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Priority projects
 The Strategic Development Programme of the Prison Service defines several development 
concepts for the Service, which are only possible to realise within the frames of national level 
projects. Since our regular budget does not allow major investments, we made attempts to 
raise outside funds, mainly through tendering.
 We joined the New Hungary National Development Plan, which draws funds mainly from 
the EU Structural Funds dedicated to Hungary.

Projects under operational programmes of the New Hungary National Development Plan
 Under the State Reform Operational Programme, the Prison Service project titled 
“Organisational development of prison service institutions” (ref. ÁROP-1.2.1-08/B-2008-0001) 
has a budget of HUF 83.4 million. The aim of this project is to review and develop the 
organisational structure, procedures and finances of various institutions in order to create 
more flexible procedures that take outside circumstances into consideration, to improve 
certain problem areas in human resources, and to rationalise finances, where possible.
 Under the Electronic Administration Operational Programme we launched a large scale 
IT development project (ref. EKOP 1.1.6) with a total budget of HUF 1.3 billion. The aim of the 
project is to improve the general IT infrastructure of the Service and to develop special target 
applications that support the legally required everyday service activities. As a result of this 
development, the prison service will have a modern IT system by 2009-2011.
 The Social Renewal Operational Programme supports the project “Laying methodological 
foundations for crime prevention and social reintegration programmes aiming at reinforcing 
social cohesion” (ref. TÁMOP-5.6.2.) in order to build and maintain a closer cooperation between 
employment agencies, justice offices and penitentiary institutions, and thus facilitate the social and 
employment market integration of former prisoners. The project is a series of integration-related 
activities within and without prison walls, targeted mainly at the prisoners in three priority regions: 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl. These prisoners will receive employment market 
information, counselling, skills training, vocational training, and pre-release courses.
 We are preparing and submitting four applications to the Environment and Energy 
Operational Programme (KEOP), concerning the improvement of energy efficiency and the 
use of renewable energy sources.

Local tenders
 In addition to our central fundraising initiatives, our institutions are encouraged to seek 
resources locally. Many institutions applied for and received funds, whether on their own 
or with outside partners, for local initiatives, mainly in the field of social integration. Out of 
the 83 submitted applications 62 were accepted, bringing a total of HUF 311.18 million to our 
institutions. Most of this money was spent on prisoner activities, including education, training 
and work. A smaller proportion was spent on infrastructure development: modernisation of 
buildings, heating, lighting; some staff leisure activities were also funded this way. C
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A BÜnTETéS-VéGREHAJTáS SZERVEZETi EGySéGEi, 
ELéRHETŐSéGEi éS VEZETŐi 

ORGAniSATiOnAL uniTS, COnTACT DETAiLS AnD THE mAnAGEmEnT OF THE 
HunGARiAn PRiSOn SERViCE

Büntetés-végrehajtási intézetek – Prisons

 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

	+36 1 3018100 

 +36 1 3025799

	http://www.bvop.hu

 sajto@bv.gov. hu

Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy 

bv. főtanácsos, országos parancsnok

 6327 Állampuszta 

	+36 78 407860

 +36 78 408351

	apuszta.uk@bv.gov.hu

ujszászi Zoltán bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1886. 
Elhelyezhető létszám: 526 fő
Alaptevékenysége:
• az előzetes letartóztatással, valamint  
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és  
 fogház fokozatú szabadságvesztésével  
 összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok  
 ellátása, továbbá
• jogszabályban meghatározott körben elzárás  
 végrehajtása.

(Established in 1886)
Governor: Col. Zoltán Ujszászi
Operational Capacity: 526
Reception Criteria:  
- Unconvicted prisoners
- Adult male convicted prisoners - 
  strict, medium and light regime
- Custodial sentence

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.

	+36 35 501170

 +36 35 501180

	http://gyarmatbv.dyndns.hu

	bgyarmat.uk@bv.gov.hu

Dr. Budai istván bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1886. 
Elhelyezhető létszám: 321 fő
Alaptevékenysége:
• az előzetes letartóztatással, valamint  
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön  
 és fogház fokozatú szabadságvesztésével  
 összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok  
 ellátása, továbbá 
• jogszabályban meghatározott körben elzárás  
 végrehajtása.

(Established in 1886)
Governor: Col. Dr. István Budai
Operational Capacity: 321
Reception Criteria: 
- Unconvicted prisoners
- Adult male convicted prisoners - strict, medium  
 and light regime 
- Custodial sentence

Csóti András bv. vezérőrnagy

bv. főtanácsos, az országos parancsnok stratégiai 

és koordinációs helyettese

Dömény Sándor bv. vezérőrnagy

bv. főtanácsos, az országos parancsnok 

biztonsági és fogvatartási helyettese

Dr. Tóth László bv. vezérőrnagy

bv. főtanácsos, az országos parancsnok 

gazdasági és informatikai helyettese

Lt. Gen. Dr. Antal Kökényesi 

Director General

maj. Gen. András Csóti 

Deputy Director General, Strategy and 

Coordination

maj. Gen. Sándor Dömény

Deputy Director General, Security and Inmate 

Affairs

maj. Gen. Dr. László Tóth

Deputy Director General, Finance and IT

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Hungarian Prison Service Headquarters

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

államPusztai országos Büntetés-végrehajtási intézet

államPuszta national Prison 

Balassagyarmat strict and medium regime Prison
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	7621 Pécs, Papnövelde u. 7-11.

 +36 72 520100

 +36 72 233481

	pecs.uk@bv.gov.hu

Dékány Zsolt bv. ezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1884. 

Elhelyezhető létszám: 97 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a 

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

A megyei bv. intézettel  azonos címen

Dékány Zsolt bv. ezredes, igazgató

Létesítés ideje: 2006.

Elhelyezhető létszám: 50 fő

Alaptevékenysége: 

• a fiatalkorú férfi és női fogvatartottak

 előzetes letartóztatásával, valamint

• szabadságvesztésével összefüggő büntetés- 

 végrehajtási feladatok ellátása.

Fiatalkorúak regionális Büntetés-végrehajtási intézete (Pécs)

Baranya megyei Büntetés-végrehajtási intézet

(Established in 1884)

Governor:  Col. Zsolt Dékány

Operational Capacity: 97

Reception Criteria: 

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

Baranya county remand Prison

At the same address as the county remand prison

(Established in 2006)

Director: Col. Zsolt Dékány

Operational Capacity: 50

Reception Criteria: 

- Unconvicted prisoners

- Juvenile male and female convicted prisoners

juvenile regional Prison (Pécs)
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	6001 Kecskemét, Mátyási u. 2.

 +36 76 483783

 +36 76 483840

	kecskemet.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. alezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1904. 

Elhelyezhető létszám: 173 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, 

• az elzárással, továbbá

• az anya-gyermek részleggel összefüggő  

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

(Established in 1904)

Governor:  Lt. Col. Dr. Viktor Füzesi

Operational Capacity: 173

Reception Criteria: 

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

- Mother-and-child unit

	6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.

 +36 76 485 900

 +36 76 485300

	kecskemet.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. alezredes, igazgató

Létesítés ideje: 1997.

Elhelyezhető létszám: 30 fő

Alaptevékenysége:

• a fiatalkorú női fogvatartottak,

• a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és  

 Jász-Nagykun-Szolnok megyékben lakó  

 fiatalkorú férfi fogvatartottak előzetes  

 letartóztatásával, valamint  

• szabadságvesztésével összefüggő  

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

(Established in 1997)
Director:  Lt. Col. Dr. Viktor Füzesi
Operational Capacity: 30
Reception Criteria:
- Juvenile female convicted prisoners
- Juvenile male unconvicted prisoners from Bács-Kiskun,  
 Békés, Csongrád and Jász-Nagykun Counties
- Juvenile male convicted prisoners from Bács-Kiskun,  
 Békés, Csongrád and Jász-Nagykun Counties

Fiatalkorúak regionális Büntetés-végrehajtási intézete (kecskemét)

Bács-kiskun megyei Büntetés-végrehajtási intézet

Bács-kiskun county remand Prison

juvenile regional Prison (kecskemét)
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	5701 Gyula, Béke sugárút 38.

 +36 66 362165

 +36 66 562520

	gyula.uk@bv.gov.hu

Arató Ferenc bv. ezredes, 

bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1899.

Elhelyezhető létszám: 86 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

Békés megyei Büntetés-végrehajtási intézet

(Established in 1899)

Governor: Col. Ferenc Arató 

Operational Capacity: 86

Reception Criteria: 

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

Békés county remand Prison
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	3501 Miskolc, Fazekas u. 4.

 +36 46 502640

 +36 46 502373

	miskolc.uk@bv.gov.hu

Joó László bv. ezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1902.

Elhelyezhető létszám: 220 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

(Established in 1902)

Governor:  Col. László Joó

Operational Capacity: 220

Reception Criteria: 

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

	3711 Szirmabesenyő, Miskolci út. 3.

 +36 46 500500

 +36 46 501042

	szbesenyo.uk@bv.gov.hu

Joó László bv. ezredes, igazgató

Létesítés ideje: 2002.

Elhelyezhető létszám: 115 fő

Alaptevékenysége:

• a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Hajdú-Bihar  

 megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és  

 Heves megyében lakó fiatalkorú férfi fogvatartottak  

 szabadságvesztésével, valamint

• a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében eljáró bíróságok  

 rendelkezése alapján fogvatartott fiatalkorú férfiak  

 előzetes letartóztatásával összefüggő büntetés- 

 végrehajtási feladatok ellátása.

(Established in 2002)
Director: Col. László Joó
Operational Capacity:  115
Reception Criteria:  
- Juvenile male unconvicted priosoners from  
 Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs- 
 Szatmár-Bereg and Heves Counties
- Juvenile male convicted prisoners from Borsod- 
 Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg  
 and Heves Counties

Fiatalkorúak regionális Büntetés-végrehajtási intézete (szirmaBesenyő)

Borsod-aBaúj-zemPlén megyei Büntetés-végrehajtási intézet

Borsod-aBaúj-zemPlén county remand Prison

juvenile regional Prison (szirmaBesenyő)
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	1108 Budapest, Kozma u. 13.

 +36 1 432 5900

 +36 1 262 8444

	http://www.budapestifegyhaz.hu

	bfb.uk@bv.gov.hu

Frank Tibor bv. dandártábornok, 

bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1896.

Elhelyezhető létszám: 953 fő 

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön  

 fokozatú szabadságvesztésével, valamint  

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

	2316 Tököl, Ráckevei u. 2-6.

 +36 24 503 100

 +36 24 479 394

	tokol.uk@bv.gov.hu

Tóth Tamás bv. ezredes, 
bv. tanácsos, igazgató

Létesítés éve: 1963.

Elhelyezhető létszám: 807 fő

Alaptevékenysége:

• a fiatalkorú fogvatartottak előzetes letartóztatásával,

• a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével,

• felnőtt korú férfi elítéltek börtön fokozatú  

 szabadságvesztésével,

• jogszabályban meghatározott körben elzárás  

 végrehajtásával, 

• a HIV-fertőzött női és férfi fogvatartottak előzetes  

 letartóztatásával, továbbá

• a HIV-fertőzött női és férfi elítéltek fogház, börtön és  

 fegyház fokozatú szabadságvesztésével összefüggő  

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási intézete

BudaPesti Fegyház és Börtön

(Established in 1896)

Governor: Brig. Gen. Tibor Frank

Operational Capacity: 953

Reception Criteria: 

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners - strict and  

 medium regime 

- Custodial sentence

BudaPest strict and medium regime Prison

(Established in 1963)
Director: Col. Tamás Tóth
Operational Capacity: 807
Reception Criteria:  
- Juvenile unconvicted prisoners 
- Juvenile convicted prisoners
- Adult male convicted prisoners - medium regime 
- Custodial sentence
- Adult male and female unconvicted HIV-infected prisoners 
- Adult male and female convicted HIV-infected prisoners -  
 strict, medium and light regimes

juvenile Prison (tököl)
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	1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11. 

 +36 1 475 5500

 +36 1 302 1860

	http://www.fovarosibv.hu

	fovaros.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1891.

Elhelyezhető létszám: 781

ii. objektum 

1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25-27. 

– Átmenetileg nem üzemel

iii. objektum

	1108 Budapest, Maglódi u. 24.

 +36 1 432 2600

 +36 1 262 2503

Elhelyezhető létszám: 628 fő

Létesítés éve: 2000.

Boglyasovszky Csaba bv. dandártábornok, 

bv. főtanácsos, parancsnok

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a 

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével összefüggő  

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézet

Governor: Brig. Gen. Csaba Boglyasovszky

unit i
(Established in 1891)
Operational Capacity: 781
Reception Criteria:  
- Unconvicted prisoners
- Convicted prisoners

unit ii 
Temporarily 
not operational 

unit iii
(Established in 2000)
Operational Capacity: 628
Reception Criteria:
- Unconvicted prisoners
- Convicted prisoners

BudaPest remand Prison
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	9021 Győr, Jókai u. 18.

 +36 96 312 566

 +36 96 327 043

	gyor.uk@bv.gov.hu

mihály Attila bv. ezredes, 

bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1886.

Elhelyezhető létszám: 158 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

	4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.

 +36 52 526 210

 +36 52 410 604

	debrecen.uk@bv.gov.hu

Gyenge-Bíró istván bv. ezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1895.

Elhelyezhető létszám: 177 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

hajdú-Bihar megyei Büntetés-végrehajtási intézet

győr-moson-soPron megyei Büntetés-végrehajtási intézet

(Established in 1886)

Governor: Col. Attila Mihály

Operational Capacity: 158

Reception Criteria:  

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

győr-moson-soPron county remand Prison

(Established in 1895)

Governor: Col. István Gyenge-Bíró

Operational Capacity: 177

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

hajdú-Bihar county remand Prison
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	3300 Eger, Törvényháza u. 2.

 +36 36 412 722

 +36 36 412 026

	http://www.hmbvi.t-online.hu/index.html 

	eger.uk@bv.gov.hu
Juhász Attila bv. alezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1908
Elhelyezhető létszám: 126 fő 
Alaptevékenysége:
• az előzetes letartóztatással, valamint
• a felnőtt korú női elítéltek börtön fokozatú  
 szabadságvesztésével,
• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  
 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  
 feladatok ellátása.

(Established in 1908)
Governor: Lt. Col. Attila Juhász
Operational Capacity: 126
Reception Criteria:
- Unconvicted prisoners
- Adult female convicted prisoners - medium  
 regime 
- Convicted prisoners
- Custodial sentence

	5001 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a.

 +36 56 512 750

 +36 56 511 087

	szolnok.uk@bv.gov.hu

Hafenscher Csaba Zoltán bv. alezredes, 

parancsnok

Létesítés éve: 1902.

Elhelyezhető létszám: 140 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a 

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

(Established in 1902)

Governor: Lt. Col. Csaba Zoltán Hafenscher

Operational Capacity: 140

Reception Criteria: 

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

jász-nagykun-szolnok megyei Büntetés-végrehajtási intézet

heves megyei Büntetés-végrehajtási intézet

heves county remand Prison

jász-nagykun county remand Prison
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	6301 Kalocsa, István király u. 26.
 +36 78 467 930
 +36 78 467 653
	kalocsa.uk@bv.gov.hu
Dr. Tanács Eszter Tímea bv. alezredes,  
mb. parancsnok

Létesítés éve: 1950. 
Elhelyezhető létszám: 240 fő
Alaptevékenysége:
• az előzetes letartóztatással, valamint
• a felnőtt korú női elítéltek fegyház és börtön fokozatú  
 szabadságvesztésével,
• a női elítéltek életfogytig tartó szabadságvesztésével, 
• a gyógyító nevelő csoportba helyezett női elítéltek  
 szabadságvesztésével, 
• a férfi elítéltek börtönfokozatú szabadságvesztésével  
 összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása,  
 továbbá
• jogszabályban meghatározott körben elzárás  
 végrehajtása.

kalocsai Fegyház és Börtön

(Established in 1950)
Acting Governor: Lt. Col. Dr. Eszter Tímea Tanács
Operational Capacity: 240
Reception Criteria:
- Unconvicted prisoners
- Adult female convicted prisoners - strict and  
 medium regime 
- Adult female lifers
- Mentally-ill female convicted prisoners
- Adult male convicted prisoners - medium regime 
- Custodial sentence

kalocsa strict and medium regime Prison
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	2741 Baracska-Annamajor

 +36 22 454 023

 +36 22 454 066

	http://www.kdobvi.hu

	baracska.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1953.

Elhelyezhető létszám: 762 fő

	8003 Székesfehérvár, Szegfű Gy. u. 2.

 +36 22 515 214

 +36 22 314 159

	fehervar.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1902.

Elhelyezhető létszám: 127 fő

Cséri Zoltán bv. ezredes, parancsnok

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és  

 fogház fokozatú szabadságvesztésével,

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

Governor:  Col. Zoltán Cséri 

unit Baracska

(Established in 1953)

Operational Capacity: 762

unit Székesfehérvár 

(Established in 1902)

Operational Capacity: 127

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners - 

 strict, medium and light regime  

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

közéP-dunántúli országos Büntetés-végrehajtási intézet

middle-transdanuBium national Prison
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	2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

 +36 27 620 400

 +36 27 620 442

	http://marianosztrabv.hu

	nosztra.uk@bv.gov.hu

Biczó László bv. dandártábornok,  

bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1858.

Elhelyezhető létszám: 444 fő 

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint 

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön  

 fokozatú szabadságvesztésével összefüggő  

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása, továbbá

• jogszabályban meghatározott körben elzárás  

 végrehajtása.

	2407 Dunaújváros-Pálhalma

 +36 25 531 100

 +36 25 410 513

	palhalma.uk@bv.gov.hu

Schmehl János bv. dandártábornok, 

parancsnok

Létesítés éve: 1951. 

Elhelyezhető létszám: 1161 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és  

 fogház fokozatú szabadságvesztésével,

• a női elítéltek börtön és fogház fokozatú  

 szabadságvesztésével, továbbá

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

Pálhalmai országos Büntetés-végrehajtási intézet

márianosztrai Fegyház és Börtön

(Established in 1858)
Governor:  Brig. Gen. László Biczó
Operational Capacity:  444
Reception Criteria:
- Unconvicted prisoners
- Adult male convicted prisoners - strict and  
 medium regime 
- Custodial sentence

márianosztra strict and medium regime Prison

(Established in 1951)
Governor:  Brig. Gen. János Schmehl
Operational Capacity: 1161
Reception Criteria:
- Unconvicted prisoners
- Adult male convicted prisoners - strict, medium  
 and light regime  
- Adult female convicted prisoners - medium  
 and strict regime 
- Custodial sentence

Pálhalma national Prison
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	3981 Sátoraljaújhely, Kazinczy út. 35.

 +36 47 523 560

 +36 47 324 360

	saujhely.uk@bv.gov.hu

Rózsahegyi Tamás bv. alezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1900. 

Elhelyezhető létszám: 263 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön  

 fokozatú szabadságvesztésével összefüggő  

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása,  

 továbbá

• jogszabályban meghatározott körben elzárás  

 végrehajtása.

(Established in 1900)

Governor: Lt. Col. Tamás Rózsahegyi

Operational Capacity: 263

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners - strict and  

 medium regime 

- Custodial sentence

	7401 Kaposvár, Kossuth L. u. 19.

 +36 82 529 760

 +36 82 412 148

	kaposvar.uk@bv.gov.hu

nagy istván bv. ezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1905. 

Elhelyezhető létszám: 129 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

(Established in 1905)

Governor:  Col. István Nagy

Operational Capacity: 129

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

somogy megyei Büntetés-végrehajtási intézet

sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

sátoraljaújhely strict and medium regime Prison

somogy county remand Prison
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	9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.

 +36 99 511 530

 +36 99 511 792

	http://www.bvsk.hu

	sopron.uk@bv.gov.hu

Dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, 

bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1886. 

Elhelyezhető létszám: 492 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön  

 fokozatú szabadságvesztésével összefüggő  

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása, továbbá

• jogszabályban meghatározott körben elzárás  

 végrehajtása.

	4401 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.

 +36 42 411 400

 +36 42 400 952

	nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu

mészáros László bv. ezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1891. 

Elhelyezhető létszám: 142 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

szaBolcs-szatmár-Bereg megyei Büntetés-végrehajtási intézet

soPronkőhidai Fegyház és Börtön

(Established in 1886)

Governor: Brig. Gen. Dr. Zoltán Pantali

Operational Capacity: 492

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners - strict and  

 medium regime 

- Custodial sentence

soPronkőhida strict and medium regime Prison

(Established in 1891)

Governor:  Col. László Mészáros

Operational Capacity: 142

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

szaBolcs-szatmár-Bereg county remand Prison
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	6724 Szeged, Mars tér 13.
 +36 62 554 970
 +36 62 622 082
	http://csillagborton.hu
	szeged.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1884.
Elhelyezhető létszám: 1100 fő 
Alaptevékenysége:
• az előzetes letartóztatással, valamint
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön  
 fokozatú szabadságvesztésével,
• a férfi elítéltek életfogytig tartó  
 szabadságvesztésével, továbbá
• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  
 feladatok ellátása.

ii. objektum
	6728 Szeged Dorozsmai út. 25-27.
 +36 62 554 860
 +36 62 622 023

iii. objektum
	6750 Algyő-Nagyfa
 +36 62 620 800
 +36 62 624 014
	nagyfa.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1990. 
Elhelyezhető létszám: 391 fő
Alaptevékenysége:
• az előzetes letartóztatással, valamint
• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és  
 fogház fokozatú szabadságvesztésével,
• az egészségügyi utókezelésre szoruló  
 fogvatartottak ellátásával összefüggő büntetés- 
 végrehajtási feladatok ellátása, továbbá
• jogszabályban meghatározott körben elzárás  
 végrehajtása.

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

szegedi Fegyház és Börtön

(Established in 1884)

Governor:  Brig. Gen. Dr. Pál Kiszely

Operational Capacity: 1100

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners - strict and  

 medium regime 

- Adult male lifers

- Custodial sentence

unit Algyő-nagyfa

(Established in 1990)

Operational Capacity: 391 

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners - strict, 

 medium and light regime 

- Medical after-care for prisoners

- Custodial sentence

szeged strict and medium regime Prison
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	9700 Szombathely, Söptei út külső

 +36 94 516 714

 +36 94 324 089

	szombathely.uk@bv.gov.hu

Csitke Sándor bv. ezredes, parancsnok

Létesítés ideje: 2008.

Elhelyezhető létszám: 800 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással,valamint

• az elzárással,

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és  

 börtön – kivételesen fogház – fokozatú  

 szabadságvesztésével összefüggő büntetés- 

 végrehajtási feladatok ellátása.

	4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.

 +36 42 524 900

 +36 42 401 690

	tiszalok.uk@bv.gov.hu

Tikász Sándor bv. ezredes, parancsnok

Létesítés ideje: 2007.

Elhelyezhető létszám: 700 fő

Alaptevékenysége:

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és  

 fogház fokozatú szabadságvesztésével, továbbá

• jogszabályban meghatározott körben az  

 elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

tiszalöki országos Büntetés-végrehajtási intézet

szomBathelyi országos Büntetés-végrehajtási intézet

(Established in 2008)

Governor: Col. Sándor Csitke

Operational Capacity: 800

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners - strict,  

 medium and (as an exception) light regime 

- Custodial sentence

szomBathely national Prison

(Established in 2007)

Governor: Col. Sándor Tikász

Operational Capacity: 700

Reception Criteria: 

- Adult male convicted prisoners - strict, medium  

 and light regime 

- Custodial sentence

tiszalök national Prison
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	7100 Szekszárd, Béla tér 4.

 +36 74 505 830

 +36 74 528 150

	szekszard.uk@bv.gov.hu

Balázs Péter bv. ezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1895. 

Elhelyezhető létszám: 97 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

(Established in 1895)

Governor:  Col. Péter Balázs

Operational Capacity: 97

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

	2600 Vác, Köztársaság u. 62-64.

 +36 27 620 300

 +36 27 620 361

	vac.uk@bv.gov.hu

Vatai Gyula bv. ezredes, 

bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1855. 

Elhelyezhető létszám: 522 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint

• a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön 

 fokozatú szabadságvesztésével összefüggő 

 büntetés-végrehajtási feladatok ellátása, 

 továbbá

• jogszabályban meghatározott körben elzárás 

 végrehajtása.

(Established in 1855)

Governor:  Col. Gyula Vatai

Operational Capacity:  522

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Adult male convicted prisoners- strict and  

 medium regime 

- Custodial sentence

váci Fegyház és Börtön

tolna megyei Büntetés-végrehajtási intézet

tolna county remand Prison

vác strict and medium regime Prison
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	8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12. 

 +36 88 591 570

 +36 88 620 536

	veszprem.uk@bv.gov.hu

németh éva bv. ezredes, parancsnok

Létesítés éve: 1858. 

Elhelyezhető létszám: 198 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a 

• biztonsági és egyéb fontos okból elhe lyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

	8901 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.

 +36 92 313 433

 +36 92 313 434

	zalaeg.uk@bv.gov.hu

Simon Attila bv. ezredes,  

bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1909.

Elhelyezhető létszám: 85 fő

Alaptevékenysége:

• az előzetes letartóztatással, valamint a 

• biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

 elítéltek szabadságvesztésével, továbbá

• az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási  

 feladatok ellátása.

zala megyei Büntetés-végrehajtási intézet

veszPrém megyei Büntetés-végrehajtási intézet

(Established in 1858)

Governor:  Col. Éva Németh

Operational Capacity: 198

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

veszPrém county remand Prison

(Established in 1909)

Governor:  Col. Attila Simon

Operational Capacity:  85

Reception Criteria:

- Unconvicted prisoners

- Convicted prisoners

- Custodial sentence

zala county remand Prison
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	1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. 

 +36 1 261 7011

 +36 1 431 0180

	http://web.t-online.hu/bvok

	oktatasi.uk@bv.gov.hu

Dr. Zakhar Tibor bv. alezredes, igazgató

Létesítés éve: 1996.

Alaptevékenysége:

A büntetés-végrehajtási szervek személyi 

állománya alap- és középfokú szakmai 

oktatása, szakképzése, továbbképzése, szakmai 

vizsgáztatása.

(Established in 1996)

Director: Lt. Col. Dr. Tibor Zakhar

main profile: 

- basic and advanced level professional training

- further education

- examination of prison staff

	1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

      +36 1 392 3526

	bv@rtf.hu

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, 

bv. főtanácsos, tanszékvezető, egyetemi tanár

Létesítés éve: 1972

Alaptevékenysége:

A büntetés-végrehajtási szervezet meghatározott 

szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő 

munkakörei betöltéséhez szükséges szakmai 

képzést biztosítja.

Head of Department: 

Col. Prof. Dr. Péter Ruzsonyi Ph.D.

(Established in 1972 )

main profile: 

• provide BA level education in Penitentiary  

 Studies

rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási tanszék

Büntetés-végrehajtási szervezet oktatási közPontja

training centre oF the Prison service

Police college, Penitentiary dePartment
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	2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.

 +36 26 347 655

 +36 26 347 677

	pilis.uk@bv.gov.hu

	http://www.bvsztrk.hu

	7275 Igal, Gábor u. 6.

  +36 82 372 316

 +36 82 573 035

	igal.uk@bv.gov.hu

Szabó Zoltán bv. ezredes,  

bv. főtanácsos, igazgató

Létesítés éve: 1988.

Alaptevékenysége:

A büntetés-végrehajtási szervezet személyi 

állománya

 • továbbképzésének, valamint

 • orvosi rehabilitációjának, illetve rekreációjának  

  biztosítása a foglalkozás-egészségügyi  

  szolgáltatás keretében.

Büntetés-végrehajtási szervezet továBBkéPzési és rehaBilitációs közPont
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	2313 Tököl, Ráckevei u. 6.
 +36 24 503 158
 +36 24 489 798
	korhaz.uk@bv.gov.hu
Dr. Torma Albert bv. orvos alezredes, 
bv. főtanácsos, főigazgató főorvos

Létesítés éve: 1961.
Alaptevékenysége:
• a büntetés-végrehajtási intézetekből beutalt beteg  
 fogvatartottak, valamint Budapest és Pest megye  
 területéről orvosi kivizsgálás, megfigyelés és –  
 terhesség-megszakítás kivételével – műtét céljából  
 a rendőrségi fogdán elhelyezett előzetes  
 letartóztatottak egészségügyi ellátása,
• a büntetés-végrehajtás szervezetén belül a  
 fogvatartottak egészségügyi alapellátásának,  
 valamint a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási  
 Intézet krónikus utókezelő részlegének szakmai  
 felügyelete, továbbá
• a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága  
 által megállapított keret terhére a nagy értékű orvosi  
 műszerek és egészségügyi fogyóanyagok beszerzése.

(Established in 1961)
Director:  Lt. Col. Dr. Albert Torma
main profile: 
• healthcare treatment of sick prisoners 
• medical check, observation and operation of  
 unconvicted prisoners from Budapest, Pest  
 County and police custody 
• professional supervision of general healthcare  
 treatment of prisoners
• procurement of medical tools and substances

	1108 Budapest, Kozma u. 13.

 +36 1 264 2662

 +36 1 264 2627

	imei.uk@bv.gov.hu

Dr. Antal Albert Ph.D, főigazgató főorvos

Létesítés éve: 1896.

Alaptevékenysége:

• a büntetés-végrehajtási intézetekben  

 fogvatartottak ideg- és elmegyógyászati  

 ellátása,

• a kényszergyógykezelésre, az ideiglenes  

 kényszergyógykezelésre utalt betegek  

 és a szabadságvesztés végrehajtása alatt  

 elmebeteggé vált elítéltek gyógykezelése.

(Established in 1896)
Director:  Dr. Albert Antal Ph.D.
main profile: 
- neurological and mental treatment of prisoners  
- treatment of prisoner sentenced to compulsory  
 therapy and temporary compulsory therapy,  
 treatment of prisoners with mental disorder 

igazságügyi megFigyelő és elmegyógyító intézet

Büntetés-végrehajtás közPonti kórház

central hosPital oF the Prison service

Forensic Psychiatric mental institution

(Established in 1988)

Director:  Col. Zoltán Szabó

main profile: 

• further education for staff

• staff rehabilitation 

• recreation of staff

Further training and conFerence centre  
oF the Prison service (Pilisszentkereszt/igal)
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	3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 

    +36 47 322 721

	http://www.abrand.atw.hu

	abrand@t-online.hu

Kocsi Zoltán bv. alezredes, 

ügyvezető igazgató

Létesítés éve:1994.

Alaptevékenysége:

• konfekcionált textiláru gyártása 

• munkaruházat, felső- és alsóruházat gyártása

• textil nagy- és kiskereskedelem

	6327 Állampuszta 1.
 +36 78 407 877
 +36 78 807 890
	http://www.allampusztaikft.hu
	aptakft@t-online.hu
Schneider Gyula ny. bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.
Alaptevékenysége:
• gabonafélék, zöldség-, dísznövénytermelés
• gyümölcs, fűszernövény termelése
• állattenyésztés
• húsfeldolgozás, - tartósítás
• gyümölcs, zöldségfeldolgozás
• vadgazdálkodás
• erdőgazdálkodási termék-előállítás
• húsfeldolgozás, - tartósítás
• zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

államPusztai mezőgazdasági és kereskedelmi kFt.

áBránd-ágynemŰ FehérnemŰgyártó és Forgalmazó kFt.

(Established in 1994)

managing director: Lt. Col. Zoltán Kocsi

main Profile: 

- textile manufacturing

- uniform, overclothes and undergarment 

 manufacturing 

- textile trade

áBránd-ágynemŰ ltd. 

(Established in 1994)
managing director:     
Col. Gyula Schneider
main Profile: 
- cereal production
- vegetable growing for processing
- fruits and herb production
- neat, goat, sheep and horse farming
- poultry farming
- cultivation
- meet production

államPuszta ltd. 
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	2471 Baracska, Annamajor 1.
 +36 22 454 099
 +36 22 454 172
	http://www.annamajor.hu
	annamajor@t-online.hu
Hirják András Péter bv. alezredes, 
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
• gabonafélék, zöldség-, dísznövénytermelés
• gyümölcs, fűszernövény termelése
• állattenyésztés
• húsfeldolgozás, - tartósítás
• gyümölcs, zöldségfeldolgozás
• vadgazdálkodás
• erdőgazdálkodási termék-előállítás
• húsfeldolgozás, - tartósítás
• zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
• halfeldolgozás
• nyersolaj gyártása
• tejtermék gyártása
• kenyér, tésztafélék gyártása

(Established in 1994)
managing director: Lt. Col. András Hirják 

main Profile: 
- cereal production
- vegetable growing for processing
- fruits and herb production
- neat, goat, sheep and horse farming
- poultry farming
- cultivation
- meat production
- dairy production
- bread and pastry production etc.

annamajori mezőgazdasági és kereskedelmi kFt.

annamajor ltd. 

	1108 Budapest, Kozma u. 13.

 +36 1 261 3961

 +36 1 261 1874

	http://www.bufa.hu

	info@bufa.hu

Bódis Sándor, ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994. 

Alaptevékenysége:

• irodabútor gyártása

• sportszergyártás

• fűrészáru-gyártás 

• épületasztalos-ipari termék gyártása

• fatömegcikk gyártása

BuFa BudaPesti FaiPari termelő és kereskedelmi kFt.

(Established in 1994)

managing director: Sándor Bódis

main Profile: 

- office furniture manufacturing

- sports equipment manufacturing

- timber manufacturing

- wood article manufacturing

BuFa ltd. 
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	2600 Vác, Barabás Miklós u.1.

 +36 27 501 575

 +36 27 501 576

	http://www.dunamix.hu

	titkarsag@dunamix.hu

Dr. Kővári Zoltán bv. alezredes, 

ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:

• nyomdai tevékenység 

• fatömegcikk gyártása

• könyvkötés

• nyomdai előkészítő tevékenység

• fémmegmunkálás

• sportszergyártás

• csomagolás

duna-miX iPari kereskedelmi szolgáltató kFt.

(Established in 1994)

managing director: Lt. Col. Dr. Zoltán Kővári 

main Profile: 

- pressing

- bookbinding

- typographic preparation 

- packaging

duna-miX ltd. 
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	2316 Tököl, Ráckevei út 6.

 +36 24 531 845

 +36 24 531 846

	http://www.dunapapir.hu

	dunapapir@invitel.hu

Fogarasi László bv. alezredes, 

ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:

• háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

• papírgyártás

• egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

• könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

• csomagolás

(Established in 1994)

managing director: Lt. Col. László Fogarasi

main Profile: 

- household and hygienic paper manufacturing

- paper manufacturing

- book, newspaper  and paper retail

	6300 Kalocsa, Szent István király u.26.

 +36 78 563 630

 +36 78 563 641

	http://www.freeweb.hu/konfekci

	konfekci@t-online.hu

Tollas József, ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994. 

Alaptevékenysége:

• munkaruházat gyártása

• felső- és alsóruházat gyártása

• ruha-, lábbeli-, textil nagy- és kiskereskedelem

	2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. 

 +36 35 501 279

 +36 35 501 278

	http://www.ipolycipo.hu

	ipoly@ipolycipo.hu

nemszilaj Sándor bv. ezredes, 

ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994. 

Alaptevékenysége:

• lábbeli gyártás 

• ruha-, lábbeli-nagykereskedelem

(Established in 1994)

managing director: József Tollas

main Profile: 

- uniform manufacturing 

- overclothes manufacturing

- undergarment manufacturing 

- textile trade

kalocsai konFekcióiPari termelő és kereskedelmi kFt.

iPoly ciPőgyár termelő és szolgáltató kFt.

duna PaPír termelő kereskedelmi és szolgáltató kFt.

DunA-PAPíR LTD. kalocsa ltd.

(Established in 1994)

managing director:   

Col. Sándor Nemszilaj

main Profile: 

- footwear manufacturing

- clothing and footwear trade

iPOLy LTD. 
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	6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
 +36 62 426 679
 +36 62 426 616
	http://invitel.hu/nagyfalkft
	inform.nagyfalkft@vnet.hu
Borsi János bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994. 
Alaptevékenysége:
• gabonafélék, zöldség-, dísznövénytermelés
• gyümölcs, fűszernövény termelése
• állattenyésztés
• húsfeldolgozás, - tartósítás
• gyümölcs, zöldségfeldolgozás
• malomipari termék gyártása
• épületasztalos-ipari termék gyártása
• fatömegcikk gyártása
• parafa-, fonott áru gyártása

	2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

 +36 27 370 005

 +36 27 370 014

	http://invitel.hu/nostra

	nostra.kft@invitel.hu

Gálfi Lajos bv. ezredes, 

ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:

• seprű - és kefegyártás

• tároló fatermék gyártása

• fatömegcikk gyártás

• egyéb kerámiatermék gyártása

• fémszerkezet gyártása

• sportszergyártás

nostra vegyesiPari kereskedelmi és szolgáltató kFt.

nagyFa-alFöld mezőgazdasági és vegyesiPari kFt.

(Established in 1994)
managing director: Col. János Borsi 
main Profile: 
- cereal production
- vegetable growing for processing
- fruits and herb production
- neat, goat, sheep and horse farming
- poultry farming
- cultivation
- meat production
- bread and pastry production etc.

nagyFa-alFöld ltd. 

(Established in 1994)
managing director:    
Col. Lajos Gálfi
main Profile: 
- broom- and brush production 
- wood products manufacturing
- ceramic manufacturing
- metal products manufacturing
- sports equipment production

nostra ltd. 
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	2407 Dunaújváros-Pálhalma
 +36 25 286-514, +36 25 531 100
 +36 25 285 929
	http://www.agrospec.hu
	p@agrospec.hu
Hetyei Gábor bv. alezredes, 
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.
Alaptevékenysége:
• gabonafélék, zöldség-, dísznövénytermelés
• gyümölcs, fűszernövény termelése
• állattenyésztés
• húsfeldolgozás, - tartósítás
• gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
• vadgazdálkodás
• erdőgazdálkodási termék-előállítás
• húsfeldolgozás, -tartósítás
• fém épületelem gyártása
• fűtési kazán, radiátor gyártása

(Established in 1994)
managing director: Lt. Col. Gábor Hetyei
main Profile: 
- cereal production
- vegetable growing for processing
- fruits and herb production
- neat, goat, sheep and horse breeding
- poultry breeding
- cultivation
- meet production
- forestry etc.

	9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.

 +36 99 511 246

 +36 99 311 728

	http://www.webpole.hu/skiparikft

	skipari@skiparikft.t-online.hu

Farkas György 

ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:

• konfekcionált textiláru gyártása

• pamutszövés

• munkaruházat gyártása

• felső- és alsóruházat gyártása

• textil-, szőrmemosás,- tisztítás

• textil-nagykereskedelem

(Established in 1994)
managing director: György Farkas
main Profile: 
- textile production
- cotton goods production
- uniform manufacturing
- overclothes manufacturing
- undergarment manufacturing 
- accessories manufacturing
- textile trade

soPronkőhidai szövő és ruhaiPari kFt.

Pálhalmai agrosPeciál mezőgazdasági termelő, értékesítő és szolgáltató kFt.

Pálhalma agrosPeciál ltd. 

soPronkőhida ltd. 
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	3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út. 35.
 +36 47 523 560 # 105-2299, 
 +36 47 523 563
	saujhely.uk@bv.gov.hu
Fenntartója: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Létesítés éve: 2006.
(Established in 2006)
Maintained by the Sátoraljaújhely Strict and 
Medium Regime Prison

	1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

 +36 1 301 8436, +36 1 353 2919

	csernyanszkylajos@t-online.hu

Ügyvezető elnök: Dr. Csernyánszky Lajos

(Established in 1991)

Chairman: Dr. Lajos Csernyánszky

magyar Büntetés-végrehajtás múzeumi kiállítóhelye

museum oF the hungarian Prison service

“segítő kezek” charity Foundation oF the 
hungarian Prison service

	1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

 +36 1 301 8100

	http://www.bvdosz.hu 

	admin@bvdosz.hu

Elnök: Csurel János

(Established in 1989)

Chairman:  János Csurel

	1108 Budapest, Venyige u. 1-3.
 +36 1 432 2668 
Ingyenes jogsegély vonal: +36 70 339 2798
 +36 1 262 2670
	http://www.fbszosz.hu
	iroda@fbvszosz.hu
Elnök: Fabók Ferenc
(Established in 2006)
Chairman:  Ferenc Fabók

Független Büntetés-végrehajtási szakszervezetek országos szövetsége (FBvszosz)

Büntetés-végrehajtási dolgozók országos szakszervezete (Bvdosz)

national trade union oF the hungarian 
Prison service

indePendent national trade union oF the 
hungarian Prison service

segítő kezek Bvd alaPítvány




