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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
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DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

2600 Vác, Barabás Miklós u.1. 
Telefon: +36 27 501 575
Fax: +36 27 501 576
Honlap: http://www.dunamix.hu
E-mail: titkarsag@dunamix.hu

Dr. Kővári Zoltán bv. alezredes
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 teljes körű nyomdai szolgáltatások, könyvkötészet 
•	 varroda, konfekciógyártás
•	 galvanikus horganyozás és nikkelezés
•	 fémmegmunkálás, lakatos munkák
•	 faipar, bútorgyártás
•	 bérmunkák

DUNA PAPÍR Termelő Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.

2316 Tököl, Ráckevei út 6. 
Telefon: +36 24 531 845
Fax: +36 24 531 846
Honlap: http://www.dunapapir.hu
E-mail: dunapapir@invitel.hu

Fogarasi László bv. ezredes
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 
•	 Papírgyártás
•	 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
•	 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
•	 Csomagolás

DUNA-MIX Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Lt. Col. Dr. Zoltán Kővári 
Main Profile: 
•	 pressing, bookbinding
•	 ready-to-wear industry
•	 galvanization
•	 metal-work
•	 timber, furniture manufacturing
•	 lease-works

DUNA-PAPÍR Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Lt. Col. László Fogarasi
Main Profile: 
•	 household and hygienic paper manufacturing
•	 paper manufacturing
•	 book, newspaper  and paper retail
•	 packaging

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
 

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 (sertés, szarvasmarha), egyéb állat-

tenyésztés (méhészet)
•	 gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
•	 erdőgazdálkodási termék előállítás
•	 zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
•	 növénytermesztési szolgáltatás
•	 élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
•	 kenyér-, pékáru-, édesség kiskereskedelem
•	 kenyér-, tésztafélék gyártása

BUFA Budapesti Faipari Termelő és 
Kereskedelmi Kft.

1108 Budapest, Kozma u. 13. 
+36 1 261 3961
+36 1 261 1874
http://www.bufa.hu
bufa@bufa.hu

Bódis Sándor
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.
 
Alaptevékenysége:
•	 irodabútor gyártása
•	 sportszergyártás
•	 fűrészáru-gyártás 
•	 épületasztalos-ipari termék gyártása
•	 fatömegcikk gyártása

Annamajor Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Lt. Col. András Hirják 
Main Profile: 
•	 cereal production
•	 vegetable growing for processing
•	 fruits and herb production
•	 pig, neat farming, bee-keeping
•	 forestry production
•	 vegetable, fruits trade 
•	 cultivation service
•	 food store, baker’s shop
•	 bread and pastry production

BUFA Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Sándor Bódis
Main Profile: 
•	 office furniture manufacturing
•	 sports equipment manufacturing
•	 timber manufacturing
•	 wood article manufacturing



Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.  
Telefon: +36 35 501 279
Fax: +36 35 501 278
Honlap: http://www.ipolycipo.hu
E-mail: ipoly@ipolycipo.hu

Nemszilaj Sándor bv. ezredes
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.
 
Alaptevékenysége:
•	 Lábbeli gyártás 
•	 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem

Ipoly Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Col. Sándor Nemszilaj
Main Profile: 
•	 footwear manufacturing
•	 clothing and footwear trade
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Kalocsai Konfekcióipari Termelő és
Kereskedelmi Kft.
 

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

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.
 

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

Kalocsa Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: József Tollas
Main Profile: 
•	 uniform manufacturing 
•	 overclothes manufacturing
•	 undergarment manufacturing 
•	 chlothes, shoes, textile trade

Nagyfa-Alföld Ltd. 

(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.
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Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.
 

2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. 
+36 27 370 005 
+36 27 370 014
http://nostrakft.hu
nostra.kft@invitel.hu

Garamvölgyi Béla ny. bv. ezredes
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 seprű - és kefegyártás
•	 tároló fatermék gyártása
•	 fatömegcikk gyártás
•	 egyéb kerámiatermék gyártása
•	 fémszerkezet gyártása
•	 sportszergyártás

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Kft.
 

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. ezredes
bv. főtanácsos,  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

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
 

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
•	 munkaruházat gyártása
•	 felső- és alsóruházat gyártása
•	 vasipari bérmunka
•	 mosodai szolgáltatás
•	 zárszerelés
•	 raklapgyártás, -javítás
•	 gumisorjázás
•	 hulladék-, palackválogatás

Magyar Büntetés-végrehajtás 
Múzeumi Kiállítóhelye

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út. 35.
+36 47 523 560 # 105-2299, +36 47 523 563
http://www.bortonmuzeum.hu
saujhely.uk@bv.gov.hu

Fenntartó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Létesítés éve: 2006.

Nostra Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: Col. Béla Garamvölgyi
Main Profile: 
•	 broom- and brush production 
•	 wood products manufacturing
•	 ceramic manufacturing
•	 metal products manufacturing
•	 sports equipment production

Pálhalma Agrospeciál Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: 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.

Sopronkőhida Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: György Farkas
Main Profile: 
•	 textile production
•	 uniform manufacturing
•	 overclothes manufacturing
•	 undergarment manufacturing 
•	 metal-work
•	 laundry service
•	 pallet manufacturing etc.

Museum of the Hungarian Prison Service

(Established in 2006)
Maintained by the Sátoraljaújhely Strict and Medium 
Regime Prison




