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Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központja

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 állomá- 

nya alap- és középfokú szakmai oktatása, szakkép-
zése, továbbképzése, szakmai vizsgáztatása.

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központ

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
+36 26 347 655
+36 26 347 677
http://www.bvsztrk.hu
pilis.uk@bv.gov.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 ál-

lománya
•	 továbbképzésének, valamint
•	 orvosi rehabilitációjának, illetve rekreációjának 

biztosítása a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 
keretében.

Training Centre of the 
Prison Service 

(Established in 1996)
Director: Lt. Col. Dr. Tibor Zakhar
Main profile: 
•	 basic and advanced level professional training
•	 further education
•	 examination of prison staff

Further Training and Conference Centre of the 
Prison Service (Pilisszentkereszt/Igal)

(Established in 1988)
Director: Col. Zoltán Szabó
Main profile: 
•	 further education for staff
•	 staff rehabilitation 
•	 recreation of staff

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZMÉNYEK  

INSTITUTIONS OF THE 
PRISON SERVICE

Police College, 
Penitentiary Department 

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

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 meghatáro-

zott szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő 
munkakörei betöltéséhez szükséges szakmai 
képzést biztosítja.
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Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

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 fogvatartot-

tak ideg- és elmegyógyászati ellátása,
•	 a kényszergyógykezelésre, az ideiglenes kényszer-

gyógykezelésre utalt betegek és a szabadságvesz-
tés végrehajtása alatt elmebeteggé vált elítéltek 
gyógykezelése,

•	 az előzetes letartóztatottak elmeállapotának meg-
figyelése a Be. 107. §-a alapján.

ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ 
Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 
+36 47 321 659
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

Állampusztai Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft.

6327 Állampuszta 1.
+36 78 407 860
+36 78 807 890
http://www.allampusztaikft.hu
allampusztakft@t-online.hu

Schneider Gyula ny. bv. ezredes
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 gabonatermesztés
•	 állattenyésztés (sertés, baromfi, szarvasmarha, juh, 

kecske, ló)
•	 haszonállat-eledel gyártása
•	 raktározás, tárolás
•	 növénytermesztési szolgáltatás
•	 betakarítást követő szolgáltatás
•	 vetési célú magfeldolgozás
•	 erdészeti, egyéb erőgazdálkodási tevékenység

Forensic Psychiatric Mental Institution 

(Established in 1896)
Director: Dr. Albert Albert 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 and 
treatment of psychotic prisoners

•	 psychiatric observation of unconvicted prisoners

ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Lt. Col. Zoltán Kocsi
Main Profile: 
•	 textile manufacturing
•	 uniform, overclothes and undergarment manufac-

turing 
•	 textile trade

Állampuszta Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Col. Gyula Schneider
Main Profile: 
•	 cereal production
•	 pig, neat, goat, sheep and horse farming
•	 poultry farming
•	 storing
•	 cultivation services
•	 forestry

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
LIMITED COMPANIES

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

2313 Tököl, Ráckevei u. 6.
+36 24 503 158
+36 24 489 798
korhaz.uk@bv.gov.hu

Dr. Torma Albert bv. orvos ezredes
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 letartóz-
tatottak egészségügyi ellátása,

•	 a büntetés-végrehajtás szervezetén belül a fogva-
tartottak egészségügyi alapellátásának, valamint a 
krónikus utókezelő részlegének szakmai felügye-
lete, továbbá

•	 a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
által megállapított keret terhére a nagy értékű 
orvosi műszerek és egészségügyi fogyóanyagok 
beszerzése.

Central Hospital of the Prison Service

(Established in 1961)
Director: Col. Dr. Albert Torma
Main profile: 
•	 healthcare treatment of convicted prisoners 
•	 healthcare treatment of unconvicted prisoners and 

people in police custody 
•	 professional supervision of general healthcare 

treatment of prisoners
•	 procurement of medical tools and substances




