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A büntetés-végrehajtás évkönyve immár tizen-
kettedik alkalommal jelenik meg. A kiadvány-
sorozat a tájékozódás nélkülözhetetlen eszkö-
zévé vált azok számára, akik érdeklődnek a bv.  
tevékenysége iránt. Remélem, hogy idei Év-
könyvünk továbbra is jól szolgálja a szervezet 
szerteágazó munkájának megismerését.
 A büntetés-végrehajtási szervezet legjel-
lemzőbb feladatát tekintve, az igazságszolgál-
tatási rendszer részeként a szabadságvesztés- 
büntetések és az előzetes letartóztatás jogsze-
rű végrehajtásával, a társadalom közrendjének 
fenntartásában működik közre. Ezt a komoly fe-
lelősséget követelő, elkötelezettséget kívánó 
munkát közel 8 000 ember végzi, az intézmény-
rendszer sajátosságai miatt gyakran nehéz kö-
rülmények között.
 Előszavamban csak a tavalyi év legfontosabb jellemzőit említem, az Évkönyv egyes fejeze-
tei részletesen bemutatják a szakterületek munkáját.
 Szervezetünk 2009-ben is végrehajtotta a jogszabályok által meghatározott és a küldeté-
sében megfogalmazott feladatait, a fogvatartás törvényessége, rendje és biztonsága alapve-
tően megfelelt a társadalmi elvárásoknak. 
 A köznyugalmat megzavaró, kiemelt súlyú rendkívüli esemény nem történt a tavalyi  
évben. A biztonsági helyzet stabilitása annak a tükrében különösen figyelemre méltó  
eredmény, hogy a fogvatartotti népesség létszáma, ezen belül az előzetes letartóztatottak  
aránya jelentős mértékben nőtt.
 A fogvatartottakkal kapcsolatos tevékenységet meghatározta az európai szemléletű, 
emberséges bánásmód és a bűnismétlés valószínűségének csökkentését előtérbe helyező 
szakmai szemlélet. Az oktatást, képzést, szakképzést, a munkáltatást és a foglalkoztatás egyéb 
formáit a fogvatartottak társadalomba történő sikeres visszailleszkedésének legfontosabb 
eszközének tekintettük munkavégzésünk során.
 Munkánk alapját a személyi állomány elhivatottsága, képzettsége, erkölcsi tartása 
képezi. Elmondhatjuk, hogy a szolgálatellátás szakmai minősége megfelelt az elvárásoknak.  
Nagy eredményként könyvelhetjük el, hogy a személyi állomány fluktuációja csökkent a tavalyi 
évben, és előrelépés történt a képzési rendszerünk fejlesztésében is.
 A 2009. év gazdálkodásáról összességében megállapítható, hogy az sok tekintetben külön-
bözött az elmúlt évekétől. A gazdasági válság hatása a költségvetésünkben is érzékelhető volt,  
a folyamatos működést nagy részben a belső tartalékok feltárása és felhasználása tette lehetővé. 
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The Prison Service Yearbook is now published for the twelfth time. This series of publications has 
become indispensable to anyone interested in the work of the Hungarian Prison Service. I hope 
that this book will continue to allow sufficient insight into the broad scope of our activities.
 The main function of the Prison Service is to act as part of the country’s justice system by 
enforcing incarceration sentences and pre-trial detention in a lawful and safe way, thus con-
tributing to maintain public law and order. This responsible and dedicated task requires almost 
8 000 people to perform their duties, who at times work under very difficult conditions, as a 
result of the special nature of our institutions.
 In 2009 our organisation completed all of its legally required tasks. Our mission is to ensure the 
legality of incarceration, maintain order and discipline, and provide safety for prisoners, which were 
all achieved in order to meet the expectations of the society. Our approach to prisoners is based on 
human treatment according to the European standards, and the professional concept emphasising 
the prevention of recidivism. We focus on training, education, vocational training, employment and 
other activities as tools facilitating the successful reintegration of prisoners into society.
 The dedication, professionalism and high ethical standards of our staff are our main asset. 
We can say that the quality of the work we carried out during the year met all professional 
standards. Our great achievements last year were reducing fluctuation in staff headcount, and 
developing the staff training system. 
 The economic crisis took its toll on our budget; we only managed to maintain regular 
operation by exploiting our hidden resources.
 We were able to develop our system by focusing on the execution of our Strategic Develop-
ment Programme, by using our hidden resources and by raising funds through tenders. 
 The non-governmental organisations we are in contact with had more opportunities to 
learn about the special nature of correctional work, which led to a more effective cooperation. 
The benefit of these relationships was obvious in 2009, since many of our institutions won 
tender money in partnership with NGOs. Most of these funds were used for prisoner activities, 
such as education, training or employment.
 The churches we are in contact with contributed greatly to the social integration of prisoners 
by offering moral support. The work of prison pastors remains essential in the life of our institutions.
 The Prison Service is only able to succeed to achieve its aims with the support of partner 
organisations. In 2009 the police, the courts and other partner organisations supported us in 
our work in many ways. In particular, prosecution organisations did not only supervise our ac-
tivity for legal compliance, but offered us valuable statements and opinions, thus supporting 
our everyday work with useful legal and technical advice.
 Dear Reader, I offer you this book with hopes for being able to give you a full overview of 
our complex activities.

Budapest, April 2010 Lt. Gen. Dr. Antal Kökényesi 
Director General

 Nagy hangsúlyt kapott a fejlesztés, a 2008-ban jóváhagyott „Felelősen, felkészülten” 
program időarányos teljesítése. A gazdasági válság kedvezőtlen hatásai ellenére több 
területen, elsősorban a – már említett – belső tartalékok feltárásával és külső, pályázati források 
bevonásával jelentős eredményeket sikerült elérnünk. Említésre érdemes, hogy európai 
uniós forrásból megkezdődött a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, megteremtődtek  
a feltételei egy átfogó informatikai fejlesztésnek, költségvetési forrásból pedig lehetőségünk 
nyílt a gépjárműpark jelentős mérvű korszerűsítésére.
 A büntetés-végrehajtással kapcsolatba került civil szervezetek jobban megismerték 
szakmai munkánk sajátosságait, megkönnyítve ezzel a közös tevékenységet. Ez a pályázatok 
terén is megmutatkozott, 2009-ben az intézetek és külső partnereik jelentős összegű pályázati 
forrást nyertek el. Az összeg jelentős része fogvatartotti foglalkoztatásra, ezen belül oktatásra, 
képzésre, munkáltatásra fordítódott.
 A fogvatartottak lelki gondozása és reintegrációjának segítése terén kifejtett munkájukkal  
az egyházak nagyban hozzájárultak ez irányú törekvéseink megvalósulásához. A börtön-
lelkészek szolgálata továbbra is hangsúlyos szerepet tölt be az intézetek életében.
 A büntetés-végrehajtási szervezet feladatai végrehajtásában csak akkor lehet sikeres, ha 
kellő támogatást kap a társszervek részéről. 2009-ben mind a rendőrség, mind a bíróságok 
és más együttműködő szervek hatékonyan segítették tevékenységünket. Kiemelendő, hogy 
az ügyészi szervek azon túl, hogy felügyelték munkánk törvényességét, állásfoglalásaikkal, 
véleményükkel jogi-szakmai szempontból is nagy segítséget nyújtottak a napi feladatok 
szakszerű ellátásában.
 Tisztelt Olvasók! Forgassák jó szívvel kiadványunkat, amely – reményeim szerint – átfogó 
képet nyújt a bv. szervezet összetett feladatrendszeréről.

Budapest, 2010. április Dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, bv. főtanácsos,

országos parancsnok

FOREWORD
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SZEméLyi áLLOmány

A magas színvonalú feladatellátást a jól képzett, felkészült és elkötelezett személyi állomány 
garantálja. A büntetés-végrehajtási szervezet jelentős erőfeszítéseket tesz tagjainak oktatása, 
képzése, illetve a szociális gondoskodás terén. Bár 2009-ben nem bővült az állomány létszá-
ma, a személyzet megerősítésére nyílt lehetőség a megújult képzési rendszer bevezetésével, 
amellyel új alapokra helyeztük munkatársaink alapfokú oktatását. 
 A személyi állományra vonatkozó szabályozás egy kiemelt ponton módosult. A 2009. évi 
CXLI. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) módosításáról rendelkezett. A módosítást az állománymegtar-
tó-képesség és a foglalkoztatás-biztonság növelésére, valamint a további munkaügyi jogvi-
ták megelőzésére irányuló jogalkotói szándék indította el, azonban a változtatások egy részét  
az időközben kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzet tette szükségessé.
 A személyi állomány engedélyezett létszáma 8 236 státusz volt 2009-ben. Ehhez képest  

–  elsősorban forráshiány miatt – a december 31-ei létszám 7 786 fő, a feltöltöttség 94,71 %-os 
volt, amely a 2008. évi arányhoz viszonyítva másfél %-ot csökkent. Pozitív tapaszta-
lat, hogy a próbaidő alatti és a közös megegyezéssel történt távozások száma jelen-
tősen mérséklődött, erősödött a szervezet állománymegtartó képessége, ugyanakkor  
a létszámgazdálkodást továbbra is kedvezőtlenül befolyásolja a más fegyveres szervhez,  
főként a rendőrséghez történő áthelyezések számának növekedése. 

 A 2009-es évben a személyi állomány 6,3%-a követett el fegyelemsértést (2008-ban 5,8%), 
míg a bűncselekményt elkövető állományi tagok aránya 2008-hoz képest nem emelkedett, 
alig haladja meg az 1%-ot.

Oktatás-képzés
 A személyi állomány új tagjainak korábban kibővített szaktanfolyami képzése, amely 14 he-
tes alapozó képzés keretében történik, még egy „nulladik”, a beiskolázó intézetben gyakorlati 
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ismeretek megszerzése céljából eltöltött, to-
vábbi héttel hosszabbodott meg. Ebben a kép- 
zési formában az év folyamán 265 fő szerzett 
oklevelet. 
 A középfokú szaktanfolyamot 203 fő, a felső- 
fokút 252 fő végezte el. A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási Központjában októbertől is-
mét elindult a büntetés-végrehajtási felügyelő 
OKJ-s szakképzés, 15 fő részvételével.
 A Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Igazga-
tási Szakának büntetés-végrehajtási szakirányán 
a 12 fő végzős nappali tagozatos hallgatóból 5 fő,
a két levelező tagozatos hallgatóból egy fő szerzett főiskolai diplomát, és került tiszti beosztásba.

Új, speciális képzések
 Két, országos szintű képzés – a „Bevezetés a mediációba” című alapképzés és a „Medi-
átorképzés a büntetés-végrehajtás intézményeiben” elnevezésű program – a helyreállí-
tó igazságszolgáltatás eszközrendszerének a büntetés-végrehajtási gyakorlatba építhető  
elemeit dolgozta fel.
 Április 15-17. között kísérleti jelleggel rendeztük meg a „Magas kockázatú és extrém magas 
stresszel járó szolgálati tevékenységek kezelése – Stresszhelyzet reakció tréning – SHRT” című 
képzést Állampusztán.
 A BVOP stratégiai főosztálya kidolgozta a Bv. Kritikus Incidens Tárgyaló (Bv-KIT) tréninget, 
amely speciális képzést nyújt az esetleges túszejtés, fogolyzendülés, zárkatorlaszolás, öngyil-
kossággal történő fenyegetés békés, tárgyalásos megoldásában.

Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere 
vándordíj
 Első ízben rendeztük meg a Bünte-
tés-végrehajtás Hivatás Mestere szakmai 
vetélkedőt, amelyen a résztvevők elmé-
leti és gyakorlati tudásukról egyaránt szá-
mot adtak. A regionális versenyek győzte-
seinek döntőjét, amely Szent Adorján-nap-
hoz, a bv. szervezet napjához kapcsolódott, 
a Szombathelyi Országos Bv. Intézet csapa-
ta nyerte meg. 

A BÜnTETéS-VéGREHAJTáSi SZERVEZET
2009. éVi TEVéKEnySéGénEK éRTéKELéSE

A büntetés-végrehAjtási szervezet 2009. évi tevékenységének értékelése

Tiszt
Tiszthelyettes
Közalkalmazott

A személyi állomány létszáma
2009. december 31.

Felvételek száma Távozók száma

Felvételek és távozások 2009.

Tiszt
Zászlós, tiszthelyettes

Közalkalmazott
Összesen

77

402

101

580

18

350

97

465

Felvételek és távozók 
száma 

Felvételek száma

Távozók száma

Tiszt
Ti h l

16% 15%

69%

számFelvételek s ók számaa Távozó

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

Tiszt Zászlós, tiszthelyettes Közalkalmazott Összesen

77

18

402

350

101

580

97

465

Tiszt
Tiszthelyettes
Közalkalmazott

A személyi állomány létszáma
2009. december 31.

Felvételek száma Távozók száma

Felvételek és távozások 2009.

Tiszt
Zászlós, tiszthelyettes

Közalkalmazott
Összesen

77

402

101

580

18

350

97

465

Felvételek és távozók 
száma 

Felvételek száma

Távozók száma

Tiszt
Ti h l

16% 15%

69%

számFelvételek s ók számaa Távozó

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

Tiszt Zászlós, tiszthelyettes Közalkalmazott Összesen

77

18

402

350

101

580

97

465

1. grafikon 2. grafikon



10

Juttatások, elismerések, szociális támogatások
 A rendvédelmi dolgozók 2009. évi ágazati kompenzációja keretében a hivatásos állomány 
30 000 Ft természetbeni ruházati ellátmányban részesült. A szakszervezetek és a személyi  
állomány bevonásával megtörtént a termékek kiválasztása, a ruházat próbaviselése, majd  
a rendszeresítési eljárás lefolytatása. A ruházati termékek  gyártása az év végéig befejeződött.

 A személyi állomány szakmai munká-
jának elismerésére szűkös központi keret állt 
szervezetünk rendelkezésére. Országos pa-
rancsnoki, valamint miniszteri pénzjutalom és 
tárgyjutalom formájában 13,5 mFt összegben 
119 fő kapott jutalmat.
 Állami kitüntetést 14 fő részére ado-
mányoztak, ami először fordult elő a szer-
vezetnél, mert a korábbi években éven-
te legfeljebb egy-két fő részesült állami ki-
tüntetésben. Tauffer Emil-díjat egy fő, Em-
beri Jogokért Emlékplakettet szintén egy fő  

kapott. Magasabb szintű elismerésben összesen 283 fő részesült.
 A bv. szervezet 2009-ben közel 169 mFt-tal támogatta a szociálisan rászorultakat: 118 dol-
gozó kapott szociális vagy temetési segélyt, lakáscélú munkáltatói támogatásban 41 fő része-
sült, családalapítási támogatást 54 munkatársunk kapott. 

Egészségügyi ellátás
 Az éves kötelező egészségi alkalmassági vizsgálatok szabályszerűen zajlottak le, a fizikai 
állapot felmérése előtt az időszakos pszichikai szűréseket is megszervezték a bv. intézetek.  
A járó- és fekvőbeteg-szakellátás a területileg illetékes egészségügyi intézményekben, illet-
ve a jogutódként létrejött Állami Egészségügyi Központban (ÁEK), a felvétel előtti első fokú  
alkalmassági vizsgálatok, továbbá a FÜV eljárások a MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ (HEK) közreműködésével valósultak meg. Mozgásszervi rehabilitációban az előző  
évhez képest mintegy 5%-kal többen, közel 900 fő részesült. Az aktív és nyugállományú  
dolgozók, illetve családtagjaik Hévízen, Igalon és Gyulán vettek rész rehabilitáción. 

Kommunikáció
 A bv. szervezet belső kommunikációjának fon-
tos eszközévé vált a több éves kihagyás után jú-
niustól kéthavonta jelentkező, személyi állomány-
nak szóló Bv. Hírlevél. Változatlan gyakorisággal,  
negyedévente jelent meg a szervezet szakmai és tu-
dományos folyóirata, a Börtönügyi Szemle. B
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A szabadságvesztés-büntetések biztonságos végrehajtása a büntetés-végrehajtási rendszer 
alapvető feladata. A börtönök biztonsága nemcsak a fogvatartottak szökésének megakadá-
lyozását jelenti, hanem a bv. intézetekben tartózkodó személyek életének, testi épségének  
megvédését, az intézetekben található anyagi javak megóvását, továbbá a büntetés-végrehaj-
tási feladatok zavartalan ellátását is.

Szabályzók, tárgyi és személyi feltételek
 A bv. szervekben a biztonsági tevékenységet végzők tekintetében a személyi feltételek  
az előző évhez hasonlóan alakultak. Némi javulást jelent, hogy a fluktuáció kismértékben csök-
kent. A biztonsági feladatokat végző állomány leterheltsége továbbra is magas, azonban jobb  
szolgálatszervezéssel 27%-kal sikerült csökkenteni az elrendelt túlszolgálatok mértékét.
 A „Felelősen, felkészülten” programban meghatározott szabályozási tevékenység kereté-
ben elkészült a bv. szervezet Biztonsági Stratégiája. Ehhez illeszkedve megkezdődött az egy-
séges szerkezetű Biztonsági Szabályzat kidolgozása, illetve a bv. szervek akciócsoportjaira  
vonatkozó szabályozás teljes körű felülvizsgálata.
 2009-ben előtérbe került az egyes biztonsági feladatok végrehajtása kapcsán a szolgálati 

kutyák alkalmazása. A főként őrzési és kábítószer-  
kereséssel összefüggő feladatok során alkalma-
zott állatok darabszámát megnöveltük, speci-
ális képzésükre nagyobb hangsúlyt fektettünk.  
Az év folyamán két bv. intézetben is tartottak szakmai  
kutyaversenyeket, melyeken a személyi állomány 
tagjai és a szolgálati állatok az alapos felkészült-
ségről, összeszokottságról adtak tanúbizonyságot.  
A jövőben meg kívánjuk vizsgálni a szolgálati  
kutyák bv. szervezeten belüli saját tenyészetének 
kialakítását is. 

 A biztonsági tevékenység egyik leg-
kockázatosabb eleme a fogvatartottak bv. 
szerven kívüli mozgatása. A fogvatartottak 
átlaglétszámának és az előzetesen letar-
tóztatottak számának emelkedése miatt 
tovább nőttek az előállítási és a szállítási 
feladatok. 
 A bv. szervek a mozgatási feladatokat 
a kiemelkedően nagy esetszám ellenére 
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rendkívüli esemény nélkül hajtották végre. 
A tevékenység biztonságos végrehajtásá-
hoz nagymértékben hozzájárult, hogy év 
közben új szállítójárműveket állítottunk 
munkába. 
 A szállítási feladatok ellátása során  
fontos a járművek egymás közötti, illetve 
az intézetekkel folytatott akadálytalan 
kommunikáció. Míg 2008-ban komoly elő-
relépést jelentett az Egységes Digitális Rá-
diórendszer bevezetése, 2009 fő feladata az alkalmazás gyakorlati tapasztalatainak feldolgozá-
sa, a problémák megszüntetése volt. Ezen a téren – szorosan együttműködve a szolgáltatóval 

– sikerült a lefedettségi hiányosságból eredő problémákat műszaki fejlesztéssel kiküszöbölni. 

A fogvatartás biztonsága
 2009-ben a köznyugalmat megzavaró, kiemelt súlyú rendkívüli esemény nem történt.  
Az év során bekövetkezett 4 fogolyszö-
kés bűncselekmény közül két esetben ala-
csony biztonsági fokozatú, külső munkahe-
lyen foglalkoztatott fogvatartott hagyta el 
önkényesen a munkaterületet, két alkalom-
mal pedig külső, civil kórházba kihelyezett 
elítélt szökött meg. A gyors és szakszerű 
intézkedéseknek, valamint a rendőrséggel 
való hatékony együttműködésnek köszön-
hetően két fogvatartottat rövid időn belül 
elfogtak, egy személy pedig azóta önként 
jelentkezett.

 Munkánk során kiemelt hangsúlyt kap 
a fogvatartottak önkárosító tevékenysé-
gének megakadályozása, különösen nagy 
felelősség jelentkezik az öngyilkosságok 
megelőzésével kapcsolatban. Az év során 
bevezetett intézkedések, központilag meg- 
határozott feladatok eredményeként a fog- 
vatartotti öngyilkosságok száma (6 eset) 
az előző évhez viszonyítva (7 eset) csökkent, 
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ellenőrzéseknek köszönhetően az előtalált mobiltele-
fonok száma az előző évhez képest 30%-kal csökkent.  
A 2008. év végén beszerzett hét csomagvizsgáló be-
rendezés segítségével a telefonok 16%-át sikerült már  
a fogvatartottaknak beküldött csomagban kiszűrni. 

Védelem
 Megtörtént a bv. szervek kritikus infrastruktúrái-
nak felmérése, valamint a bv. szervek befogadó, nem-
zeti támogatási és védelemgazdasági alapterveinek 
felülvizsgálata.
 Részt vettünk a társszervekkel közösen szervezett 
törzsvezetési, valamint együttműködési gyakorlatokon. 
Sor került az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
sággal, valamint az Országos Rendőr-főkapitánysággal 
a meglévő védelmi tevékenységre vonatkozó együtt-
működési megállapodások felülvizsgálatára, átdolgozá-
sára, valamint új együttműködési megállapodást készí-
tettünk elő a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel.
 Jelentős eredmény, hogy a veszélyhelyzeti kom-
munikációs eszközök körét sikerült bővíteni, valamint a vegyi, sugár- és biológiai mentesítés 
szükségessége esetén használt technikai eszközeinket korszerűsíteni tudtuk. 
 
Együttműködés a büntető igazságszolgáltatási társszervekkel 
 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Katonai Főügyészséggel, melynek kereté-

ben az ottani Informatikai Szolgá-
lat korlátozott hozzáférést kapott 
a fogvatartotti nyilvántartó rend-
szer központi főmenüjének egyes 
elemeihez. A szükséges technikai 
feltételeket az ügyészség biztosít-
ja, az adatkapcsolat a Fővárosi Bv. 
Intézet II. objektumán keresztül 
lett kialakítva.
 A 2009. június 30-án hatály-
ba lépett 2009. évi XLVII. törvény  
(a bűnügyi nyilvántartási rend-
szerről, az Európai Unió tagál-
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és a lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy az elkövetés indoka egyik 
esetben sem volt összefüggésbe hozható a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásával. 
Az ilyen jellegű cselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében megkezdődött  
a szuicid-prevenciós stratégia korszerűsítése, átdolgozása.
 A fogvatartás biztonságát is nagymértékben befolyásolják a fogvatartottak által elkövetett 
bűncselekmények. Az ilyen jellegű események számát az elmúlt év azonos időszakához ké-

pest sikerült csökkenteni. Közel 20%-kal volt kevesebb a személyi állomány tagja ellen irányuló  
támadások száma.
 A fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények visszaszorí-
tására azonban továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani, több eseményfajtánál az előző  
évhez viszonyítva nem sikerült jelentős csökkenést elérni. Egy olyan központi intézkedéssorozat ki-
dolgozását kezdtük meg, amelynek eredményeként lehetőség lesz a fogvatartottak részére szerve-
zett programok bővítésére, valamint a zárkán belüli tevékenység ellenőrzésének fokozására is.
 A tiltott tárgyak bejutásának megakadályozása kiemelt feladat. A korábban beveze-
tett intézkedéseknek, a folyamatos vezetői követelménytámasztásnak, valamint a fokozott  
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lamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról,  
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról) a bv. szervek számára 
több új feladatot határozott meg. A fogvatartottak ujj- és tenyérnyomatának, illetve a DNS-pro-
filalkotáshoz szükséges szájnyálkahártya-törletének levétele és a szakértői nyilvántartó szerv-
hez, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézethez való megküldése minden bv. intézetet érintő  
feladat, csakúgy, mint a befogadási és végrehajtási adatok elektronikus megküldése a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához.
 A fenti törvény hatálybalépése óta keletkezett tapasztalatok kedvezőek, a szakértői  
nyilvántartó szerv tájékoztatása alapján a bv. intézetek által küldött minták a minőségi követel-
ményeknek valamennyi szempontból megfelelnek. A saját statisztika adatok szerint a törvény 
hatálybalépése óta összesen 3 363 esetben került sor ujjnyomat vételre, míg DNS-profil alkotá-
sához szükséges mintát 73 esetben vettek fogvatartott személyektől.
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 A fiatalkorú elítéltek létszáma összesen 318 fő, a teljes fogvatartotti populációhoz viszonyított 
arányuk (3%) 0,2%-os csökkenést mutat 2008-hoz viszonyítva. A női elítéltek aránya 6,2% (657 fő). 

 A külföldi állampolgárságú fogvatartottak száma kismértékben emelkedett. Az 57 or-
szágból származó, összesen 582 fő külföldi egyharmadát (39%) a román állampolgárságú 
bűnelkövetők tették ki.
 Az előzetesen letartóztatottak száma az év végére elérte a 4 502 főt, amely 136 fős emel-
kedést jelent 2008-hoz viszonyítva. A jogerős ítéletig eltöltött átlagos időtartam 8,05 hónap, 
ami megegyezik az előző év hasonló adatával. Továbbra is magas (105 fő) a 2 évet meghaladó  
előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottak száma.
 2009-ben 927 szabadságvesztés-félbeszakításra irányuló kérelmet terjesztettek elő, ami 

kismértékű csökkenést mutat a 2008-as 
949 kérelemhez képest. A döntésre jogosult 
146 esetben engedélyezte a megszakítást.  
Az alapos, körültekintő előkészítő munkának 
köszönhetően a félbeszakításra bocsátottak 
valamennyien időben jelentkeztek a bünteté-
sük további letöltésére.
 Az intézetek 3 191 esetben tettek elő-
terjesztést enyhébb végrehajtási fokozatba 
helyezésre, közülük a bv. bíró 1 735-öt en-
gedélyezett. Szigorúbb fokozatba helyezés-

re vonatkozó kérelmet 44 esetben terjesztettek elő, ebből 33 került engedélyezésre. 
 A büntetés-végrehajtás alapvető feladatai közé tartozik a fogvatartottak reintegrációjának 
elősegítése. A társadalomba történő sikeres visszailleszkedés legfontosabb eszközei az oktatás, 
képzés, szakképzés és a munkáltatás. A fogvatartottakkal való foglalkozás fontos terepe a val-
lásgyakorlás, lelki gondozás. A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények kiemelt feladatai 
közé tartozik a fogvatartottak magas szintű egészségügyi ellátása.

FOGVATARTáS A büntetés-végrehAjtási szervezet 2009. évi tevékenységének értékelése

A fogvatartottak elhelyezése, összetétele
 A fogvatartottak létszámának a koráb-
bi évekre jellemző csökkenő tendenciája 
2009-ben megfordult: a 15 373 fős átlaglét-
szám jelentős – a 2008. évhez viszonyítva 
568 fős – emelkedést mutat. 
 A fogvatartotti létszám növekedését 
még szembetűnőbben jelzi az év végi ada-
tok összehasonlítása: 2008. december 31-én 
a fogvatartotti létszám 14 743, ugyanezen  
a napon 2009-ben 15 432 fő volt, amely 689 
fős emelkedést jelent. 

 Ezzel párhuzamosan a költségvetési 
egyensúly megtartását célzó program ke-
retében végrehajtott ideiglenes körlet-ki-
ürítések (Fővárosi Bv. Intézet, Állampusztai 
Országos Bv. Intézet) 514-gyel, 12 042-re 
csökkentették a férőhelyek számát. Ennek  
következtében az átlagos telítettségi mu-
tató 2008-hoz képest 6%-kal, 124%-ra nö-
vekedett, 2009. december 31-én az inté-
zetek telítettsége pedig elérte a 128%-ot.
 A jogerősen elítéltek létszáma –  
10 590 fő – enyhe növekedést mutat 2008-hoz képest. Az elítéltek többsége (57,8%) börtön fokozatú.

A fogvatartotti átlaglétszám és befogadóképesség
alakulása 
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a lehető leghasznosabban teljen, illetve, hogy minél eredmé-
nyesebb lehessen a társadalomba való visszailleszkedésük.  
A bv. szervezetnek jelenleg közel 250 szervezettel van érvé-
nyes együttműködési megállapodása. 
 A reintegráció érdekében szoros volt az együttműkö-
dés az Igazságügyi Hivatalokkal, a pártfogók már a szabadu-
lás előtt szerveztek foglalkozásokat a fogvatartottak részére.  
A társadalomba való sikeres visszailleszkedés érdekében  
a bv. intézetek nagy hangsúlyt helyeztek a területileg illetékes  

társszervekkel, valamint az önkormányzatokkal való együttműködésre.
 Az önkormányzatokkal való jó kapcsolatról az év során sok esetben a helyi lakosság is 
meggyőződhetett, hiszen több bv. intézet szervezett olyan programokat, amelyek keretében  
a fogvatartottak a település közterületeit (parkokat, játszótereket) takarították, gondozták.  
Ezen a területen különösen kiemelendő a Heves és a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet, 
valamint a Balassagyarmati Fegyház és Börtön tevékenysége.
 Említésre érdemes a külső előadók által tartott élménybeszámolók, koncer-
tek, bemutatók sokasága. Több bv. intézet működtet színjátszó csoportot, ének-
kart, amelyek sikeresen mutatták be előadásaikat más bv. intézetekben és a bör-
tönök falain kívül. Eredményesek voltak az intézetek közötti sportversenyek is.
 Tartalmában és kivitelében egyaránt megújult a fogvatartottaknak 
szóló ingyenes kiadvány, a Börtön Újság, amelynek első száma 2009 júliu-
sában jelent meg.
     
Vallásgyakorlás
 A börtönlelkészek tevékenysége továbbra is jelentős szerepet tölt be a bv. intézetek és  
az erre igényt tartó fogvatartottak életében. Jelenleg a börtönlelkészi szolgálat 33 fős.  
A felekezeti koordinátorok összejöveteleket, lelkigyakorlatokat tartottak a hozzájuk tartozó  
börtönlelkészek részére, amelyeken meghívottként a BVOP is képviseltette magát. 
 2009. január 24-29. között a Nemzetközi Katolikus Börtönpasztorációs Bizottság 

(International Commission of Catholic Prison Pastoral 
Care) világtalálkozót rendezett az esztergomi Szent 
Adalbert Központban. A rendezvényen, amelyen a bv. 
szervezetet több börtönlelkész is képviselte, 18 ország-
ból 27 fő külföldi vendég vett részt. 
 A fogvatartottak vallásgyakorlásának kérdéseit 
feldolgozó módszertani foglalkozásokat tartottunk négy 
bv. intézetben, ahol a jó és követendő helyi gyakorlatot 
mutattuk be az intézetek képviselőinek.

Oktatás-képzés
 A befogadott fogvatartottak iskolai végzettsége jóval alacsonyabb a társadalmi átlag-
nál, noha az elmúlt években az adatok kismértékű javulást mutatnak. A büntetés-végrehajtá-
son belül az általános iskolai és a szakképzési igények mellett tovább erősödött a középiskolai  
végzettség megszerzésének igénye is.
 A bv. intézetekben 2009-ben esti, le-
velező és nappali tagozatos általános isko-
lai és középiskolai oktatásra, felnőttképzés 
keretében szakképzésre, magántanulói vi-
szonyban általános, közép- és felsőfokú kép-
zettségek megszerzésére volt lehetőség.
 A fogvatartottak 14,5%-a az általános 
iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb isko-
lai végzettséggel rendelkezik. A bünteté-
sek letöltésére kijelölt bv. intézetek mind-
egyikében biztosított, hogy a fogvatartottak önkéntes jelentkezés alapján általános iskolai ta-
nulmányokat folytassanak. A 2008/2009. tanévben 974 fogvatartott végzett eredményesen,  
a 2009/2010. tanévet 896 fő kezdte meg. 
 A 2009-ben 15 bv. intézetben folyt középiskolai oktatás. Év végén 781 tanuló eredménye-
sen teljesített, 21 elítélt tett sikeres érettségi vizsgát. 2009 szeptemberében 933 fő fogvatartott 
iratkozott be a középfokú tanulmányok megkezdésére. Azokat a fogvatartottakat, akik közép-
iskolai tanulmányok folytatására jelentkeztek, lehetőség szerint átszállítottuk olyan bv. intéze-
tekbe, ahol képzésük elkezdődhetett. 
 Felsőfokú tanulmányokba a 2008/2009. tanévben 18 fő, a 2009/2010-es tanévben 12 fő 
fogvatartott kezdett. A felnőttképzés keretében megvalósított oktatás is számottevő a ha-
zai börtönökben. 15 tanfolyam indult 253 fogvatartott beiskolázásával, elsősorban pályázati  
források felhasználásával.

Fogvatartotti programok
 2009-ben központi anyagi támogatás nem állt ren-
delkezésre a fogvatartottak szabadidős tevékenységé-
nek támogatására, így az intézetek a saját költségvetésük 
terhére és esetenként pályázati forrásokból biztosítottak 
feltételeket a különböző fogvatartotti programok, szak-
körök szervezésére, könyvtárfejlesztésre.
 Folyamatosan javult a kapcsolat a civil és az egyhá-
zi szervezetekkel annak érdekében, hogy a szabadság-
vesztés-büntetés időtartama a fogvatartottak részére  

Szakképzés ÖsszesenKözépiskolaÁltalános iskola
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A fogvatartottak egészségügyi ellátása
 A fogvatartottak teljes körű egészségügyi ellátása változatlanul jó színvonalon valósult 
meg, a progresszív betegellátás minden szintjén, az alap-, járó- és fekvőbeteg-szolgáltatások 
minden formájában. 
 2009-ben kismértékben ismét emelkedett a bv. intézetekben nyújtott járóbeteg-ellátá-
sok száma. A helyben nyújtott járóbeteg-szakellátások bővítésére tett törekvések kedvezően  
hatottak, mert a szakvizsgálatokra történő, munkaerő- és időigényes kiszállítások csaknem 
50%-os csökkenése a költségmegtakarítás mellett, a biztonsági szempontok hatékonyabb  
érvényesítését is szolgálta. Ennek következtében a területileg illetékes szakintézmények  
közreműködése továbbra is elsősorban a sürgősségi és más elkerülhetetlen szolgáltatások 
igénybevételére korlátozódott. 
 Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézet (IMEI) és a nagyfai Krónikus Utókezelő 
Részleg betegforgalma lényegesen nem változott, a fekvőbeteg-ellátási mutatók jelentős 
csökkenését a Bv. Központi Kórházban évek óta jelentkező, aktuálisan több okból is bekövet-
kezett működési zavarok idézték elő, amelyben a műszaki problémák mellett a személyi felté-
telek kedvezőtlen alakulása is szerepet játszott.
 A bv. intézetek, intézmények közegészségügyi és járványügyi helyzetét – elsősorban a hi-
giénés fegyelemnek betudhatóan – kiegyensúlyozottság és stabilitás jellemezte. Bejelenten-
dő fertőző betegségek halmozódásával, szezonális megbetegedések átlagosnál nagyobb szá-
mú előfordulásával nem kellett számolni. 
 Sikeresen folytatódott a 2007-ben megkezdett Hepatitis C felvilágosító, szűrő- és gondo-
zó program, kiegészülve Hepatitis B és HIV vizsgálatokkal, valamint a fertőzöttek drogkarrierjé-
nek anonim felderítésével. 

 Az elhunytak száma a 2008. évi átmeneti csökkenést (41 fő) követően 57-re emelkedett (52 fér-
fi és 5 nő). A haláleseteket – a magyar lakosságra jellemző mortalitási mutatókkal megegyezően –  
továbbra is döntően keringésrendszeri megbetegedések okozták, tizenketten rosszindulatú daga-
natos kórképben haltak meg, hat öngyilkosság történt, szemben az előző évi hét esettel. 
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A büntetés-végrehajtás gazdálkodási tevékenysége sokrétű: magába foglalja a költségvetési 
gazdálkodást, az elhelyezési körülmények és a tárgyi feltételek javítására tett intézkedéseket, 
valamint a fogvatartottak munkáltatására létrehozott gazdasági társaságok munkáját is. 

A 2009. évi költségvetés alakulása
 A bv. 2009. évi költségvetésének kiadási főösszege 36 400,6 mFt volt, amelyet 33 685,0 mFt 
költségvetési támogatás (92,5%) és 2 715,6 mFt (7,5%) saját bevételi előírás finanszírozott. 
 2009-ben a gazdasági környezet kedvezőtlen változásai feszes, racionalizált feladatvégre-
hajtást követeltek, a folyamatos működést nagyban elősegítette a belső tartalékok feltárása és 
felhasználása. A költségvetési beavatkozások és a meghozott intézkedések (szigorító intézke-
déscsomagok kiadása, objektumok ideiglenes kiürítése) eredményei lehetővé tették a szerve-
zet működőképességének fenntartását.
 Mindemellett egész évben komoly problémát jelentett a likviditási helyzet stabilizálása. 
Ezért fordulhatott elő, hogy szervezetünk hosszú évek óta először jelentős tartozásállomány-
nyal volt kénytelen zárni a gazdálkodási évet, amely nagymértékben determinálja a 2010. évi 
költségvetési-gazdálkodási mozgásteret. Ennek ellenére kiemelést érdemel azonban, hogy je-
lentős fejlesztések megindítására nyílt lehetőség. Megkezdődött a gépjárműcsere-program, 
valamint európai uniós források igénybevételével a bv. szervezet fejlesztése. 

 A személyi juttatások csak a ténylege-
sen betöltött létszám bérjellegű kiadásai-
ra voltak elegendők, a túlóra, túlszolgálat 
fedezete hiányzott a költségvetésünkből. 
A dologi kiadások a közmű-, élelmezési és 
gyógyszer-kiadásainkra nyújtottak fedeze-
tet. A felhalmozási kiadásaink a valós igé-
nyek töredékét biztosították csak. 
 A szűkös források számos intézkedés 
bevezetését tették szükségessé: egy költ-
ségvetési szervet (Nagyfai Országos Bv. In-
tézet) beolvadással megszüntettünk, két te-
lephelyet (Fővárosi Bv. Intézet II. objektum, 

Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektumának egy része) ideiglenesen kiürítettünk  
a működési kiadások csökkentése érdekében, fenntartottuk a differenciált létszámfelvételi 
rendszert, és a jutalmazásra szánt keret 50%-át zároltuk. 
 Összességében megállapítható, hogy az általunk kimutatott támogatási szükséglet  
biztosítását követően az évet hiány nélkül tudtuk zárni. A dologi kiadások előirányzata a műkö-
dés során felmerülő költségeket a bevezetett takarékossági intézkedések mellett sem fedez-
te, azonban a kormányzat által biztosított többlet-előirányzat hozzájárult az állami alapfelada-
tok eddigi színvonalon történő ellátásához, a szállítói kötelezettségek ütemezett teljesítéséhez.
 Célul tűztük ki a költségvetési belső ellenőrzési rendszer megerősítését a gazdálkodás ha-
tékonyságának növelése, a felelős gazdálkodás elősegítése és a rendelkezésre álló költségvetési 
előirányzatok ésszerű felhasználásának érdekében.
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 A bv. szervezet a 2009. évi költségvetési ellenőrzési tevékenységét az alábbi hat fő irányvo-
nal mentén végezte:
 a) a teljesített túlszolgálat elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának vizsgálata; 
 b) a gépjárművek üzemeltetésének, igénybevételének ellenőrzése;
 c) az államháztartási belső kontrollrendszerek (a folyamatba épített előzetes, utólagos és  
  vezetői ellenőrzési rendszer) vizsgálata;
 d) a leltározási és a selejtezési tevékenység ellenőrzése;
 e) a fogvatartotti élelmezés vizsgálata;
 f) a közbeszerzési eljárások lefolytatásának és az eljárások eredményeként megkötött  
  szerződések teljesítésének ellenőrzése.

Az elhelyezési körülmények és a szolgálati feladatellátás tárgyi feltételei

 A bv. kezelésében 1 562 épület és épít-
mény áll, amelyek alapterülete 478 075 m2. 
Az üzemeltetett ingatlanok többségéről  
elmondható, hogy régiek, építészeti struk-
túrájuk elavult, korszerűtlen. A több éve 
tartó forráshiány miatt a jelentősebb fel-
újítások folyamatosan elmaradtak, a kiadá-
sok csak a legszükségesebb munkálatokra  
elegendők.

 Az év során néhány fontos beruházást, 
felújítást (a Sopronkőhidai Fegyház és Bör-
tön melegvíz-előállító rendszerének korsze-
rűsítése, a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai 
Őri szállójának homlokzat-felújítása és gar-
zonosítása, a Szegedi Fegyház és Börtön 
személyzeti öltözőjének kialakítása) tudtunk 
megvalósítani. 
 

 Nagy jelentőséggel bír, hogy 2009-ben lehetőségünk nyílt a szállítójárművek egy részé-
nek lecserélésére. Az év során központosított közbeszerzési eljárás keretében 65 személy-
gépjárművet vehettünk át, beszereztünk 5 nagy befogadóképességű fogvatartotti szállí-
tójárművet, illetve 50 új kis befogadóképességű fogvatartotti szállítójárművel váltottuk fel  
a régi járműveket. Az új járművek rendszerbe állításával a gépjárművek átlagéletkora 10,5-ről 
6,6 évre csökkent.
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A bérmunka és a saját tevékenység aránya  
a korábbi évekhez képest megfordult, a bér-
munka a foglalkoztatásban 40% alá került. 
 A gazdasági társaságoknál a foglalkoz-
tatott fogvatartottak átlagos állományi lét-
száma 3 128 fő, míg az átlagos dolgozói 
létszám 2 230 fő volt. A fogvatartottaknak  
kifizetett átlagmunkadíj a tényleges dolgo-
zói létszámra vetítve – a személyi jellegű 
egyéb kifizetésekkel együtt – meghaladta  
a törvényben előírt minimumot. 
 A társaságok gazdálkodását negatívan 
 befolyásolta a már említett gazdasági környezet és a mezőgazdasági társaságokat sújtó aszály. 
E két tényező együttes hatása következtében a társaságok összesített várható eredménye 

–104,3 mFt, amely 3,3%-kal haladja meg a tervezett szintet.
 Az év során az együttműködés központi koordinálásával és a rendelkezésre álló fejeze-
ti források bevonásával valamennyi társaság működőképességét sikerült fenntartani. A mező-
gazdasági társaságok összesített eredménye várhatóan 152,1 mFt (a végleges eredmény csak 
az ágazati támogatás tényleges folyósításától függően állapítható meg), az ipari társaságok 
összesített eredménye –256,4 mFt.

 A közfeladat-ellátás érdekében biztosított 
költségvetési forrás (sajátos többletköltsé-
gek részbeni ellentételezése) eredetileg 
92 mFt-os összegéből a zárolások miatt csak 
89,7 mFt kerülhetett felhasználásra, mely  
a felmerülő többletköltségek 14,2%-át el-
lentételezi. Összehasonlításképpen: ez az 
előirányzat öt évvel ezelőtt 483,2 mFt volt. 
A fejezeten kívüli (mezőgazdasági ágazati) 
támogatás, egyelőre még csak várhatóan 
szerepel az eredményekben. 

 Összegzésül megállapítható, hogy a bün- 
tetés-végrehajtás gazdasági társaságainak több- 
sége a velük szemben támasztott követel-
ménynek, a fogvatartottak foglalkoztatásának  
csökkenő mértékben, többletforrások közpon-
ti biztosítása mellett tudott és tud megfelelni.  
Kidolgoztuk a működésüket racionalizáló és  
átalakító koncepciót, amelynek újragondolá-
sa, módosítása a 2010. év második félévének  
feladata lesz.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem
 Az épületek fenntartásának egyik legjelentősebb költsége az energiafelhasználás díja.  
Az energia hatékony és gazdaságos felhasználása elemi érdekünk. Az év során kerestük azokat 
a lehetőségeket, amelyek e téren csökkenthetik a kiadásokat. A fűtési rendszerek korszerűsítése  
terén tett erőfeszítések mellett, legfontosabb energiahordozó, a földgáz beszerzésére közbe-
szerzési eljárást folytattunk le. A gázpiacra való kilépés által az előzetes számítás szerint 180 mFt  
megtakarítás érhető el.
 A megújuló energiaforrások bevonásának lehetőségét is vizsgáltuk, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönben a használati meleg víz készítésére korszerű meleg vizes modulrendsze-
rű kazánok kerültek beépítésre napkollektoros rásegítéssel.
 A bv. szervek a 2009. évben is indultak az IRM által kiírt energiaracionalizálási pályázaton. 
Az elnyert támogatás összege összesen 35 mFt. A nyertes pályázók a Pálhalmai Országos Bv.  
Intézet, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet, a Váci Fegyház és Börtön, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön, valamint a Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl). A pályázatok keretében tér- és 
körvilágítás korszerűsítése, épületek utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje valósult meg.
 A környezetszennyezés visszaszorítása kiemelt hangsúlyt kapott, a bv. szervek elvégez-
tették a különböző veszélyforrásokkal kapcsolatos vizsgálatokat (pl. légszennyező pontforrá-
sokkal, hulladékokkal és veszélyes anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatások), és az ezekkel  
kapcsolatos bejelentéseket az illetékes hatóságok felé teljesítették.
 Kidolgoztuk a szelektív hulladékgyűjtés központi programját, amelynek megvalósítása  
érdekében az intézetek elkészítették a helyi intézkedéseiket.

A gazdasági társaságok tevékenysége 
 A gazdasági válság egyik következményeként a társaságoknál foglalkoztatott fogvatartottak 
átlagos állományi létszáma jelentős csökkenést mutat, 533 fővel (14,6%) maradt alatta az előző 
évinek. A foglalkoztatás általános csökkenésének oka nagy részben a megszűnő bérmunka- 
lehetőségek, a partnerek kivonulása a termelés egyes területeiről. Két társaságnál sikerült  
növelni a foglalkoztatott létszámot, kettőnél a foglalkoztatás szinten maradt, illetve a csökke-
nés nem érte el a 10%-ot. Jelentős, 25%-ot meghaladó visszaesés három kft.-nél következett be. 
 A bérmunka-tevékenység visszaszorulását jelzi az is, hogy az alaptevékenységben foglal-
koztatottak létszáma 2,8%-kal (53 fővel) növekedett, míg a bérmunkában foglalkoztatottak 
létszáma 32,2%-kal (583 fő) csökkent, a mezőgazdasági társaságoknál pedig megfeleződött.  

2005. 4289 3059
2006. 4113 3009
2007. 4135 3057
2008. 3683 2680
2009. 3128 2230

A társaságoknál foglalkoztatott 
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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
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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.

30

A 2009. év krónikájA

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.

33

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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Február 24.
Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter elismerő oklevelet adományozott a Közép-
dunántúli Országos Bv. Intézetnek a Családbarát Munkahely 2008. pályázat keretében  
elért eredményükért. Az elismerést az intézet parancsnoka, Cséri Zoltán bv. ezredes vette át  
munkatársai körében.

március 6-8.
Tizenkét bv. intézetben, többek között Pálhalmán és Kalocsán tartották meg a világimanapot. 
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben megtartott istentiszteleten dr. Békefy-Röhrig Kla-
udia református lelkész, a világimanap börtönökben történő megtartásának kezdemé-
nyezője röviden ismertette a világimanap történetét. A Kalocsai Fegyház és Börtönben  
a Szántó Ambrus római katolikus börtönlelkész vezette szavalókórus és énekkar nyitotta  
meg az imanapot.

március 10.
Dr. Beer Miklós, a Katolikus Egyház váci 
megyéspüspöke, Mekis Ádám, az Evan-
gélikus Egyház esperese és Sipos Bul-
csú Kadosa, a Református Egyház es-
perese áldotta meg az Márianosztrai  
Fegyház és Börtön kitüntetésként ka-
pott zászlaját. (A dr. Draskovics Tibor 
igazságügyi és rendészeti miniszter által  

– az intézet fennállásának 150. évfordu-
lója alkalmából – adományozott zász-
ló átadására 2008. szeptember 5-én ke-
rült sor.) A programon részt vett Harrach 
Péter országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke, valamint megjelentek a környék  
településeinek polgármesterei is. 

március 12.
A Fiatalkorúak Bv. Intézete fogvatartottjai ünne-
pi műsort adtak a Gyermekrák Alapítvány által tá-
mogatott gyermekek részére. A műsor végén át-
adták az Alapítvány részére a fogvatartottak által 
összegyűjtött – a gyermekek gyógyítására szánt  

– 117 500 Ft-ról szóló adománylevelet és a szakköri 
foglalkozásokon készített ajándékokat. 
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A 2009. év jelentősebb eseményei 

Január 27.
A Nemzetközi Katolikus Börtönpasztorációs 
Bizottság – amely 21 ország küldötteinek 
részvételével világtalálkozót rendezett az esz-
tergomi Szent Adalbert Központban – kihe-
lyezett ülést tartott a Váci Fegyház és Börtön-
ben. Az ülésen résztvevő külföldi és magyar 
börtönlelkészek megtekintették az intézetet, 
valamint a kápolnát, ahol a fogvatartottak Bib-
liaköre zenés tanúságtétellel szolgált.

Január 29.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában ren-
dezték meg a büntetés-végrehajtási szerve-
zet 2008. évi tevékenységét értékelő értekez-
letét, amelyen – többek között – részt vett 
dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendé-
szeti miniszter,  Juhász Gábor rendészeti ál-
lamtitkár és dr. Turi András rendészeti szak-
államtitkár. Az értekezleten dr. Kökényesi  
Antal bv. altábornagy, országos parancsnok 
tett szóbeli kiegészítést az évértékelő jelentés-
hez, illetve dr. Draskovics Tibor meghatározta 
a szervezet 2009. évre vonatkozó fő feladatait.

Február 10.
Elsőként a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben került sor a „Felelősen, felkészülten”  
fejlesztési program regionális tájékoztató és konzultációs értekezletére. Előadást tartott Csóti  
András bv. vezérőrnagy és dr. Huszár László bv. dandártábornok; az előadásokat konzultáció és  
intézetlátogatás követte. A rendezvényen az észak-magyarországi régióhoz tartozó bv. intéze-
tek és gazdasági társaságok képviselői vettek részt. 

Február 20.
Fábián Péter, a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület (TVSE) elnöke adta át  
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön részére a MAHOLNAP Alapítvány „könyvtámasz” pályázatán 
elnyert több mint 350 000 Ft értékű könyvkészletet. 
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március 13.
A Magyar Köztársaság elnöke 
nemzeti ünnepünk, március 15-e 
alkalmából – eredményes szakmai 
munkája elismeréséül – a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje katonai tagozatát ado-
mányozta Balázs Péter bv. ezre-
desnek, a Tolna Megyei Bv. Intézet  
parancsnokának; a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjével 
tüntette ki dr. Lipták László nyug-
állományú bv. dandártábornokot, 
a BVOP Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály megbízott főosztályvezetőjét és Mészáros László 
bv. ezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet parancsnokát.

március 14.
A Szegedi Fegyház és Börtönben – az intézet szakszervezete szervezésében – megrendezték 
a III. Foglárbált, amelyen meghívottként részt vettek a „Szegedi Csillag” Biztos Jövőért Alapít-
ványt támogató gazdasági szervezetek képviselői, továbbá az intézet és a Nagyfa-Alföld Kft. 
személyi állománya és hozzátartozóik. 

március 19.
Felszentelték az újonnan kialakított katoli-
kus kápolnát a Sopronkőhidai Fegyház és  
Börtönben. Az ünnepélyes szentmisét 
dr. Pápai Lajos, a Győri Egyházmegye 
megyéspüspöke és dr. Várszegi Asztrik,  
pannonhalmi főapát vezetésével, több 
katolikus lelkipásztor közreműködésével  
celebrálták.

március 20.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai keresztúti ájtatosságon vettek részt a helyi 
római katolikus kegytemplomban. Az elítéltek a szenvedéstörténet állomásain végigvonulva 
elmélkedéseket olvastak fel Jézus Krisztus mártírhaláláról. A kegytemplom történetében elő-
ször történt ilyen esemény, ahol fogvatartottak részvételével a település híveivel közösen zaj-
lott a keresztút bejárása.
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március 25-28.
Az Európa Tanács Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelő-
zésére létrehozott Európai Bizottsága (CPT) tagjai az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézetben, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben, illetve a  Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtönben végeztek ellenőrzést. 

március 31.
A büntetés-végrehajtási szervezet gép- 
járműparkja megújításának első állo-
másaként 65 Opel Astra személygép-
kocsi adtak át. A központi közbeszerzés 
keretein belül 3 éves lízingszerződés 
megkötésével nyílt lehetőség az au-
tók igénybevételre.
 Az átadáson dr. Kökényesi Antal bv.  
altábornagy, országos parancsnok vet-
te át jelképesen a személygépkocsik  
indítókulcsát.

április 6-10. 
A cseh büntetés-végrehajtás háromfős küldöttsége látogatott hazánkba. A külföldi vendé-
gek a magyar büntetés-végrehajtás drogstratégiájáról tájékozódtak, valamint tanulmányozták  
a kábítószer-prevenciós programok működését. Látogatást tettek a Budapesti Fegyház és Bör-
tönben, a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Bv. Központi Kórházában és a Fővárosi Bv. Intézetben. 

április 12.
A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumában – húsvét al-
kalmával – ünnepi szentmisét mutatott be dr. Fabiny  
Tamás evangélikus püspök. A Heves Megyei Bv.  
Intézet női fogvatartottjainak kultúrcsoportja húsvéti 
passiójátékot adott elő az egri evangélikus templom-
ban. A szertartást dr. Szebik Imre püspök celebrálta. 
Az előadást követően a helyi felekezet vendégül látta 
a kultúrcsoport tagjait.
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április 15-17.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézetben „Magas kockáza-
tú és extrém magas stresszel járó szolgálati tevékenységek 
kezelése – SHRT” címmel szakmai tréninget szerveztek dr. 
Huszár László bv. dandártábornok, a BVOP Stratégiai, Elem-
zési és Tervezési Főosztályának vezetője irányításával, ame-
lyen a bv. szervezet 16 hivatásos állományú tagja vett részt. 

április 16.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
rendezték meg a büntetés-végrehajtá-
si szervezet 2009. évi országos terepfu-
tó bajnokságát, amelyen 32 csapat 418 
versenyzője vett részt. A csapatverseny 
első helyezettje a Pálhalmai Országos Bv.  
Intézet csapata lett.

április 17.
A Váci Fegyház és Börtönben az intézet, Vác Város Önkormányzata, a Váci Rendőrkapitányság 
és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány közös szervezésében „Börtön a városért – város a börtö-
nért” címmel szakmai konferenciát rendeztek. A konferenciához kapcsolódóan nyitották meg 
a „Művészet a rácsok mögött” című, a fogvatartottak képzőművészeti alkotásaiból összeállított 
kiállítást, valamint a börtön Doberdó körletét bemutató tárlatot. 

április 24.
EgészségmegŐRZŐ napot rendeztek a Fővárosi Bv. Intézetben. A betegségek megelőzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges szűrővizsgálattal, filmvetítéssel, egészséges ételekkel, sportver-
senyekkel, a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradással és nem utolsósorban színvonalas 
ismeretterjesztő előadásokkal hívták fel a személyi állomány figyelmét az egészség megőrzé-
sének fontosságára. 

április 25.
A „Szívbarát munkahely” pályázat nyertese, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és  
az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis első ízben rendezett hagyományteremtő triatlon versenyt 
Szolnokon az igazságügyi, a hon- és rendvédelmi társszervek részvételével. A csapatverseny 
első helyezettje a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 1. csapata lett. 
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május 6.
A 17. alkalommal rendezték meg a Kriminál-
expo IT-SEC nemzetközi biztonsági, bűnmeg-
előzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, ka-
tasztrófavédelmi, informatikai konferenciát és 
szakkiállítást, amelyen a büntetés-végrehajtási 
szervezet „A fogvatartottak foglalkoztatása és  
a kapcsolódó gyakorlati problémák” címmel 
konferenciát tartott. A büntetés-végrehaj-
tás ezúttal is önálló kiállítási standdal képvi-
seltette magát a rendezvényen, ahol – a konferencia témájához kapcsolódóan – a gazdasági  
társaságok mutatták be termékeiket.  
                          
május 8.
Balassagyarmaton rendezték meg az „Együtt, közösen a Palóc liget természeti környezetének 
megóvásáért” című pályázati program záróünnepségét, a főként a fogvatartottak helyreállítá-
si, felújítási munkájának köszönhetően megszépült Palóc ligetben.

május 12.
A Szegedi Ifjúsági Ház és Rendezvényközpontban képzőművészeti kiállítás nyílt „Kere-
ten kívül” címmel, amelyet a Szegedi Fegyház és Börtön elítéltjeinek alkotásaiból állítot-
tak össze. A Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata, valamint  
a Szegedi Fegyház és Börtön előzőleg 2008 őszén hirdetette meg képzőművészeti pályázatát 
a fogvatartottak részére. 

május 13.
A Baranya Megyei Bv. Intézet és  
a Baranya Ifjúságáért Nonprofit 
Kft. közös szervezésében az inté-
zet  fennállásának 125. évfordulója
és az „Első lépés” modellpro-
jekt zárása alkalmából „A bün-
tetés-végrehajtás múltja, jelene 
és jövője Baranya megyében” 
címmel konferenciát rendeztek 
Pécsett. 
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május 14.
„Antiszocialitás, drogproblémák és bánásmód a börtönben” címmel szakmai konferenciát ren-
dezett a Budapesti Fegyház és Börtön a kőbányai Pataky Művelődési Központban. A tanács-
kozáson – amelyen 300 büntetés-végrehajtási, illetve „külső” szakember vett részt – krimino-
lógusok, pszichiáterek, pszichológusok és 
addiktológusok tartottak előadásokat fő-
ként a börtönbeli kábítószer-használat té-
makörében. 
 A Bv. Szervezet Oktatási Központja szer-
vezésében került megrendezésre a bünte-
tés-végrehajtási szervezet 2009. évi járőrbaj-
noksága a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
lőterén. A járőrbajnokság első helyezettje  
a Váci Fegyház és Börtön csapata lett.
   

május 15.
A Heves Megyei Bv. Intézetben ren-
dezték meg a „Mindenki nyertes,  
a büntetés-végrehajtási intézetek tár- 
sadalmi szerepvállalása” című pá-
lyázat zárókonferenciáját. A rendez-
vényen – többek között – Habis 
László, Eger Megyei Jogú Város 
polgármestere és Csóti András 
bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok stratégiai és koordiná-
ciós helyettese méltatta az egri  
intézet „Börtön a városért” program-
jának jelentőségét, eredményeit. 

május 16.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Az Év Múzeuma 2008.” pályázaton elnyerte a bíráló  
bizottság oklevelét, amelyet a „Múzeumok majálisa” című rendezvényen vehetett át az intézet 
megbízott parancsnoka, Rózsahegyi Tamás bv. őrnagy. 
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május 22.
A TeaHáz Szellemi Műhely nyitórendezvényét tartották meg a Váci Fegyház és Börtön tanács-
termében a Magyar Börtönügyi Társaság, az Európai Börtönnevelési Társaság – az EPEA – ma-
gyar tagozata és a házigazda intézet szervezésében. A rendezvény előadója dr. habil. Lőrincz 
József egyetemi docens, ny. bv. dandártábornok volt, aki „Börtönügyünk. Egy szakma drámája 
és poézise” címmel tartott vitaindító előadást. 

május 23.
A sátoraljaújhelyi Hősök Temetőjének újraszentelési ünnepségére katonai tiszteletadás mel-
lett került sor. Az ünnepséget a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön a „Hősök Temetője – bűn-
megelőzési, értékteremtő közösségszervezés” című pályázat lezárásaként szervezte meg.  
A temetőt négy civil szervezet tagjai, valamint azok az intézetben elhelyezett fogvatartottak 
hozták rendbe, akik parkgondozói képzésben vettek részt.
 Pünkösdi bv.-s napot rendeztek Tiszalökön. A Tiszalöki Országos Bv. Intézet Debrecenből,  
Miskolcról és Budapestről érkezett vendégei – felnőttek és gyerekek egyaránt – a „Pünkösdi  
királyság” címért versenyezhettek a rendezvény változatos programja során.
 A márianosztrai fogvatartottak gyűjtésének köszönhetően több doboznyi tartós élelmi-
szert és egyéb tárgyakat (televízió, játékok) adtak át a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon  
lakóinak az elítéltek képviselői.

május 25. 
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, intézetparancsnok megnyitójával kezdetét vette a Szege-
di Fegyház és Börtön egész nyáron át tartó kulturális fesztiválja, a VI. Dankó Pista Fesztivál.  
A fesztivál első napján a délszláv népzenét játszó bajai Csabar zenekar mutatta be műsorát. 
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május 25-29.
A Veszprém Megyei Bv. Intézet meghívására Magyarországon tartózkodott a bajorországi 
Bernaui Bv. Intézet szakmai delegációja. A bajor vendégek megtekintették a 2003-ban átadott 
veszprémi intézetet és a már bezárt várbörtönt, valamint látogatást tettek az Állampusztai  
Országos Bv. Intézetben is.

május 28.
A kínai büntetés-végrehajtás de-
legációját fogadta dr. Turi And-
rás rendészeti szakállamtitkár az 
Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumban. A Shao Lei fő-
igazgató által vezetett delegáció 
ezután látogatást tett a Bün- 
tetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnokságán, ahol Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok stratégiai és koor-
dinációs helyettese adott tájé-
koztatást a magyar bv. szervezet 
helyzetéről, részletesen szólva  
a fogvatartotti munkáltatásról.

 A Heim Pál Gyermekkórház, illetve  
a Budapesti Fegyház és Börtön közös 
gyermeknapi rendezvényt szervezett. 
A kórház udvarán megtartott műso-
ros ünnepség keretében átadták a bv.  
intézet dolgozói által összegyűjtött  
játékokat és az elítéltek készítette  
ajándékokat. 

Június 4.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében rendezték meg a büntetés-végrehaj-
tási szervezet 2009. évi országos labdarúgó bajnokságát az ORFK RSZKK Sporttelepén.   
A bajnokság első helyezettje az Állampusztai Országos Bv. Intézet csapata lett. 
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A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében második alkalommal rendezték meg 
a teljes fogvatartotti állományt megmozgató „Egészségnap”-ot. A fiatalok sportrendezvénye-
ken, filmvetítéssel egybekötött előadásokon vehették részt, illetve különféle szűrővizsgálato-
kat vehettek igénybe.

Június 5. 
A Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnep-
ségen, amelyet a Bv. Szervezet Oktatási Köz-
pontjában tartottak, 2 fő miniszteri, 5 fő orszá-
gos parancsnoki, 3 fő pedig igazgatói elismerés-
ben részesült. 
 A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön máso-
dik alkalommal rendezte meg a büntetés-végre-
hajtási szervezet szolgálati kutyavezetői részére  
a „Zorro” emlékversenyt, amelyen 11 intézet 29 
versenyzője vett részt. A rendezvényt a verseny 
fővédnöke, Dömény Sándor bv. vezérőrnagy,  
az országos parancsnok biztonsági és fogva-
tartási helyettese nyitotta meg. A vándorkupát, a Budapesti Fegyház és Börtön csapata és  
az intézet állományába tartozó Györe István bv. főtörzsőrmester nyerte meg.

Június 7.
A 2009. évi európai parlamen-
ti választásokon összesen 946 fő 
fogvatartott élt szavazati jogá-
val a büntetés-végrehajtási inté-
zetekben.

Június 9. 
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektu-
mában tartott kihelyezett ülést 
az Országgyűlés Alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizott-

ságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figye-
lemmel kísérő albizottság. A tanácskozáson a résztvevők a magyar büntetés-végrehajtás hely-
zetéről hallgattak meg előadásokat, és folytattak konzultációt.
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Június 29.
A Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksá-
gán került sor a Semmelweis-nap megünneplé-
sére, amelyen 2 fő miniszteri, 4 fő pedig országos 
parancsnoki elismerésben részesült. 

Június 30.
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója  
alkalmából a szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete szavalóversennyel, színjátszó 
csoportok találkozójával egybekötött emléknapot szervezett, amelyen részt vettek a tököli és 
a kecskeméti fiatalkorúak intézetének fogvatartottjai is. 

Július 8.
Az MBT megújuló történeti szekciójának ülését rendezték meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Bör-
tön kultúrtermében. A börtönügyi történeti kutatások jelenlegi helyzetéről dr. Mezey Barna, az 
MBT elnöke tartott előadást, dr. Estók József ny. bv. dandártábornok pedig, akit az ülés folyamán  
a szekció vezetőjévé választottak, a Börtönmúzeum jelenéről és jövőbeni terveiről adott tájé-
koztatást. A rendezvény programja a Múzeum, illetve az intézet megtekintésével zárult. 

Július 16.
A TÁMOP 5.6.2 kiemelt pro-
jekt keretében induló bűn-
megelőzési, reintegrációs és 
áldozatvédelmi programról 
szóló sajtótájékoztatón a bün-
tetés-végrehajtás program-
terveit Csóti András bv. vezér-
őrnagy, az országos parancs-
nok stratégiai és koordinációs 
helyettese mutatta be. 

Július 28.
Az Alföldi Bútorgyárban az 1988. július 28-ai tűzesetben hősi halált halt Kovács Hegedűs  
Gábor bv. őrnagy és Szalay Árpád bv. alhadnagy emlékére a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint  
a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. vezetői és dolgozói – az elhunytak hozzá-
tartozói jelenlétében – koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett emlék-
tábláknál, továbbá a szegedi Belvárosi Temetőben koszorúkat és virágokat helyeztek el a hősi 
halottak sírjainál.

Június 16.
Az 56-os Vértanúk Emléknapja, Nagy Imre néhai miniszterelnök és mártírtársai újratemeté-
sének 20. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a Budapesti Fegyház és Börtön  
Kisfogház Emlékhelyen. A megemlékezésen részt vett Bajnai Gordon miniszterelnök is, aki 
Boross Péter volt kormányfővel, Fónay Jenő 1956-os halálraítélttel és Lomnici Zoltánnal,  
a Legfelsőbb Bíróság volt elnökével megtekintette az egykori cellákat, a siralomházat és  
a vesztőhelyet. 

Június 20.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön a Nógrád Megyei Levéltárral közösen kapcsolódott be  
a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. A város központjából rabszállító autó szállította 
az érdeklődőket az intézethez. A börtönbe belépve az egyik zárkában a betyárok világa eleve-
nedett meg, egy másik helyiséget 19. századi zárkának rendeztek be. 

Június 26.
Miskolcon tartották meg a „Helyzetkép a magyarországi büntetés-végrehajtásról” című kon-
ferenciát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézete és  
az MTA MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága közös rendezvényeként, amelyen mintegy 
50 szakember, részben intézetparancsnokok, részben kutatók, gyakorló jogászok vettek részt. 

Június 27.
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak kibo-
csátó és tiszti eskütételi ünnepségére – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – a Budavári Oroszlános ud-
varban került sor. A 122 végzős hallgató közül hatan 
kitüntetéssel fejezték be hároméves tanulmányukat.
 „Bezárt világ” címmel nyílt kiállítás a szobi Bör-
zsöny Múzeumban. Köszöntőt mondott dr. Darkó 
Jenő, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóság igaz-
gató-helyettese és Lakatos József múzeumvezető. 

A kiállítást Biczó László bv. dandártábornok, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsno-
ka nyitotta meg. A kiállítási tárgyak az 1980-as évektől napjainkig mutatták be a márianosztrai 
fogvatartottak alkotásait.

Június 28.
A Budapest X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőtestülete „Kőbányáért-díj” kitüntetés-
ben részesítette a Budapesti Fegyház és Börtönt. A kitüntetést Frank Tibor bv. dandártábornok, 
az intézet parancsnoka vette át Verbai Lajostól, a kerület polgármesterétől.
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Augusztus 6. 
Hat helyszínen – Állampusz-
tán, Baracskán, Budapesten, 
Gyulán, Sátoraljaújhelyen és 
Vácott – rendezték meg a 
„Büntetés-végrehajtás Hiva-
tás Mestere” országos szak-
mai vetélkedő regionális for-
dulóját. A versenyeket a Ba-
lassagyarmati Fegyház és 
Börtön, a Budapesti Fegyház 
és Börtön, a Heves Megyei 
Bv. Intézet, a Szegedi Fegyház és Börtön, a Szombathelyi Országos Bv. Intézet, valamint a Tolna 
Megyei Bv. Intézet csapatai nyerték, akik ezzel biztosították részvételüket az országos döntőn.

Augusztus 18.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben megnyitották az „Indonézia textiljei és fotói” című ki-
állítást. A tárlatot Mangasi Sihombing, Indonézia nagykövete nyitotta meg. A rendezvényen 
részt vett – többek között – Abdai Géza, Sopron alpolgármestere.

Augusztus 20.
A Magyar Köztársaság elnöke állami ün-
nepünk alkalmából eredményes szakmai 
munkája elismeréséül a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztjét ado-
mányozta dr. Kiszely Pál bv. dandártá-
bornoknak, a Szegedi Fegyház és Bör-
tön parancsnokának, illetve a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkeresztet ado-
mányozta Tikász Sándor bv. ezredesnek,  
a Tiszalöki Országos Bv. Intézet parancsno-
kának és dr. Laczkó János bv. alezredesnek,  

az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató-helyettesének.

Augusztus 29-30.

A harmadik alkalommal megtartott gyulai Várkerti Vigasságok rendezvény immár hagyományos főző-
versenyén a Békés Megyei Bv. Intézet két csapattal is képviseltette magát. A fogvatartottak BOG-RÁCS 
nevű csapata és az intézeti szakszervezet BV-FC csapata egyarán különdíjat kapott.
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Augusztus 31.
„Köztes átmenetek” címmel kiállítás nyílt a Pálhalmai Országos Bv. Intézet és a dunaújvárosi 
Dracéna Kht. szervezésében Pálhalmán. A kiállítás célja, hogy a 14 éven felüli fiatalok és a felnőtt 
társadalom tagjai hiteles módon szembesüljenek a drogfogyasztás lehetséges okaival, a szenve-
délybetegség kialakulásának folyamatával, a magyarországi droghelyzettel és a segítségnyújtás  
alternatíváival.

Szeptember 1. 
A romániai Buziási Ifjúsági Átnevelő Intézet szakmai küldöttsége látogatást tett a kecskeméti 
Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében, ahol együttműködési megállapodást kötött a két in-
tézet. A delegáció tagjai ezt követően látogatást tettek a Szegedi Fegyház és Börtönben, ahol  
a közös pályázati projektek lehetőségéről és a további szakmai együttműködés irányairól foly-
tattak megbeszélést. 
 Böjte Csaba atya, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány elnöke 
a Balassagyarmati Fegyház és  
Börtönben vette át az Alapít-
vány részére gyűjtött adomá-
nyokat, amelyek gyűjtésében a 
holland „Fapapucs Alapítvány”, 
a  Vöröskereszt, valamint a Ba- 
lassagyarmati Fegyház és Bör- 
tön személyi állománya és fogva- 
tartottjai vettek részt.

Szeptember 4. 
A Bv. Továbbképzési és Konfe-
rencia Központjában rendez-
ték meg a „Büntetés-végrehajtás
Hivatás Mestere” országos szak- 
mai vetélkedő döntőjét. A ren-
dezvény elöljárója dr. Turi And-
rás, az IRM rendészeti szakál-
lamtitkára, a szakmai vetélkedő 
szervezője, a zsűri elnöke Dö-
mény Sándor bv. vezérőrnagy, 
az országos parancsnok bizton-
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Szeptember 10.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja, 
Szent Adorján-nap alkalmából központi ün-
nepséget tartottak a Fővárosi Bv. Intézet III. 
objektumának színháztermében. Az ünnep-
ség keretében a Magyar Köztársaság elnö-
ke – az igazságügyi és rendészeti miniszter 
előterjesztésére – a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja alkalmából kinevezte nyug-
állományú bv. dandártábornokká Fejes Imre ny. bv. ezredest, az egykori BVOP Módszertani 
Igazgatóság igazgatóját. A „Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere” díjat elnyerő Szombathelyi  
Országos Bv. Intézet győztes csapata az igazságügyi és rendészeti minisztertől vehette át  
a vándorkupát. Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter ünnepélyes keretek 
között átadta a büntetés-végrehajtási szervezet új gépjárműveit: 50 kis befogadó képességű, 
illetve 5 nagy befogadó képességű fogvatartotti szállítójárművet.

  A Bv. Szervezet Oktatási Központja és a Mária-
nosztai Fegyház és Börtön szervezésében az inté-
zet lőterén rendezték meg a büntetés-végrehaj-
tási szervezet 2009. évi országos lőbajnokságát. 
A versenyen 33 csapat 137 versenyzője vett 
részt. A részvevők négy fegyvernemben és négy  
versenyszámban mérték össze tudásukat. A csa-
patverseny első helyezettje a Heves Megyei Bv. 
Intézet csapata lett. 

Szeptember 18.
A TeaHáz Szellemi Műhely újabb rendezvényét tartották meg a Váci Fegyház és Börtönben a Magyar 
Börtönügyi Társaság, az Európai Börtönnevelési Társaság – EPEA – magyar tagozata és a házigaz-
da intézet szervezésében. Az összejövetelre a szervezők ezúttal Popper Pétert hívták meg, aki „Bűn, 
büntetés, bűnhődés” címmel tartott előadást, majd a résztvevők által feltett kérésekre válaszolt.
   
Szeptember 19.    
Prof. dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség Bv. Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önál-
ló Osztályának vezetője nyitotta meg Apró Andrea fotográfus „Beáramló fények” című kiállítá-
sát a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. A kiállítás nyitánya volt a Kulturális Örökség Napja 
alkalmából szervezett rendezvénysorozat helyi rendezvényeinek. A kulturális programba be-
kapcsolódott a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma is. 

sági és fogvatartási helyettese volt. Az or-
szágos döntőbe jutott hat bv. intézet csa-
pata közül az  első helyezett a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet csapata lett.
 A Magyar Köztársaság elnöke – az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter előterjesz-
tésére – a büntetés-végrehajtási szervezet  
napja alkalmából szeptember 8-ai hatállyal 
kinevezte bv. dandártábornokká Schmehl 

János bv. ezredest, a Pálhalmai Országos Bv. Intézet parancsnokát. 

Szeptember 5.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából régiónként, illetve Budapesten,  
a Bv. Szervezet Oktatási Központjában helyi ünnepségeket, családi napokat rendeztek, ahol  
a bv. szervek vezetői a kiváló munkát végzettek számára elismeréseket adtak át.

Szeptember 7.
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biz-
tosának Hivatala, valamint a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága közötti 
együttműködés keretében ünnepélyesen 
megnyitották a Szegedi Fegyház és Börtön-
ben elhelyezett fogvatartottak festményei-
ből és grafikáiból összeállított „Kereten kívül” 
című kiállítást az Hivatal földszinti termében. 
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A Duna Papír Kft. szervezésében rendezték meg – 165 fő részvételével – a XIII. Lovas Bálint  
Emlék Horgászversenyt Tökölön. A vándorkupát Tóth Tamás bv. ezredes, a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézete igazgatója adta át az Állampusztai Országos Bv. Intézet győztes csapatának.

Szeptember 20.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Szécsényben – a Megyenap alkalmából megrendezett köz-
gyűlésén – a közrend és a közbiztonság érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért  
a Szondi György Díjat adományozta a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnek. Az elismerést dr. 
Budai István bv. ezredes, az intézet parancsnoka vette át.

Szeptember 20-27.
A magyar Külügyminisztérium kezdemé-
nyezésére palesztin büntetés-végrehaj-
tási szakemberekből álló delegáció uta-
zott hazánkba, és szakmai képzésen vett 
részt a Büntetés-végrehajtás Országos  
Parancsnoksága szervezésében. A kül-
döttség a magyar büntetés-végrehajtá-
si szervezet felépítését és működését ta-
nulmányozta, ennek során látogatást tett 
a BVOP-n, valamint négy bv. intézetben. 

Október 1.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében ren-
dezték meg – 6 régió győztes csapatának részvételével  

– a büntetés-végrehajtási szervezet 2009. évi országos 
sakkbajnokságának döntőjét. A verseny első helyezettje  
a Márianosztrai Fegyház és Börtön csapata lett. 

Október 6.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett emléktáblánál az Aradi Vértanúk  
Emléknapján koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett a Volt Magyar Katonák 
Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete. 

Október 6-9.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet vendégeként a Csíkszeredai és a Marosvásárhelyi Bv.  
Intézetek 6 fős delegációja tartózkodott Magyarországon. A vendégek megismerkedtek  
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a személyzeti és a nevelési szakterületek munkájával, megtekintették az intézet mindkét objek-
tumát, és meglátogatták a Veszprém Megyei Bv. Intézetet is.

Október 7.
A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság európai elnökségének tagjai – Roszík Gábor evangélikus 
lelkész, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnökének vezetésével – szakmai célú intézetlátoga-
táson vett részt a Váci Fegyház és Börtönben. A vendégek megtekintették az intézet „Elenge-
dett kéz” fogvatartotti csoport körleteit, köztük az APAC- körletet is.
 A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségnapot rendeztek a személyi állomány részé-
re, amelyen az egészség megóvásával kapcsolatos előadások mellett lehetőség nyílt szűrő-
vizsgálatokon való részvételre és véradásra is.

Október 8.
A Fővárosi Bv. Intézet kezelésében lévő Venyi-
ge utcai őri szálló aulájában került sor Gaál Béla,  
a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet sajtóreferen-
se fotókiállításának megnyitójára. A „Helyzet 
foglyai – a foglyok helyzete” című kiállítást ezt 
követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. 
Intézetben és a Kalocsai Fegyház és Börtön-
ben is megtekinthették az érdeklődők.

Október 9.
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében megrendezett IV. Országos Szolgálati Kutyaversenyen 16 bv.  
intézet 41 kutyavezetője vett részt. Az egyéni versenyt Györe István, a Budapesti Fegyház 
és Börtön főtörzsőrmestere nyerte Neo nevű malinois kutyájával. A csapatverseny győztese  
a Budapesti Fegyház és Börtön csapata lett.

Október 9-10. 
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben fogvatartotti egészség- és sportnapot rendeztek, ame-
lyen közel hatszáz fogvatartott vett részt. A „Fogva-tartott-egészség” címet viselő rendezvény 
pályázati pénzből valósult meg. 

Október 12-13.
A lengyel büntetés-végrehajtás delegációja látogatott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön-
be. A program során több együttműködési megállapodás aláírására került sor: a házigazdák 
a Rzeszowi Bv. Intézettel, a Tiszalöki Országos Bv. Intézet a Lupkówi Bv. Intézettel, a Szabolcs-
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Október 22.
A nemzeti ünnep – október 23-a – alkal-
mából rendezett központi ünnepséget a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
nokságán tartották. A rendezvény elöljáró-
ja dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok,  
az IRM Rendészeti Felügyeleti és Tervezé-
si Főosztályának vezetője volt. A Magyar  
Köztársaság elnöke – az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter előterjesztésére – a nem-
zeti ünnep alkalmából 2009. október 23-ai 
hatállyal kinevezte nyugállományú bv. dan-

dártábornokká dr. Mári Imre nyugállományú bv. ezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön 
volt parancsnokát. Az igazságügyi és rendészeti miniszter „Tauffer Emil-díjat” adományozott 
prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredesnek, az RTF Bv. Tanszéke vezetőjének eredményes munkája  
elismeréséül.

Október 28.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezte meg a büntetés-
végrehajtási szervezet országos judo-bajnokságát az UTE Me-
gyeri úti sportcsarnokában. A 20. alkalommal megtartott sport-
esemény győztese a Pálhalmai Országos Bv. Intézet csapata lett. 

november 1-2.
Mindenszentek és halottak napja ünnepéről emlékeztek meg a bv. intézetekben. A Közép- 
dunántúli Országos Bv. Intézetben megemlékezést és gyászmisét tartottak a fogvatartottak  
számára. A Pálhalmai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai az ünnepeket megelőzően rendbe  
tették a helyi temetőt.

Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet pedig a Przemysli Bv. Intézettel kötött megállapodást.  
Ezt követőben a vendégek megtekintették a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönt és  
a Börtönmúzeumot, majd másnap a Tiszalöki Országos Bv. Intézetet és a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Bv. Intézetet. 

Október 16.
„Rácsok nélkül” címmel olajfestmény-kiállítás nyílt a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fogvatartottjainak 
alkotásaiból a budapesti Hotel Héliában. A kiállí-
tást Mangasi Sihombing, Indonézia magyarországi  
nagykövete nyitotta meg. A festmények árából be-
folyt összeget az alkotó fogvatartottak a szumátrai 
földrengés károsultjainak megsegítésére ajánlották 
fel, amelyet a Baptista Egyház segítségével juttatnak 
el a térségbe.

Október 19.
A Szegedi Fegyház és Börtön, továbbá a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. veze-
tői és dolgozói koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett emléktáblánál  
az Alföld Bútorgyárban 1984. október 19-én történt, elítélt által elkövetett támadás követ-
keztében hősi halált halt Frank Tibor bv. alhad-
nagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy, Tóth András bv.  
alhadnagy, valamint az 1964. október 3-án hősi 
halált halt Horváth István bv. alhadnagy tiszteleté-
re. A résztvevők ezt követően – az elhunytak hoz-
zátartozóinak jelenlétében – a szegedi Belvárosi 
temetőben megkoszorúzták a hősi halottak sírjait.
 A Bv. Szervezet Oktatási Központjában meg-
tartották a 15 fő részvételével induló „Büntetés-
végrehajtási Felügyelő I.” OKJ-s szakképzés tanév-
nyitóját. 

Október 19., 21.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben tüdőszűréssel egybekötött egészségna-
pokat rendeztek a személyi állomány tagjai, illetve a fogvatartottak számára, amelyek során  
lehetőség volt az egészségügyi állapot általános felmérésére. A vizsgálatokat a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei ÁNTSZ orvosai végezték. 
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polgármester adta át Frank Tibor bv. dandártábornok, intézetparancsnok részére. Az ünnepé-
lyes átadásra az Újvárosháza Dísztermében került sor.

november 26.
A Magyar Börtönügyi Társaság éves szakmai 
konferenciáját az ELTE ÁJK dísztermében tar-
totta meg. A tanácskozás központi témája  
a bv. kódex legújabb tervezetének ismer- 
tetése, illetve megvitatása volt. 

December 1.
Az „Életfogytiglan. Az apró kortyokban fo-
gyasztott halál” című kiadványt a Szegedi 
Fegyház és Börtön dísztermében mutat-
ták be. A Bátyi Zoltán, Arató László szerzőpáros második alkalommal írt könyvet a Szegedi  
Fegyház és Börtönről. 

December 8.
„Az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosának szerepe a sze- 
mélyi szabadságukban korláto- 
zott emberekkel szembeni bá-
násmód törvényességének és 
a büntetés-végrehajtás haté- 
konyságának biztosításában” 
címmel kerekasztal-beszélge- 
tést tartott  dr. Szabó Máté 
ombudsman és dr. Kökényesi 
Antal bv. altábornagy, a bv. or-
szágos parancsnoka a bünte-
tés-végrehajtás vezetőivel.

December 11.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a rendészeti szervek 2009. évi országos 
pontszerző bajnokságainak díjátadó ünnepségére Siófokon került sor. A büntetés-végre-
hajtást érintően az összesített pontverseny első három helyezettje a Pálhalmai Országos 
Bv. Intézet, a Váci Fegyház és Börtön, valamint az Állampusztai Országos Bv. Intézet lett.

november 4. 
A Rendőrtiszti Főiskolán rendezték meg „Az országos bűnügyi nyilvántartás centenáriuma 
1909-2009” című szakmai-tudományos konferenciát és kiállítást. Szakmai munkája elismeré-
seként emlékérmet kapott Kozári Józsefné dr. nyugalmazott bv. ezredes, a BVOP igazgatási  
szolgálatának korábbi vezetője. A büntetés-végrehajtás nyilvántartási tevékenységéről több 
előadás is elhangzott a konferencián. A kiállítás büntetés-végrehajtási standjánál archív  
nyilvántartási anyagokat és tárgyakat tekinthettek meg az érdeklődők. 
 Louis Braille születésének 200. évfordulója alkalmából interaktív bemutatót tartottak  
a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének tagjai, akik „érzékenyítő programot” állítottak össze a fogvatartottak részére. 

november 4-5.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet meghívására Magyarországon tartózkodott  
a csehországi Břeclavi Bv. Intézet 4 fős szakmai delegációja. A látogatás során a vendégek  
megtekintették az intézetet, a Pannonhalmi Apátságot, valamint megismerkedtek Győr  
nevezetességeivel.

november 5. 
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön által megnyert „Kapuláz – Esély az Életre” című TÁMOP-
pályázat nyitó konferenciáját rendezték meg a soproni városháza dísztermében. A konferen-
cián részt vett – többek között – dr. Simon József és dr. Dobos József, Sopron alpolgármeste-
re, illetve jegyzője. 
 „Szivárvány a rácsok mögül – A lélek szabadsága” címmel rendeztek kiállítást a vásárosnaményi 
Esze Tamás Művelődési Központban a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönben, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben szabadság-
vesztésüket töltő fogvatartottak munkáiból, rajzaiból. 

november 16.
Ünnepélyes keretek között adták át a Pálhalmai Országos Bv. Intézet bernátkúti objektumá-
nak új tér- és közvilágítását. A beruházás során a II. számú épület nyílászáróit is kicserélték.  
Az intézet 2008-ban pályázaton nyerte el a korszerűsítés pénzügyi fedezetét. 

november 17.
A Fővárosi Önkormányzat „Budapestért” 
emlékzászlót adományozott a Budapesti 
Fegyház és Börtön részére – elismerve az 
intézetben folyó szakmai munka magas 
színvonalát. A zászlót Demszky Gábor fő-
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December 13.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a felújított mű-
emlék börtönkápolna felszentelésére került sor. Az ünne-
pélyes szentmisét dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye  
megyéspüspöke celebrálta. 

December 17.
A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisz-
tere a jogbiztonság megvalósításának, az emberi jogok 
mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében 
szerzett kimagasló érdemei elismeréséül Emberi Jogokért  
Emlékplakettet adományozott dr. Kiss Katalin ny. bv. ezre-
desnek, az IRM Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosz-
tálya vezető-helyettesének, továbbá  dr. Pallo József bv. ez-
redesnek, a BVOP Titkársági és Jogi Főosztálya vezetőjének. 

December 18.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának színháztermében soron kívüli állományértekezletet  
tartottak. A rendezvény elöljárója dr. Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter volt. 

December 22.
A Szegedi Fegyház és Börtön dolgozóinak új öltözőjét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy,  
országos parancsnok adta át. A hivatásos állomány tagjainak 430 m2 alapterületű öltözője 
az intézet főépületének alagsorában található, 282 felügyelő munkakörülményeit javítja. 

December 25.
A Heves Megyei Bv. Intézetben dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált karácsonyi szentmisét  
az intézet női fogvatartottjai számára. 
 A karácsonyi ünnepek alkalmából a bv. intézetekben ünnepi istentiszteleteket, karácsonyi  
ünnepi műsorokat és családi beszélőket tartottak a fogvatartottak részére. Több bv. intézetben 
a missziós szervezetek ajándékcsomagokat adtak át a fogvatartottak és családtagjaik részére.
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new recruit to the training. During the year, 265 persons earned their certificates in this training 
course. 203 persons participated in the secondary course, and 252 in the advanced course.
 Since October last year the Training Centre of the Prison Service has been offering a course 
for correction officers certified by the National Register of Vocational Qualifications; currently 
15 persons are participating.
 Of the 12 full-time students studying in the Police Academy’s Law Enforcement 
Administration Programme specialised in penitentiary studies, five students received their 
BA degree, with one additional student graduating from the distance learning programme.  
These colleagues will continue their service in officer ranks.

New special trainings
 Parallel to the development of the regular curricula of the training system new items 
were also introduced allowing the acquiring of special professional knowledge and skills. We 
introduced two national training courses in the field of restorative justice specific to penitentiary 
work, with the titles “Introduction to mediation” and “Training of mediators in penitentiary  
institutions”.
 In the field of skill development the “Managing high-risk and extreme-high-tension  
service tasks – stress management training – SHRT” training was organised in Állampuszta.
 The Strategic Planning Department of HPSHQ developed a special training course focusing 
on the management of a peaceful negotiation process in hostage situations, prisoner riots, cell 
blockades and suicide threats, entitled “Prison Service Critical Incident Negotiation Training” (Bv-KIT).

Master of Prison Service Profession Prize
 For the first time, the Prison Service organised 
a professional competition titled Master of Prison 
Service Profession, where the participants were asked 
to demonstrate their practical and analytical skills. 
Regional champions were invited to the national finals, 
which took place on St. Adrian’s Day, the official Day of 
the Prison Service. The winner of the competition was 
the team of the Szombathely National Prison.

Bonuses, rewards, social welfare
 Within the frames of the 2009 national compensation package for law enforcement 
staff, the staff of the Prison Service received clothing allowance amounting HUF 30 000 per 
person. This enabled us to introduce new uniform items. Both the representatives of the trade 
unions and the staff were involved in the selection and the testing phase, based on which the 
standardisation of the new uniforms took place.

PERSOnnEL

Our qualified, well-prepared and dedicated personnel guarantee high-quality performance in 
our area of expertise. The Hungarian Prison Service puts great emphasis on education, training 
of the staff and employee welfare. Although the number of our staff did not increase in 2009, 
our newly introduced training programme enabled us to reinforce our existing personnel.  
The new training programme uses a fundamentally new approach in our introductory training.
 There was only one, but major, change in legislation related to the employment of our 
staff. Act no. CXLI of 2009 amended Act no. XLIII of 1996 on the service terms of members 
of the Hungarian armed forces. The original aim of the amendment had been to improve 
staff retention, increase employment security, and avoid employment-related lawsuits, but 
some changes became necessary because of the unfavourable economic situation that  
meanwhile developed.
 In 2009 our approved headcount was 8 236. However, mainly due to a lack of funds, on 
December 31 we employed 7 786 persons, which means that we could fill 94.71% of the  
approved quota. Compared to 2008 this ratio decreased by 1.5%. On a positive note, the 
number of persons leaving the organisation during the probationary period, or with mutual 
agreement, decreased significantly, which means that our staff retention ability improved.  
Our headcount continues to be affected by the increasing numbers of staff being transferred 
to other law enforcement bodies, mainly the police. 

 In 2009, 6.3% of staff were reprimanded for the violation of discipline (in 2008 this was 5.8%), 
but only about 1% of staff committed crimes, in this regard the situation is similar to 2008.

Education and training
 The new recruit specialized training, which have been extended earlier, is organised in the 
framework of a 14-week introductory training. In addition, an extra week was added to the 
specialised training with the aim of obtaining practical knowledge in the prison enrolling the 
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 There were only limited funds available for additional remunerations and bonuses this year. 
Altogether 119 of our staff members received remuneration. 14 persons received various State 
Decorations, which is unprecedented given in the past years usually one or a maximum two 
people received such recognitions. One person received the Tauffer Emil Prize; one person 
received the Human Rights Plaque. Additional 283 persons were given various prizes and awards.
 In 2009 the Prison Service spent almost HUF 169 million on social welfare: 118 colleagues 
received social aids or funeral grants, 41 persons received housing grants, and 54 persons were 
given family-start-up aid.

Healthcare
 The compulsory annual medical checks took place according to the regular procedures. 
The staff also participated at psychological and regular physical screenings. In- and 
outpatient care was provided by the national and regional public health-care institutions 
and in the National Healthcare Centre. The first level pre-admission examinations and the  
re-examinations compulsory in case of the change in the physical conditions of the staff 
member were conducted by the Military Healthcare Centre. Almost 900 persons were 
admitted to rheumatism care programmes, which is a 5% increase over the previous year. 
Both active and retired members of staff, with their families, were offered treatments in  
Hévíz, Igal and Gyula.

Communication 
 The Prison Service Newsletter (Bv. Hírlevél), which had been on hiatus for several years, 
came back in June to be a bimonthly publication, now serving as an important tool in our 
internal communication. The Prison Service Journal (Börtönügyi Szemle), our professional 
quarterly, continues to be published every three months.
 

SECuRiTy

Enforcement of sentences in a safe way is the basic function of the Prison Service. Prison 
security does not only mean that prisoners should not be able to escape, it also includes 
protecting the life and health of all persons on the premises, safekeeping all assets belonging 
to the institutions, and performing everyday penitentiary tasks without interruption.

Regulations, equipment and personnel
 The numbers of security personnel working in correctional facilities remained at previous 
years’ level. As an improvement, staff-fluctuations somewhat steadied. The workload in 
security-related jobs is still heavy, but due to a new approach to service shift management,  
we managed to decrease service overtime by 27%.
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 In accordance with the regulatory activities defined under the Prison Service’ Strategic 
Development Programme, the service issued its Security Strategy. Work is currently underway 
to develop standardised Security Rules and Regulations Rulebook based on this strategy, as 
well as towards a full review of regulations applicable to Prison Service action squads.
 In 2009 the use of service dogs for certain 
security functions, mainly guarding and drug 
detection tasks, came into focus. We are now 
using more dogs, and placing more emphasis 
on their training. During the year there were two 
service dog championships held in penitentiary 
institutions, where both dogs and trainers were 
given opportunity to demonstrate their skills 
and cooperation ability. We are now looking into 
the possibility of breeding service dogs within 
the organisation, on Prison Service premises.

 From a security point of view, one of 
the riskiest activities is moving prisoners 
outside penitentiary institutions. Since the 
average number of prisoners, and in par-
ticular, the number of pre-trial detainees 
increased, the demand to move prisoners 
to appear in front of the court or bodies 
conducting the investigation in their case 
also grew.

 Despite the high number of cases 
when prisoners had to be transferred or 
moved, the Prison Service managed this 
task without incident. Security conditions 
of this task improved significantly during 
the year, when new transportation vehicles 
were put in use.

 During transfers free and easy communi-
cation among the vehicles and with the prisons is highly important. To facilitate the communication 
a Common Digital Radio Network was introduced in 2008. In 2009 the main tasks in this field were 
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to assess the practical experience of the first operation phase of the system and to correct the initial 
failures. In close cooperation with the service provider we managed to solve the initial coverage prob-
lems through technology development. 

Security during incarceration
 In 2009, there were no extraordinary incidents affecting public order. There were 4 escapes 
during the year; two of these were conducted by low-security prisoners working outside 
the premises of the penitentiary institutions, they left their workplaces without permission.  
In the other two cases prisoners escaped from public hospitals where they had been transferred 
for medical treatment. Due to our quick response and efficient cooperation with the police, two of 
these prisoners were captured shortly thereafter, and a third one returned voluntarily.

 One of our priorities is to stop prisoners 
from self-harm, with special regards to suicide. 
Although the number of suicide cases de-
creased from the previous year (6, as opposed 
to 7), which may be in part due to the central 
measures introduced during the year, and al-
though the investigations found that the rea-
sons for these suicides were unrelated to the 
fact of incarceration, we still decided to review 
and update our suicide prevention strategy in 
order to prevent similar situations in the future.

 Prisoner security is closely related to crimes committed by prisoners. Compared to the 
previous year we managed to reduce such crimes. There were 20% less attacks against staff 
members this year. However, no significant improvement could be experienced in relation 
to violent acts among prisoners; the number of cases did not decrease remarkably. In order 
to improve this segment we started the elaboration of series of central measures aiming at 
providing more leisure activities, on the one hand, and closer monitoring of cells, on the other.
 Another of our priorities is stopping 
unauthorised objects from entering the 
institutions. Due to previously introduced 
measures, continuous control performed 
by the local management, and thorough 
checks, we found 30% less mobile phones 
during the year than the year before. The 
seven X-ray screening devices we purchased 
towards the end of 2008 helped us to find 
16% of the mobile phones already in the 
parcels sent to prisoners.
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Safety and Defence
 An inventory of critical infrastructures within the Prison Service was completed parallel to 
the review of the admission, national support and defence plans of the Service.
 In cooperation with other law enforcement organisations, we participated in management 
and cooperation practices. We reviewed our existing defence cooperation agreements 
with the Hungarian National Directorate for Disaster Management and the National Police 
Headquarters, a new cooperation agreement was concluded with the Hungarian Civil 
Protection Union.
 Some of our major achievements in this field this year were the addition of new type of 
crisis communication equipment to existing ones, and the modernisation of our protection 
against radiological, chemical and bio threats.
 
Cooperation with other bodies of the criminal justice system
 We signed a cooperation agreement with the Military Chief Prosecutor’s Office granting 
limited access to the IT Service of the Office to certain functions in the central main menu of 
our prisoner records system. The prosecutor’s office provided the technical background, while 
a data connection was established in Unit II of the Budapest Remand Prison.
 Act no. XLVII of 2009 (on criminal records, records of court sentences issued against Hungar-
ian citizens by the courts of European Union member states, and on biometric criminal and law 
enforcement records), which entered into force on June 30, 2009, sat several new tasks for the 
Prison Service. All of our institutions are affected by the obligation to take and send prisoner 
fingerprints, palm prints and mouth swabs (the latter is used for forensic DNA profiling) to the 
Institute for Forensic Sciences, while admission and sentence enforcement information must be 
forwarded electronically to the Central Office for Administrative and Electronic Public Services.
 Since its entry into force, experiences with the Act have generally been positive.  
The authorities responsible for management of the sent data declared that the quality of the 
samples and data received from the Prison Service satisfied all requirements. Based on our 
data, since the act’s entry into force, fingerprints were taken on 3 363 occasions, and DNA 
samples were collected from 73 individuals.
 

inCARCERATiOn

Prisoner placement, distribution
 The number of prisoners stopped decreasing in 2009, which had been a trend for several years, 
and turned into reverse: the average of 15 373 prisoners represents a significant change of 568, 
compared to 2008. The increase in number of prisoners is even more obvious if we compare the 
actual figures at the end of the year: on December 31, the number of prisoners was 14 743 in 2008, 
while in 2009 on the same day 15 432 persons were in custody, this means an increase of 689.
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 Parallel to this tendency the number of available places had to be decreased. As part 
of a  programme aiming at stabilising the budget of the Service, several cell blocks had to 
be temporarily closed down (Budapest Remand Prison, Állampuszta National Prison), which 
reduced the total capacity by 514 places, to 12 042. As a result, our average overcrowding ratio 
increased by 6% compared to 2008, to 124%. On 31 December 2009 it reached 128%.
 The number of sentenced prisoners – 10 590 – showed a slight increase from 2008.  
The majority of prisoners (57.8%) were serving their sentences according to the implementation 
rules of the medium regime.
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 The total number of juvenile prisoners was 318; their proportion in the whole of the 
prisoner population amounted to 3%, this meant a 0.2% decrease from 2008. Only 6.2% of the 
prisoners were female (657 persons).
 The number of foreign prisoners increased slightly. The 582 foreign citizens held in custody 
in Hungary for criminal offences came from 57 countries; a bit more than third of them (39%) 
were Romanian citizens.
 The number of remand prisoners reached 4 502 by the end of the year, which is a 
136-person increase from 2008. The average time spent in detention till the sentence of first 
degree was 8.05 months, similarly to 2008. The number of people held in remand detention 
for more than 2 years was still high (105).
 In 2009, 927 applications were submitted 
for interruptions of prison sentences, which 
is a slight decrease compared to the 949 in 
2008. The authorising authority approved 
the interruption of the enforcement of 
the sentence in 146 of these cases. Due 
to the carefully implemented preparatory 
measures and arrangement, every person 
allowed on such leave reported back at 
the required time to continue serving the 
remaining sentence.
 The individual prisons proposed the placement of a prisoner among lighter regime rules 
on 3 191 occasions, out of which the prison judge gave his approval in 1 735 cases. At the 
same time in 44 cases changing the rules of the implementation regime of the sentence of a 
prisoner to a stricter one was proposed, 33 of these proposals were approved.
 Facilitating the social reintegration of prisoners is among the basic tasks of the penitentiary 
system. Successful social reintegration can mainly be achieved if education, training, vocational 
training and employment is provided during the time spent in prison. Religion and spiritual care is 
also central in prisoner care, as well as quality healthcare.

Education and training
 The average level of education prisoners obtained before admission to prison is 
significantly lower than the national average, although there has been a slight improvement 
over the past few years. Demand for elementary education and vocational training in prisons 
remains in focus, but an increasing number of people are now interested in earning secondary 
education certificates.
 In 2009, prisons offered elementary and secondary education in the form of full-time, 
distance and evening courses; vocational training was provided within the frames of adult 
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Prison regime distribution (31 December 2009)

Regime Headcount male Female

Strict regime 2 846 2 734 112

Medium regime 6 113 5 670 443

Light regime 833 765 68

Fine conversion and community work (light regime) 480 454 26

Juvenile medium regime 177 173 4

Juvenile light regime 141 137 4

Total 10 590 9 933 657
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learning; elementary, secondary and higher education was also available as private student 
learning scheme.
 In average 14.5% of the prisoners get admitted to the prison without completed 
elementary education (less than 8 years of elementary school). Therefore every institution 
where sentenced prisoners are held offers elementary education to prisoners, where they can 
enrol to the courses on a voluntary basis. During the school year 2008/2009 altogether 974 
prisoners completed successfully the requirements in various grades of elementary education, 
while the number of students enrolled in various grades was 896 for the school year 2009/2010.
 In 2009, 15 penitentiary institutions of-
fered secondary education. 781 students 
completed the school year successfully, 
and 21 students graduated after com-
pleting the requirements of the 4th year.  
The total number of prisoners enrolled in 
secondary education was 933 in Septem-
ber 2009. Prisoners applying for a place 
in secondary school courses were, where 
possible, transferred to an institution offer-
ing such courses.
 In the academic year of 2008/2009, 18 prisoners got admitted in higher education; in 2009/2010 
the same figure was 12. Adult education, mainly vocational training programmes were also available 
in the Hungarian prisons. We could start a total of 15 courses were with the participation of 253 
persons. The training programmes were mainly financed by grants received from various donors. 

Programmes for Prisoners
 In 2009 centrally no budget could be provided to finance programmes of leisure and 
free time activities for prisoners. Therefore the institutions had to find resources within their 
regular budget or via various grants to cover the costs of cultural programmes, creative and art 
workshops or the improvement of the library facilities for prisoners. 
 In order to improve the usefulness of the time prisoners spend in custody, as well as to 
facilitate subsequent reintegration, the Prison Service is continuously working on improving 
its relations with NGOs and religious organisations. The Prison Service is currently party to 250 
cooperation agreements with various such organisations.
 As part of our reintegration efforts, we worked closely with the Central Office of Justice 
and also its regional branches. Probation officers organised preparatory counselling meetings 
for prisoners already before their release. The individual penitentiary institutions placed great 
emphasis on the cooperation with regional and local partner organisations, as well as local 
governments, in facilitating social reintegration.
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 The good relationship with several local governments could be made apparent to residents 
of the municipalities as well when many of our institutions initiated programmes outside 
the prison walls within the frames of which prisoners were cleaning and renovating public 
spaces, parks, playgrounds this way contributing to the embellishment of the municipalities. 
In this field particularly the Heves and Győr-Moson Sopron County Remand Prisons, and 
Balassagyarmat Strict and Medium Regime Prison were active. These programmes were great 
examples of the incorporation of restorative justice practices in the work of prisons. 
 Despite the limited resources we have to highlight that the prisons could provide many 
programmes. Prisoner events during the year included presentations by invited speakers, as 
well as concerts and performances. Many of our institutions have drama groups or choirs, 
which played successfully in various institutions and outside locations. Inter-institutional 
sports competitions were also popular with prisoners.
 Our free newsletter to prisoners, Prison News, is now published in a new form, and with 
updated content. The first issue came out in July 2009. 

Religion
 Prison pastoral care is central in the lives of our institutions and in that of interested 
prisoners. The prison pastor service where all the traditional religions of Hungary are 
represented currently has 33 employees. An important event was in the life of the service, the 
world congregation organised by the International Commission of Catholic Prison Pastoral 
Care organised on January 24-29, 2009 in Esztergom, at St. Adalbert Centre. 
 In order to facilitate religious life in prison and to allow the development of equal conditions 
in all penitentiary institutions four practical methodology workshops were organised, where 
participants could learn about and exchange local  best practices.

Prisoner healthcare
 Prisoners continued to receive high-quality, comprehensive healthcare service during the 
year, on each level of progressive healthcare, in every form of basic, in- and outpatient care.
 Necessary outpatient care in prisons slightly increased in 2009. Our efforts to offer more 
types of specialised health services locally had a positive impact: the number of necessary 
health-related transfers decreased by almost 50%, saving cost and staff hours, and also 
reducing the security risk inherent to any transfer outside the institutions. As a result, our 
contact with regional public healthcare institutions was mainly reduced to emergency and 
other inevitable services.
 There was no significant change in the number of patients treated in the Forensic Psychiatric 
Mental Institution and the Chronic Aftercare Unit in Nagyfa. The significant decrease in the 
inpatient care figure was due to continuing technical and staffing difficulties at the Central 
Hospital of the Prison Service, which both intensified this past year for various reasons.
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 From the point of public health and epidemiology, penitentiary institutions were 
stable, primarily due to the sanitary rules in force. There was no extraordinary accumulation 
of infections falling under reporting requirements; the number of cases due to seasonal 
infections was average.
 Our successful Hepatitis C awareness and screening programme, which had started in 
2007, continued this year, now completed with a Hepatitis B and HIV check, and anonymous 
drug history investigation for those infected.
 After the brief decrease to 41 per year in 2008, the number of those deceased in prison 
increased to 57 (52 man, 5 women) during this year. Corresponding to the average situation in 
Hungary in terms of causes of mortality, most of the fatalities were caused by vascular diseases; 
twelve prisoners died because of malignant tumours, and there were six suicides, as opposed 
to seven in the year before.
 

ECOnOmiC AnD FinAnCiAL SiTuATiOn

The economic and financial management of the Prison Service is a complex field: it has a 
public finance component, but also includes provision measures related to prison conditions 
and equipment, and the work of prison enterprises. 

The 2009 budget
 The total budget of 2009 approved for the expenditures was HUF 36 400.6 million, which 
consisted of HUF 33 685 million in funds provided by the national state budget (92.5%), and 
HUF 27 15.6 million (7.5%) own revenue, expected to be generated by the Prison Service.
 In 2009, the state of the general economy worsened, which called for strict and rationalised 
operation, including the search for and use of any unutilised potential. As a result of central 
interventions and related measures (strict financial discipline measures, temporary closure of 
facilities), the operation of the Service could be maintained.
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 Still, it remained a struggle throughout the year to stabilise our liquidity. As a consequence, 
for the first time in several years, the Prison Service had to close the financial year with large 
amount of short term liabilities, which also makes balancing the 2010 budget a challenge. 
However, mainly via the exploitation of state grants and EU funding we managed to open 
up several key areas for development. The vehicle fleet modernisation project started, as 
well as the organisational development of the Service the latter with the help of European 
Union funds.
 The budget authorised for staff relat-
ed expenditure was enough to cover the 
wages and related expenses, we did not re-
ceive additional central funding for the ex-
penses of overtime and extra service time.  
The material cost budget covered utility 
costs, food and medicine related expenses. 
The expenditure on infrastructure develop-
ment and renovation could only cover a 
fraction of the real needs.
 The scarcity of funds made some measures inevitable: we closed down one of our prisons 
(Nagyfa National prison) by merging it with another one; we temporarily evacuated two sites 
(Budapest Remand Prison Unit II, Állampuszta National Prison: part of the Solt site) in order to 
save on operation costs, furthermore a strict hiring policy was followed prioritising the filling 
of the most important vacancies, 50% of the budget foreseen for remunerations was withheld.
 The material cost budget could not cover all of the arising costs, despite the saving 
measures, but the extra provision approved by the government allowed us to maintain the 
level of service and pay our suppliers on time.
 One of our aims was to reinforce our internal financial audit system, to improve financial 
efficiency, and to facilitate responsible financial management, all in order to rationalise the use 
of budgetary provisions.
 Financial audits in the Prison Service focused on the following six key areas in 2009:
a) investigating extra service time orders, records and accounting;
b) checking vehicle operations and use;
c) examining internal controls in the central budget (process-integrated preliminary,  
 subsequent and management controls);
d) checking inventories and scrapping;
e) investigating prison catering;
f) checking public procurement procedures and delivery of the resulting contracts.
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Material-type costs related to prison conditions and equipment
 The Prison Service manages 1 562 buildings, 
amounting to a total of 478 075 m2 floor area. 
Most of these can be considered old buildings: 
their structural elements and architectural design 
are outdated, impractical. Due to a lack of available 
funds, major renovations have been postponed 
for many years; the available funds could only 
cover the most necessary repairs and some long 
awaited critical renovations, like the renovation 
of the staff changing rooms in Szeged or the staff 
apartment building in Budapest.
 It is very important to us that in 2009 we had an opportunity to modernise our vehicle 
fleet. Among others also our Service was the beneficiary of a national centralised public 
procurement procedure initiated by the government where we received 65 personal vehicles, 
5 large prisoner transport vehicles, and 50 small prisoner transport vehicles to replace our 
old ones. This new procurement helped to reduce the average age of our vehicles from 10.5 
years to 6.6 years.

Energy management and protection of the environment
 One of the largest items in our facility maintenance expenditure is the energy cost.  
The efficient and economical use of energy is in our basic interest. We were looking at ways 
to reduce these costs during the entire year. In addition to our heating modernisation efforts, 
we also launched a public procurement tender for the purchase of our main source of energy: 
natural gas. According to our estimates, purchasing natural gas on the market may bring up 
to HUF 180 million in savings.
 We also contemplated renewable energy: Sopronkőhida Strict and Medium Regime 
Prison installed modern hot water module boiler units which also use solar energy.
 Many of our institutions applied for grants under the 2009 call for proposals on energy 
rationalisation launched by the Ministry of Justice and Law Enforcement. The beneficiaries, 
Pálhalma National Prison, Közép-Dunántúl National Prison, Vác Strict and Medium Regime 
Prison, and Tököl Juvenile Prison, received a total of HUF 35 million to be spent on lighting 
modernisation, heat insulation of buildings, and replacement of doors and windows.
 Reducing emissions was one of our priorities this year. Our institutions investigated 
risk factors, such as possible sources of air pollution, waste management and dangerous 
substances, and fulfilled their reporting obligations to various competent authorities.
 We prepared our central recycling programme, and the institutions made local 
arrangements to support it.

73

Prison enterprises 
 One of the consequences of the crisis in the economy was a significant decrease in the 
number of prisoners employed by prison enterprises, by 533 (14.6%) compared to the previous 
year. Primary reasons for the decrease were the lack of contract work, and the withdrawal of 
our partners from certain markets. Two of the enterprises managed to increase the number of 
prisoners employed, two others remained on previous year’s level (within a 10% margin), and 
three reduced headcount significantly, by over 25%.
 The lack of contract work also shows in other employment figures: while the number of inmates 
employed in the core activities of the companies increased by 2.8% (53 persons), the proportion of 
inmates employed to perform tasks for outside contractors  decreased by 32.2% (583 persons), the 
latter figure being 50% in agricultural enterprises. The proportions of contract work and core activity 
turned reverse from the previous years; contract work is now less than 40%.
 Prison enterprises employed a total of  
3 128 prisoners on average, while the average 
officer headcount is 2 230.
 The unfavourable economic environment, 
and the draught in agriculture, had negative ef-
fects on the operation of the prison enterprises. 
As a consequence, the cumulated loss of the 
enterprises for the year is expected to be HUF 
104.3 million, 3.3% more than planned.
 Central coordination and additional 
funds available under the same budget chapter helped to keep prison enterprises functional 
during the year. Agricultural enterprises are expected to close the year with a profit of HUF 
152.1 million (the final figure will only be known after central subsidies are reimbursed to the 
various sectors), while industrial enterprises made a loss of HUF 256.4 million.
 The central budget includes funds for public interest activity (titled partial reimbursement for 
special additional cost), but from the original amount of HUF 92 million only 89.7 million were 
made available, which was enough to cover 14.2% of the additional cost. By way of comparison, 

this provision was HUF 483.2 million five years ago. 
Funds coming from different budget chapters (ag-
ricultural subsidy) are only provisionally included in 
these profit estimates.
     In summary, most prison enterprises only man-
aged to perform their task, the employment of pris-
oners, to a lesser degree, and with additional fund-
ing this year. An operational rationalisation and 
transformation concept is now prepared, which 
needs to be finalised in the second half of 2010.
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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

Büntetés-végrehajtási intézmények – institutions
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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

büntetés-végrehAjtási intézmények – institutions
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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. 



büntetés-végrehAjtási intézetek – Prison enterPrises

102

	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


