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Kiemelt projektek 
 Szervezetünk „Felelősen, felkészülten” című stratégiai programjában több olyan fejlesz-
tési elképzelést fogalmaztunk meg, amelyek országos szintű projektek keretében valósul-
hatnak meg.  Mivel a költségvetési keretek nem, vagy korlátozott mértékben teszik lehetővé  
a nagyarányú fejlesztést, olyan külső források bevonására törekedtünk, amelyek elsősorban  
pályázati úton érhetők el.
 Sikeresen kapcsolódtunk be az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Programba, melynek forrása-
it elsősorban az EU Strukturális Alapokból Magyarország számára megnyíló pénzeszközök biztosítják.

Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Program operatív programjaiban  
megvalósítandó projektek
 Az Államreform Operatív Programban megvalósuló a „Büntetés-végrehajtási intézetek 
szervezetfejlesztése” (ÁROP-1.2.1-08/B-2008-0001) című projekt teljes költségvetése 83,4 mFt. 
Célja a bv. szervezet szervezeti rendszerének, működési rendjének és gazdálkodási rendsze-
rének átvilágítása és fejlesztése, a külső környezet kihívásaihoz rugalmasabban alkalmazkodó 
munkaszervezés kialakítása, amelynek során a humánerőforrások hiányosságainak javítására, 
továbbá a gazdálkodás racionalizálására adandó válaszok megtalálása az elsődleges feladat. 
 Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program „Felelősen, felkészülten a büntetés- 
végrehajtásban” (EKOP 1.1.6) című kiemelt projekt közel 1,3 mrdFt értékű informatikai rend-
szerfejlesztés lehetőséget biztosít a bv. informatikai rendszerének korszerűsítésére, a tör-
vényben meghatározott szolgálati feladatok maradéktalan és hatékony ellátását biztosító  
célalkalmazások fejlesztésére. A fejlesztés eredményeként 2009-2011 között korszerű, modern 
informatikai-technológiai működés valósulhat meg. 
 A Társadalmi Megújulás Operatív Program „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési 
és reintegrációs programok módszertani megalapozása” (TÁMOP-5.6.2.) című kiemelt projekt 
célja a munkaügyi központok, igazságügyi hivatalok és a büntetés-végrehajtási intézetek kö-
zötti szorosabb szakmai együttműködés elősegítése és folyamatos biztosítása a fogvatartottak 
sikeresebb társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja érdekében. A program egy több-
szakaszos, büntetés-végrehajtási intézeten belül és azon kívül megvalósuló reintegrációs  
tevékenységsorozat, amelynek elsődleges célcsoportja a három kiemelt régió – Észak-Magyar-
ország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl – büntetés-végrehajtási intézeteiben lévő fogvatartottak.  
Számukra munkaerő-piaci információk terjesztése, tanácsadás, készségfejlesztés, képzési  
program és szabadulásra való felkészítés valósul meg.
 A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett négy, az ener-
giahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások hasznosítását támogató pályázatra 
megkezdődött a pályamunkák elkészítése, beadása.

Helyi pályázatok
 A központilag irányított kezdeményezések mellett az egyes bv. szervek aktívan keresték a több-
letforrást biztosító lehetőségeket. Számos olyan pályázaton indultak egyénileg vagy külső partne-
rek bevonásával, amelyek helyi programok megvalósítását támogatják, elsősorban a fogvatartotti 
reintegráció területén. A benyújtott 83 pályázatból 62 kapott pozitív elbírálást, összességében 311,18 
mFt értékben. Az összeg jelentős része fogvatartotti foglalkoztatásra, ezen belül oktatásra, képzésre, 
munkáltatásra fordítódott. A pályázatok kisebb arányban az infrastruktúra fejlesztésére: épület-felújí-
tásra, fűtés- és világításkorszerűsítésre, illetve személyi állományi programokra irányultak.

A büntetés-végrehAjtási szervezet 2009. évi tevékenységének értékelése

K
R

Ó
n

iK
A



A 2009. éV KRÓniKáJA

Jóvátételi programok 

A resztoratív, helyreállító programok, amelyek Nyugat-Európa egyes országaiban már komoly 
múltra tekinthetnek vissza, az elmúlt években a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben 
is megjelentek. 2009-ben e programok jelentős térnyerésének lehettünk tanúi hazai 
börtöneinkben. 

A büntetés-végrehajtási intézetek jóvátételi programjai segítik az elítéltek visszailleszkedését  
a társadalomba, illetve felhívják a figyelmet, hogy a börtön is integráns része az adott település 
közösségi életének. A jóvátételi programok minden esetben önkéntesek, és a munkavégzésért 
nem jár fizetség. A tettük következményeiért felelősséget vállaló elítéltek lehetőséget kapva 
a közösség javát szolgáló munkavégzésre közvetlen visszajelzésekhez jutnak  a társadalmilag 
hasznos munkáról, s miközben ismereteik bővülnek, tevékenységük alkalmas a fogvatartottakkal 
kapcsolatos előítéletek csökkentésére. 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottsága (OBmB) 
pályázatai révén 2009-ben jelentős támogatásban részesítette a közösségi börtönprojektek 
megvalósulását. 

Heves megyei Büntetés-végrehajtási intézet

A bv. intézet még 2008 tavaszán 
indította útjára a „Börtön a vá-
rosért” elnevezésű programját, 
melynek során a börtön női 
fogvatartottjai több alkalommal 
is takarítást, karbantartási mun-
kákat végeztek a városban.  
Az OBmB „Visszailleszkedés új 
eséllyel” című pályázatának 
köszönhetően a program 2009-
ben önismereti tréninggel, park- 
gondozói képzéssel és játszótér-
felújítással is bővült. A 2009 
májusában befejeződött OKJ-s 

végzettséget adó parkgondozói tanfolyamot húsz női elítélt végezte el.
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A börtön női fogvatartottjai az év során számos alkalommal vettek részt különbö-
ző településrendezési munkálatokban. A parkrendezésen túl hulladékot gyűjtöttek, fá-
kat ültettek, játszótereket tettek széppé, illetve télen a hó eltakarításában is segítettek  
a megyeszékhelyen. A játszóterek felújításába  a börtön férfi fogvatartottjai is bekap-
csolódtak. 2009. május 15-én az intézet  – „Mindenki nyertes, a büntetés-végrehajtási inté-
zetek társadalmi szerepvállalása” – címmel megrendezte a „Visszailleszkedés új eséllyel”  
pályázat  zárókonferenciáját, amelyen  jó alkalom nyílt a jóvátételi programok értékelésére. 
2009 októberében a „Börtön a városért” program keretében a Heves Megyei Bv. Intézet a TV 
Egerrel fogott össze, s az Eged-hegy tisztábbá tételét célzó akcióhoz más cégek is csatlakoztak.  
A börtön részéről ezúttal rendhagyó módon nem az elítéltek, hanem a személyi állomány  
tagjai vettek részt a munkában. 

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

A bv. intézet a „Visszailleszkedés új eséllyel” 
című pályázat egyik nyerteseként a Palóc  
liget természeti környezetének megóvását 
vállalta magára. A Palóc liget Balassagyar-
mat egyik jelképe, 1898-ban Erzsébet király- 
né tiszteletére létesítették. A háromhektáros 
terület ad otthont a Palóc Múzeumnak 
és a Palóc Udvarnak is.  Az „Együtt, közösen 
a Palóc liget természeti környezetének meg-
óvásáért” című projekt  helyreállítási, felújí-
tási munkálatai során az elítéltek hátrányos, 

az általános iskolát idősebb korban végző 
fiatalokkal dolgoztak együtt. 2009. május 
8-án ünnepélyes keretek között rendezték 
meg a pályázati program záróünnepségét. 

A Reménysugár Gyermekotthonnal kötött 
együttműködési megállapodás keretében 
fogvatartottak újították fel, dekorálták a Gyer-
mekotthont. Szintén jóvátételi program 
keretében szépült meg a balassagyarmati  
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 
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Budapesti Fegyház és Börtön

A Magyar Református Egyház által szervezett „Szeretethíd” elnevezésű önkéntes nap során  
– 2009. október 2-án – a Budapesti Fegyház és Börtön fogvatartottjai szelektív hulladékgyűj-
téssel tisztították meg az intézet környezetét. A Szeretetszolgálat által életre hívott prog-
ram keretén belül olyan önkénteseket toboroznak, akik javítani szeretnék a környezetük és  
a benne élők életét. 

Fiatalkorúak Bv. intézete, Tököl

Az intézet és a szigetcsépi önkormányzat megállapo-
dása alapján a fogvatartottak a közérdekű–közcélú  
munkáltatás programjába kapcsolódva – közel fél évig 
tartó munkálatok  során – részt vettek a község közterü-
leteinek karbantartásában. 

Tököl város római katolikus templomának felújítása kö-
zel két hónapos munka után 2009. végére fejeződött be. 
A helyi önkormányzat és a Fiatalkorúak Bv. Intézetének 
együttműködése alapján a fogvatartottak főként a felújítás 
utáni takarításból vették ki a részüket, illetve a templom körüli park rendbetételét végezték el.

Jász-nagykun-Szolnok megyei Bv. intézet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 2009 
májusában együttműködési megállapodást kö-
tött az elítéltek közterületi, közcélú foglalkoztatá-
sára. Első alkalommal 2009. június 25-én és 26-án 
került sor munkavégzésre, amikor a Széchenyi  
lakótelep mögötti illegális hulladéklerakót szá-
molták fel a programban résztvevő fogvatartottak. 
Ezt követően, az év második felében még hat  
alkalommal dolgoztak (lomtalanítottak, bozótot 
irtottak, kaszáltak, árkot tisztítottak) az elítéltek  
a város különböző pontjain.
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gyermekosztálya, amelynek  folyosóit és kórtermeit a bv. intézet egyik fogvatartottja  
varázsolta újjá, aki az osztályt barátságosabbá tevő mesefigurákat közel egy hónap alatt 
festette meg. 

A Norvég Civil Támogatási Alapból nyert támogatásból valósult meg a bv. intézet kápolnájá-
nak eredeti állapotba való visszaállítása. A műemléknek számító börtönkápolna rekonstrukcióját  
az Art Téka egyesület tervei alapján – Lencsés Zsolt freskófestő művész irányításával – fogvatartottak  
végezték. A felújított börtönkápolna felszentelésére 2009. december 13-án került sor. 

Győr-moson-Sopron megyei Bv. intézet

A bv. intézet 2009-ben jóvátételi programsorozatot indított „Megbántam, jóvátenném” 
címmel. A programban résztvevő elítéltek kiválasztását gondos felkészítés előzte meg.  
A program első helyszíne – 2009 májusában – a győri Xantus János Állatkert volt, ahol az inté-
zet fogvatartottjai különböző felújítási, parkosítási munkákat végeztek el. 

2009 júliusában a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ óvodájának játszóterét újítot-
ták fel az elítéltek. 2009 októberében a Gézengúz Alapítvány udvarát, kerítését szépítették 
meg a jóvátételi program résztvevői. Fontos körülmény, hogy a program eredményei pályá-
zati források nélkül, saját erőből születtek meg.
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katona alussza örök álmát. A program 
keretében az intézetben szabadság-
vesztés-büntetésüket töltő, elsősorban 
sátoraljaújhelyi és környékbeli lakosok 
részére OKJ-s végzettséget biztosító 
parkgondozó tanfolyamot tartottak.  
A sikeres vizsgát tett elítéltek a helyi  
civil szervezetek segítségével 2009  
tavaszán megkezdték a katonai teme-
tő rendbetételét, a területrendezést,  
az eldőlt síremlékek felállítását, a 
dísznövények pótlását. A sátoraljaújhelyi Hősök Temetőjének újraszentelési ünnepségére  
2009. május 23-án katonai tiszteletadás mellett került sor. 

Veszprém megyei Bv. intézet

A bv. intézet fogvatartottjai  – 2009 májusában, júniusában és júliusában – három alkalom-
mal vettek részt illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolásában, valamint területrendezésben  
a Veszprémi Kommunális Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján. Az intézet ez 
irányú tevékenységével csatlakozott a Veszprémi Napló „Tegyünk rendet a környezetünkben!” 
kampányához.

Zala megyei Bv. intézet

A bv. intézet fogvatartottjai egész év-
ben gondozták Zalaegerszeg teme-
tőit, stadion-takarításban vettek részt, 
2009 tavaszán és őszén teniszpályát 
újítottak fel, továbbá – a Hévíz Kistérsé-
gi Társulással kötött együttműködési 
megállapodás alapján – Zalaköveskút 
településen tereprendezési, parkosítá-
si munkákat végeztek az év során több 
alkalommal. 
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Közép-dunántúli Országos Bv. intézet

A Magyar Református Egyház által szervezett „Szeretethíd” elnevezésű önkéntes nap során  
– 2009. október 1-jén – a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektumának 15 
fős fogvatartotti csoportja Szénási Jonathan Sándor börtönlelkész vezetésével helyreállítási és  
tereprendezési munkálatokat végzett a kápolnásnyéki zsidó temetőben.

márianosztrai Fegyház és Börtön 

Nagybörzsöny község vízimalmának kerekét 2009. július 20-án – tízéves kényszerpihe-
nő után – ünnepélyes keretek között indították újra. A széleskörű összefogással megva-
lósult helyreállítási munkálatokba a Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai is  
bekapcsolódtak. A község önkormányzatával kötött szerződés szerint, a társadalmi jóvátéte-
li munkavégzés jegyében két-három elítélt több mint ötven napon át azon dolgozott, hogy  
a patak vize ismét a malomárokba kerülhessen. Kimélyítették a patakmedret, elvégezték  
a zsilip betonozási munkálatait, kitisztították a malomárkot és az odatorkolló zárt csövet, a zúgót.  
Az intézeti műhelyben elkészítették az áttételi rendszer fa fogaskerekének hiányzó fogait.

Pálhalmai Országos Bv. intézet

A nagyvenyimi Szent Bernát Arborétum gondozása, karbantartása, valamint az arboré-
tum barokk épületének fenntartása meghaladja a község erejét, ezért a falu civil szervezetei,  
a faluszépítők, erdőjárók, polgárőrök és nyugdíjasok, valamint az önkormányzat mellett  
a pálhalmai fogvatartottak csoportja is segített a kéthektáros kert rendbetételében. A Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet elítéltjei a tereprendezési munkálatok elvégzésében vettek részt 2009  
májusában és júniusában. 

Mindenszentek és halottak napja alkalmából – az ünnepeket megelőzően – az intézet fogva-
tartottjai rendbe tették a helyi temetőt.

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

A bv. intézet az OBmB „Visszailleszkedés új eséllyel” című pályázatán támogatást nyert  
a „Hősök temetője – bűnmegelőzési, értékteremtő közösségszervezés” című projektjével.  
A Sátoraljaújhely köztemetőjében található Hősök temetőjében 1 540, különböző nemzetiségű 
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