztermében rendezték meg az
MBT konferenciáját „A jogállami kontroll
szerepe és jelentősége a büntetésvégrehajtásban” címmel. Első előadóként
dr. Székely László, az alapvető jogok
biztosa beszélt a fogvatartotti beadványok
jellemzőiről, az OPCAT Nemzeti Megelőző
Mechanizmus Főosztály erősen
szabályozott munkájáról, valamint kiemelte
a bv. szervezet és az ombudsmani hivatal
közötti kiváló kapcsolatot. Ezután dr.
Szűcs András, a Legfőbb Ügyészség
osztályvezető ügyésze mutatta be az
ügyészi törvényességi felügyelet helyét
és szerepét a büntetés-végrehajtást
övező jogállami garanciarendszerben.
Dr. Kádár András Kristóf, a Magyar
Helsinki Bizottság társelnökének
előadásán keresztül betekintést kaptak
a résztvevők a büntetés-végrehajtás civil
monitorozásának elméleti kérdéseibe és
gyakorlati eredményeibe. Dr. Pallo József
bv. ezredes, a BvOP főosztályvezetője
„Törvényesség és kontroll” címmel tartotta
meg előadását.

December 3.

Az MBT Börtönügyi Szekciója
a Budapesti Fegyház és Börtönben
tartotta ülését, Nyima Tamás bv. ezredes,
szekcióvezető elnökletével. A fórum első
részében Kelemen Csaba r. alezredes,
a Terrorelhárítási Központi Műveleti
Igazgatóság Műveleti Főosztályának
vezetőhelyettese aktív műveletirányítóként
is betekintést adott a TEK életébe, valamint
a büntetés-végrehajtási szervezettel
közösen rendezett együttműködési
gyakorlatok tapasztalataiba. Ehhez
kapcsolódva, „A műveleti csoportok múltja,
jelene és jövője” címmel Fok Róbert bv.
ezredes, a BvOP Biztonsági Szolgálatának
vezetője tartott előadást. A szekcióülés
második felében dr. Bogotyán Róbert
bv. ezredes, a BvOP Fogvatartási Ügyek
Szolgálatának vezetője a KEK rendszer
januártól történő bevezetésével kapcsolatos
tudnivalókkal ismertette meg a jelenlévőket.
Ehhez a témához kapcsolódóan Együd
József bv. alezredes, a Tiszalöki Országos
Bv. Intézet osztályvezetője számolt be
a náluk már bevezetett KEK rendszer
alkalmazhatóságáról, hasznáról,
a büntetés-végrehajtási szervezet aktuális
feladataihoz igazítva.

December 8-9.

A Békés Megyei Bv. Intézet rendezte
meg a büntetés-végrehajtási pártfogók
szakmai konferenciáját. A találkozó célja
az volt, hogy megosszák a pártfogásban
érintettek tapasztalataikat az immár lassan
egy éve a büntetés-végrehajtás égisze
alatt működő tevékenység eredményeiről.
Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a BvOP
szolgálatvezetője előadásában a kiemelt
célokról, feladatokról, a reintegrációs őrizet
lehetőségeiről, az eddig elért eredményekről
és a jövőbeli célkitűzésekről beszélt.
A házigazdák részéről Hafenscher Csaba
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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Zoltán bv. ezredes, intézetparancsnok és
Iróczky Péter bv. alezredes, osztályvezető
számolt be az intézet gyakorlatáról.
A továbbiakban a társszervek képviselői
is elmondták tapasztalataikat, majd
a pártfogók eszmecseréje következett,
melybe a közvetlen érintetteket, azaz
a reintegrációs őrizetben lévő személyeket
és a pártfogás alatt álló szabadultakat is
bevonták. A konferencia második napján
szó volt a bv. pártfogás és az intézeti
pszichológus kapcsolatáról, és a munkaerőpiaci lehetőségekről.
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December 10.

Az MBT Jogi Szekciója, immár
hagyományosan az emberi jogok
világnapja előtt tisztelegve tartotta meg
soros ülését a Közép-dunántúli Országos
Bv. Intézet baracskai objektumában. Az első
előadást a kódex kidolgozásában jelentős
szerepet betöltő dr. Pázsit Veronika,
az Igazságügyi Minisztérium Büntető
Anyagi Jogi és Büntetés-végrehajtási
Jogi Kodifikációs Főosztályának szakmai
tanácsadója tartotta, bemutatta az

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

December 15.

Deák Ferenc ny. bv. alezredes, a BvOP
Szakkönyvtárának könyvtárosa kapta
idén a Tauffer Emil-díjat. Az elismerést
Tasnádi László rendészeti államtitkár
adta át a Belügyminisztériumban.
Deák Ferenc ny. bv. alezredes 23 évig

alapvető jogok történelmi változásait, a bv.
intézetekben fogva tartottak jogainak
alakulását. Forgács Judit bv. alezredes,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének
oktatója a fogvatartotti létszám, a személyi
állomány leterheltsége és a rendkívüli
események számának összefüggéseit
elemezte, majd bemutatta a TÁMOP 5.6.3
kiemelt projekt keretében megvalósított
szegedi modellkörlet-kísérlet tapasztalatait.
Az elhangzottakhoz kapcsolódott
a gyakorlat szemszögéből a Szegedi
Fegyház és Börtön parancsnoka, Tikász
Sándor bv. dandártábornok. A szekcióülés
harmadik előadója dr. Budai István bv.
ezredes, a Balassagyarmati Fegyház és
Börtön parancsnoka volt, aki a resztoratív
alapú, új bv. jogintézmények működésének
eddigi tapasztalatait osztotta meg
a résztvevőkkel.

dolgozott a büntetés-végrehajtási
szervezet kötelékében, munkája során
a Szakkönyvtár működtetése mellett részt
vett különböző nemzetközi konferenciák
szervezésében, a fogvatartotti könyvtárak
számárára készült módszertani
anyagok elkészítésében, illetve különféle
kutatásokban. Segédkezett a bv.
szervezet évkönyveinek összeállításában,
tudósításokat írt a Bv. Hírlevélbe, továbbá
2003. szeptember 1-jétől a Börtönügyi
Szemle szerkesztési feladatait is
ellátta. Az elmúlt két évtizedben állandó
és meghatározó résztvevőjévé vált
a büntetés-végrehajtási szervezet
tudományos műhelyeinek, a Börtönügyi
Szemle szerkesztői tevékenysége során
a magyar börtönügy rangos szakmai
folyóiratává vált.
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Február 12.

Az idén is megrendezték a BM Országos
Meghívásos Sí- és Snowboard versenyét
az eplényi Nordica Síarénában. Az enyhén
tavaszias időjárás ellenére az üzemeltetők
elegendő havat varázsoltak a pályára, így
sor kerülhetett a műlesikló és snowboardversenyre, amelyre több mint százhetven
nevezés érkezett. A büntetés-végrehajtást
Pálhalma, Sátoraljaújhely és Szombathely
csapata képviselte a megmérettetésen.

Február 21.

A Vasas SC sporttelepén rendezték
meg a III. Sziréna Kupát, a rendvédelmi
szervek kispályás labdarúgó bajnokságát.
A rendezvény fővédnöke Pintér Sándor
belügyminiszter volt. A megmérettetés 18
csapat részvételével zajlott. A tornát az
Országos Rendőr-főkapitányság csapata
nyerte, a büntetés-végrehajtási szervezet
csapata az ötödik helyezést szerezte meg.

Központjában. A versenyt a pálhalmaiak
csapata nyerte, a második helyen a
szegediek végeztek, a harmadik helyezést
pedig a balassagyarmati kollégák érték el.

Április 8.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központja szervezésében 644 fő
részvételével tartották meg a büntetésvégrehajtás 2015. évi országos terepfutó
bajnokságát. A csapatversenyt a Pálhalmai
Országos Bv. Intézet nyerte, második
a Fővárosi Bv. Intézet, harmadik az
Állampusztai Országos Bv. Intézet lett.

Március 11.

A regionális asztaliteniszversenyek győztes csapatai
országos döntőn vettek részt
a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási
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Május 11.

Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző
Központjában tartották meg a rendészeti
szervek meghívásos, összetett
sportversenyét, a III. 5.11 Vándorkupát. Az
idei évben tizenhét rendészeti szerv csapata
vett részt az eseményen, a büntetésvégrehajtási szervezetet a Pálhalmai
Országos Bv. Intézet, a Szombathelyi
Országos Bv. Intézet és a Büntetésvégrehajtás Oktatási Központjának 21
fős csapata képviselte. A csapatok öt
versenyszámban – lövészetben, kispályás
labdarúgásban, teniszben, úszásban és
főzőversenyben – mérték össze tudásukat.
A különböző területeken szolgálatot
teljesítő fegyveres szervek dolgozói
a versengésnek köszönhetően a munka
során szerzett tapasztalataikat is
megoszthatták egymással.
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Május 13.

A 2015. évi országos járőrbajnokság
döntőjét a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központjának szervezésében
a Márianosztrai Fegyház és Börtön
lőterén rendezték meg. A versenyen
28 bv. szerv csapata összesen 84 fővel
vett részt, a díjakat Schmehl János bv.
dandártábornok, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese adta
át. Az első helyezett a Váci Fegyház és
Börtön csapata lett, a második helyen
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet
végzett, a harmadik helyet pedig
a Somogy Megyei Bv. Intézet
versenyzői szerezték meg.

Június 10.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási
Központja szervezésében tartották meg
a büntetés-végrehajtás országos kispályás
labdarúgó bajnokságának döntőjét.
Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző
Központjának Vágóhíd utcai sporttelepén
a régiók legjobb csapatai küzdöttek meg
a bajnoki címért. A bajnokságot a Pálhalmai
Országos Bv. Intézet nyerte meg.
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Szeptember 2.

A Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja a Márianosztrai
Fegyház és Börtön lőterén rendezte meg
a büntetés-végrehajtási szervezet 2015. évi
országos lőbajnokságát. A versenyen 29
büntetés-végrehajtási szerv 116 fővel vett
részt. A bajnokságon a bv. szervek dolgozói
egyéniben AMD 7,62 gépkarabély, valamint
Mossberg 12/70 puska és KGP-9 kombinált
versenyben, P9RC férfi és női vegyes
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párosban, illetve intézetenként csapatokban
is indulhattak. Varga Károly sportlövő,
az 1980-as moszkvai nyári olimpiai
játékok aranyérmese a rendezvényen
és a pályák kialakításában is részt vett.
A csapatversenyt a Szegedi Fegyház és
Börtön versenyzői nyerték.

Október 7.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja Újhegyi úti telephelyén tartották
meg a büntetés-végrehajtás országos
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sakkbajnokságának döntőjét. A hat régió
legjobb csapatai küzdöttek meg egymással,
végül a bajnokságot a Kalocsai Fegyház és
Börtön nyerte meg.

November 18.

Rendhagyó módon, együttműködési
szándéknyilatkozat megkötésével
és névadó ünnepséggel kezdődött
a büntetés-végrehajtás XXX. országos
dzsúdóbajnoksága az UTE Megyeri
úti csarnokában. Az együttműködési
nyilatkozatot Csóti András bv.
altábornagy, a büntetés-végrehajtás

országos parancsnoka és dr. Tóth László,
a Magyar Judo Szövetség elnöke írta alá.
Az együttműködés többek között arra
terjed ki, hogy a Magyar Judo Szövetség
a büntetés-végrehajtási szervezet
rendelkezésére bocsájtja szakmai képzési
programját, valamint a bv. sportolók
oktatására tatamit és dzsúdóruhát
biztosít. A nyilatkozat aláírását követően
az objektum felújított dzsúdótermét
Horváth Istvánról, a magyar cselgáncs
egyik legjelesebb képviselőjéről nevezték
el. A bajnokságra idén is számos nevezés
érkezett, 14 bv. intézetből közel 120 versenyző
versengett egymással. A csapatversenyt
a Fővárosi Bv. intézet nyerte.

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

73

évkönyv yearbook 2015

Krónika

74

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

Január 1.

Hatályba lépett a 2013. évi CCXL. törvény,
amely a 35 éves törvényerejű rendeletet
kiváltva rendelkezik a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról.
A törvényben szereplő valamennyi
célkitűzés és feladat a visszailleszkedést
szolgálja. Az új szabályozásban is kiemelt
feladatként szerepel a fogvatartottak
foglalkoztatása, munkáltatása.

Január 22.

A Heves Megyei Bv. Intézet vehette át
a „Legzöldebb jó cselekedet” kategória első
díját a 3 Jó Cselekedet versenyen, amelyre
a Börtön a Városért programmal pályázott.
Azzal a céllal írták ki a pályázatot, hogy az
arra érdemes ügyek megkapják az őket
megillető nyilvánosságot és elismerést.
A versenyre nyolc kategóriában több mint
ötven pályázat érkezett, s neves szakmai
zsűri választotta ki a győzteseket.

Január 23.

A Bv. Kódex egyik újdonsága, hogy
a szabadult fogvatartottak pártfogását a bv.
intézetekben dolgozó pártfogó felügyelő
látja el. A büntetés-végrehajtási pártfogó
feladatai közé tartozik a börtönpártfogás,
az utógondozás és a feltételesen
szabadlábra helyezettek pártfogó
felügyelete is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bv. Intézetben átadták a pártfogói

tevékenység feltételeit biztosító irodát,
amely fogvatartotti munkával, intézeti
költségvetésből készült el.

Január 28.

A büntetés-végrehajtási szervezet
2014. évi tevékenységét értékelő
és a következő év fő feladatait
meghatározó értekezletét rendezték
meg a Fővárosi Bv. Intézet Venyige
utcai objektumának színháztermében.
Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok értékelte szervezetünk
tavalyi tevékenységét, beszámolt az

eredményekről, a problémákról, és
a fejlesztéseinkről, valamint ismertette az
új feladatokat és célokat. Mint elmondta:
a büntetés-végrehajtási szervezet az
elmúlt év során is eleget tett a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
a jogszerű, szakszerű, folyamatos és
biztonságos befogadási, elhelyezési,
ellátási kötelezettségeinek. Kiemelte,
hogy a tavalyi év az új Bv. Kódexre
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való felkészülés jegyében telt. Fontos
szervezeti változás volt a pártfogó
felügyelői tevékenység büntetésvégrehajtási szervezetbe való integrálása.
Tasnádi László, a Belügyminisztérium
rendészeti államtitkára elfogadta az
értékelést, megköszönte a szervezet
tavalyi munkáját, valamint hangsúlyozta,
hogy a Belügyminisztérium a szakmai
felügyeleten túl továbbra is biztosítja
a kellő feltételeket a 2015. évi feladatok
végrehajtásához. Az államtitkár nagyra
értékelte a büntetés-végrehajtás tavaly
elért eredményeit, megfogalmazása szerint
„törvényes, fegyelmezett, csendes, nehéz,
botránymentes volt a büntetés-végrehajtás
tavalyi munkája”. Előrevetítette: 2015 sem
lesz könnyű a szervezet számára, de azt
örvendetesnek nevezte, hogy a sok elvárás
mellett a fegyveres szervekre vonatkozó
életpályamodell bevezetésével jobb anyagi
megbecsülést is kapnak az állomány tagjai.

Január 29.

Az Európai Unió által támogatott ECOR
(European Communities of Restoration)
projekt keretében háromnapos tréninget
tartott a Magyar Testvéri Börtöntársaság
Gödöllőn angol, bolgár, lett,
német és osztrák
vendégek

részére az APAC (Association for the
Protection and Assistance of the
Condemned – Szövetség az Elítéltek
Védelmére és Támogatására) módszer
alkalmazásáról január 26-a és 30-a
között. A résztvevők a tréning negyedik
napján a Váci Fegyház és Börtön APACrészlegével ismerkedtek meg.

Február 1.

A Váci Fegyház és Börtön munkatársai
használatba vették az intézet új sportés szabadidőközpontját, amelyet egy
régi raktárépületből alakítottak ki.
A munkálatokat teljes egészében az intézet
szakemberei irányították, az építkezésen
fogvatartottak is dolgoztak. A sportolást
tizenöt új, illetve az elítéltek által felújított
kondicionáló gép segíti, a Duna-Mix Kft.
jóvoltából egy finn szauna is megépült,
a török fürdők hangulatát idéző tusolóval.

Február 2.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv.
Intézet munkatársai a nyíregyházi
Sóstógyógyfürdő Horgászegyesület
tagjaival fogtak össze a Sóstó
környékének rendbetételéért.
A résztvevők megtisztították
a horgászhelyeket, nádat
vágtak, füvet nyírtak,
szemetet szedtek, árkot
tisztítottak.
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Február 5.

A Honvédelmi Minisztérium
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokságának vezetője, valamint
a hadisírok gondozásért felelős kollégája
tett látogatást a Sátoraljaújhelyi Fegyház
és Börtönben, ahol értékelték az intézet
elmúlt évi tevékenységét, megtekintették
a hadisírok köveit készítő üzemet, továbbá
egyeztettek az intézet parancsnokával
a tervezett közös feladatokról. 2014ben a HM megbízásából fogvatartottak
készítették a párnaköveket, amelyekből
száztizenöt a Debreceni Hősök temetőjébe,
míg tíz a Ramocsaházán található hősi
parcellába került.

Február 12.

A Budapesti Fegyház és Börtönben
szakmai napot tartottak a hosszúidős
speciális részleg kialakításáról és
majdani működéséről. Az intézetben
a férőhelybővítés keretében az
életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt
fogvatartottak elhelyezésére alkalmas
körletrészt is kialakítanak, az erre való
felkészülés jegyében hívták meg az e téren
már tapasztalattal rendelkező szegedi és
sátoraljaújhelyi kollégákat.

Február 26.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Továbbképzési és Rehabilitációs
Központjában, Pilisszentkereszten
írták alá a bv. gazdasági társaságainak
ügyvezetői azt a szerződést, amely
megalapozza a szervezet kft.-inek
holdingszerű működését. A 12 gazdasági
társaság vezetője által aláírt ún. uralmi
szerződés meghatározza a Bv. Holding
Vállalatcsoport alapvető működését, céljait
és üzleti koncepcióját. A szerződéskötés
eredményeként jöhetett létre a bv.
gazdasági társaságok feladatait
optimálisan teljesítő, a teljes fogvatartotti
foglalkoztatás és az önellátás, illetve
a részbeni önfenntartás irányába ható,
integrált vállalatcsoport. A társaságok
működése összehangolt számviteli,
pénzügyi, informatikai, beszerzési és
kontrolling rendszerrel, egységes jogi
és marketing tevékenységgel, valamint
vagyongazdálkodási, fejlesztési és
beruházási döntésekkel még hatékonyabbá
válik a korábbi működéshez képest. A Bv.
Holding stratégiai célja, hogy erősítse
pozícióját a központi ellátás piacán, növelje
a regionális piaci jelenlétét, rugalmasságát
és nyereségességét, törekedjen
a minőségre és a hatékonyságra.
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Február 27.

A győri Bercsényi Miklós
Szakközépiskolában folyó börtönőrképzés
új kerettantervéről kötöttek
megállapodást a Győr-Moson-Sopron
Megyei Bv. Intézet, a szakközépiskola
és az Összefogás a Börtönügyért
Egyesület (ÖBE) vezetői. A Bercsényi
Miklós Szakközépiskolában huszonöt
éve folyik rendvédelmi képzés, amelyhez
a győri bv. intézet 2008-ban csatlakozott.
Már a győri börtön állományában is
dolgozik volt bercsényis diák, s része
a megállapodásnak, hogy az iskolában
végzettek előnyt élveznek a felvételnél.
A képzés – fél év időtartamban –
a tiszthelyettesi képzésbe is beszámít.

Március 6.

APAC-körletet adtak át a Pálhalmai
Országos Bv. Intézet mélykúti
objektumában. A részleget a Váci
Fegyház és Börtön APAC (Association
for the Protection and Assistance of
the Condemned – Szövetség az Elítéltek
Védelmére és Támogatására) körletéhez
hasonlóan, de Európában egyedülálló
módon, női fogvatartottak számára
hozták létre. Az ünnepségen részt
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vett Roszík Gábor, a Magyar Testvéri
Börtöntársaság elnöke, valamint L. Molnár
István, a Református Börtönmisszió
misszióvezetője is. Az átadott részleg
a börtönben Istenhez megtért
fogvatartottak számára, meghatározott
büntetés-végrehajtási szabályok között –
a differenciált elhelyezés, a normalizáció
és az egyéniesítés elvének érvényesülése
mellett – a közösség kialakítására
is szolgál. Az újabb APAC-körlet
létrehozásának kezdeményezője a Magyar
Testvéri Börtöntársaság volt, alapját az
objektum bibliaszakköre adta.

Március 9.

Áder János köztársasági elnök
a belügyminiszter javaslatára Széles Gábor
bv. ezredest, a Budapesti Fegyház és
Börtön parancsnokát büntetés-végrehajtási
dandártábornokká nevezte ki a Sándorpalotában rendezett ünnepélyen.

Március 10.

Együttműködési megállapodást kötött
a GRSP Magyarország Egyesület és
a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága a közlekedéssel
kapcsolatos bűncselekményt elkövetettek
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sikeres reintegrációja érdekében.
Az egyesület egynapos tréningek
biztosításával segíti a büntetésvégrehajtási szervezet munkáját.
A büntetés-végrehajtás és az egyesület
együttműködésének célja, hogy hosszú
távon mérsékeljék a közlekedéssel
kapcsolatos bűncselekmények és
a bűnismétlések számát, azok negatív
következményeit, ily módon javítva
a társadalom és a közlekedés biztonságát.

Március 12.

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
a Belügyminisztériumban Kontrát Károly
parlamenti államtitkár köztársasági elnöki
kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket
adott át a rendvédelmi szervek dolgozóinak,
ezt követően a büntetés-végrehajtási
szervezet a Fővárosi Bv. Intézet Venyige
utcai objektumának színháztermében
rendezett központi ünnepséget. A Készenléti
Rendőrség Zenekarának műsora után
a büntetés-végrehajtás számos dolgozója
részesült különféle elismerésben, amelyeket
Csóti András bv. altábornagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka adott át.

Ezt megelőzően a Wéber Ede utcai
objektum személyi állományának
étkezdéjét modernizálták.

Március 16.

Új fogvatartotti körletet adtak át
a Budapesti Fegyház és Börtönben.
A beruházás során kialakítottak egy
úgynevezett Hosszúidős Speciális
Részleget (HSR) is, amely ezentúl az ország
másik két hasonló részlegét tehermentesíti.
Az intézet „A” objektumának három
szárnyból álló jobb csillag körletrészét
leromlott műszaki állapota miatt 2001ben bezárták. Az országos körszállításnak
helyet adó II. és III. szárnyat 2004ben felújították, az I. szárny ismételt
hasznosítására a férőhelybővítési program
keretében 2013-ban készült javaslat,
amelynek eredményeként itt
alakították ki az említett HSRkörletet is. A tervezés és
kivitelezés az európai

Az intézet március 15-i ünnepségén
adták át a Bács-Kiskun Megyei
Bv. Intézet Mátyási utcai objektumában
a munkatársak felújított ebédlőjét.
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uniós szabályoknak megfelelően és az
Európai Börtönszabályok figyelembe
vételével valósult meg. A beruházás
során a négyszintes épületben
1 240 m2-en 41 zárkát alakítottak ki.
A földszinten kiszolgáló helyiségek
(irodák, látogatófogadó helyiség, szociális,
egészségügyi és közösségi helyiségek,
raktárak stb.) is helyet kaptak, valamint
itt alakították ki az egészségügyi, illetve
a mozgáskorlátozott fogvatartottak
elhelyezésére szolgáló zárkákat is. Az
I. és a II. emelet 33 zárkája összesen
36 fogvatartott elhelyezésére szolgál,
a III. emeleti HSR-körlet további 8 fő
elhelyezésére biztosít lehetőséget. Az új
férőhelyek kialakítása részben fogvatartotti
munkáltatással valósult meg, az épületen
belüli bontási munkákat 40 elítélt végezte.
A fogvatartottak foglalkoztatását a BUFA
Kft. végzi, a HSR-körleten elhelyezett
fegyház fokozatú, szigorú rezsimbe sorolt,
magas biztonsági kockázatú fogvatartottak
napirendjét terápiás munkáltatással
egészítik ki.

Március 16-19.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön ötfős
delegációja szakmai tapasztalatcserén
vett vészt a németországi kaisheimi bv.
intézetben. Az utazás célja a fogvatartottak
elhelyezésének, foglakoztatásának és
reintegrációjának, illetve az intézet
biztonsági rendszerének megismerése volt,
emellett a delegáció tagjai tanulmányozták
a bajor tartomány büntetés-végrehajtási
rendszerét is.

Március 19.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben
a negyven éve elhunyt bíboroshercegprímás halálának évfordulóján
a büntetés-végrehajtás és az egyház
magas rangú képviselői emlékeztek
80

Mindszenty Józsefre. Az ünnepség
szentmisével kezdődött, amelyen
a liturgikus eseményeket dr. Erdő
Péter prímás, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye érseke, Márfi Gyula,
a Veszprémi Főegyházmegye érseke és
Butsy Lajos börtönlelkész celebrálták,
majd a program Mindszenty életéről és
munkásságáról szóló előadásokkal, illetve
koszorúzással folytatódott. Az intézet falán
elhelyezett emléktáblánál a büntetésvégrehajtási szervezet képviseletében
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok,
az országos parancsnok általános
helyettese koszorúzott.

Március 20.

Együttműködési megállapodást írt alá
az Igazságügyi Hivatal és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága,
amelynek kiemelt célja a pártfogó felügyelői
szakterület 2014-ben bekövetkezett
szervezeti átalakítását követő, mindkét
szervezet szakmai tevékenységére kiható
társadalmi reintegráció elősegítése. Az
együttműködési megállapodás aláírásán az
Igazságügyi Hivatalt dr. Szeiberling Tamás
főigazgató és Patai Péter osztályvezető,
szakmai tanácsadó képviselte. A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága
részéről a megállapodást Schmehl János bv.
dandártábornok, biztonsági és fogvatartási
helyettes írta alá. Az együttműködés
várható eredménye a pártfogó felügyelői és
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői
tevékenység szakterületein felmerülő,
mindkét szervezetet érintő feladatok
hatékonyabb megvalósítása. Az érintett
munkatársak szakértői konzultációkkal,
a kialakított „jó gyakorlatok” kölcsönös
bemutatásával járulnak majd hozzá
a pártfogó felügyelők, a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelők és
a reintegrációs tisztek ismeretanyagának
gyarapodásához.
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Március 23.

Tasnádi László, a Belügyminisztérium
rendészeti államtitkára és Csóti András
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka adta át a Középdunántúli Országos Bv. Intézet felújított
martonvásári objektumát. A korábban

Március 27.

Egy újabb büntetés-végrehajtási felügyelői
szakképzés zárult le a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási
Központjában. Az egységes rendvédelmi
szakképzési rendszeren belül immár
második alkalommal indult képzésen 22 fő
szerzett képesítést és állhat munkába az
ország különböző bv. intézeteiben.

Március 31.

bezárt objektum újbóli használatba vételére
a férőhelybővítési program keretében
készült javaslat. A 126 fogvatartott
befogadására alkalmas épületben 18
lakóhelyiséget alakítottak ki. A főépületben
kapott helyet a reintegrációs tiszti
iroda és az egészségügyi szoba, az
alagsorban pedig az ellátás helyiségeit
alakították ki. A kapuügyelet épületében
kapott helyet a szerverszoba, az öltözők
és a látogató helyiségek. A beruházás
bruttó költsége 330 millió forint volt.
Az új körletet a fogvatartottak által
előállított termékekkel szerelték
fel, a beruházás kezdeti fázisában
a bontási munkálatokat naponta 18-20
fogvatartott végezte.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
(KOK) és a büntetés-végrehajtás közös
gyakorlatot tartott Hatvan-Nagygombos
közelében. A gyakorlat során egy felborult
rabszállító kocsi okozta problémát kellett
megoldani. A szituáció szerint a balesetben
két személygépkocsi utasai, a rabszállító
sofőrje és parancsnoka, illetve a felügyelő
súlyos sérüléseket szenvedett, a húsz
fogvatartott egymásra zsúfolódott, többen
megsérültek, ők is a járműbe szorultak.
A KOK tanárai alapvető tűzoltási és műszaki
mentési tudnivalókra oktatják a büntetésvégrehajtás állományát, illetve a tűzoltók is
tapasztalatokat szereznek a bv.
intézetből történő mentés
végrehajtásának
sajátosságairól.
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Április 1.

Az Ipoly Cipőgyár
Kft. üzemeltetésében
a fogvatartottak szükségleti
cikkeit forgalmazó boltok nyíltak
a Balassagyarmati Fegyház és
Börtönben, valamint a Heves Megyei
Bv. Intézetben. A széles termékskálával
rendelkező, kulturált kialakítású boltokat
a gazdasági társaság közel egymillió forintos
ráfordítással hozta létre.
Az intézet a Magyar Testvéri
Börtöntársaság kezdeményezéséhez
társult, az ő támogatásukkal jöhetett
létre az egyelőre tizenöt főt befogadó
részleg, amelybe felekezettől függetlenül
kerülhetnek be az elítéltek. A részleg
ökumenikus jellegét a közös célok
kapcsolták össze, amelyben kiemelt
szerepet kap az együttműködés.

Április 23.

A Dunaújváros Közbiztonságáért díjat
vehette át Kiss Péter bv. százados,
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet munkatársa,
a sándorházai biztonsági osztály vezetője.
A közbiztonság területén kiemelkedően jó
munkát végzőknek Cserna Gábor, a város
polgármestere adta át az elismerést. Kiss
Pétert – többek között – a fogvatartottak
jóvátételi munkájának megszervezéséért
tüntették ki, az intézet „Börtön a városért”
programja a tisztább, rendezettebb városkép
kialakításához járul hozzá.

Április 24.

A Váci Fegyház és Börtönhöz, illetve
a Pálhalmai Országos Bv. Intézethez
csatlakozott a Tiszalöki Országos Bv.
Intézet, ahol átadták a vallásgyakorló
fogvatartottak APAC-részlegét.
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Április 24-26.

Immár huszonkettedik alkalommal
rendezték meg az Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat
Hódmezővásárhelyen. A rendezvény az
évek során a magyar mezőgazdaság
legnagyobb jelentőségű szakmai
találkozójává vált. Tavaly a Pálhalmai
Agrospeciál Kft. Dolli nevű tehene lett
a kiállítás legszebb állata, az idén mind
a négy, a társaság által nevezett jószág
jutalomban részesült. Összességében
az Agrospeciál Kft. bizonyult a legjobb
tenyészetnek: a harmincöt elismerésből
tizenhetet, köztük a kiállítás nagydíját is
a gazdasági társaság nyerte meg.

Április 30.

A Belügyminisztérium anyák
napi ünnepségén Kontrát Károly

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár
122 édesanyának – köztük a büntetésvégrehajtási szervezet munkatársainak
– egyenként 70 ezer forint egyszeri
támogatást adott át. Pogácsás
Tibor önkormányzati államtitkár
pohárköszöntőjében elmondta: az
anyák olyan szerepet vállaltak, ami
elismerésre méltó, ezért is ünnepeljük
őket május első vasárnapján. Fontos
feladat hárul az édesanyákra, hiszen
ha jó példát mutatnak gyermekeiknek,
azzal a jövő társadalmát is jobbá teszik
– hangsúlyozta az államtitkár. A büntetésvégrehajtási szervezet kötelékében dolgozó
édesanyákat Csóti András bv. altábornagy,
országos parancsnok köszöntötte.
A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága nevében Schmehl
János bv. dandártábornok köszöntötte dr.
Sárvári Pál ny. bv. ezredest kilencvenedik
születésnapja alkalmából. Dr. Sárvári
Pál biztonsági területen tevékenykedett,
a BvOP Őrszolgálati Osztályának
alosztályvezetőjeként ment nyugdíjba. Az
országos parancsnokságon megtartott
ünnepségen a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka „Kentucky
típusú elöltöltő pisztoly” ajándéktárgyat
adományozott az ünnepelt részére.

életszerű feladatokat kellett megoldaniuk,
így fegyelmező, ügyességi és szituációs
őrző-védő gyakorlatok is szerepeltek
a programban. A versenyen részt vevő
két bv.-s kolléga közül Szoboszlai Attila
bv. zászlós, a Fiatalkorúak Bv. Intézete
kutyavezetője és Yoda nevű kutyája
a kábítószer-kereső kategóriában
a kilencedik helyen végzett, Madarász Zsolt
bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház és
Börtön munkatársa, illetve Kenny nevű
belga juhászkutyája a járőr kategóriában
harmadik lett.

Május 11-13.

Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok meghívására – az Európa
Tanáccsal történt együttműködés
keretében – Magyarországra látogatott
a macedón büntetés-végrehajtási szervezet
héttagú delegációja, Lidija Gavrilovska
országos parancsnok vezetésével.
Ez volt az első alkalom, hogy
országos parancsnok
vezette macedón
delegáció járt
hazánkban.

Május 4-8.

Az Országos Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Főigazgatósága versenyt
szervezett a rendvédelmi és
fegyveres szervek kutyavezetői
számára. A megmérettetésen
a szolgálati kutyák és vezetőik
járőr, kábítószer-kereső,
robbanóanyag-kereső,
valamint nyomkövető
kategóriákban mérték
össze tudásukat.
A versenyzőknek
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A háromnapos szakmai tapasztalatcsere
során a delegáció tagjai megismerkedtek
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet
felépítésével, tevékenységének jogszabályi
hátterével, a foglalkoztatási formákkal,
a reintegrációs feladatokkal, illetve
programokkal. A látogatás második, illetve
harmadik napján a szakemberek a Heves
Megyei Bv. Intézet és az Állampusztai
Országos Bv. Intézet tevékenységével,
valamint az Állampusztai Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Kft. munkájával kapcsolatban
szereztek gyakorlati tapasztalatokat.

Erőforrások Minisztériuma ezen a napon
hirdette ki a Családbarát munkahely
pályázat eredményeit. A tavalyihoz
képest idén négyszer annyi, mintegy 540
szervezet nyújtotta be pályázatát, végül
az 50 millió forint keretösszegű díjakat
53 sikeres pályázó között osztották szét.
Ezért is nagy eredmény, hogy a győztes
pályázók közé került a Váci Fegyház és
Börtön, illetve a Budapesti Fegyház és
Börtön is. Az utóbbi intézet egymillió forint
támogatást nyert, pályaművében olyan
családbarát programok megvalósítását
vállalta, melyek elősegítik a munka és
a magánélet összeegyeztetését,
a családi és a munkahelyi
kötelezettségek összehangolását.
A Váci Fegyház és Börtön programjában
mobil játszóház, buszos családi kirándulás
és Szent Adorján-napi gyermekprogramok
is szerepeltek.

Május 14.

Együttműködési megállapodást
kötött a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kara,
valamint a BvOP. A jogi kar és a Szegedi
Fegyház és Börtön kapcsolata évtizedek
óta tart, a kar oktatói rendszeresen
végeznek tudományos kutatásokat és az
egyetemi hallgatókkal is megismertetik
a benti világot. A szerződés szerint
a jövőben a jogászok képzésében
börtönügyi szakemberek is részt vállalnak.
A megállapodást Hajdú József dékán,
egyetemi tanár és Csóti András bv.
altábornagy, országos parancsnok írta alá
a börtön tanácstermében.

Május 15.

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította május 15ét a család nemzetközi napjává. Az Emberi
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Május 21.

Huszonegy tagú svéd delegáció
látogatott a tököli Fiatalkorúak Bv.
Intézetébe, hogy az ott tapasztaltakat
beilleszthessék saját prevenciós
gyakorlatukba. A civil vendégek hazájukban
hasonló korosztállyal, problémás fiatalokkal
foglalkoznak. Az intézetlátogatáson
és szakmai találkozón élénken
érdeklődtek a börtönben folyó oktatásról,
a szakmaszerzés lehetőségeiről, valamint
a vallásgyakorlásról.
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Május 28.

Hat helyszínen sikeresen lezajlottak a IV.
„Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere”
országos szakmai vetélkedő regionális
küzdelmei. A szakmai megmérettetés célja
a büntetés-végrehajtási hivatás magas
szintű ismeretének bemutatása, illetve
az egyes szakterületeken megszerzett
elméleti és gyakorlati készségek,
jártasságok fejlesztése. A regionális

Június 1.

Új, modern kéztörlőpapír-gyártó gép
kezdte meg működését a tököli Duna
Papír Kft.-nél. Az íves kéztörlők gyártására
kialakított géppel elkezdődött az
úgynevezett V-formátumú hajtogatott
kéztörlők előállítása, ami jelentős számú
új fogvatartotti munkahelyet jelent
a társaságnál. Az új termékek a központi
ellátásban kapnak szerepet, várhatóan az
egyik legjelentősebb volument képviselve
az aktuális termékskálán belül. A gazdasági
társaság jelenleg 360 fogvatartottat
foglalkoztat.

Június 2.
versenyeken a hatfős csapatok elméleti
és gyakorlati tudásukról egyaránt számot
adtak. A döntőbe a következő bv. intézetek
jutottak be: I. régió –Tiszalöki Országos
Bv. Intézet, II. régió – Szegedi Fegyház és
Börtön, III. régió – Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bv. Intézet, IV. régió – Szombathelyi
Országos Bv. Intézet, V. régió – Budapesti
Fegyház és Börtön, VI. régió
– Váci Fegyház és
Börtön.

Pilisszentkereszten, a Büntetésvégrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központjában tartották meg
a büntetés-végrehajtásban foglalkoztatott
jogászok továbbképzését. A program
során a büntetés-végrehajtási jog
aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseit
vitatták meg a résztvevők. Előadást
tartott dr. Pázsit Veronika, az Igazságügyi
Minisztérium szakmai tanácsadója, dr.
Szabó József beosztott bíró, az Igazságügyi
Minisztérium vezető munkatársa, dr.
habil. Kabódi Csaba, az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karának docense, dr. Győrfi
Márta bv. alezredes, és dr. Pallo József PhD
bv. ezredes, főosztályvezető.

Június 3.

A Börtönlelkészek Magyarországi
Szervezete a Budapesti Fegyház és
Börtönben tartotta éves tanácskozását,
amelyen a bv. szerveknél szolgálatot
ellátó börtönlelkészek vettek részt.
A rendezvényen Roszík Gábor
evangélikus lelkész, a Magyar
Testvéri Börtöntársaság,
valamint a Börtönlelkészek
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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Magyarországi Szervezetének elnöke
értékelte az éves tevékenységet, illetve
ismertette az elvégzendő feladatokat.
A tanácskozás résztvevői ezt követően
kialakították a börtönlelkészek
tevékenységét szabályozó IM-rendelet
tervezett módosításával kapcsolatos
közös álláspontjukat, majd bemutatták
a sikeresen megvalósított ECOR-programot,
amely a bv. intézetek reintegrációs
törekvéseit az áldozatsegítés és a jóvátétel
módszerével is támogatja.

Június 4.

össze tudásukat. A családi napon
a műveleti csoportok bemutatója mellett
gépjárműtechnikai felvonulás, könnyűzenei
koncertek és gyermekprogramok
várták az érdeklődőket. A rendvédelmi
szervek csapatai horgászversenyen,
légpuskalövészeten, paintballban és
labdarúgásban vetélkedhettek. A focikupán
az induló kilenc csapat közül négy –
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv.
Intézet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön, a Szegedi Fegyház és Börtön,
a Tiszalöki Országos Bv. Intézet –
a büntetés-végrehajtási szervezetet
képviselte, a tiszalökiek harmadik
helyezettek lettek.

Június 8–11.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központjában pedagógusnapi
ünnepséget tartottak, ahol több kollégánk
részesült elismerésben. Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter kimagasló oktatói
tevékenysége, büntetés-végrehajtási
munkássága elismeréséül, 70. születésnapja
alkalmából soron kívül előléptette
nyugállományú büntetés-végrehajtási
ezredessé dr. Cser Gyula ny. bv. alezredest,
a volt Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszéke
főiskolai adjunktusát.

A Veszprém Megyei Bv. Intézetbe
látogatott a németországi bernaui börtön
hatfős delegációja. A két intézet közötti
együttműködés többéves múltra tekint
vissza. A bajor vendégek útjuk során
a Szombathelyi Országos Bv. Intézetben
folyó munkával is megismerkedtek.

Június 11.

Ötödik alkalommal rendezték meg
a Fogvatartottak Országos Imanapját.
A programon – melynek helyszínét
idén a Budapesti Fegyház és Börtön
biztosította – 11 bv. intézetből több mint
100 fogvatartott vett részt. A büntetésvégrehajtási szervezet képviseletében

Június 5-6.

Megrendezték a Magyar Rendvédelmi Kar
I. családi napját. A kétnapos programnak
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
adott otthont, ahol a különböző
rendvédelmi szervek csapatai mérhették
86

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok mondott köszöntőt, majd dr.
Szabó István, a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke, a rendezvény
fővédnöke hirdetett igét. A Budapesti
Fegyház és Börtön bibliakörének, valamint
a Fővárosi Bv. Intézet énekkarának
előadását követően a fogvatartottak
bizonyságtételeiken keresztül számoltak be
megtérésükről, Istennel való kapcsolatukról,
valamint arról, hogy a vallás és a hit
miként segíti őket a mindennapokban.

Június 12.

A Szegedi Fegyház és Börtön
átadásának 130. évfordulója alkalmából
emlékünnepséget rendeztek az
intézet dísztermében. Az ünnepségen
Tasnádi László, a Belügyminisztérium
rendészeti államtitkára, dr. Juhász Tünde,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal

kormánymegbízottja és Csóti András
bv. altábornagy, országos parancsnok
mondott beszédet. Ezután a nagyfai
objektum és a Csillag elítéltjeinek ünnepi
műsora következett, majd az intézet
dolgozója mondott verset. Az évforduló
alkalmából megjelentetett, „A Csillagbörtön
130 éve a köz szolgálatában” című kötetet
Tikász Sándor bv. dandártábornok,
intézetparancsnok mutatta be. Az
ünnepség dísztermi részét – a KirályKönig Péter Zeneiskola művésztanárai
jóvoltából – komolyzenei koncert zárta.
Ezután Tasnádi László felavatta az
intézet első igazgatójáról, Törökfalvi Török
Kálmánról elnevezett termet, és leleplezte
a róla készült festményt. Ezt követően
a vendégek megtekintették a Szegedi
Fegyház és Börtönt és a Nagyfa-Alföld
Kft. munkaterületeit. Az ünnepség kísérő
rendezvénye volt a „Szabad idő” című,
a Szegedi Fegyház és Börtön dolgozóinak
alkotásaiból rendezett kiállítás is. Ugyanitt
az intézet egykori parancsnokairól készült
grafikák kerültek végleges helyükre. Az
elítéltek festményeit, grafikáit, cérnaképeit
a Csillagépület kultúrtermében a „Cell Art”
tárlat mutatta be.

Június 18.

Simon Attila bv. ezredes, intézetparancsnok
meghívására a Zala Megyei Bv. Intézetbe
látogatott a maribori börtön delegációja
Robert Silc igazgató vezetésével.
A szlovéniai vendégek elsősorban
a fogvatartottak elhelyezésére,
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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foglalkoztatására, a reintegrációs munkára,
illetve a magyar büntetés-végrehajtási
szervezet felépítésére és munkájának
jogszabályi hátterére voltak kíváncsiak.

Június 20., 27.

2015-ben három bv. intézet is részt
vett a Múzeumok Éjszakája országos
rendezvénysorozatban. A Balassagyarmati
Fegyház és Börtön programjai az
intézet építésének 170. évfordulójához
kapcsolódtak. A Sátoraljaújhelyi Fegyház
és Börtön fenntartásában üzemelő
Börtönmúzeum a korábbi éveknél is szebb
és színesebb szakmai programot nyújtott
a látogatók számára. Időszaki tárlaton
mutatták be a börtönügy legnevesebb
szakembereit, a múzeum előtti téren
az érdeklődők közvetlenül fogvatartotti
oldalról ismerhették meg az intézet
működését, vagy akár személyesen is
kipróbálhatták a deres és kaloda okozta
„kényelmetlenségeket”. Az intézet előtt
a rendezők két fogvatartotti szállító
járművet is kiállítottak. A szakmai
programok mellett a szórakozásra is nagy
hangsúlyt fektettek, a megújult ügyészségi
udvaron korabeli „betyár-pandúr” előadást,
koncerteket és büntetés-végrehajtás
ihlette táncprodukciót tekinthettek meg
a látogatók. A tavalyi év sikere után június
27-én immáron második alkalommal
nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt
a Szombathelyi Törvényszék, amelynek
egyik tárgyalójában – a Szombathelyi
Országos Bv. Intézet szakembereinek
jóvoltából – egy élethűen berendezett
zárkát is megtekinthettek az érdeklődők.

parancsnok vezetésével. A küldöttség tagjai
a négynapos szakmai tapasztalatcsere
során megismerkedtek a magyar büntetésvégrehajtási szervezet felépítésével,
jogszabályi hátterével, a foglalkoztatási
formákkal, a reintegrációs feladatokkal, illetve
programokkal. A vendégek a látogatás során
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, a Pálhalmai
Agrospeciál Kft., a Váci Fegyház és Börtön,
a Duna-Mix Kft., valamint a Fővárosi
Bv. Intézet munkájával, tevékenységével
kapcsolatban szereztek gyakorlati
tapasztalatokat.

Június 24.

A Magyar Helsinki Bizottság ingyenes
felajánlással segített a Budapesti Fegyház
és Börtön fogvatartotti könyvtára
állományának bővítésében. Közösségi
oldalukon felhívást tettek közzé, melynek
eredményeként több száz idegen nyelvű
könyv és tansegédlet gyűlt össze. Az
adományt dr. Tóth Balázs, a Bizottság

Június 22-25.

Csóti András bv. altábornagy meghívására
Magyarországon tett látogatást a horvát
büntetés-végrehajtási szervezet háromfős
delegációja Ivica Šimac országos
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társelnöke adta át az intézetnek.
A kezdeményezés apropóját a Könyves
blogon megjelent „Mit olvasnak a rácsok
mögött?” című riport adta. Széles Gábor
bv. dandártábornok, intézetparancsnok
köszönettel fogadta a felajánlást, amely
elősegítheti a fogvatatottak társadalomba
történő sikeres visszailleszkedését.
Az intézet az angol, német, olasz, spanyol
és francia nyelvű, közel 300 kötetből
és hanganyagokból álló adományt
létszámarányosan helyezi el a két
objektum könyvtáraiban, ezáltal is javítva
a fogvatartottak nyelvtanulásának feltételeit.

Június 26.

A Somogy Megyei Bv. Intézet
együttműködési gyakorlatot hajtott
végre a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Közrendvédelmi Osztályával,
Katasztrófavédelmi Igazgatóságával,
valamint az Országos Mentőszolgálat
Dél-dunántúli Régiójának kaposvári
állomásával. A feltételezett szituáció szerint
egy ismeretlen telefonáló közölte, hogy az
intézetben időzítővel ellátott robbanószert
rejtett el, majd az intézet egyik zárkájában
a fogvatartottak elzárták a bejáratot,
és tüzet gyújtottak. A gyakorlat során
lehetőség nyílt a börtönökben bekövetkező

speciális, haladéktalan intézkedéseket
igénylő helyzetekben történő közös
feladatellátásra, a felszámolásban érintett
szervezetek, továbbá az intézet különböző
szakterületein dolgozó állománya számára
az együttműködés hatékonyságának
erősítésére.

Június 28.

A hagyományoknak megfelelően a Budavári
Palota Oroszlános Udvara adott otthont
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kara tisztavatási
ünnepségének. A rendezvényen 150 végzős
hallgatót, köztük 12 bv. hadnagyot avattak,
akik Pintér Sándor belügyminiszter, prof. dr.
Patyi András rektor, továbbá a tábornoki kar
tagjainak jelenlétében, illetve a Szent Korona
másolata, valamint a történelmi zászlók
előtt tették le esküjüket. A belügyminiszter
hangsúlyozta, hogy a hivatásos
állománynak egyszerre kell garantálnia
az ország biztonságát és minden itt
élő ember jogainak érvényesülését.
Elmondta: a július 1-jétől hatályba lépő
életpályamodell erkölcsileg és anyagilag is
növeli a rendvédelmi dolgozók elismerését.
Az új jogszabály a tudás, a teljesítmény és
a tapasztalat figyelembevételével folyamatos
előmenetelt garantál.
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Július 1.

A büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka Semmelweis-nap alkalmából
húsz főt részesített elismerésben. Az
elismerések ünnepélyes átadására
a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságán került sor.

Július 9.

Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok együttműködési megállapodást
írt alá szlovák partnerével, Ivan Milan bv.
ezredessel, a szlovák büntetés-végrehajtási
szervezet országos parancsnokával
Pozsonyban. A megállapodás megerősítette
a két szervezet között fennálló
együttműködési formákat, valamint
szabályozta a szakmai delegációk,
a tapasztalatcserére irányuló programok,
a szakmai versenyek és a rekreációs
lehetőségek szervezésének, illetve
lefolytatásának lehetőségeit.

a beruházással várhatóan évente tízmillió
forinttal kevesebb energetikai kiadása lesz az
intézetnek, mint az előző években.

Július 13.

Ünnepélyes keretek között adta át Pintér
Sándor belügyminiszter Szombathelyen az új
fogvatartási épületet. Beszédében kiemelte,
hogy országosan is sikeres a férőhelybővítési
program, a zsúfoltság folyamatosan csökken,
és ebben nagy szerepe van Szombathelynek
is. Ezt követően Tóth Tamás Tibor bv.
ezredes, a börtön parancsnoka mutatta be
a korábban használaton kívüli felújított és
átalakított épületet. Az ötszázmillió forint
értékű beruházás 396 új fogvatartotti
férőhelyet biztosított, illetve további 280 fő
elhelyezésére nyílt lehetőség. A munkálatok
2014 márciusában kezdődtek meg,
fogvatartotti munkaerő bevonásával, részben
saját kivitelezésben. A férőhelybővítéssel öt
szinten, összesen 6 100 négyzetméteren
ötfős zárkákat, hatfős lakóhelyiségeket,
szolgálati, hivatali, szociális, közösségi és
a fogvatartottak foglalkoztatására szolgáló
helyiségeket alakítottak ki, amelyek
megfelelnek az Európa Tanács ajánlásának.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően
a vendégek megtekintették az
új fogvatartási épületet.

Július 11.

A Szegedi Fegyház és Börtön
Csillagépületében használatba vették az
intézet felújított konyháját. A korszerűsített
épületrészben gőz helyett gázzal főzik az
1 100 adag ételt a Dorozsmai úti előzetes ház,
valamint a Mars téri épület fogvatartottjainak
és a dolgozóknak. A felújítás költsége, amelyet
a Belügyminisztérium pályázatán nyert az
intézet, harmincöt millió forint volt. Ezzel
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Július 21–25.

A németországi Kaisheimi Bv. Intézet hatfős
delegációja tapasztalatcserére érkezett
a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe.
Magyarországi tartózkodásuk során
a bajor vendégek ellátogattak az országos
parancsnokságra is, ahol Csóti András
bv. altábornagy, országos parancsnok
a Kaisheimi Bv. Intézet és több magyar
bv. szerv között tizenöt éve fennálló
kiváló együttműködés létrehozásában
és elmélyítésében végzett kimagasló
szakmai tevékenysége, áldozatos munkája
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett „Ezüst” fokozatát
adományozta Eva-Maria Kochnak,
a Kaisheimi Bv. Intézet PR-ügyintézőjének,
illetve Friedhelm Kirchhoffnak, az intézet
igazgatójának.

Augusztus 18.

A büntetés-végrehajtási szervezet
több dolgozója is kitüntetésben
részesült az augusztus 20-a alkalmából
a Belügyminisztériumban rendezett
központi ünnepségen, illetve az
országos parancsnokságon megtartott
rendezvényen. A Belügyminisztériumban
az elismeréseket Kontrát Károly
miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár
adta át. Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke, Pintér Sándor
belügyminiszter előterjesztésére hosszú

időn át végzett kimagasló szolgálati
tevékenysége elismeréséül büntetésvégrehajtási altábornaggyá léptette elő
Csóti András vezérőrnagyot, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokát.
Az elismerés átadására a Sándorpalotában, szeptember 9-én került sor.

Augusztus 19.

Államalapító uralkodónk búcsújának előestéjén
ünnepi szentmisét mutatott be dr. Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita
a kalocsai Szent István király templomban.
A szentmisén, amelyen a Kalocsai Fegyház és
Börtön húszfős fogvatartotti énekkara énekelt,
részt vett Csóti András bv. altábornagy,
országos parancsnok és Font Sándor
országgyűlési képviselő.

Augusztus 28.

A tiszalöki börtön falai között rendezték
meg a szolgálati kutyák és kutyavezetők
V. országos versenyét. Hatvan kutyavezető
és kutya, 17 hazai és 3 külföldi csapat
mérte össze tudását. A „Visegrádi Négyek”
képviseletében a cseh, a szlovák és
a lengyel büntetés-végrehajtás kutyás
szolgálatának tagjai is részt vettek
a versenyen. A megmérettetés járőr és
kábítószer-kereső kategóriában zajlott, ahol
a versenyzők a fegyelmezési gyakorlatok
mellett keresési és szituációs feladatokat
hajtottak végre. A versenyt Schmehl
János bv. dandártábornok, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának
biztonsági és fogvatartási helyettese
nyitotta meg. A járőr kategória egyéni
versenyszámát Madarász Zsolt c. bv.
törzszászlós (Budapesti Fegyház és
Börtön), a kábítószer-kereső kategóriáét
Szoboszlai Attila c. bv. zászlós (Fiatalkorúak
Bv. Intézete) nyerte meg. A járőr kategória
csapatversenyében a Budapesti Fegyház
és Börtön végzett az első helyen.
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Augusztus 31.

A büntetés-végrehajtás férőhelybővítési
programjába bekapcsolódott a Váci
Fegyház és Börtön is. Az intézet
területén évek óta üresen álló, korábban
tiszthelyettesképző iskola átalakításával
egy új, 32 fő befogadására alkalmas
körletrész létesült, amelyet Csóti András
bv. altábornagy, országos parancsnok
adott át. A beruházás 44 munkanapon át,
átlagosan 23 fogvatartott bevonásával,
több mint 7 000 munkaóra alatt készült
el. A részlegen található felszerelés
döntő részét a belső ellátás keretében
a fogvatartottakat foglalkoztató bv.
gazdasági társaságok gyártották. Az új
körletrész kialakítása mintegy 12 millió
forintból, az Európa Tanács ajánlásának
megfelelően, az Európai Börtönszabályok
figyelembevételével történt. A részlegen
alacsony biztonsági fokozatú, dolgozó
fogvatartottakat helyeznek el.

egyenruházati ellátásáról gondoskodik
a Kft. A hivatásos állomány elsősorban
a gyakorló és a szolgálati öltözetet
vásárolhatja itt meg, a társasági öltözet
termékeivel folyamatosan bővítik az
árukészletet. Az üzlethelyiségben
a hivatásosok megtekinthetik és
felpróbálhatják a ruházatot, míg a bolt
mellett működő varrodában lehetőség
nyílik a megvásárolt termékek méretre
igazítására, illetve térítési díj ellenében
kisebb mértékű átalakítására is.

Szeptember 2.

Csóti András bv. altábornagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka és
Nagy István bv. ezredes, a Somogy
Megyei Bv. Intézet parancsnoka adta át
az intézet megújult biztonsági ügyeleti és
technikai rendszerét, illetve új közösségi
helyiségeit. A BvOP által biztosított közel
14 millió forintból felújították a biztonsági

Szeptember 1.

A büntetés-végrehajtási intézetek
által felújított Rózsa utcai ingatlanban
megkezdte működését a Bv. Holding Kft.
által üzemeltetett egyenruházati
bolt. Az újonnan kialakított
üzlethelyiségben
valamennyi
rendvédelmi
dolgozó

92

rendszert, megújult a börtön főbejárata, az
ügyeleti monitorfal, a teljes kamerahálózat
és a személybejárati őrhely is, ami jobb
munkakörülményeket biztosít a szolgálatot
ellátóknak. A TÁMOP 5.6.3 számú kiemelt
projekt keretében, mintegy 19 millió
forintból két közösségi termet alakítottak
ki a fogvatartotti körleten, amelyekben
oktatási, kulturális tevékenységet
folytatnak a jövőben, ezzel is
segítve a fogvatartottak sikeres
társadalmi visszailleszkedését.
Az építészeti átalakítások és
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a felújítási munkák jelentős részben
fogvatartotti munkaerő bevonásával
valósultak meg. A rendezvény a 110
éves intézet eddigi vezetőit megörökítő
emléktábla leleplezésével zárult.

Szeptember 3-4.

A BvOP szervezésében, a Bv. Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja közreműködésével Igalon
tartották meg a IV. „Büntetés-végrehajtás
Hivatás Mestere” országos szakmai
vetélkedő döntőjét. A zsűri elnöke prof.
dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok
tanszékvezető egyetemi tanár volt,
akinek munkáját Németh Éva bv. ezredes,
intézetparancsnok, Szabó Zoltán bv.

ezredes, igazgató,
dr. Zakhar Tibor bv.
ezredes, intézetparancsnok
és dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes
szolgálatvezető segítette. A IV. „Büntetésvégrehajtás Hivatás Mestere” címet
a Szegedi Fegyház és Börtön személyi
állományának csapata nyerte el. A nyertes
csapat tagjai: Zombori Zoltán bv. százados,
biztonsági tiszt, dr. Szentesi–Nagy Mariann
c. bv. százados, reintegrációs tiszt, Légrády
Zoltán c. bv. százados, nyilvántartási
főelőadó, Bite Sándor bv. törzszászlós,
biztonsági főfelügyelő, Szántó Sándor
bv. törzszászlós, főfelügyelő és Tóth
László c. bv. főtörzszászlós, foglalkoztatást
közvetlenül irányító művezető.
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Szeptember 7.

A magyar büntetés-végrehajtási
szervezet az Állampusztai Országos
Bv. Intézetben tartotta meg a XX. Szent
Adorján-napi ünnepi állománygyűlését.
A szervezet testületi zászlajának
fogadása és az adományozandó zászló
érkezését követően Schmehl János bv.
dandártábornok, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese
jelentésével vette kezdetét az ünnepség.
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, az
országos parancsnok általános helyettese
köszöntötte a megjelenteket, majd
rövid ünnepi műsor következett. Ezután
ismertették Pintér Sándor belügyminiszter
ünnepi parancsát, amelyben Szent
Adorján-nap alkalmából köszöntötte
a büntetés-végrehajtási szervezet teljes
személyi állományát. Kontrát Károly
parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes
és Csóti András bv. altábornagy
kitüntetéseket és elismeréseket
adott át a jutalmazottaknak, majd az
államtitkár átadta a belügyminiszter által
adományozott csapatzászlót
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dr. Füzesi Viktor
bv. ezredesnek, az
Állampusztai Országos Bv.
Intézet parancsnokának. Az ünnepség
keretében adták át a negyedik
alkalommal megrendezett „Büntetésvégrehajtás Hivatás Mestere” országos
szakmai vetélkedő győztesének járó
kupát a Szegedi Fegyház és Börtön
versenyzőinek.

Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service

évkönyv yearbook 2015

Krónika

Szeptember 8.

Szent Adorján napját országszerte családi
programokkal ünnepelték a büntetésvégrehajtási dolgozók és családtagjaik.
Az intézetek színes szakmai és családi
programokkal, sportversenyekkel,
koncertekkel és gyerekfoglalkozásokkal
várták az érdeklődőket.
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Szeptember 9.

Áder János köztársasági elnök
a belügyminiszter javaslatára Tóth
Tamás Tibor bv. ezredest, a Szombathelyi
Országos Bv. Intézet parancsnokát
büntetés-végrehajtási dandártábornokká
nevezte ki a Sándor-palotában rendezett
ünnepélyen.

Szeptember 14.

A büntetés-végrehajtási szervezet két
dolgozóját is dicséretben részesítette Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke
a Hősök terén, a Készenléti Rendőrség
Határrendészeti Igazgatóságának
állományába kinevezendő rendőrök
ünnepélyes eskütételén. Botka Tamás bv.
őrmester, a Márianosztrai Fegyház
és Börtön gépjárművezetője,
illetve Nyári István c. bv.
főtörzsőrmester,
a Budapesti
Fegyház és
Börtön
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gépjárművezetője már a kezdetektől részt
vett az ideiglenes biztonsági határzár
munkálataiban a magyar–szerb határnál.
Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg
a Tolna Megyei Bv. Intézet fennállásának 120.
évfordulójára a szekszárdi Vármegyeházán.
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok,
a büntetés-végrehajtás országos
parancsnokának általános helyettese

és Soczó László bv. ezredes, az intézet
parancsnoka értékelte
a börtön múltját és jelenét, majd elismeréseket
adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
kollégáknak. A rendezvényen mutatták be
„A büntető hatalom szolgálatában” című
kiadványt, amelyhez dr. Lőrincz József
ny. bv. dandártábornok fűzött szerkesztői
gondolatokat. A meghívott vendégek
a Vármegyeháza aulájában börtöntörténeti
kiállítást tekinthettek meg. A most 120 éves
épület többször esett át nagyobb felújításon,

Krónika

2013-ban megújult a tetőszerkezet, amelyre
napkollektoros rendszert telepített az intézet,
jelentős energiamegtakarítást érve el.

Pintér Sándor belügyminiszter a büntetésvégrehajtási szervezet napja alkalmából,
büntetés-végrehajtási munkássága
elismeréséül a Szent Adorján Érdemjel
kitüntető címet adományozta
dr. Tari Ferenc ny. bv. altábornagynak,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar Büntetés-

egyaránt a kollégák
egészségének megőrzését és
gyógyulását szolgálják. A tágas, betegbarát
kialakítású, korszerű orvosi és fogászati
rendelőt ingyenes szűrésekkel, vizsgálatokkal
avatták fel. Vércukor-, testzsír-, koleszterin-,
illetve vérnyomásmérésen kívül különböző
szűrővizsgálatokon is részt vehettek
a kollégák.

Szeptember 29.

végrehajtási Tanszék oktatójának,
egykori országos parancsnoknak. Az
elismerést Csóti András bv. altábornagy
adta át a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságán.
Az „Egészségemet is szolgálom” címmel
rendezett egészségnapon adták át a BvOP
új egészségügyi centrumát. A beruházás
közel 30 millió forintból készült el, az új
orvosi műszerek és fogászati röntgen

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) és a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága országos
együttműködési megállapodást írt alá az
MKPK székházában. A dokumentumot
dr. Veres András szombathelyi
megyéspüspök, az MKPK elnöke, valamint
Schmehl János bv. dandártábornok az
országos parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese hitelesítette. Az
együttműködési megállapodás szabályozza
a katolikus börtönmissziós tevékenységet,
amely elősegíti a fogvatartottak lelki
egyensúlyának kialakulását, fejlődését.
A felek megegyeztek abban is, hogy szükség
esetén elősegítik az egyes bv. intézetek és
a katolikus egyházmegyék között kötendő
helyi együttműködési megállapodásokat.

Október 6–8.

Szlovákiában rendezték meg a Büntetésvégrehajtási Szervezetek Közép–európai
Kerekasztalának (MECR) XI. ülését,
melynek kiemelt témája az „Előzetes
letartóztatás és jogerős fogvatartás
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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a női fogvatartottak esetében – anyák
és gyermekek” volt. A kerekasztalbeszélgetésen részt vevő országos vezetők
a szervezetüket érintő változásokról, az
új feladatokról és kihívásokról egyaránt
beszámoltak. A találkozón a magyar
büntetés-végrehajtást Csóti András
bv. altábornagy, országos parancsnok
képviselte. A MECR részes országainak
(Ausztria, Bajorország, Svájc, Csehország,
Magyarország, Szlovákia, Szlovénia,
Horvátország, Litvánia) célja, hogy
hivatalos keretek között, legfelsőbb szinten
vitassák meg a tagországok büntetésvégrehajtási területét érintő aktuális
kérdéseket, tapasztalatokat. A találkozók
a tagországok szervezetei között fennálló
szakmai kapcsolatok fenntartását, valamint
az együttműködés megerősítését és
fejlesztését is szolgálják.

Október 7.

megjelentek non-profit szervezetek
pályamunkái is, melyek elsősorban az
emberi, társadalmi értékekre koncentráltak.

Október 19-22.

Együttműködési megállapodás alapján
Magyarországon tett látogatást a cseh
büntetés-végrehajtási szervezet négyfős
delegációja. A küldöttség vezetője a cseh
országos parancsnokság informatikai
főosztályvezetője volt. A delegáció tagjai
a háromnapos szakmai tapasztalatcsere
során megismerkedtek a magyar
büntetés-végrehajtási szervezet
informatikai szolgáltatásainak rendszerével,
a fogvatartottak kommunikációs
és telefonálási lehetőségeivel, az
információbiztonsági kihívásokra adott
válaszokkal és a szervezeten belüli adatközlés
formáival. A látogatás során a Váci Fegyház
és Börtön, a Duna-Mix Ipari és Kereskedelmi
Szolgáltató Kft., valamint a Szombathelyi
Országos Bv. Intézet munkájával, informatikai
tevékenységével kapcsolatban szereztek
gyakorlati tapasztalatokat.

Átadták a Magyar Public Relations
Szövetség idei „CSR Best Practice”
pályázatának díjait. A Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet két
pályázattal indult a versenyen,
amelyek a megrendezett díjátadó gálán
a „Példaértékű CSR gyakorlat 2015”
elismerésben részesültek. A Magyar Public
Relations Szövetség 2007-ben hirdette meg
első alkalommal a vállalati felelősségvállalás
hazai példaértékű gyakorlatait
bemutató pályázatot. A pályázók között
a pénzintézetek domináltak, de idén
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Október 22.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
a Belügyminisztériumban Kontrát Károly
miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár
köztársasági elnöki és miniszteri
elismeréseket adott át a rendvédelmi
dolgozók részére. Ezt követően a büntetésvégrehajtási szervezet központi ünnepségén,
Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok adta át a miniszteri és országos
parancsnoki jutalmakat a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó kollégáknak.
Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke, Pintér Sándor belügyminiszter
előterjesztésére, kimagasló szolgálati
tevékenysége elismeréséül előléptette
büntetés-végrehajtási vezérőrnaggyá
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornokot, az
országos parancsnok általános helyettesét.
A kinevezés átadására november 2-án,
a Sándor-palotában került sor.

Október 25.

A Zala Megyei Bv. Intézetben a konyha
felújításával folytatódtak az idei beruházások.
A munkálatokban az elítéltek is részt vettek,

munkájuk eredményeként egy korszerű és
szép helyiséget kapott az intézet. A konyha
és a hozzá tartozó helyiségek – öltözők,
raktár, konyhavezetői iroda – felújítása
a nyáron kezdődött el 110 m2 alapterületen,
a beruházás részben központi, részben saját
forrásból valósult meg.

Október 27.

A TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú,
„A fogvatartottak többszakaszos társadalmi
és munkaerő-piaci reintegrációja és az
intenzív utógondozás modellje” elnevezésű
kiemelt projekt, vagyis a TEtt–program
eredményeit a Balassagyarmati
Fegyház és Börtönben ismerhették meg
a sajtó munkatársai. Az előadásokkal
és intézetlátogatással egybekötött
rendezvény résztvevőit dr. Budai István
bv. ezredes, az intézet parancsnoka
köszöntötte. Előadásában kiemelte:
ötszáz férfi elítéltet tartanak fogva,
a munkaképesek több mint 85 százaléka
napi rendszerességgel dolgozik, illetve tanul.
A balassagyarmatiak már elfogadták, hogy
az elítéltek rendszeresen kint dolgoznak,
ők újították fel például a város legnagyobb
parkját, a Palóc-ligetet. Az elítéltek családi
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kapcsolatainak megtartását segíti elő
az öt éve működő Mesekör-foglalkozás.
Ezután Nemszilaj Sándor bv. ezredes, az
Ipoly Cipőgyár Kft. ügyvezető igazgatója
előadásában a kft. eredményeit és
a fogvatartotti munkáltatás bővülését
emelte ki. Ezt követően az újságírók
megismerhették a cipőgyár fröccsöntő
műhelyét, az éppen zajló bőrdíszműves
tanfolyamot, illetve a szabászatot, de
betekinthettek az intézet faipari műhelyébe
is, ahol a raklapok mellett művészi
ajándéktárgyak is készülnek. Végül
a börtön kápolnájában megcsodálhatták
a 2009-es freskóterápia alkalmával
megújult falfestményeket.

A Honvédelmi Minisztérium társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára, Kun Szabó István
vezérőrnagy halottak napja alkalmából
megkoszorúzta a Sátoraljaújhelyi Fegyház
és Börtön által felújított és karbantartott
Hősök temetőjében lévő emlékművet
Sátoraljaújhelyen. Beszédében kiemelte
a helyi példát, ahol a temető rendezett
megőrzésében a civil szervezetek mellett
a rendvédelem és azon belül a büntetésvégrehajtás is megtalálta szerepét.
Elismeréssel nyilatkozott arról a munkáról,
amit a fogvatartottak a fejfák felújításában
és a területrendezésben végeztek.
100

Október 30.

Lezárult a közel hároméves TEtt-program,
amelynek célja az volt, hogy az ország
valamennyi bv. intézetében elősegítse
a fogvatartottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációját, illetve csökkentse az
elkövetők bűnismétlési kockázatát.
„A fogvatartottak többszakaszos társadalmi
és munkaerő-piaci reintegrációja és

az intenzív utógondozás modellje”
elnevezésű kiemelt TÁMOP-projekt
a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági
Minisztérium, valamint a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága
együttműködésében valósult meg,
a program megítélt támogatása
2,977 milliárd forint volt. A projekt
zárórendezvényét a Belügyminisztériumban
tartották meg, ahol a programban részt
vevő szakemberek áldozatos munkáját is
elismerték. Dr. Felkai László közigazgatási
államtitkár megnyitójában kiemelte,
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hogy a hazai büntetőpolitikában a bűn
következetes üldözése és arányos
megbüntetése mellett nagy hangsúlyt
kap a bűnelkövetők társadalmi
integrációjának a támogatása, a helyreállító
igazságszolgáltatás irányelveinek
alkalmazása is. Ezt a célt szolgálta
kiválóan a TEtt-program, amely az
oktatás és munkáltatás mellett hasznos
foglalkozásokkal és tréningekkel közel
hatezer fogvatartottat segített. Schmehl
János bv. dandártábornok, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának
biztonsági és fogvatartási helyettese
előadásában kihangsúlyozta, hogy
a program lehetőséget biztosított a bv.
intézetek meglévő kiszolgáló helyiségeinek
megújulására is. A TEtt-programnak
köszönhetően az ország 18 bv. intézetében
összesen 28 oktatóterem újult meg
és további 12 látogatóhelyiség vált
gyermekbaráttá. Ez a projekt túlmutat
tehát a börtön falain, a társadalom
elvárásait, érdekeit szolgálva európai
mércével mérve is elismerést érdemel.
Ezt követően Németh Éva bv. ezredes,
a Veszprém Megyei Bv. Intézet
parancsnoka a program pozitív gyakorlati
tapasztalatait foglalta össze.

November 2-4.

tapasztalatcsere fő témája a magyar
büntetés-végrehajtás rendszerének
megismerése és a pártfogó felügyelet
működése volt.

November 4.

Átadták a Veszprém Megyei Bv. Intézet
újonnan kiépített napelemes rendszerét.
A mintegy 106 millió forintos beruházás
eredményeképpen egy új, 120 kWp
teljesítményű, napelemes rendszer termeli
meg az áramfogyasztás jelentős részét.
Az ünnepségen Németh Éva bv. ezredes,
intézetparancsnok elmondta, hogy a
13 ezer m2 alapterületű börtön
éves villamosenergiaköltsége 16,5 millió
forint, ennek
várhatóan az

Három napra Magyarországra látogatott
a Koszovói Igazságügyi Minisztérium
Büntetés-végrehajtási Felügyeletének
főfelügyelője, Ylber Topalli, valamint Bajram
Bujupi, a Koszovói Pártfogó Felügyeleti
Szolgálat vezetője. A delegáció tagjai
a tapasztalatcsere során megbeszélést
folytattak a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságán,
látogatást tettek a Fővárosi
Bv. Intézetben, a Budapesti
Fegyház és Börtönben, valamint
a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben. A szakmai
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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egynegyedét tudja megspórolni az intézet
a jövőben a beruházással. Az energetikai
korszerűsítést az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és a hazai központi
költségvetés közösen finanszírozta.

November 9.

Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok, valamint Cséri Zoltán bv.
dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet
parancsnoka a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet III. objektumában
fogadta a Sanghaji Igazságügyi
Hivatal hatfős delegációját. A szakmai
tapasztalatcsere során a delegáció tagjai
megismerkedtek a büntetés-végrehajtási
szervezet és a Fővárosi Bv. Intézet
működésével. A látogatás elsődleges célja
a magyar és kínai büntetés-végrehajtási
modell összehasonlítása volt, különös
tekintettel az irányítási módszerekre és
a biztonsági rendszerek működésére.

ellátásának folyamatát. Ótott Annamária
bv. ezredes, a BvOP főosztályvezetője
tájékoztatást adott a központi ellátásban
használt internetes felületen történő
igénybejelentés tapasztalatairól, majd dr.
Ragó Ferenc bv. alezredes, a Bv. Holding Kft.
ügyvezető-helyettese ismertette a kiétkező
boltok tervezett átvételét, valamint annak
feltételrendszerét. Az értekezletet követően
Farkas György ügyvezető igazgató
bemutatta a Sopronkőhidai Ipari és
Szolgáltató Kft. üzemcsarnokait, valamint
a gazdasági társaság keretében folyó
fogvatartotti munkáltatást.

November 16.

November 12.

Csóti András bv. altábornagy, országos
parancsnok vezetésével rendezték meg
a bv. gazdasági társaságok ügyvezető
igazgatói értekezletét a sopronkőhidai
börtön falain belül. Nagy László ügyvezető
igazgató beszámolt a Bv. Holding
vállalatcsoport 2015. évi tevékenységéről,
Dósa Lajos, a Bv. Holding Kft. ügyvezetőhelyettese ismertette a hivatásos
állomány egyenruházati termékekkel való
102

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja fennállásának 40. évfordulóját
ünnepelték meg az intézmény
pilisszentkereszti telephelyén. A jelenlegi
munkáról és az elért eredményekről Szabó
Zoltán bv. ezredes, a BvOTRK vezetője
számolt be, ezt követően dr. Tóth Tamás
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok
általános helyettese méltatta az elmúlt 40
év szakmai munkáját, a rendészeti oktatás
terén elért eredményeket, sikereket, majd
elismeréseket adott át.

November 17.

Együttműködési megállapodást kötött
a katasztrófavédelem és a büntetésvégrehajtási szervezet a szakmai
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November 18.

tapasztalatok hatékonyabb kihasználása
és egymás kölcsönös segítése érdekében.
Az együttműködési megállapodást Csóti
András bv. altábornagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka
és dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy,
a katasztrófavédelem megbízott
főigazgatója írta alá. A megállapodás
lényege, hogy a szervezetek jobban
megismerjék egymás alaptevékenységét,
rendkívüli feladatok esetén minél
előbb képesek legyenek azok gyors
végrehajtására. Ennek érdekében
tűzoltási, műszaki mentési, veszélyhelyzeti
kommunikációs gyakorlatokat, valamint
bemutatókat tartanak.

Átadták a Budapesti Fegyház és Börtön
átépített előkertjét és a személyi állomány
kondicionáló termét. A rendezvényen részt
vett dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az
országos parancsnok általános helyettese,
a Kőbányai Önkormányzat képviseletében
pedig Kovács Róbert polgármester és
Radványi Gábor alpolgármester. Mindkét
beruházás fogvatartotti munkaerő
bevonásával valósult meg. Az előkertben
31 fogvatartott közel 3 ezer munkaórát
dolgozott. A kondicionáló terem
kialakításának munkálatait négy hónapon
keresztül 18 elítélt végezte. A terem
felújítását és modernizálását az intézet
a „Családbarát Munkahely 2015” pályázat,
valamint a BUFA Kft. segítségével tudta
megvalósítani.

November 20.

Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg
a Váci Fegyház és Börtön fennállásának
160. évfordulójáról. 1855. november 20-án
fogadták be az első fegyencet, így a váci
börtön az egyik legrégebben fennálló és
eredeti funkcióját a mai napig ellátó bv.
intézet. A rendezvényre meghívást kaptak
a „Visegrádi Négyek” testvérbörtöneinek
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gyártását a Duna-Mix Kft.
végezte, együttműködve
a Váci Fegyház és
Börtön szakembereivel.
A végeredményhez több tucatnyi
fogvatartott 68 munkanapjára és
közel 6 ezer munkaórára volt szükség.

November 29.
parancsnokai is.
A vendégek a díszterem
melletti fogadás keretében
a Hadtörténeti Múzeum egyenruháiból
rendezett börtöntörténeti bemutatót
tekinthették meg, amelyhez a „20
évesek a gazdasági társaságok” kiállítás
társult. Az ünnepségen Csóti András bv.
altábornagy, országos parancsnok és
Kopcsik Károly bv. ezredes, parancsnok
értékelte az intézet eredményeit. Ezután
Fördős Attila, Vác város polgármestere
méltatta az önkormányzat és az intézet
közötti sikeres együttműködést, majd
Cservenák Péter helytörténész emelt
ki néhány jelentősebb eseményt az
ezeréves Vác múltjából, összekötve azokat
a fegyintézet történetével. A program
kulturális blokkjában – többek között –
a Váci Szimfonikus Zenekar és a Váci
Néptáncegyüttes lépett fel. Az esemény
zárásaként adták át az országos
parancsnoki és az intézetparancsnoki
elismeréseket a jutalmazottak részére.
A Váci Fegyház és Börtön fennállásának
160. évfordulójához kapcsolódva átadták
az intézet megújult ebédlőjét a személyi
állomány részére. Az étkező a hatvanas
évek óta nem esett át felújításon, új
formájával azonban a modern kornak
megfelelő, minden igényt kielégítő
helyiség lett. A falburkolatok és a bútorok
104

A Kalocsa Kulturális Központ és
Könyvtár szervezésében vasárnap este
meggyújtották az első gyertyát az adventi
koszorún a város sétálóutcájában. Az
ünnepi rendezvényen Mészáros István
római katolikus börtönlelkész mondott
beszédet. Ezt követően megáldotta a város
adventi koszorúját, majd felkapcsolta
annak első gyertyáját. Az ünnepség
zárásaként a Kalocsai Fegyház és Börtön
kamarakórusa „Hangolódás a karácsonyra”
című műsorát hallgathatták meg
a jelenlevők.

December 1.

Adventhez kapcsolódva – a Börtönlelkészek
Magyarországi Szervezete és a Magyar
Testvéri Börtöntársaság szervezésében
– immár nyolcadik alkalommal rendezték
meg a magyarországi bv. intézetekben
a bibliaismereti vetélkedőt, amelyen
országszerte közel ezer fogvatartott
vett részt.

December 3.

A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága szervezésében a Fővárosi
Bv. Intézetben rendezték az idei konzuli
találkozót és konferenciát. A rendezvény
kiemelt célja a magyarországi konzuli
képviseletekkel történő együttműködés
megerősítése, valamint a büntetésvégrehajtási szervezetet ért változások
bemutatása volt. Több mint 35 ország
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speciális szabályokat, majd Cséri Zoltán
bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet
parancsnoka zárta a prezentációkat az
intézet struktúrájának és működésének
bemutatásával. A rendezvényt követően
a résztvevők intézetlátogatáson vehettek
részt, amely során betekintést nyerhettek
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai
tevékenységébe is.
konzuli feladatkört ellátó tisztviselője vett
részt a konferencián, ahol sor került többek
között az idén történt szervezeti változások
és az új jogintézmények ismertetésére,
valamint lehetőség adódott a Fővárosi Bv.
Intézet megismerésére is. A konferenciát
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok,
az országos parancsnok általános
helyettesének előadása nyitotta

meg, bemutatva a magyar büntetésvégrehajtás jelenlegi helyzetét, valamint
az új jogintézményeket. Schmehl
János bv. dandártábornok, az
országos parancsnok biztonsági
és fogvatartási helyettese,
valamint dr. Bogotyán Róbert
bv. ezredes, főosztályvezető
ezt követő előadásukban
ismertették a nem
magyar állampolgárságú
fogvatartottakra
vonatkozó általános és

December 9.

A próbaüzem után megkezdődött az
ideiglenes biztonsági határzár építésére
alkalmas pengeéles dróthenger üzemszerű
gyártása a Márianosztrai Fegyház
és Börtönben. Erről Bakondi György
miniszterelnöki főtanácsadó és Csóti András
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka tájékoztatta
a sajtó képviselőit a gyártás helyszínén.
A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte,
hogy NATO-drótot Magyarországon
egyedüliként a büntetés-végrehajtáshoz
tartozó Nostra Kft. gyárt.

évkönyv yearbook 2015

Krónika

évkönyv yearbook 2015

Krónika

Bakondi György kitért arra is, hogy
Szlovéniának és Macedóniának jelentős
mennyiségű NATO-drótot értékesített
hazánk, amelyek egy része már itt
készült. Az ideiglenes biztonsági határzár
szerkezeti elemeinek beszerzését, majd
gyártását, illetve a szállítást a büntetésvégrehajtás gazdasági társaságai
végezték, az ideiglenes biztonsági határzár
karbantartása, javítása szintén a büntetésvégrehajtás feladata, melyet folyamatosan
végez. A NATO-drót gyártását a büntetésvégrehajtásra bízták, ez illeszkedik
a kormány azon törekvéséhez, hogy
lehetőség szerint önellátóak legyenek
a bv. intézetek, s az elítéltek termeljék
meg az ellátásuk költségeit. Csóti András
a részleteket ismertetve közölte: jelenleg két
műszakban folyik a termelés, műszakonként
13 elítélt dolgozik, s egy nap alatt átlagban
100 tekercs drótot gyártanak. Szólt
arról is, hogy a Márianosztrai Fegyház
és Börtönben elhelyezett munkaképes
elítéltek több mint 90 százaléka dolgozik az
intézet vagy a Nostra Kft. munkahelyein.
A büntetés-végrehajtás egyik legfőbb
feladata a biztonságos őrzésen túl az
elítéltek foglalkoztatása, azaz munkáltatása
és oktatása.
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December 13.

A Ferenc pápa által meghirdetett
Irgalmasság Szent Éve magyarországi
nyitányaként ünnepi szentmisét celebrált
dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
a budapesti Szent István Bazilikában.
A szentév értelmében mindazok, akik
hívő lélekkel átlépik az irgalmasság
szent kapuját a megtérés szándékával,
meghatározott feltételek mellett teljes
búcsút nyerhetnek, amely az életük
során elkövetett bűneik teljes bocsánatát

és Isten általi eltörlését jelenti. A teljes
búcsú lehetősége – a pápa szándéka
szerint – a börtönökben lévőkre is
kiterjed. Az ünnepi szentmisén a Fővárosi
Bv. Intézetből csoportos kimaradás
keretében az intézeti börtönlelkészek
vezetésével két fogvatartott vett részt, akik
a börtönkápolna számára egy, a szentévet
meghirdető és erre a figyelmet felhívó
megszentelt molinót vehettek át dr.
Erdő Pétertől. Ennek értelmében
a börtönök kápolnájának és
zárkáinak ajtaja szent
kapuként szolgál az
Irgalmasság Évében.
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Dear Reader,
2015 was a remarkable year for the
Hungarian Prison Service. We were busy
with many things: the profession, legal
changes, scientific research, and a couple
of new tasks. The challenges gave us a lot
of work but also brought rewards. We have
a lot to tell you, which makes writing this
foreword quite easy.
Already at the start of the year, the longawaited Prison Code entered into force, to
be followed by an equally important legal
change: a new Service Act which entered
into force in July and lays out a career
path for law enforcement professionals.
At the same time, it was a difficult year.
The migration crisis brought lots of
challenges and required extraordinary
flexibility from every law enforcement
organization, ourselves included.
The Hungarian Prison Service managed
to adapt to the new situation, turn its
attention and channel its resources
towards these new responsibilities. I am
proud of my colleagues for their dedication,
perseverance and humanity that allowed
us to deliver on every task in this difficult
situation.
In addition, the organization fulfilled its
purpose of providing safe incarceration,
receiving, housing and caring for prisoners
on a continuous basis and in accordance
with applicable legislation. Our staff is
doing excellent work, which also shows in
European professional indicators.

dedication, and
strong morals give
the basis of quality
work. Helping prisoners
find their place in society is just
as important. We organize our prisoner
training and employment program with
this aim in mind. Churches and nongovernmental organizations provide
invaluable help in achieving these goals
and hereby I thank them for their
continued support. I owe thanks to our
partner organizations as well for their
support and cooperation.
We made progress in increasing prisoner
employment and decreasing overcrowding.
Our budget for the year was larger
than ever, which allowed for a sizeable
investment in improving working conditions
for our staff and living conditions for our
prisoners across the country. We added
a total of nine hundred places to the
capacity of four institutions, and have
significant capacity extension projects in
progress.
As I said, 2015 was a difficult but
successful year for the Hungarian Prison
Service. Please turn a page to find out
more about our work from this year’s
Prison Service Yearbook. Thank you for
your attention.

We focus on the person, whether it is
our employee or a prisoner. Helping
our colleagues achieve higher levels of
expertise is key, because professionalism,
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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The Hungarian Prison Administration met
its objectives for the year, and performed
its duties of prisoner intake, housing,
catering and court appearances safely,
up to its high professional standards and
in compliance with applicable legislation.
There were no incidents affecting public
safety in 2015.
There were two main changes in legislation
applicable to prison service work: the
Prison Code (Act no. CCXL of 2013), which
entered into force on January 1, and the
Law Enforcement Service Act (Act no. XLII
of 2015), which entered into force on
July 1. The Law Enforcement Service Act
(Hszt.) introduced several new concepts,
including a compensation system that
takes professional development into
account, which improved pay for many
working in the field of law enforcement.
In order to increase prisoner employment,
which reached 87% by the end of the
year, we founded BV Holding Limited with
the aim of coordinating all of our prison
enterprises, and thus improving the
efficiency of Central Procurement.
As a new challenge, the Prison Service had
to detain large numbers of illegal aliens,
and was requested to participate in the
construction of a temporary border fence.

Legal
compliance
Prison Service Headquarters conducted six
comprehensive audits, audited 56 individual
topics in 448 cases, conducted 149 targeted
audits, four follow-up audits and 78
mobile audits. The internal auditors closed
85 cases and started 16 unscheduled
investigations. Based on the evaluation
of audit results, the institutions drew up
action plans to address the problems
detailed in the audit documents.
This was the Complaints Office’s first year
of operation; it received 94 submissions
concerning, among others, prisoner
transfers, contact, healthcare, alleged
assault, housing conditions, and unethical
treatment by prison staff. 19% of all the
submissions proved to be justified and
were remedied.
There were eight external audits initiated
under the National Prevention Mechanism
of the Fundamental Rights Commissioner’s
Office and six more by various county
authorities, concerning mainly prison
conditions. Prosecutors’ Offices conducted
investigations on an ongoing basis,
in a total of 1 380 cases. The United
Nations investigated the detention of
foreign nationals in two cases, while CPT
conducted one investigation of the same.
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Litigation
The number of legal cases brought against
Prison Service Headquarters was similar
to last year’s (2015: 40; 2014: 38). In 31
cases prisoners initiated the proceedings;
there were six employment lawsuits and
one financial mismanagement case. The
institutions were sued in 682 cases, most
of them concerned prisoner compensation.
Prisoners typically sue about crowdedness,
housing conditions and healthcare, similarly
to previous years.
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The Hungarian Prison Administration
continued to have several ongoing cases
at the European Court of Human Rights
in 2015. These typically concern the
crowdedness, the lack of separate hygiene
facilities, and cell ventilation.
Experts estimate that the court has
received a total of 3 000-3 500 Hungarian
submissions; until now HUF 450 million is
due for damages.
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Prison staff
At the end of the year staff headcount was
8 359, or 96%, which is slightly higher than
the 8 100 average in 2014. The increase
was due to the introduction of legislation
on the law enforcement career path, as
well as to improved employee retention.
On July 1 Prison Service Training Center
and Prison Service Further Training and
Conference Center merged into Prison
Service Training, Further Training and
Conference Center. Within Prison Service
Headquarters, a Human Resources,
Security and Incarcerations Service was
created from corresponding departments
to match the structure of central Law
Enforcement partner organizations.

Awards

Eight members of staff received state
awards for excellence in service from the
President of Hungary. One person received
the Hungarian Golden Cross of Merit
for Military, another person received the
Hungarian Silver Cross of Merit for Military,
and two persons received the Hungarian
Bronze Cross of Merit for Military. Two
persons were promoted to Brigadier, one to
Lieutenant General and one to Major General.
115 members of staff received various
awards from the Minister. Five persons
were promoted to Senior Counsellor, 17
to Counsellor, four received the St Adrian
Prize, one the Emil Tauffer Prize. Six
persons were given the Prison Service
Golden Plaque, 12 received certificates of
excellence, 24 received special bonuses
and 39 gift prizes. The Minister of Interior
granted the extra promotion of 7 persons
to Colonel. The Director General awarded
782 persons for excellence.

Staff training

By the end of the year 623 students
enrolled in our 14-week elementary
prison service course and 356
graduated. Our intermediate
program had 7 classes for
prison security, 2 for finance,
2 for healthcare and 2 for
management, with a total of 432
students, of which 157 graduated
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in June. 19 institutions sent a total of 25
students to the modular training program
which had started in 2014; 22 students
graduated. 158 students attended the
advanced-level preparation course and
177 passed the advanced examination.
At National Public Service University 12
students passed their final examinations
in Prison Management, but only 8 of them
received their degrees because the others
could not meet the foreign language
proficiency requirement. We signed up
108 persons for the Law Enforcement
Special Exam, 64 persons for a Law
Enforcement Management
course, and 4 members
of staff for a Law
Enforcement
Master’s
course.

by the new Service Act and Prison Code.
The course finished with an exam which
was taken by a total of 6 403 members of
service staff by the end of the year.
Corrections officers in daily contact with
prisoners were offered stress management
and personality development courses; a
total of 240 persons participated.
Prison Service Training Center organized
a training course for communication skills
and conflict management; 820 persons
participated.

Discipline

Staff discipline shows great improvement.
350 new criminal cases were registered
during the year, as opposed to 440 in 2014,
and 25% of the investigations was closed
without charges being filed.
163 military justice investigations started
during the year. There were 164 unlawful
incarceration investigations (abuse of
authority, bribery, mistreatment in official
procedure, unlawful incarceration), and 23
unrelated investigations.
In 2015 the Courts delivered final
rulings in 14 criminal cases. One
person was cleared of all charges,
one person was reprimanded, in ten
cases a fine was imposed and in two
cases the person received 10 days
of military confinement. At the end
of the year there were 250 criminal
cases in progress.

As part of our internal training program, we
held 61 accredited training courses to staff.
Every employee participated in a training
course concerning changes brought about
114

There were 425 new disciplinary
investigations during the year (2014:
540); 78 of these were under simplified
rules. Governors dismissed 22 cases, 322
cases were closed with disciplinary action,
and 81 are still in progress. One member of
staff was given dishonorable discharge.
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Prison PoPulation and caPacity

2009

2010

2011

2012

In 2014 the steady increase of prison
population slowed down, and it has been
fairly constant since then. The 2014
end-of-year figure of 17 890 went down
to 17 449 by December 31, 2015, which
is a 2.4% decrease. Due to several new
housing facilities now being in use, average
overcrowding during the year decreased
from 140% to 127%.

2013

2014

2015

arrest). The proportion of pre-trial detainees
in the whole of the prison population was
22.8%. The average length of pre-trial
detention also decreased: on December 31 a
total of 254 prisoners had been on remand
for longer than 24 months, 139 of
them already had nonfinal sentences.

For the whole of the year the average
prison population was 17 796 with 135%
overcrowding.
The number of pre-trial detainees
decreased by 9.6%, to 3 978,
due to legal reforms, faster
procedures and the wider
use of alternative coercive
measures (electronic
monitoring in house
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average overcrowding (%)
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131

136

139

143
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Prisoner distribution
0,2% 1,4% 0,9%

Pre-trial detainees 3 978

22,8%

convicted Prisoners 13 027
Police detainees 239
comPulsory theraPy 162
custodial sentence 43

74,7%
The number of convicted prisoners was
13 027, 46 fewer than last year. 7 492 of
them were under medium regime, 4 123
under strict regime and 1 165 under light
regime. Longer and stricter punishments
are on the rise, which poses a challenge in
prisoner classification and the provision of
suitable housing and integration in almost
every institution.
The number of police detainees was 239
at the end of the year, but during the
year this number exceeded 400 several
times. They are placed in the institutions
appointed by applicable legislation, but the
execution is complicated because of the
short term of these detentions.
The number of persons under compulsory
therapy at the Forensic Mental Hospital
116

(IMEI) has not changed significantly since
last year (2014: 151; 2015: 162).
Juvenile prisoner numbers decreased further,
to 352 by the end of the year (2014: 424),
which includes both pre-trial detainees and
convicted prisoners. The capacity reserved
for juvenile prisoners exceeds the actual
numbers, therefore the founding document
of Tököl Juvenile Prison is under review to
allow the use of extra capacity to improve
the living conditions of other prisoners.
The number of female prisoners was 1 250
(2014: 1349). Housing them appropriately
requires constant coordination. In order
to ease overcrowding, we started placing
convicted female prisoners in Tiszalök and
Szombathely National prisons.
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standards. From the legal,
professional and security point
of view, incarceration was regular
throughout the year.
We keep monitoring prisoners to
reduce self-harm. The number of
suicides was relatively low compared to
average numbers in Europe. There has
been a gradual decrease over the past five
years. Prison staff prevented 41 suicides
(2014: 49).

Despite the
infrastructure challenges,
service staff completed their
tasks to the highest international

In 2015 there were three escapes. Two
times prisoners escaped from the premises
of prison enterprises; our staff recaptured
them shortly thereafter. One prisoner
escaped from within a correctional
institution and was recaptured by police. In

convicted Prisoners
1,1%
0,8%

8,9%

strict regime 4 123
medium regime 7 492
light regime 1 165

31,6%

Juvenile medium regime 137
Juvenile light regime 110

57,5%
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6
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Prison violence
coercion

105
grievous
bodily harm

sexual
assault

robbery

assault
on officers

73

89

117

144

121

2013
2014
2015

24

37
30

23
22
16

41

56

67

all three cases the offenders were subjected
to new criminal procedures. We investigated
the incidents, disciplinary action was taken
against members of staff and the lessons
were incorporated in staff training.

Violence among prisoners declined
further. Due in part to recent changes
in regulations, the number of incidents
involving grievous bodily harm decreased
to 73 (2014: 89), reported sexual assault to
30 (2014: 37), coercion to 105 (2014: 117), and
robbery to 16 (2014: 22).
The demand for drugs among prisoners
continues to be high (drugs found: 2014:
179; 2015: 252). Synthetic psychoactive
substances are a challenge, but there
were no related security incidents during
the year. We managed to intercept inward
traffic: in 73% of the cases we found the
substance before it reached prisoners
(2014: 61%). The number of mobile
phones smuggled into correctional
institutions increased, but with
increased surveillance we
intercepted 5% more of them
than last year (2014: 65%; 2015:
60%) before they reached
prisoners.
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Prisoner triPs
2013

2014

49 704
11 239
51 799
16 080
46 271

2015

18 158
to court
hearings

to healthcare
facilities

Safe prisoner transport remains a high
priority. There were slightly, 5% fewer
transports to court hearings and between
institutions due to better internal coordination.
Prisoners, families and legal
representatives submitted a total of 875
requests to interrupt sentences. 179
requests were granted, and in 36 cases
interruptions were granted automatically.
68 prisoners were allowed to visit gravely
ill relatives under supervision (2012: 142;

2013: 103; 2014: 112), and another 154
unsupervised (2012: 117; 2013: 127; 2014: 335).
Prisoners filed 34 complaints with the
Commissioner for Fundamental Rights. Five
of these were found justified, in one case
a recommendation was issued, and four
complaints are still being processed.
Prisoners were rewarded for good behavior
on 31 803 occasions, which is a slight
increase over the previous year. Praise is
the most common form of reward; 30.8% of
rewards was related to contact.

Prisoner transPortation

67 051

67 080

20 420

2013

17 926

2014

63 794

15 332

2015

transfers
triPs
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Rewards
Praise
Extra package
Extra visitation
Personal spending bonus
Object award
Money award
Easing punishment
Deleting punishment from
records
Short-term leave
Leave of absence
Longer visitation
Certificate
Total

2013
15 941
1 598
5 821
2 277
44
179
6
853

2014
2015
17 547 20 233
1 896
0
3 974 7 697
3 019
695
67
45
54
25
2
0
943
999

888
882
844
391
437
381
1 938 1 724
884
0
5
0
29 936 30 550 31 803

The number of disciplinary punishments
issued during the year decreased to
6 834 (2013: 8 284; 2014: 7 391), which is
due to the introduction of new, progressive
regime rules and the increase in training
and recreational activities. We only started
applying new forms of punishments
under the Prison Code; their proportion
is expected to increase in the coming
years. In 2015 there were eight mediation
procedures in four institutions.
Disciplinary action
Reprimand
Limiting access to food
store
Solitary confinement
Limiting objects in
possession
Revoking privileges
Limiting recreational
activities
Total
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2013
4 087
2 193

2014
3 878
1 967

2015
3 753
1 860

2 004
0

1 546
0

1 175
3

0
0

0
0

20
23

8 284

7 391

6 834

occasions / 1 194 persons). A total of 834
prisoner took leaves of absence on
1 243 occasions (2013: 340 occasions /
225 persons; 2014: 1 070 occasions /
540 persons).

A total of 1 069 prisoners went on
1 793 short-term leaves, which
includes occasions granted
under regime rules and
rewards for good behavior
(2013: 1 089 occasions /
595 persons; 2014: 1 936
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Prisoner
healthcare

Prisoners continue to receive standard
healthcare under social security. Treatment
and prevention were available at every level
of progressive care.
Outpatient care
within prisons
Outpatient care
outside of prisons
Inpatient care
within prisons
Specialized
inpatient care
within prisons
Inpatient care
outside prisons

2011

2012

2013

2014

2015

312 615 318 332 297 550 274 822 264 371
11 555

11 285 10 926 13 242

11 337

3 447

2 523

2 274

3 221

3 123

3 911

4 580

4 276

4 603

3 553

1 087

489

355

394

289

Mortality statistics among prisoners
remain similar to national statistics. the
two leading causes of natural death remain
circulatory conditions and malign cancer.
In 2015 61 prisoners died (2014: 67); 56 of
natural causes (2014: 61), and five male
prisoners committed suicide (2014: 6).

Religion

The Hungarian Evangelical Prison Mission
celebrated its 25th, and the Prison Pastor

122

Service its 10th anniversary this year,
which prompted several meetings and
conferences around the topic of religion.
Two new APAC units were opened during
the year under the European Community
of Restoration project, one in Tiszalök
National Prison and the other, the first of
its kind in a women’s prison, in Pálhalma
National Prison. The Building Bridges Zákeus restorative justice program was
brought to Middle-Transdanubium National
Prison, Márianosztra Strict and Medium
Regime Prison, and Balassagyarmat
Strict and Medium Regime Prison,
with the help of several foreign sister
organizations and the British University
of Hull’s Restorative Justice Department.
We organized prison Cursilloes at
Máranosztra Strict and Medium Regime
Prison in May, Balassagyarmat Strict
and Medium Regime Prison in September,
Vác Strict and Medium Regime Prison
in October, and Sátoraljaújhely Strict
and Medium Regime Prison and Tiszalök
National Prison in December. In order
to facilitate the organization of future
events, a Prison Cursillioes Secretariat was
established. There were several religious
events for prisoners during the year: Bible
competitions, prayer days, and thanksgiving
messes were offered to anyone interested.
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As part of the ongoing comprehensive
justice reform, the new prison Code (Act
no. CCXL of 2013 on effecting punishments,
measures, certain coercive measures and
misdemeanor detention) entered into force
on January 1, which, for the first time in
Hungarian history, describes executive
measures in a highest-level legal act.
Modernization was necessary: certain
elements of previous regulations were
underdeveloped, local regulations changed,
and new international requirements
also arose. The new code is a synergy
between the theoretical and the practical.
The prisoner legal status is wellstructured, new social integration tools are
introduced, punishments are consistent
and proportional, while restorative justice
concepts are emphasized. Other important
concepts include prisoner employment
and training, a system for prisoner risk
analysis, and participation in mediation
and crime prevention. Instead of the
education-based approach now prisoners’
social integration is emphasized, which
acknowledges the complexity of making a
positive impact on a personality.

...and its
application

Under the new Prison Code, it is now the
Prison Administration’s responsibility to
send out calls to offenders to start their

prison sentences. During the year the
Prison Administration sent 4 017 such
calls. Now that this task was moved
from the Courts to Prison Administration
the number of failed delivery notices
and failures to report did not change
significantly. All calls were issued in the
legally prescribed format; the Ministry of
the Interior and the Chief Prosecutor’s
Office praised the procedure.
Offenders reporting to a correctional
institution voluntarily will start serving their
sentence in a facility for convicted prisoners,
which offers better housing, transfer and
employment opportunities. Uncooperative
offenders may either be brought to court, or
the case is transferred to a court to have an
arrest warrant issued.
Based on the Prison Code, every
correctional institution is required to
make a risk assessment upon receiving
an offender with a final sentence. The
assessment uses predictive measurements
to determine the risk involved in
incarceration and whether there is a
chance of recidivism. The right prison
regime and social integration programs are
identified for the prisoner based on this
assessment. First we tested the system
at five different prisons, and then held
various training courses to staff about its
introduction in the whole organization.
We opened a new unit within Budapest
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Strict and Medium Regime Prison for the
special treatment of sexual offenders. A
panel of specialists selects participants
for the program; prisoners volunteering to
the program must undergo a structured
interview and risk assessment, and receive
an expert’s opinion. So far the 8-month
program has received positive reviews.
As part of the main objective of
facilitating prisoners’ social integration,
now probation officers also work for
the Prison Administration, in addition to
integration officers.
On April 1 a new type of house arrest
called reintegration arrest was introduced
under the new Prison Code, aiming at
facilitating prisoner social integration. The
first application was approved on May
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8, and the first person to be put under
reintegration arrest was released on May
21. First offenders serving a sentence no
longer than 5 years for non-violent crimes
in a light or medium regime prison may
request being put under reintegration arrest
if they agree to the applicable rules. Of the
615 submissions received, the Prison Judge
approved 223. Prisons submitted 47 requests,
17 of which were approved. 105 reintegration
arrests are now finished without incident.
A cornerstone of social integration is
facilitating and encouraging personal
relationships. In 2015 we built up capacity
for prisoners to contact loved ones via
mobile phone. The system went fully
operational in August, and currently over 15
thousand prisoners use mobile phones in
accordance with the applicable regulations.
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The employment of prisoners (including work,
therapeutic programs, and education) has
risen to 87% (9 649 prisoners). According
to legal regulation 11 933 prisoners were
employable, which represents a 1.6% rise
compared to the previous year.

contractor; these institutions employed an
average of 672 prisoners.

The number of those who performed
work was 8 040, a 6.3% rise compared
to the previous year. Limited companies
employed 4 405 prisoners, compared to
2014 this represents a 6.5% rise. Prisons
employed 2 963 prisoners, 7.5% more than
in the previous year. Out of these 83%
(2 460 people) performed maintenance
work (e.g.: providing food, repairs, laundry
service, and storage related tasks). The
other 17% (503 people) were employed at
external workplaces by companies based on
contracts.

Providing basic education and vocational
training remains a key social integration
responsibility. With improved education
and marketable skills former inmates
have better chances of finding
employment after
release.

Prisoners in „other” employment (1 654)
either participated in occupational therapy
(214) or training only (1 440).

The number of prisoners working for
the State increased when the Office
of Immigration and Nationality
requested staff for refugee camps
and related tasks. The Water
Management Directorate has
been our partner in prisoner
employment; this year 120
prisoners worked for them. In
PPP prisons employment is a
contractual obligation of the
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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Education level
2015
Illiterate
Elementary 1-4
Elementary 5-7
Elementary
Vocational school
Secondary
Secondary vocational
Specialized vocational
College
University
Total

Nr.
132
474
1 609
10 312
2 888
969
707
179
257
191
17 718

%
0.75%
2.68%
9.08%
58.20%
16.30%
5.47%
3.99%
1.01%
1.45%
1.08%
100%

In the first semester of 2015/16 56 prisoners
took college-level courses (in theology and
engineering). Four prisoners graduated from
Pécs Bishops Theological College.
1 156 prisoners enrolled in vocational
training courses and 1 346 graduated
(including students starting courses
in 2014).
In 2015 the number of prisoners studying
or taking training courses increased
significantly, to 3 842. 5 772 prisoners were
involved in a social integration training
program under TÁMOP to study one
of 70 vocations; 1 214 of them received
certificates. 2 187 prisoners participated in
a self-awareness, communication skills and
conflict management course, which was
the prerequisite for entering the program.

In the academic year of 2014/15 1 083
prisoners studied in elementary school
and 656 finished a year. Secondary
school is available at every institution
for convicted prisoners. In the 2015/16
academic year 967 prisoners studied in
secondary school.
student numbers
Academic
year
2013/2014
2014/2015
2015/2016
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Elementary
school
1 151
1 083
1 016

Secondary
school
819
858
967

Vocational
school
720
1 131
1 156
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Higher
education
46
30
56

Total
2 736
3 102
3 195

Restitution is an important concept
in social integration, because it allows
prisoners to give back, if only symbolically,
to the communities they harmed. This
year we had around a hundred projects
aiming at helping communities. Prisoners
volunteered from almost every institution
to participate in fundraisers, renovate
public places, prepare gifts or stage
shows for children and senior citizens.
Participation was strictly voluntary, and
external venues were secured.

Cleaning and
landscaping

Correctional institutions traditionally
participate in the cleaning and maintenance
of public places in and around their
locations. Our Tiszalök institution undertook
to clean up the banks of the Tisza several
times in spring. In Szeged prisoners helped
clean a water sports facility and the
outskirts of the town of Algyő.
Állampuszta prisoners do maintenance in
the Harta cemetery two or three times
a year: the clean the roads, paths, and
untended graves. In Szonbathely prisoners
do cleaning and landscaping in the city.
Győr has its own restitution project for
prisoners to clean roads, riverbanks and
a cemetery. In Szolnok prisoners cleaned
monuments and surroundings before
national holidays, and worked in parks
and around prison buildings. In Gyula
prisoners did restorative work in the

castle, and used their newly acquired
gardening skills in several places around
town. Prisoners in Kecskemét joined a
city cleanup initiative along the railway to
Fülöpszállás, around the prison, and in the
nearby recreational area.
In Veszprém and Debrecen prisoners also
joined a local cleanup project. Prisoners
from Budapest Strict and Medium Regime
Prison cleaned up an illegal dump site in
Kőbánya on Earth Day. In Eger prisoners
help with city cleaning at least once a
month: before national holidays, in parks
and city gardens, or clearing ice and snow
from sidewalks in winter. Prisoners from
Baracska cleared the Kápolnásnyék Jewish
cemetery from weeds and litter, and also
cleaned up around road 7.
Prisoners from Pálhalma and Szekszárd
worked with civilians to clean their
respective cities. In Vác prisoners did not
only clean up the riverbanks
and local squares several
times, but also
worked in the
local prison
cemetery.
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prisoners created a replica of a badly
damaged memorial tablet for Ferenc Rákóczi,
and restored its broken marble stand. In Eger
a group of young architects created a new
community space in a rundown old building;
male prisoners volunteered for some of the
construction work.
In Sátoraljaújhely
prisoners did cleaning
and maintenance at Hősök
military cemetery. Similarly
to previous years, in May 2015
several institutions joined the cleanup
initiative „TeSzedd!”.

Volunteer work

Most prisoners like to volunteer with
schools and kindergartens, and these
institutions often actively seek cooperation
with prisons. Prisoners participating in
vocational training can use their new
building skills while volunteering; they often
offer their first finished products to public
institutions. Prisoners in a painter program
in Állampuszta helped renovate a building in
Szelid, and also worked for the municipality
setting up the Christmas tree and tents for
the local Christmas fair in Harta. Prisoners
studying woodworking in Szeged made bird
houses and donated them to the community
to be used in city parks. Balassagyarmat
prisoners tiled the floors of a kindergarten
building; Márianosztra prisoners painted a
sports hall for the local elementary school. In
Debrecen and Veszprém prisoners renovated
kindergarten playgrounds. In Szombathely
prisoners helped with weed control around
the local sports courts and constructed a
fence for the animal control service building.
In Tököl prisoners worked in the church
garden; in Nyíregyháza they helped renovate
the courthouse. In Győr prisoners moved
chalkboards for a school and renovated
the playground at a children’s home. At
the prison workshops in Sátoraljaújhely
128

Prison pastor and well-known artist
Father Angelico worked with a few
talented prisoners to retouch the waiting
room at the children’s emergency ward in
Szombathely.

Donations by
prisoners

Prisoners often offer creative work and
other donations to those in need. In
Balassagyarmat, for the third time in a
row, donations went to a children’s home.
Prisoners offered HUF 150 thousand of
their own wages and staged a musical for
the children. At Christmas they raised HUF
100 thousand to buy toys as a present to
the children’s ward of the local hospital.
In Vác prisoners made food donations
to a homeless shelter. In Kalocsa the
prison choir regularly performs at local
events; this year they gave a special
concert for seniors before Christmas.
In Tiszalök prisoners made Christmas
decorations to donate to the local school.
In Szolnok prisoners used children’s
drawings as blueprints to sew soft toys
which were then given to the students.
Creative prisoners from Zalaegerszeg and
Sopronkőhida donated artwork to the
local Child Protection Service office and
a hospital ward. Prisoners from Mélykút
staged a show for people living in a charity
home in Dunaújváros. Prisoners from
Middle-Transdanubium National Prison
staged a Christmas show for children living
in the students’ home in Martonvásár.
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The Prison Administration’s financial
situation was stable in 2015. We used our
funding carefully and managed to close
the year with no outstanding accounts.
Central budget funding for the year was
HUF 54 200 million, with an extra 20 577
million approved during the year. We also
had own income and received financial
instruments under various titles. Our total
spending for the year increased by HUF
30 677 million, most of which was from
extra funding for tasks related to migration
(HUF 17 238 million).

•	a long-term special unit for 44 was

constructed on the premises of Budapest
Strict and Medium Regime Prison;
•	new capacity of 126 was created after the
full renovation of the Martonvásár unit of
Middle-Transdanubium National Prison;
•	with the remodeling of an existing
building of Szombathely National Prison
396 extra places were created;
•	Vác Strict and Medium Regime Prison
added 32 new places;

14 of our institutions applied for funding
under the Environment and Energy
Operative Program (KEOP) on 21 occasions,
and received a total of HUF 2.7 billion in
grant money for energy modernization. In
2015 three institutions finished energy
modernization projects to a total value
of HUF 260 million. The institutions
also used our own investment
budget to modernize cells, kitchens,
common rooms, offices, dressing
rooms, cafeterias, and to replace
doors and windows in order to
improve working conditions for
staff and living conditions for
inmates. We invested heavily in
reducing overcrowding in prisons:
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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cost of savings

9,9
•	after an amendment of the

Szombathely National prison PPP
agreement, prisoner headcount
increased by 280;
•	Márianosztra Strict and Medium Regime
Prison added 37 places by reorganizing
housing units.
As a result, our total capacity increased
by 899 in 2015 and average overcrowding
decreased from 142% to 127% by the end of
the year.
At the Solt unit of Állampuszta National
Prison the complete modernization of the
sewage treatment plant is now finished,
which will allow for the construction of
further units there.
We made preparations for upcoming
capacity extensions:
•	Állampuszta National Prison is adding a
108-person unit in Solt;
•	Borsod-Abaúj-Zemplén County Remand
Prison is adding a unit for 500 in
Szirmabesenyő;
•	Márianosztra Strict and Medium Regime
Prison is adding 38 places;
•	Vác Strict and Medium Regime Prison is
adding 88 places.
Our program to separate bathrooms
within cells finished in Tolna County, Jász-

Nagykun-Szolnok County and Győr-Sopron
County Remand Prisons, in a total of 79
cells. We prepared for the renovation of 120
prison cells at Szeged Strict and Medium
Regime Prison Unit I, and 277 cells at
Budapest Strict and Medium Regime Prison.
We started interior renovation works in the
Forensic Mental Hospital’s buildings which
are due to finish in December. By the end
of the year we finished the construction
of a kitchen with the capacity of 2 000
meals at Budapest Strict and Medium
Regime Prison. As a result, all prisoner
meals - except in PPP institutions - are
now provided by kitchens within the
Prison Organization. We signed the public
procurement agreement for the purchase
of 25 small prisoner transport vans for
2016, with an option for another 12.
The bandwidth of our data network
increased significantly. Under an
agreement with NISZ Zrt, our internal
bandwidth between institutions and Prison
Service Headquarters increased from 4
Mb/s to 100 Mb/s.
Prisoners under reintegration arrest are
monitored electronically; the system is
integrated with the Police’s house arrest
system. We organized training courses for
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security and IT staff about the system. The
Police loaned 70 devices for the launch of
the system, which were replaced in June
by our 350 newly acquired single-piece
devices. We also purchased 100 two-piece
devices to be used to monitor prisoner
employment. After the initial test and
training period, we are planning to extend
prisoner employment using electronic
monitoring devices.

Tender money

We have been using EU-funding available
under the operative programs to make
large infrastructure investments. This year
we finished projects in the fields of energy
rationalization, information technology,
132

social integration of prisoners, and
vocational training programs.
We received a total of HUF 1.08 billion from
the priority projects finished in 2015 under
the Social Operative Program (TÁMOP).
We made infrastructure investments in
a total value of HUF 259 million under
the Environment and Energy Operative
Program (KEOP).
Our institutions received a total of HUF 29
million from the National Crime Prevention
Committee as part of the National Crime
Prevention Strategy, to be used for crime
prevention projects.
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The operation and finances of prison
enterprises is now overseen by the newly
established BV Holding Ltd, which includes
all of the various prison enterprises. In
addition to providing prisoner employment,
the primary goal of the holding company
is to coordinate between companies to
reach optimal efficiency and thus support
the Prison Service in performing its duties.
On September 1, Bv. Holding Ltd opened

its uniform store in its newly renovated
headquarters in Rózsa Street in Budapest.
During the year the company played a
central role in constructing and maintaining
the temporary border fence.
In the course of the year prison enterprises
overtook the management of most of the
prisoner food stores currently in operation.
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Central and
internal
procurement

Prison enterprises were profitable due
to a steady flow of orders under Central
Procurement and the increase of the
number of contractual partners.
Looking at revenues it is clear that revenue
from Central Procurement increased,
market sales decreased, and export
revenue doubled.
Prison enterprises continued to make
investments during the year in an
estimated total value of HUF 2 300 million.
Investments to respond to demand under
Central Procurement:
•	setting up a cleanroom to produce
nonwoven fabrics; extending sewing
capacity in Sátoraljaújhely;
•	building up the vehicle fleet to support
logistics;
•	improving the hygiene paper product line;
•	expanding the bakery.

6
18

33

24
sales (%)

10
43

industry

66

Prison
administration
other beneficiaries
oPen market
exPort

agriculture
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Prison enterprises managed their funds
in accordance with changing legislation.
It was a profitable year with double the
balance sheet total of last year’s.
Public institutions under the Public
Procurement Act submitted 3 183 requests
during the year to the Central Procurement
Office. The number and distribution of the
requests are similar to last year’s.

The net value of agreements signed for the
year (excluding food and catering) exceeds
HUF 3 800 million. Central procurement
was required to follow a public
procurement procedure for two laundry
and uniform contracts for healthcare
institutions because they exceeded the
legally prescribed value limit.

business facts
and figures

14 255
13 907
16 413

17 034
16 241
19 068

reference (million huf)
Plan (million huf)
forecast (million huf)

net sales

cost of sales

1 259
206
561

2 780
2 334
2 656

évkönyv yearbook 2015

Prison enterprises

gross Profit

net Profit

central and internal Procurement requests

2015

1 694

89

2014

Beneficiary under Govt.
Decree no. 44/2011

14

1 747

2013

92

2

14

136

3

2012

1 59

98

12

441

78

Beneficiary under Ministry of the
Interior regulation no. 9/2011
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The total value of contracts under Central
Procurement is expected to exceed HUF
6 000 million. The number is still subject
to change because for some requests
contracts will only be signed in the
beginning of the following year.
The majority of contracts is for clothing,
furniture, and laundry services.
The Prison Service aims to become

self-sufficient.

We provided correctional institutions with
chicken, pork and peeled vegetables. The
total net value of foodstuffs delivered
exceeded HUF 991 million, which is a 12.5%
increase over the previous year.
Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service
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Since November 2015 eligible public
institutions have been able to submit
procurement requests electronically,
via the State Partner website (www.
allamipartner.hu). Beneficiaries can
browse products and compile an order,
like in a webshop. This feature has
been very popular. We created an
information leaflet to distribute
among beneficiaries, which
describes the procurement
process and the
enterprises. We polled
our customers with
a questionnaire and
received generally
favorable reviews
on Central
Procurement.
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Several new tasks emerged as the Prison
Service participated in managing the
migration crisis. Such tasks included
setting up transit zones and campsites,
feeding registered aliens at the locations
operated by the Office of Immigration
and Nationality, constructing a temporary
border fence, and managing foreign
detainees.
Purchasing and manufacturing materials
for the border fence, including that of
the razor wire, was part of the task at
hand. Hundreds of officers and prisoners
participated in the construction of the

border fence; prison enterprises dealt with
the logistics, fed migrants in the camps,
and procured the necessary materials.
At times we catered for an extra 4 000
people, while also taking care of staff and
prisoners working at the border.
For several months crowds of illegal
immigrants were arriving at Hungary’s
border with Serbia. The Prison
Administration provided makeshift shelters
in Röszke and Kiskunhalas: prisoners set
up 300 tents, and we moved hundreds of
beds and mattresses to the sites.
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In order to keep up with demand, DunaMix Ltd and Sopronkőhidai Ltd made iron
bed frames and mattresses in shifts, while
Adorján-Tex Ltd did the same with sheets.

The temporary
border fence

Hungary constructed a temporary border
fence to reduce migration pressure along
the Serbian and Croatian borders. The
Ministry of the Interior and the Ministry of
Defense were responsible for setting up
the border barrier. Prison Administration
were given the task of locating, procuring
and delivering the construction materials to
the Ministry of Defense.

We had prisoners build 26 km of the 175km fence along the Serbian border. 546
members of staff and 565 prisoners worked
in two shifts, so an average of 500 people
were working at the border every day.
Prison enterprises manufactured
and transported the components but
Hungarian and foreign subcontractors
were also involved. The Prison Service is
responsible for the ongoing repairs and
maintenance of the fence.
Prisoners were involved in the making of
some components; others were purchased
ready. Bv. Holding bought and made
hundreds of thousands of support posts.
We purchased two hundred thousand rolls
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of razor wire in different sizes, from Europe
and overseas. We rented six sites to make
wire fence and had staff and prisoners
work multiple shifts. The prison enterprises
built the railroad barriers and worked with
the Army to close down railroad crossings;
we also made the signs and information
billboards along the border.
We were requested to set up transit zones
along the border, at four locations.
In Hungary we are now the only entity
with the capacity to make razor wire, with
prison labor, in Márianosztra. We have six
more wire machines on the premises of
BUFA Ltd and Állampusztai Ltd.

142

Detaining foreign
nationals

Immigration control tasks, border violations
and security risk increased greatly as
a result of intensifying migration to
Europe. Many prisons received foreign
nationals from third countries to detain.
In addition to guarded police quarters,
we opened a total capacity of 400 at
six locations. The placement had no
administrative implications because the
detainees were supervised by either
the Police or the immigration authority.
By detainee accounts and according to
international human rights groups our staff
was well-prepared and carried out their
task of managing 514 detainees to high
professional standards.
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We keep in touch with international
organizations by participating in
professional events in Europe, like those
organized by the Council of Europe
Criminal Justice and Prison Administration
Directorate. One of the most important
events every year is the MECR summit,
which was held in Slovakia this year.
We also participated in two meetings deaing
with very current issues: the European
Commission congress in Brussels and
the Anti-radicalization Conference by
Universitatea de Vest in Timişoara. We
delegated two experts to participate in the
regional WHO Prison Health Conference
in Kyrgizstan. Our experts visited
Lepoglava and Zagreb to study the
Croatian prisoner risk assessment
and management system, and the
management of sexual offenders. Our
leaders participated in the Council of Europe
PC-CP plenary in Strasbourg, and the
Prison Service Conference organized by the
Russian Director General in Ryazan.
Last year we joined the European
Commission’s TAIEX program, and
we continued working with visiting

delegations in the program. This year we
received Director Generals and delegations
from Croatia, Kosovo and Montenegro.
We worked with the Council of Europe to
welcome the Director General of the Prison
Service of Macedonia.
In order to build relationships we organized
a meeting for Budapest consulates;
the representatives of 35 countries
participated. Such events are of great
importance in keeping in touch with one’s
native country while in custody abroad.
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Címtár /
Contact details
Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága
Hungarian Prison Service Headquarters
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
+36 1 301 8100
www.bv.gov.hu
bv@bv.gov.hu
Csóti András bv. altábornagy,
bv. főtanácsos, országos parancsnok
Lt. Gen. András Csóti
Director General
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,
bv. tanácsos, az országos parancsnok
általános helyettese
Maj. Gen. Tamás Tóth, Dr.
Deputy Director General
Lajtár József bv. vezérőrnagy,
bv. főtanácsos, az országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese
Maj. Gen. József Lajtár
Deputy Director General, Finance and IT
Schmehl János bv. vezérőrnagy,
bv. főtanácsos, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese
Maj. Gen. János Schmehl
Deputy Director General,
Security and Incarceration
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Budapesti Fegyház és Börtön
Budapest Strict and
Medium Regime Prison
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 432 5900
www.bv.gov.hu/budapesti • bfb.uk@bv.gov.hu
Széles Gábor bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. Gábor Széles
BUFA Budapesti Faipari
Termelő és Kereskedelmi Kft.
BUFA Ltd.
1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 261 3961
www.bufa.hu • bufa@bufa.hu
Váradi Balázs bv. ezredes,
bv. tanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Balázs Váradi
Bv. Holding Kft.
Bv. Holding Ltd.
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
+36 1 301 8461
www.bvholdingkft.hu • info@bvholdingkft.hu
Nagy László ny. ezredes,
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. László Nagy (Ret.)
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Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet
Forensic Psychiatric Mental Institution

Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet
Budapest Remand Prison
I. objektum – Unit I
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11.
+36 1 475 5500
www.bv.gov.hu/fovarosi
fovaros.uk@bv.gov.hu
II. objektum – Unit II
1027 Budapest,
Gyorskocsi utca 25-27.
+36 1 488 5010

1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 264 2662
www.bv.gov.hu/imei
imei.uk@bv.gov.hu
Dr. Hamula János
főigazgató főorvos
Director: MD. János Hamula

Gazdasági
Társaságok
/ Limited
Companies

Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Rendészettudományi Kar,
Büntetés-végrehajtási Tanszék
National University of Public Service,
Faculty of Law Enforcement,Penitentiary Department

III. objektum – Unit III
1108 Budapest, Maglódi u. 24.
+36 1 432 2600
Cséri Zoltán bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. Zoltán Cséri

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
+36 1 392 3526
www.bv.gov.hu/bv-tanszek
RTK_Buntetes-vegrehajtasi_
Tanszek@uni-nke.hu
Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, tanszékvezető, egyetemi tanár
Head of Department: Brig. Gen.
Prof. Péter Ruzsonyi Ph.D.
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Régiók / Regions
Észak-Magyarország / Northern Hungary
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Balassagyarmat Strict and
Medium Regime Prison

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén
County Remand Prison

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

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

Dr. Budai István bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. István Budai, Dr.

Telephely:
Fiatalkorúak Regionális Büntetésvégrehajtási Intézete (Szirmabesenyő)
Site: Juvenile Regional Prison
(Szirmabesenyő)

Ipoly Cipőgyár
Termelő és Szolgáltató Kft.
Ipoly Ltd.
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
+36 35 501 279
www.ipolycipo.hu
ipoly@ipolycipo.hu
Nemszilaj Sándor bv. ezredes,
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Sándor Nemszilaj
Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Kft.
Adorján-Tex Ltd.
Sátoraljaújhelyi kirendeltség
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
+36 47 322 721
Email: abrand@t-online.hu
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3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3.
+36 46 500 500
Joó László bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. László Joó
Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Heves County Remand Prison
3300 Eger, Törvényház u. 2.
+36 36 412 722
www.bv.gov.hu/eger
eger.uk@bv.gov.hu
Juhász Attila bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Attila Juhász
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Gazdasági
Társaságok
/ Limited
Companies
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Sátoraljaújhely Strict and
Medium Regime Prison
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
+36 47 523 560
www.bv.gov.hu/satoraljaujhely
saujhely.uk@bv.gov.hu
Rózsahegyi Tamás bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Tamás Rózsahegyi

Magyar Büntetés-végrehajtás
Múzeumi Kiállítóhelye
Museum of the Hungarian Prison Service
www.bv.gov.hu/bortonmuzeum
info@bortonmuzeum.hu
Fenntartója:
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Maintained by the Sátoraljaújhely Strict
and Medium Regime Prison
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Régiók / Regions

Észak-Alföld / Northern Great Plain
Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Hajdú-Bihar County Remand Prison

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg County
Remand Prison

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

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

Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes,
bv. tanácsos, parancsnok
Governor: Col. Sándor Péter Pancsusák

Drotár Zsolt bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Zsolt Drotár

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok County
Remand Prison
5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a.
+36 56 512 750
www.bv.gov.hu/szolnok
szolnok.uk@bv.gov.hu
Tóth Gábor bv. ezredes,
bv. tanácsos, parancsnok
Governor: Col. Gábor Tóth
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Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Tiszalök National Prison
4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
+36 42 524 900
www.bv.gov.hu/tiszalok
tiszalok.uk@bv.gov.hu
Mészáros László bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. László Mészáros
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Régiók / Regions

Dél-Alföld / Southern Great Plain
Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Állampuszta National Prison

Kalocsai Fegyház és Börtön
Kalocsa Strict and
Medium Regime Prison

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

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

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes,
parancsnok
Governor: Col. Viktor Füzesi, Dr.

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Eszter Tímea Tanács, Dr.

Állampusztai Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Kft.
Állampuszta Ltd.

Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Kft.
Adorján-Tex Ltd.

6327 Állampuszta, Fő út 1.
+36 78 407 860
www.allampusztaikft.hu
aptakft@t-online.hu

6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
+36 78 563 630
www.adorjantex.hu/kezdolap
konfekci@t-online.hu

Schneider Gyula ny. bv. ezredes,
ügyvezető igazgató
Managing director:
Col. Gyula Schneider (Ret.)

Sátoraljaújhelyi kirendeltség
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
+36 47 322 721
Email: abrand@t-online.hu

Békés Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Békés County Remand Prison

Koncz Klára bv. ezredes,
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Klára Koncz

5700 Gyula, Béke sugárút 38.
+36 66 362 165
www.bv.gov.hu/gyula
gyula.uk@bv.gov.hu
Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes,
parancsnok
Governor: Col. Csaba Zoltán Hafenscher
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Szegedi Fegyház és Börtön
Szeged Strict and
Medium Regime Prison
I. objektum – Unit I
6724 Szeged, Mars tér 13.
+36 62 554 970
www.bv.gov.hu/szeged
szeged.uk@bv.gov.hu
II. objektum – Unit II
6728 Szeged, Dorozsmai út 25-27.
+36 62 554 860
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Büntetésvégrehajtási
intézetek
/ Prisons
Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Bács-Kiskun County Remand Prison

III. objektum – Unit III
6750 Algyő-Nagyfa
+36 62 620 800
nagyfa.uk@bv.gov.hu
Tikász Sándor bv. dandártábornok,
parancsnok
Governor: Brig. Gen. Sándor Tikász
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és
Vegyesipari Kft.
Nagyfa-Alföld Ltd.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
+36 62 426 679
www.nagyfaalfold.hu
inform.nagyfalkft@vnet.hu
Borsi János bv. ezredes,
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. János Borsi

6001 Kecskemét, Mátyási u. 2.
+36 76 483 783
www.bv.gov.hu/kecskemet
kecskemet.uk@bv.gov.hu
Telephely:
Fiatalkorúak Regionális Büntetésvégrehajtási Intézete (Kecskemét)
Site: Juvenile Regional Prison (Kecskemét)
6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.
+36 76 485 900
Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes,
parancsnok
Governor: Col. Tibor Zakhar, Dr.
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Közép-Magyarország / Central Hungary
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Márianosztra Strict and
Medium Regime Prison

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézete (Tököl)
Juvenile Prison (Tököl)

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

2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
www.bv.gov.hu/tokol
tokol.uk@bv.gov.hu

Biczó László bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. László Biczó

Pesti Ferenc bv. ezredes,
bv. tanácsos, mb. parancsnok
Acting Governor: Col. Ferenc Pesti

Nostra Vegyesipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nostra Ltd.

Duna Papír Termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Duna-Papír Ltd.

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

2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 531 845
www.dunapapir.hu
dunapapir@invitel.hu

Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy,
ügyvezető igazgató
Managing director:
Ret. Maj. Gen. Tibor Frank

Fogarasi László bv. ezredes,
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. László Fogarasi

Tököli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Tököl National Prison
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
www.bv.gov.hu/tokol
tokol.uk@bv.gov.hu
Pesti Ferenc bv. ezredes,
bv. tanácsos, parancsnok
Governor: Col. Ferenc Pesti
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Váci Fegyház és Börtön
Vác Strict and
Medium Regime Prison
2600 Vác, Köztársaság u. 62-64.
+36 27 620 300
www.bv.gov.hu/vac
vac.uk@bv.gov.hu
Kopcsik Károly bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Károly Kopcsik
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Büntetésvégrehajtási
intézetek
/ Prisons
Duna-Mix Ipari, Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft.
Duna-Mix Ltd.
2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.
+36 27 501 575
www.dunamix.hu		
info@dunamix.hu
Szakolczai Lóránt bv. ezredes,
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Lóránt Szakolczai
Büntetés-végrehajtás
Központi Kórház
Central Hospital of the Prison Service
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
www.bv.gov.hu/korhaz
korhaz.uk@bv.gov.hu
Dr. Takács Valéria ny. bv. orvos ezredes,
főigazgató főorvos
Director: Ret. Col. MD. Valéria Takács

Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja
Education, Training and Rehabilitation
Centre of the Prison Service
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
+36 26 347 655
www.bv.gov.hu/bvotrk
pilis.uk@bv.gov.hu
Telephely - Igal:
Unit Igal
7275 Igal, Gábor u. 6.
+36 82 372 316
igal.uk@bv.gov.hu
Telephely - Oktatási Központ:
Unit Training Centre
1108 Budapest, Újhegyi út 9-11.
+36 1 261 7011
oktatasi.uk@bv.gov.hu
Szabó Zoltán bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Commander: Col. Zoltán Szabó
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Közép-Dunántúl / Middle-Transdanubium
Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Middle-Transdanubium National Prison
2741 Baracska-Annamajor
Unit Baracska
+36 22 454 023
www.bv.gov.hu/kozep-dunantuli
baracska.uk@bv.gov.hu
8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.
Unit Székesfehérvár
+36 22 515 214
fehervar.uk@bv.gov.hu
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. Pál Kiszely, Dr.
Annamajori Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Kft.
Annamajor Ltd.
2471 Baracska, Annamajor 1.
+36 22 454 099
www.annamajor.hu
annamajor@t-online.hu
Laczkó Lóránt bv. ezredes,
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Lóránt Laczkó

Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Pálhalma National Prison
2407 Dunaújváros-Pálhalma
+36 25 531 100
www.bv.gov.hu/palhalma
palhalma.uk@bv.gov.hu
Balázs Péter bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. Péter Balázs
Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Kft.
Pálhalma Agrospeciál Ltd.
2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
+36 25 286-514, +36 25 531 100
www.agrospec.hu
p@agrospec.hu
Szántó József
ügyvezető igazgató
Managing director: József Szántó
Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Veszprém County Remand Prison
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12.
+36 88 591 570
www.bv.gov.hu/veszprem
veszprem.uk@bv.gov.hu
Németh Éva bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Éva Németh
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Nyugat-Dunántúl / Western-Transdanubium
Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Győr-Moson-Sopron
County Remand Prison

Sopronkőhidai Ipari és
Szolgáltató Kft.
Sopronkőhida Ltd.

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

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

Mihály Attila bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Attila Mihály

Farkas György
ügyvezető igazgató
Managing director: György Farkas

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Sopronkőhida Strict and
Medium Regime Prison

Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Szombathely National Prison

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

9700 Szombathely, Söptei út
+36 94 516 700
www.bv.gov.hu/szombathely
szombathely.uk@bv.gov.hu

Nyima Tamás bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Tamás Nyima

Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok,
bv. tanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. Tamás Tibor Tóth

Büntetésvégrehajtási
intézetek
/ Prisons

Zala Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Zala County Remand Prison
8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.
+36 92 313 433
www.bv.gov.hu/zalaegerszeg
zalaeg.uk@bv.gov.hu
Simon Attila bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Attila Simon

Gazdasági
Társaságok
/ Limited
Companies
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Büntetésvégrehajtási
intézetek /
Prisons

Dél-Dunántúl / Southern Transdanubia
Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Baranya Country Remand Prison

Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Tolna County Remand Prison

7621 Pécs, Papnövelde u. 7-11.
+36 72 520 100
www.bv.gov.hu/pecs
Email: pecs.uk@bv.gov.hu

7100 Szekszárd, Béla tér 4.
+36 74 505 830
www.bv.gov.hu/szekszard
szekszard.uk@bv.gov.hu

Dékány Zsolt bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Zsolt Dékány

Soczó László György bv. ezredes,
parancsnok
Governor: Col. László György Soczó

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

Nagy István bv. ezredes,
parancsnok
Governor: Col. István Nagy
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