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ELÔSZÓ

Tisztelt Olvasók!

Örömmel ajánlom figyelmükbe a büntetés-végrehaj-
tás évkönyvét, remélve, hogy a korábbi évekhez hason-
lóan ismét sikerült átfogó képet nyújtani szervezetünk 
munkájáról.

A tavalyi év legfontosabb eseménye a kormányzati 
struktúra megújításából adódóan a felügyeleti–irányító  
szerv változása volt: a büntetés-végrehajtás 47 év 
után ismét a belügyminisztérium alárendeltségébe 
tartozik. A közös felügyeleti szerv megerősítette 
együttműködésünket a rendészeti-rendvédelmi társszer-
vekkel, és pozitív változásokat hozott a büntetés-végre-
hajtás tárgyi és személyi feltételeiben egyaránt.

A költségvetési helyzet és az áthúzódó strukturális 
problémák ellenére, a küldetésünkben megfogalmazot-
takhoz hűen, az elmúlt év során is végrehajtottuk a jog-
szabályokban meghatározott feladatainkat. Folytattuk 
a szoros, fegyelmezett gazdálkodást. A belső tartalékok 
felhasználásával, a gazdálkodásban mutatott új szemlélet-
tel igyekeztünk megfelelni a kihívásoknak. Elmondhatjuk, 
hogy hosszú idő óta a 2010. év az első, amelyet adósságál-
lományunk megnyugtató rendezésével zárhattunk.

A büntetőpolitikai és jogszabályi változások, illetve a 
fogvatartotti létszám dinamikus növekedése komoly ki-
hívások elé állították a büntetés-végrehajtást. Ez a ten-
dencia komolyan éreztette hatását, azonban állományunk 
tagjainak – e nehéz periódus folyamán is megmutatkozó – 
elhivatottsága, képzettsége, erkölcsi tartása ellensúlyozta 
a nehezülő körülményeket. Elmondhatjuk, hogy a fogva-
tartás biztonsága továbbra is stabil, a szolgálatellátás szak-
mai minősége megfelel az elvárásoknak.

Tavaly is nagy hangsúlyt kaptak a börtönökben a rein-
tegrációt elősegítő programok, foglalkozások, képzések.  
A börtönlelkészek és az egyházak a fogvatartottak lelki 
gondozásán keresztül járultak hozzá munkánk meg- 
könnyítéséhez, célunk eléréséhez, a sikeres visszailleszke-
déshez, illetve az intézetek stabil biztonságának megte-
remtéséhez.

A büntetés-végrehajtási szervezet az elmúlt év során 
kiemelkedő helytállást tanúsított az árvízi védekezésben. 
Társadalmi szerepvállalásunk elismeréseként a szervezet – 
történetében először  – Miniszterelnöki Elismerő Oklevél-
ben részesült.

Ezúton megköszönöm azt a hathatós segítséget és 
szakszerű támogatást, amelyet a minisztérium vezetése, 
a társszervek, a civil és egyházi szervezetek képviselői 
nyújtottak feladataink sikeres végrehajtása érdekében, 
nagymértékben segítve szakmai munkánkat.

Köszönöm a büntetés-végrehajtás teljes személyi ál-
lományának azt az áldozatos munkát, amivel hozzájárul-
tak, hogy megvalósulhasson szervezetünk legfontosabb 
feladata, a jogszerű, szakszerű és humánus fogvatartás.

Dr. Kökényesi Antal
bv. altábornagy, bv. főtanácsos,

országos parancsnok

a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
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Strukturális változások

A 2010. év számos változást hozott a büntetés-végrehaj-

tási szervezet  életében. Az országgyűlési választásokat 

követően kialakult új kormányzati struktúra alapvetően 

módosította a központi közigazgatás szervezeti rendjét. 

Az új belügyminisztériumi Alapító Okirat – 47 év után – 

ismét a BM hatáskörébe utalta a büntetés-végrehajtási 

tevékenység felügyeletét. 

A kormányváltást követően felgyorsult jogszabály-

alkotási tevékenység több területen érintette a büntetés-

végrehajtási szervezet feladat-ellátási kötelezettségét is.  

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módo-

sítása a büntetés-végrehajtás feladatkörébe vonta a tulaj-

don elleni szabálysértések elkövetőivel szemben kiszabott 

elzárás végrehajtását. Ez a jogszabályváltozás, valamint 

a Büntető Törvénykönyv módosításai (a középmérték  

alkalmazása és az ún. „három csapás” elve) a fogvatartotti 

férőhelyszükségletek növekedését eredményezik.

Ellenőrzési tevékenység

A korábbi éveknél többször, 260 alkalommal került sor 

cél-, illetve témaellenőrzésre, amelyek a bv. szervek vala-

mennyi szakmai és funkcionális tevékenységére kiterjed-

tek. A BvOP átfogó szakmai ellenőrzést hajtott végre az 

Állampusztai és a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben, a  

Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Veszprém 

Megyei  Bv. Intézetekben, valamint az állampusztai és a 

pálhalmai gazdasági társaságoknál.

Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 

helyettese vezetésével szakmai bizottság vizsgálta a 

szolgálatszervezési és túlszolgálat-elszámolási gyakor-

latot több intézetben. A bizottság 2011-ben is folytatja 

munkáját.

Az ellenőrzésre jogosult külső szervek közül az ügyész-

ségek változatlan intenzitással végezték törvényességi, 

Módosult a büntetés-végrehajtási szervezet belső rend-

szere is: a Nagyfai Országos Bv. Intézet a Szegedi Fegy-

ház és Börtönbe, a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetei 

pedig az adott megyei bv. intézetekbe integrálódtak 

(Szirmabesenyő-Miskolc, Kecskemét, Pécs).

A fogvatartotti férőhelynövelés érdekében ismét meg-

nyitottuk az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objek-

tumának átmenetileg bezárt körletrészeit.

felügyeleti ellenőrzéseiket. A múlt év során 1 192 esetben 

végeztek ellenőrzést a bv. szerveknél. Ezek a vizsgálódások 

amellett, hogy szavatolták a szervezet munkájának törvé-

nyességét, állásfoglalásaikkal, véleménynyilvánításukkal 

jogi-szakmai szempontból is nagy segítséget nyújtottak  a 

feladatok szakszerű ellátásában.

Az Állami Számvevőszék a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően átfogóan vizsgálta a 2009. évi, fejezeti szintű 

költségvetési gazdálkodást, amelynek ellenőrzését adat-

bekérés útján a BvOP-ra is kiterjesztette. A vizsgálatok 

egyike sem tárt fel szabálytalanságot. 

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 8 

helyszínen 14 helyszíni ellenőrzést végzett, illetve hajtott 

végre utóellenőrzést a korábbi ajánlások eredményeinek 

és hatásainak vizsgálata céljából.
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1 A létszámhelyzet, illetve a fluktuáció alakulása

A büntetés-végrehajtási szervezet 2010. év során enge-

délyezett költségvetési létszáma 8 236 fő volt. A decem-

ber 31-ei 7 771 fős zárólétszám  94,3%-os feltöltöttséget 

mutat, amely hasonló a 2009. év záró adataihoz (7 786 fő, 

94,5%).

A személyi állomány csoportonkénti megoszlása a tény-

leges munkajogi létszám relációjában az alábbiak szerint 

alakult: tábornok, főtiszt, tiszt 16%; zászlós, tiszthelyettes 

70%, közalkalmazott 14%. 

A személyi állomány 5,6%-a rendelkezik felsőfokú 

egye-temi (440 fő), illetve 16,2%-a felsőfokú főiskolai  

(1265 fő), 52,5%-a (4087 fő) középfokú (érettségi), vala-

mint 24,7%-a (1923 fő) alapfokú végzettséggel (szakiskola, 

szakmunkásképző). A tisztek átlagéletkora 38,2, a tiszthe-

lyetteseké, zászlósoké 34,2, a közalkalmazottaké 47,2 év.  

A teljes személyi állomány átlagéletkora 36,5 év. 

Oktatás-képzés

Mivel a magas szintű feladatellátást a jól képzett, 

felkészült és elkötelezett személyi állomány garantálja, 

különös figyelmet fordítunk az oktatás–képzés folyamatos 

fejlesztésére, korszerűsítésére.

A hagyományos, öthetes alapfokú képzésben január és 

február hónapban 52 fő tett eredményes vizsgát. Az ezen 

képzési forma helyébe lépő alapozó képzésben 8 alkalom-

mal összesen 13 osztály indult 483 fő beiskolázásával.

A büntetés-végrehajtási felügyelő OKJ-s szakképzés 

keretében tavaly 15 fő szerzett oklevelet a Bv. Okta-

tási Központjában. A pozitív tapasztalatok alapján 2010 

októberétől további 19 fő folytat tanulmányokat ebben a 

képzési rendszerben.

A középfokú képzés 16 osztállyal (8 biztonsági,  

3 gazdálkodási, 3 egészségügyi, 2 igazgatási), 417 fővel in-

dult, 2010 júniusáig 201 hallgató tett eredményes vizsgát, 

a többiek jelenleg is folytatják tanulmányaikat. 

A tavalyi év során kevesebben távoztak a szervezettől 

(2008-ban 776 fő, 2009-ben 580 fő, 2010-ben 562 fő), 

azonban a decemberi távozások száma megközelítette az 

előző évit. 

A fluktuációs mutatók javultak az előző évek adataihoz 

képest, a felvételek és távozások száma közel azonos volt. 

Ennek oka elsősorban a munkanélküliség növekedésé-

ben és a stabil munkahely iránti igény megerősödésében 

keresendő.

A felsőfokú szakvizsgára történő felkészítésben 60 tiszt 

és 30, felsőfokú állami iskolai végzettséghez kötött állás-

helyre felvett közalkalmazott vett részt. Sikeres szakvizs-

gát azonban többen tettek, összesen 68 fő hivatásos tiszt 

és 49 fő közalkalmazott. 

A Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Igazgatási Szakának 

büntetés-végrehajtási szakirányán összesen 7 fő szerzett 

főiskolai diplomát, és került kinevezésre tiszti beosztásba.

 A „Felelősen, felkészülten” stratégiai program „Euró-

pai színvonalú személyzet” pillérének keretében inno-

vatív oktatási formákat vezettünk be. Ezen új képzéseket 

speciálisan a büntetés-végrehajtási környezetre kialakítva, 

a külföldi tapasztalatok és az elméleti módszertani anya-

gok felhasználásával alkalmazzuk. A Büntetés-végrehajtási 

Krízis Incidens Tárgyaló tanfolyamot (Bv-KIT) két alkalom-

mal, a Stresszhelyzet Reakció Tréninget (SHRT) pedig egy 

alkalommal rendeztük meg.
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Fluktuáció alakulása 2003 és 2010 között
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Elismerések

A személyi állomány megbecsülésére, motiválására, il-

letve szakmai munkájának elismerésére 2010-ben nagyon 

szűkös keret állt a büntetés-végrehajtási szervezet rendel-

kezésére a jogszabályi változások okozta korlátozás miatt. 

A március 15-ei nemzeti ünnep és a pedagógus-

nap alkalmából 76 munkatársunk részesült miniszteri, 

országos parancsnoki pénz-, illetve tárgyjutalomban, 

megközelítőleg 7 millió forint összegben.

Állami kitüntetésben hat kollégánk részesült. Magasabb 

szintű elismerést 258 fő kapott, az év második felében ez 

elsősorban soron kívüli előléptetést jelentett.

Fegyelmi helyzet

A büntetés-végrehajtási szervezet személyi ál-

lományának fegyelmi és bűnügyi helyzetét  kiegyen-

súlyozottság jellemzi. A szolgálati rendet és fegyelmet 

jelentős mértékben sértő, kiemelkedő súlyú cselekmény 

miatt büntető-, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem 

került sor.

A büntetőeljárások száma folyamatosan emelkedett, 

és jelentősen meghaladta a fegyelmi ügyek számát. En-

nek alapvető oka, hogy 2009 augusztusától kezdődően, 

a Katonai Főügyészség elvárásának eleget téve, a  

bv. szerv területén talált, illetve a fogvatartott birtokába 

került mobiltelefonok és más tiltott tárgyak miatt minden 

esetben büntetőeljárást kell indítani, szolgálatban gon-

datlanságból elkövetett kötelességszegés gyanúja miatt. 

Ennek következtében a katonai büntetőeljárások száma 

emelkedett, annak ellenére, hogy a talált mobiltelefonok 

száma tovább csökkent az előző évhez képest.

A nyilvántartott büntetőügyek száma így az előző évi 

922-ről 1 383-ra emelkedett, elsősorban a tiltott tár-

gyak előtalálásakor kötelezően indított eljárások miatt. 

A személyi állomány ismert tagjával szemben folytatott 

büntető eljárások száma az előző évi 319-ről 506-ra nőtt.  

A jelentős emelkedés ellenére azonban a jogerős elma-

rasztaló ítélettel vagy intézkedéssel zárult ügyek száma a 

2009. évi 92-ről 77-re csökkent.

A bv. szerveknél a személyi állomány összlétszámát 

tekintve továbbra is alacsony a fegyelemsértést, vagy 

bűncselekményt elkövetők aránya. A múlt év során a 

személyi állomány mindössze 6%-a követett el fegyelem-

sértést, míg a bűncselekményt elkövető állományi tagok 

aránya nem emelkedett, alig haladja meg az 1%-ot.

Egészségügyi ellátás

A személyi állomány tagjai a háziorvosokon és a bv. 

orvosokon kívül a rendőrorvosoknál is igénybe vehették 

az alapellátást. A járó- és fekvőbeteg szakellátást a terü-

letileg illetékes egészségügyi intézményekben, illetve a 

Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központban (ÁEK) 

biztosítják. A Honvéd Egészségügyi Központ színvonalas 

közreműködésével valósultak meg a felvétel előtti első 

fokú alkalmassági vizsgálatok, valamint az I. és II. fokú 

FÜV eljárások. A mozgásszervi rehabilitációra szorulók – a 

lakóhely szerint illetékes szolgáltatók ellátásain túl – válto-

zatlanul részt vehettek a szervezet által biztosított komp-

lex programokban, Hévízen 220, Igalon 566, Gyulán 100 

jogosult vette igénybe a szolgáltatást. 
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Nemzetközi kapcsolatok

A büntetés-végrehajtás kiemelt célja volt 2010-ben a 

hazánk európai uniós tagságával, illetve az egyéb nemzet-

közi kötelezettségeivel járó feladatok végrehajtásában 

való közreműködés.

 

Az Európai Bizottsággal közösen szerveztük meg Buda-

pesten – 30 ország közel 240 szakemberének részvételé- 

vel – „A befogadáshoz vezető utak: az európai 

együttműködés megerősítése a börtönoktatás és képzés 

területén” című európai börtönoktatási konferenciát. 

Az Európai Unió EUPOL COPPS missziója keretében 

palesztin büntetés-végrehajtási szakemberek tízfős cso-

portja vett részt szaktanfolyami képzésen a büntetés-

végrehajtási szervezetnél. Az EUJUST LEX misszióval 

együttműködésben iraki szakemberek szakképzésére is 

sor került.

A nemzetközi kapcsolatok nem kevésbé fontos részét 

képezi a környező országokkal kialakított kapcsolatrend-

BIZTONSÁG

Szabályozók, tárgyi és személyi feltételek

A közbiztonsági törvénycsomag a társadalom haté- 

konyabb védelmét célozza. A büntetőjogi változások di-

namikusan növekvő fogvatartotti létszámot, hosszabb 

fogvatartási időt és a fogvatartotti állomány összetételé-

nek kedvezőtlen változását eredményezik, amelyre a bv. 

szerveknek is választ kell adniuk.

A konzekvenciák levonása, a szakmai feladatok elemzése 

és az új körülményekhez való igazítása folyamatos kon-

centrált munkát igényel.

A szakterületet érintően kiemelt jelentőségű, hogy 

elkészült az új Biztonsági Szabályzat normaszövege, amely 

a teljes feladatrendszert felölelve tartalmazza a jelen kor 

elvárásainak megfelelő szabályokat. A műveleti csopor-

tokra vonatkozó központi szabályozás és a kényszerítő 

eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazását elősegítő 

módszertani útmutató jóváhagyása folyamatban van. 

A feladatok biztonságos végrehajtását segíti a 2008-ban 

rendszerbe állított Egységes Digitális Rádiórendszer. Be-

vezetése jelentős mértékben javította a kommunikációs 

lehetőségeket a tevékenységet irányító és a végrehajtó ál-

lomány között.

Nagymértékben segíti a jelentős kockázattal járó, 

elsősorban nagyobb létszámú fogvatartotti tevékeny-

ségek (például a munkáltatás, a szabadlevegőn tartóz-

kodás, a szállítás vagy az előállítás) biztosítását a szolgá-

lati állatok igénybevétele. Az erre vonatkozó központi 

szabályozás átdolgozását egyrészt a jogszabályok változá-

sa, másrészt a gyakorlatból fakadó változtatási igények 

teszik indokolttá. Az idei évben sokkal nagyobb hangsúlyt 

kap majd a kutyák és vezetőik képzése, minősítése is. A be- 

szerzés és képzés elősegítése és összehangolása érdeké-

ben szorosabb együttműködést kezdeményeztünk a 

társszervekkel.

szer. A magyar büntetés-végrehajtási szervezetnek a 

lengyel, a cseh, a szlovák, a román és a horvát büntetés-

végrehajtással van együttműködési megállapodása. 

A szerződések biztosítják a személyi állomány gyakor-

lati tapasztalatszerzését és a folyamatos szakmai in-

formációáramlást.

 

Novemberben hazánkban tartotta tanácskozását 

a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Országos Pa- 

rancsnokok Kerekasztala (MECR), amelyen részt vett a 

cseh, a szlovák, a szlovén, a horvát, a litván, a román orszá-

gos parancsnok, az osztrák országos parancsnok helyet-

tese, valamint a Nemzetközi Büntetés-végrehajtási Szövet-

ség (ICPA) elnöke is. 

A Pécsi Tudományegyetemmel közösen rendezett, 

az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó 

nemzetközi konferencián, amely a „Kultúra a börtönben, 

a börtön kultúrája” címet viselte, a szlovák és a román 

büntetés-végrehajtás képviselői is előadást tartottak.
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A fogvatartás biztonsága

A fogvatartás biztonságát a büntetés-végrehajtási  

szervezet a folyamatosan növekvő fogvatartotti létszám 

és a gazdasági nehézségek ellenére is fenntartotta.  

Ennek köszönhetően nagyobb társadalmi visszhangot, 

médiaérdeklődést kiváltó rendkívüli esemény 2010-ben 

nem történt.

Az előállítási, szállítási feladatok évek óta folyamatosan 

növekednek, alapvetően az előzetesen letartóztatottak 

számának radikális emelkedése miatt. A bv. szervek ezért 

kiemelt figyelmet fordítanak a területükön kívüli mozga-

tási feladatok biztonságos végrehajtására. Az előző évhez 

képest 6,3%-kal emelkedett az ügyészségre, bíróságra, il-

letve valamilyen külső, polgári egészségügyi intézménybe 

előállítottak száma (19 704 fő összesen 49 528 esetben). 

A fogolyszökés bűntettek száma – a szakszerűbb és 

körültekintőbb feladat-végrehajtásnak köszönhetően –  

a 2009. évi 4 esethez képest a felére csökkent. Az 

elkövetőket a gyors és szakszerű intézkedéseknek 

köszönhetően mindkét alkalommal percek alatt sikerült 

elfogni.

Az előző évhez képest csekély mértékben emelkedett 

a fogvatartotti öngyilkosságok száma (2010-ben 7 fő, 

2009-ben 6 fő). Ezen esetek mindegyike magánéleti prob-

lémára, illetve a kiszabott ítélet miatti elkeseredettségre 

volt visszavezethető. A szakfőosztályok ellenőrzései során 

kiemelt szerepet kapott a megelőzéssel kapcsolatos helyi 

gyakorlatok vizsgálata.

A tiltott tárgyak bejutását megnehezítő intézkedések 

következtében javuló tendencia volt megfigyelhető az 

elmúlt év során is. Az előtalált mobiltelefonok száma –  

a 2009. évhez hasonló módon – 25%-kal csökkent, ami az 

elmúlt hét év legkedvezőbb adata. A telefonok jelentős 

részét csomagban, illetve a közterületről bedobva találták 

meg, így azok nem jutottak el a fogvatartottakhoz.
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FOGVATARTÁS

A fogvatartottak elhelyezése, összetétele

A fogvatartotti létszám, hasonlóan a 2009-ben tapasz-

taltakhoz, tavaly tovább növekedett. Míg a 2009 végén  

15 432 fő, addig 2010. december 31-én 16 328 fő volt a fog-

vatartottak összlétszáma. Ez 912 fős, azaz 5,8%-os létszám-

növekedést jelent. Eközben kis mértékben emelkedett az 

intézményrendszer kapacitása, a 12 335 fős elhelyezhető 

létszám 293 fős (2,4%-os) bővülést jelent. Ez két, az Állam-

pusztai Országos Bv. Intézet solti objektumában található, 

korábban ideiglenesen kiürített elhelyezési körlet újbóli 

megnyitásának köszönhető. 

A bv. intézetek telítettségének kiegyensúlyozása 

érdekében továbbra is kiemelt feladatként kezeljük a 

2008-ban indult programot, amely során a kevésbé telített 

börtönökbe szállítjuk át a fogvatartottakat.  A folyamatos 

elhelyezési problémákkal küzdő intézetek (Hajdú-Bihar, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Bv. Intézet, Fővárosi Bv. Intézet) telítettségének enyhítését 

folyamatosan koordináljuk. Az átcsoportosításokra a fog-

vatartottak heti rendszeres körszállításai alkalmával, illetve 

indokolt esetben célszállítással került sor. A program bein-

dulása óta összesen 6 811 fogvatartott átcsoportosítására 

történt intézkedés.

Az előzetesen letartóztatottak száma az év végére el- 

érte a 4 803 főt. A jogerős ítélet meghozataláig előzetes 

letartóztatásban eltöltött átlagos időtartam 8 hónap, ami 

megegyezik az előző év hasonló adatával. 

A jogerősen elítéltek létszáma – 11  241  fő – 586 fős 

növekedést mutat a 2009-es évhez képest. Végrehaj-

tási fokozatukat tekintve az elítéltek jelentős része  

(közel 60%-a) börtön fokozatban tölti büntetését. Az ítéleti 

idő szerinti megoszlás tekintetében az arányok a korábbi 

évekhez hasonlóan alakultak – a legnagyobb csoport 1-2 

év közötti büntetést tölt (22%), őket az 5-10 év közötti 

szabadságvesztésre ítéletek követik (19%).

A fiatalkorú elítéltek létszáma –  357 fő – 2009-hez képest 

39 fővel (12,3%-kal) emelkedett. A női fogvatartottak 

aránya az elítéltek között 6,6%, ami kismértékű növeke-

dés az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva. A nem ma- 

gyar állampolgárságú fogvatartottak létszáma 2009-hez 

képest 15 fős növekedést mutat, a mintegy 53 országból 

származó, összesen 597 fő nem magyar állampolgárságú 

fogvatartott jelentősebb részét (221 fő, 37%) továbbra is a 

román állampolgárok alkotják.

Tovább emelkedett a fogvatartotti kérelmek száma.  

A fogvatartottak, hozzátartozóik és jogi képviselőik 

6 808 fő vonatkozásában 14 614 db elhelyezéssel, átszállí-

tással kapcsolatos kérelmet terjesztettek elő, amely 10,9%-

os növekedést mutat 2009-hez képest.

Szabadságvesztés-félbeszakításra irányuló kérelmet 

összesen 1 169 esetben terjesztettek elő, a döntésre jogo-

sult 255 esetben engedélyezte a megszakítást. Rövid 

tartamú eltávozáson 1 184 esetben 744 fő, kimaradáson 

490 esetben 296 fő, míg súlyos beteg hozzátartozó meg-

látogatásán és temetésen felügyelettel 129 fő, felügyelet 

nélkül pedig 108 fő vett részt. 

A fogvatartottak közösségét érintő kérelmek, panaszok, 

javaslatok kezelésére a már hagyományokkal rendelkező 

intézeti fogvatartotti fórumok szolgálnak. Az Európa 

Tanács Rec (2006) 2. számú ajánlását figyelembe véve 

szakutasítás került kiadásra a lebonyolítás egységes mód- 

szertanáról.
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Feltételes szabadságra bocsátás iránti előterjesztést  

2010-ben 7 533 esetben tettek az intézetek, engedélyező 

döntés 6079 esetben született. Súlyosabb végrehajtási 

fokozatba helyezésre irányuló előterjesztést 61 esetben 

tettek az intézetek, ebből 30-at engedélyezett az illetékes 

bv. bíró. Enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozóan  

3 202 ügyet indítottak, közülük 1 730 került engedélyezésre.  

Az enyhébb végrehajtási szabályok közé helyezéssel kap-

csolatban 402 előterjesztés készült, ebből 258-at enge-

délyeztek. Ezen jogintézmény alá tartozó fogvatartottak 

eltávozásainak száma 2 953 volt.

Oktatás-képzés

Mivel a fogvatartottak iskolai végzettsége alacsony, az 

oktatási programok továbbra is kiemelt feladatként jelent-

keztek a büntetés-végrehajtás munkájában. A fogvatartot-

ti létszám fokozatos növekedése miatt az oktatási, képzési 

rendszer korszerűsítése elengedhetetlen a társadalomba 

történő visszabocsátás szempontjából. Egy, a piaci viszo-

nyokhoz illeszkedő képzési rendszer segítheti a bünte-

tés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainak ver- 

senyképességét is.

A bv. intézetekben elsősorban általános és középiskolai 

tanulmányokra, a felnőttképzés keretein belül szakkép-

zésre és felsőfokú oktatásra volt lehetőség.

Az elmúlt, azaz a 2009–2010-es tanévben 896 fogvatar-

tott végezte el eredményesen a megkezdett osztályt. Az 

idei tanévre pedig 1 020 főt iskoláztak be. 

Jelentős előrelépés, hogy 2010-ben a korábbi 15 

helyszínhez képest már 20 intézetben folyt középiskolai 

oktatás. Azok a fogvatartottak, akik olyan intézetekben 

voltak elhelyezve, ahol nem indult középiskolai képzés, 

átszállításra kerültek olyan intézetekbe, ahol tanulmányai-

kat megkezdhették, vagy folytathatták.

Fogvatartotti programok

Az iskolarendszerű oktatáson túl rendkívül fontosak 

azok a szakkörök, tréningek és egyéb programok, amelyek 

az új ismeretek megszerzését vagy a már megszerzett is-

meretek szinten tartását segítik elő. 

Egyre több intézet alakított ki jól működő kapcsola-

tot a vonzáskörzetében található civil szervezetekkel, 

felsőoktatási intézményekkel. Így a korlátozott anyagi for-

rások ellenére több, sikeres program megvalósítására nyílt 

lehetőség.

Kiemelendő a külső előadók által tartott élménybeszá-

molók, koncertek, bemutatók sokasága. Több intézetben 

működött színjátszó csoport, énekkar, amelyek sikere-

sen mutatták be előadásaikat más bv. intézetben és kinti 

helyszíneken egyaránt. Eredményesek voltak az intézeti 

szintű és országosan szervezett sportversenyek is.

Számos olyan program zajlott le fogvatartotti kezdemé-

nyezésre, amely a szimbolikus jóvátételhez kapcsoló-

dott. Több intézetben szerveztek gyűjtést, adakozást a 

rászoruló civil lakosság részére. Az elítéltek városszépítő 

munkálatokban vettek részt, amelyek során játszóterek, 

parkok, óvodák újultak meg. 

A reintegrációs feladatok tekintetében szoros volt az 

együttműködés a helyi Igazságügyi Hivatalokkal, a párt-

fogók már a szabadulás előtt szerveztek foglalkozásokat 

a fogvatartottak részére. A társadalomba való sikeres visz- 

szailleszkedés érdekében intézeteink nagy hangsúlyt 
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helyeztek a területileg illetékes társszervekkel, oktatási 

intézményekkel, valamint az önkormányzatokkal való 

együttműködésre. Jelentős volt a közös pályázati tevé- 

kenység is.

A fogvatartottakkal történő foglalkozásokon az 

együttműködő partnerek jelentős segítséget nyújtot-

tak az intézetek személyi állományának. Csökkentették a 

zsúfoltságból adódó frusztrációt, hozzájárultak a felhal-

mozódott feszültségek levezetéséhez, és elősegítették az 

elítéltek szabad életre való felkészítését.

A fogvatartottak egészségügyi ellátása

A büntetés-végrehajtás közegészségügyi viszonyai 

elfogadhatónak mondhatók. Szerény mértékben meg 

tudtuk valósítani a romló állagú, elavult épületek (például 

körletek, lakó- és szociális egységek, konyhák, épületgé-

pészeti rendszerek) rekonstrukcióját, a szükségessé vált 

javításokat és karbantartásokat. Változatlanul elmaradtak 

azonban a nagyobb forrásigényű felújítások.

A fogvatartottak a jogszabályoknak és a szakmai sza-

bályoknak megfelelő módon, a progresszív betegellátás 

szintjeit betartva részesültek az állapotuk által indokolt 

gyógyító-megelőző szolgáltatásokban.

A járványügyi helyzet stabilnak bizonyult. Bejelentendő 

fertőző betegségek halmozódása, szezonális megbetege-

dések (például felső légúti betegségek vagy influenza-

szerű tünetek) az átlagosnál nagyobb számban nem for-

dultak elő. 

Kiemelt figyelemmel kísértük és támogattuk a pszi-

chológusok megelőző tevékenységének szélesítését.  

A szuicid- és drogprevenció, valamint az agresszióke-

zelés országosan egységes módszertani eljárással történő 

megvalósítása érdekében folytatódott – az IMEI koordiná-

lásával – a bv. pszichológusok központilag szervezett, 

rendszeres képzése. 

A kijelölt bv. intézetek folyamatosan biztosították a fog-

vatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelését és a 

kábítószer-használatot kezelő más típusú ellátását. Drog-

prevenciós részlegek 22 bv. intézetben, 25 helyszínen, 372 

férőhellyel működtek. A prevenciós körletek a szabályok 

betartásával, esetenként külső szakértők bevonásával 

korszerű programokat szerveztek. 

Sikeresen folytatódott a Hepatitis vírusfertőzések 

megelőzésére irányuló felvilágosító és szűrő-gondozó 

program. Ehhez júliusban csatlakozott egy, a Hepatitis B 

fertőzött, de már kiszűrt személyek gyógykezelését, és 

annak megszervezését vállaló újabb gyógyszergyártó és 

forgalmazó cég. Ezzel a lépéssel ismét teljessé vált a vérrel 

és testnedvekkel terjedő, leggyakrabban előforduló meg-

betegedésekben szenvedők gondozása és a fertőzések 

további terjedésének szakszerű, célzott megelőzése. 

Az elhunytak száma a növekvő fogvatartotti létszám 

ellenére az előző évhez (57 fő) képest kevesebb, 50 fő  

(47 férfi és 3 nő) volt. A haláleseteket – az ország lakos-

ságára általában is jellemző halálozási adatokhoz hason-

lóan – közel egyenlő arányban okozták rosszindulatú da-

ganatos kórképek és szív-érrendszeri megbetegedések.

A börtönlelkészek tevékenysége

A börtönlelkészi szolgálat 2010-ben ünnepelte 

újjáalakulásának 10 éves évfordulóját. A nevezetes jubile-

umról több rendezvényen is megemlékeztek, a büntetés-

végrehajtási szervezet ünnepi konferenciáját Pilisszent- 

kereszten tartották meg.

A börtönlelkészek és az egyházak a fogvatartottak 

lelkigondozásán keresztül járultak hozzá a fogvatartot-

tak reintegrációjához és egy békésebb, biztonságosabb 

börtönkörnyezet megteremtéséhez. A börtönlelkészek 

nemcsak a szorosan vett lelkipásztori feladataikat látták 

el, hanem a fogvatartottakkal való foglalkozások mellett 

kiemelendő fontossággal bírt aktív szervező munkájuk: 

irányításukkal színjátszó körök, énekkarok jöttek létre, és 

működnek jelenleg is. Az intézetekben bibliavetélkedőket, 

imanapokat rendeztek, jelentős fogvatartotti részvétellel. 
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GAZDÁLKODÁS

A költségvetés alakulása

A 2010-es évről is elmondható, hogy a világgazdasá-

gi válság miatti megszorítások erősen determinálták a 

büntetés-végrehajtás gazdálkodásának mozgásterét. 

Ennek hatása elsősorban a rendkívül magas lejárt szám-

latartozásban mutatkozott meg. Ugyanakkor – az eu-

rópai uniós források igénybevételének lehetőségével – 

megkezdődhetett a büntetés-végrehajtási szervezet  

fejlesztése.

A szervezet gazdálkodási tevékenységét a Magyar Köz-

társaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 

törvényben meghatározott feltételek mellett végezte. 

A jogszabály szerint a költségvetés kiadási főösszege  

40 781,5 mFt volt, amelyet 38 065,9 mFt költségvetési tá-

mogatás (a teljes összeg 93,3%-a) és 2 715,6 mFt (a teljes 

összeg 6,7%-a) saját bevételi előírás finanszírozott. A költ-

ségvetési támogatás az év során 5 941,4 mFt-tal emel-

kedett, ami 5,6%-os növekményt jelentett. A 1294/2010. 

(XII. 15.) Korm. határozattal biztosított 4 345,7 mFt több-

lettámogatás eredményeként a büntetés-végrehajtási 

szervezet lehetőséget kapott a felhalmozódott tartozásál-

lomány felszámolására.

A gazdasági társaságok tevékenysége

A büntetés-végrehajtás 12 gazdasági társaságának 

többsége csak központi beavatkozás, többletforrás biz-

tosítása mellett felelt meg a fogvatartottak foglalkozta-

tásával és a működőképesség fenntartásával kapcsolatos 

elvárásoknak.  A következő évek egyik kiemelt feladata a 

társaságok alkalmassá tétele és fejlesztése a széleskörű 

állami belső ellátásban való részvételre. Továbbra is 

elsődleges cél a gazdálkodás stabilizálása, ennek bázisán 

a fogvatartotti foglalkoztatás növelése. A ruházati tár-

saságok számára hosszú távú megoldást jelentenek az 

állami megrendelések, amelyet lehetőség szerint ki kell 

terjeszteni a többi társaságra is.

A társaságok foglalkoztatotti létszáma (3 072 fő) 30 fővel 

marad el a tervezettől 2010-ben. Az ipari társaságoknál 

foglalkoztatott állományi létszám 150 fővel elmaradt a 

tervezettől, míg a mezőgazdasági társaságoknál 120 fővel 

meghaladta azt.

A fogvatartottaknak kifizetett átlagmunkadíj 17 283 

Ft/fő/hó, amely a tényleges dolgozói létszámra vetítve  

25 123 Ft/fő/hó átlagkeresetet jelentett. 

A várható adatok alapján a társaságok összesített  

mérleg szerinti eredménye 78,47 mFt. Ebből az ipari tár-

saságok értéke -71,86 mFt, a mezőgazdasági társaságoké 

150,33 mFt.

A társaságok működőképességének fenntartására  

490 mFt, egyszeri rendkívüli juttatást kapott a vagyonkeze-

lő, amely összeg a fennálló határidőn túli tartozások kie- 

gyenlítésére fordítódott. A költségvetési konszolidációig 

a vagyonkezelés szűkös eszközeivel, az együttműködés 

központi koordinálásával és a rendelkezésre álló fe-

jezeti források bevonásával valamennyi társaság 

működőképességét sikerült fenntartani.

Kölcsönök

Felújítás

Intézményi beruházás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi és egyéb kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások

Az elhelyezési körülmények és a szolgálati  
feladatellátás tárgyi feltételei

Az év során – részben pályázati források igénybevételével – 

 jelentős beruházások és felújítások megindítására, illetve 

megvalósítására került sor a Fővárosi Bv. Intézetben, az Ál-

lampusztai,  a Közép-dunántúli és a Pálhalmai Országos 

Bv. Intézetben, a Kalocsai Fegyház és Börtönben, továbbá 

a Bv. Központi Kórházában.

A személyi állomány egyenruházattal történő ellátása 

megfelelő volt. Megkezdődött a belügyi szervek ruháza-

tának egységesítése. Első lépésben döntés született a 

„rendőrségi bevetési ruházat” átvételéről, és 14/2010.  

(XII. 31.) számon kiadása került a Belügyminisztérium 

irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos 

tűzoltóságok egyenruha-ellátására jogosult személyi ál-

lományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 

BM rendelet. 

A büntetés-végrehajtási szervezet által használt teljes 

gépjárműállomány átlagéletkora 7,7 év, a bv. intézetek, 

intézmények saját tulajdonú gépjárműveinek az átlagélet-

kora 8,8 év.

A költségvetési kiadások megoszlása
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PROJEKTJEINK

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) forrásai-
ból megvalósuló projektek 

Az Államreform Operatív Program (ÁROP-1.2.1)  

adott lehetőséget az intézetek szervezetfejlesztésére.  

A cél elsősorban a gazdasági szervezetek és a folyamatok 

racionalizálása volt. A 2009-ben indult, 70 millió forin-

tos költségvetésű projekt 2010. október 31-én ért véget. 

Végrehajtása során átvilágítottuk a szervezet működését 

befolyásoló gazdasági tevékenységeket. Ennek eredmé-

nyeként számos intézkedés került bevezetésre, jellemzően 

a bér- és létszámgazdálkodás, valamint az előirányzat-

gazdálkodás terén. Ezzel megteremtettük a gazdasági 

vezetői információs rendszer alapjait, kialakítottuk a ta-

karékosabb költségvetési gazdálkodáshoz szükséges 

döntési folyamatot. Több előremutató, költségcsökkentő 

javaslat került meghatározásra, például a beszerzések le-

hetséges további központosításáról. 

Az Elektronikai Közigazgatás Operatív Programban 

(EKOP-1.1.6) 1 232 mFt  összegű forrás áll rendelkezésre. 

Ennek segítségével nyílik lehetőség a büntetés-végrehaj-

tási szervezet informatikai rendszerének megújítására.  

A fejlesztés elsősorban a helyi hálózatok és a munkaál-

lomások működésében lesz érezhető. Első lépésként 

az infrastruktúra kiépítéséhez, a helyi hálózatok kon- 

szolidációjához és az intézeti szerverparkok létre-

hozásához szükséges eljárások előkészítése történt meg, 

amely lehetőséget ad az informatikai rendszerfejlesztésre.

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-5.6.2) 

keretében nagyszabású szakmai fejlesztést valósít meg 

a „Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és rein-

tegrációs programok módszertani megalapozása” című 

kiemelt pályázat, amely elősegíti a munkaügyi közpon-

tok, a megyei igazságügyi hivatalok pártfogó felügyelői 

aktivitására utal, hogy 2010-ben 14 intézettel több adott 

be KEOP-pályázatot, összességében 4 954,5 mFt értékben. 

Ezek a pályázatok elbírálás alatt vannak. 

A humán fejlesztésre irányuló pályázatok döntő több-

sége a korábbi évek tendenciáinak megfelelően a fogva-

tartotti (elsősorban drog-, bűnmegelőzés és reintegráció 

témájú) programokat részesítették előnyben. Kisebb 

arányban jelentek meg a személyi állomány mentálhigié-

nés és szakmai fejlesztési programjai.

szolgálatai és a bv. intézetek közötti szorosabb szakmai 

együttműködését. Biztosítja emellett a fogvatartottak si- 

keresebb társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszke-

dését. A támogatásból a büntetés-végrehajtáshoz kap- 

csolódó feladatokra közvetlenül 461 mFt használható fel.

A bv. szervek pályázati tevékenysége

Az elmúlt évben az intézetek és intézmények összesen 

93 új pályázatot nyújtottak be főpályázóként, konzorciu-

mi tagként, vagy szakmai partnerként. Ez, az előző év 83 

pályázatához képest emelkedést jelent. Jelentősen nőtt 

az elnyert támogatások összege, hiszen míg 2009-ben az 

intézetek és külső partnereik összesen 311,18 mFt érték-

ben jutottak pályázati forrásokhoz, addig 2010-ben csak a 

bv. intézetek által önállóan pályázott források összértéke 

370,3 mFt volt. Ehhez még hozzáadódik a közvetlenül 

nem a büntetés-végrehajtási szervezet  által pályázott, de 

ott megvalósuló projektek összértéke, további 78,2 mFt 

értékben. 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályáza-

ti forrásai energetikai fejlesztésre, elsősorban hőtechnikai 

adottságok javítására, hőveszteségek csökkentésére, az 

épületek utólagos hőszigetelésére, vagy fűtési-hűtési 

rendszerek kialakítására irányul. A program támogatási 

intenzitása 100%-os. Ebből a forrásból a Közép-dunántúli 

Országos Bv. Intézet (Baracska), valamint a Bv. Szervezet 

Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszent- 

kereszt) nyert támogatást. Az intézetek növekvő pályázati 
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Európai börtönoktatási konferencia Budapesten

Február 22-e és 24-e között Budapest adott otthont az 

Európai Unió „A befogadáshoz vezető utak: az európai 

együttműködés megerősítése a börtönoktatás és képzés 

területén” című nemzetközi konferenciájának. Az Európai 

Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága a Bünte-

tés-végrehajtás Országos Parancsnokságát kérte fel a ren-

dezvény társszervezői feladatainak ellátására.

A 30 európai országból érkező, közel 240 résztvevő át-

tekintette azokat az eredményeket, amelyeket az Euró-

pai Unió különböző programjai (Grundtvig, Leonardo 

da Vinci, EQUAL, ESZA) által támogatott projektek értek 

el ezen a területen, továbbá megvizsgálta az egyéb  

programok (pl. az Európai Bizottság által koordinált 

büntető-igazságszolgáltatási programok) nyújtotta 

lehetőségeket. A résztvevők tematikus munkacsoport-

tanácskozásokon tekintették át a fogvatartottak ok-

tatásának, képzésének gyakorlati problémáit, aján-

lásokat fogalmaztak meg a döntéshozók részére, illetve 

összegyűjtötték a leghatékonyabb európai gyakorlati 

módszereket. 

A tanácskozáson bemutatkozott a magyar büntetés-

végrehajtási szervezet is, amelynek keretében levetítet-

ték a Heves Megyei Bv. Intézet “Börtön a városért” re-

integrációs projektjét bemutató filmet. A konferencia 

zárásaként a résztvevők megtekintették a Budapesti Fegy-

ház és Börtönt, valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 

Intézetet.

Árvízi védekezés

A május 16-ától majd egy hónapon át tartó árvízi 

védekezésből a büntetés-végrehajtás szervezete jelentős 

részt vállalt: több mint 1  800 fogvatartott és 850 bv. al-

kalmazott vett részt a munkálatokban. A büntetés-végre- 

hajtás személyi állománya és a fogvatartottak helytál-

lásáról Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor bel- 

ügyminiszter is elismeréssel szólt.

A büntetés-végrehajtási szervezet dolgozói által felaján-

lott adományokat, 430 ezer Ft pénzadományt, illetve két 

teherautónyi tartós élelmiszert, tisztítószert, ruhaneműt 

és egyéb, a nehéz helyzetben szükséges dolgokat Bacsó 

János, Ónod község polgármestere vette át június 22-én. 

Fogvatartotti férőhely-bővítés

Július 6-án az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti 

objektumában tett látogatást – dr. Kökényesi Antal bv. al-

tábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 

kíséretében – dr. Pintér Sándor belügyminiszter, aki ün-

nepélyes keretek között megnyitotta az intézet 2009-ben 

ideiglenesen bezárt „C” és „D” fogvatartotti körleteit.   

A két, összesen 328 fogvatartott elhelyezésére alkal-

mas körlet újbóli használatba vételére a bv. intézetek 

zsúfoltságának csökkentése érdekében, valamint a sza-

bálysértési elzárással sújtott személyek elhelyezésére való 

felkészülés jegyében került sor.

Büntetés-végrehajtás Napja

A büntetés-végrehajtási szervezet a tavalyi évben 15. 

alkalommal ünnepelte a „Büntetés-végrehajtás Nap-

ját”, a Szent Adorján-napot. Az ünnepi alkalomból, a ha- 

gyományoknak megfelelően, központi állománygyűlést 

tartottunk. A rendezvényre ezúttal a Szegedi Fegyház és 

Börtön dísztermében került sor szeptember 7-én. 

A helyszínválasztást az indokolta, hogy a Szegedi  

Fegyház és Börtön 2010-ben ünnepelte fennállásának 

125. évfordulóját. Ebből az alkalomból dr. Pintér Sándor 

belügyminiszter a „Büntetés-végrehajtásért” kitüntető 

zászlót adományozta a Szegedi Fegyház és Börtön részére. 

Az ünnepség után a Magyar Köztársaság belügyminisz-

tere, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, vala-

mint a Szegedi Fegyház és Börtön, illetve a Nagyfa-Alföld 

Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. vezetője az intézet au-

lájában koszorút helyezett el a hősi halált halt munkatár-

sak emléktábláinál. A rendezvény zárásaként a résztvevők 

megtekintették a „Van egy álmom” című, a fogvatartottak 

képzőművészeti alkotásaiból összeállított kiállítást.

A bv. szervek többsége szeptember 4-én, illetve 11-én 

családi nap keretében tartotta meg Szent Adorján-napi 

ünnepségét. A Békés Megyei Bv. Intézet a gyulai „Egyen-

ruhások családi napja”, a Heves Megyei Bv. Intézet az egri 

„Kéklámpás nap”, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. In-

tézet a 13. Szolnoki Gulyásfesztivál keretében ünnepelt, a 

Tolna Megyei Bv. Intézet a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 

rendezvényéhez csatlakozott. A rossz idő ellenére több 

ezren vettek részt az országszerte megtartott intézeti ren-

dezvényeken. 
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Kultúra a börtönben, a börtön kultúrája

 A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kara és a büntetés-végrehajtási szervezet „Kultúra a 

börtönben, a börtön kultúrája” címmel szeptember 28-án 

és 29-én kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát 

és kiállítást szervezett, amelynek színhelye a Pécsi Tu-

dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dísz-

terme, illetve a Baranya Megyei Bv. Intézet volt. 

A rendezvény első napján megtartott konferenciát 

dr. Kovács Tamás, legfőbb ügyész, dr. Berke Gyula, a PTE 

ÁJK dékánja, Dr. Korinek László, az MTA levelező tagja, 

tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, országos parancsnok nyitotta meg. A konfe- 

rencia másnapján a Baranya Megyei Bv. Intézet felkeresé-

sére nyílott lehetőség, a vendégek a látogatás keretében 

megtekintették a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében 

megvalósított „Mural Morál” elnevezésű falfestmény pro-

jektet.

Fogvatartotti kulturális programok

A fogvatartottak számára szervezett számos kulturális 

program közül két kezdeményezés tűnt ki újszerűségével.

A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében május 6-án ren-

dezték meg az Első Autentikus Zenei Fesztivált, amelyen 

közel száz fogvatartott részvételével 13 csapat mérte 

össze ének-, zene-, illetve tánctudását. A verseny célja a 

zenei hagyományok ápolása mellett az volt, hogy felszínre 

hozza a fogvatartottakban rejlő képességeket, tehetséget.  

A zsűri elnöki tisztét Choli Daróczi József, költő, műfordító 

töltötte be.

A Heves Megyei Bv. Intézetben ünnepélyes keretek 

között zárták le az intézet meseterápiás programjának első 

fázisát november 26-án. A program, amelynek mintájául 

az angliai „Storybook Dads” elnevezésű projekt szolgált, 

elsődleges célja a családi kapcsolatok erősítése. A börtön 

női elítéltjei – Luzsi Margó mesemondó-meseterapeuta 

felkészítő munkájának eredményeként – maguk választot-

ta meséket mondtak fel CD-lemezre gyermekeik, unokáik 

számára.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben rövid 

videó üzenetet készíthettek a fogvatartottak karácsonyra. 

A kezdeményezés szintén a kapcsolattartást erősíti.

10 éves a börtönlelkészi szolgálat

Az év folyamán számos alkalommal emlékez-

tek meg a börtönlelkészi szolgálat megalaku-

lásának 10. évfordulójáról. A rendezvények arra 

is alkalmat adtak, hogy a börtönmisszió újraindí-

tása óta eltelt 20 év tapasztalatait összegezzék.  

A büntetés-végrehajtási szervezet jubileumi konferen-

ciájára október 13-án, Pilisszentkereszten került sor.

Az ünnepi rendezvények sorát a Börtönlelkészek Ma- 

gyarországi Szervezete által rendezett konferencia nyi-

totta meg, amelyet május 5-én a Váci Fegyház és Börtön-

ben tartottak. Az eseményen részt vett dr. Sólyom László, a 

Magyar Köztársaság elnöke, továbbá képviseltették magu-

kat a magyarországi történelmi egyházak és missziós  

szervezetek vezetői, valamint jelen voltak a bv. intézetek-

ben szolgálatot teljesítő börtönlelkészek is. A büntetés-

végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy, országos parancsnok képviselte.

A rendezvény keretében a résztvevők felkeresték a 

vallásukat gyakorló elítéltek ún. APAC-körletét, illetve 

megtekintették a „Doberdó” körletrészen berendezett ál-

landó kiállítást és az intézet neogótikus kápolnáját. 

A Magyar Református Egyház szervezésében rendez-

tek konferenciát június 1-jén a budapesti Felsőcsatári 

úti református templomban, ahol Dr. Bölcskei Gusztáv 

püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 

elnöke tartott ünnepi istentiszteletet. Az eseményen  
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részt vettek a bv. intézetek református lelkészei, valamint 

parancsnokai is. A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 

baracskai objektumában szeptember 15-én hálaadó isten-

tiszteletet tartottak, amelyet Szénási Jonathan Sándor 

református börtönlelkész celebrált. Az istentiszteleten  

részt vett Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért 

felelős államtitkára, dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok, valamint jelen voltak az intézetben 

tevékenykedő felekezetek és missziók képviselői. 

Október 13-án a Bv. Szervezet Továbbképzési és Reha-

bilitációs Központjában rendezték meg a büntetés-végre-

hajtási szervezet jubileumi konferenciáját.  Az eseményen 

részt vett dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtit-

kára, előadást tartott dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok. A történelmi egyházak részéről 

beszédet mondott Ittzés János, a Magyarországi Evangé-

likus Egyház elnök-püspöke, a Magyarországi Reformá-

tus Egyház képviseletében dr. Márkus Mihály püspök, a 

Magyar Katolikus Egyház képviseletében Mohos Gábor 

püspöki titkár, valamint Zoltai Gusztáv, a Magyarországi 

Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatója. A ju-

bileumi konferencián és hálaadáson részt vettek a bünte-

tés-végrehajtási szervezet börtönlelkészei és a börtön- 

missziók, valamint a bv. szervek vezetői.

 

December 8-án a Sátoraljaúhelyi  Fegyház és Börtönben 

a börtönlelkészi szolgálat újraindításának 10. évfordulója 

alkalmából újraszentelték az intézet kápolnáját és ünnepi 

szentmisét tartottak, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek 

és Msgr. dr. Pawel Wojtas, a lengyel büntetés-végrehajtás 

vezető lelkésze celebrált. A szentmisét követően a ven-

dégek felkeresték a Börtönmúzeumot, illetve megtekintet-

ték az egyházi témájú tárgyakból, könyvekből összeállított 

időszaki kiállítást

Budapesten tanácskoztak a közép-európai
büntetés-végrehajtási szervezetek vezetői

A Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Országos Pa- 

rancsnokok Kerekasztala (MECR) 5. ülésének Magyaror-

szág volt a házigazdája, november 16-án és 17-én. A ta- 

nácskozáson részt vett a szlovák, a cseh, a román, a horvát, 

a szlovén, a litván országos parancsnok és helyettese, az 

osztrák országos parancsnok helyettese, valamint az ICPA 

(International Corrections and Prison Association) elnöke. 

A tanácskozás nyitó napján dr. Kökényesi Antal bv. al-

tábornagy bevezetőjét követően a résztvevő országok 

parancsnokai hazájuk büntetés-végrehajtási szervezetéről 

tartottak előadást, majd a felmerülő aktuális kérdéseket 

vitatták meg. Délután dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

fogadta a külföldi vendégeket. Másnap Dömény Sándor 

bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és 

fogvatartási helyettese tartott előadást a PPP-rendszerben 

épült bv. intézetek működéséről.

Országgyűlési albizottsági ülés a 
Budapesti Fegyház és Börtönben

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyren-

di bizottságának Ellenőrző albizottsága „Az előzetes 

letartóztatás elrendelésével és végrehajtásával kapcsola-

tos jogi szabályozás és gyakorlati tapasztalatok áttekin-

tése” címmel kihelyezett ülést tartott a Budapesti Fegyház 

és Börtönben november 18-án.

A dr. Bárándy Gergely elnökletével lezajlott ülésen a 

büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal 

bv. altábornagy, országos parancsnok képviselte, aki 

tájékoztatót tartott a büntetés-végrehajtás helyzetéről. 

A Bizottság felkérése alapján előadások hangzottak el a 

Fővárosi Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Ügyvédi Kamara, 

az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala, 

a Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Helsinki Bi-

zottság képviselői részéről, majd a megjelentek megvitat-

ták a témával kapcsolatban felmerült kérdéseket. 

A tanácskozást követően az ülés résztvevői tájékozódtak 

a fogvatartás körülményeiről, megtekintették az intézet 

„A” objektumát, valamint a Kisfogház Emlékhelyet. 

Kriminálexpo

A Magyar Börtönügyi Társaság és a büntetés-végre-

hajtási szervezet november 23-án közös szakmai konfe-

renciát rendezett a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

épületében. A 18. nemzetközi biztonsági és informatikai, 

bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konfe-

rencia és szakkiállítás – a Kriminálexpo 2010 – keretében 

megtartott tanácskozás a büntetés-végrehajtás oktatási 

és képzési rendszerének múltjával, jelenével és távlataival 

foglalkozott. 

A résztvevők a büntetés-végrehajtási szakemberek, 

kutatók, egyetemi tanárok és más rendvédelmi szervek 
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képviselői színvonalas előadásait hallgathatták meg.   

A konferencia levezető elnöki tisztét prof. dr. Vókó  

György egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyészség osztályveze-

tő ügyésze látta el. A konferencián a büntetés-végrehajtási 

szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos 

parancsnok képviselte. A Kriminálexpón a büntetés-végre-

hajtás ezúttal is önálló kiállítási standdal képviseltette 

magát.

Az intézet „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv” 

keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 

környezetvédelmi, energetikai pályázaton 277 millió forint 

összegű támogatást nyert. A beruházás során a régi ka-

zánokat energiatakarékos berendezésekkel váltották fel, 

illetve kicserélték az elavult szigeteléseket, ajtókat, abla-

kokat. A munkálatokat lezáró átadó ünnepséget decem-

ber 17-én tartották meg.

A személyi állomány speciális képzései

A büntetés-végrehajtási szervezet „Felelősen, felkészül-

ten” programjának megfelelően új, innovatív képzési 

formák kialakítására és bevezetésére került sor. A kép-

zések – a Büntetés-végrehajtási Krízis Incidens Tárgyaló 

(Bv-KIT) tanfolyam és a Stresszhelyzet Reakció Tréning 

(SHRT) – külföldi tananyagok felhasználásával speciálisan 

büntetés-végrehajtási környezetre kerültek kialakításra.  

A Bv-KIT képzés célja, hogy a büntetés-végrehajtás sze- 

mélyzete képes legyen a nemzetközi szakirodalomban 

krízis incidensként leírt események (öngyilkossággal fe-

nyegetés, zárkatorlaszolás, túszfogás, fogolyzendülés) 

tárgyalás útján történő felszámolására, megszakítására, 

erőszakos felszámolás esetén a veszteségek kocká-

zatának csökkentésére. A tanfolyamot 2010-ben két 

alkalommal, áprilisban és szeptemberben szerveztük  

meg, összesen 28 hallgató részvételével, a Fővárosi  

Bv. Intézet II. objektumában.

Az SHRT tréning célja, hogy a képzésbe bevont kollégák 

gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a magas koc- 

kázatú, váratlan, a szokásosnál intenzívebb stresszt kiváltó 

szolgálati helyzetekkel kapcsolatban, megismerjék az e 

helyzetekre adott pszichés, fiziológiai, kognitív reakciókat, 

képessé váljanak a kontrollált gondolkodásra, cselekvésre, 

döntéshozatalra. A képzés október 4-8. között valósult 

meg az Állampusztai Országos Bv. Intézet használaton 

kívüli miklai körletrészén, 15, a pszichikai alkalmassági 

vizsgán megfelelt és fizikai alkalmassági felmérésen lega-

lább jó szinten megfelelt önkéntes részvételével.

A büntetés-végrehajtási szervezet országos 
sportversenyei

A bv. szervek évente számos sportversenyt szerveznek, 

még több sportrendezvényen szerepelnek résztvevőként. 

A büntetés-végrehajtási szervezet országos pontszerző 

versenyein, bajnokságain való részvétel, mi több: a jó 

szereplés minden bv. intézet és intézmény csapata, 

versenyzője számára komoly kihívást jelent. Ezek a ver-

senyszámok a következők: járőrverseny, judo, kispályás 

labdarúgás, lövészet, sakk, terepfutás. A versenyeket – a 

korábbi évekhez hasonlóan – 2010-ben is a Bv. Szervezet 

Oktatási Központja rendezte meg. 

Április 29-én tartották a büntetés-végrehajtási  

szervezet terepfutó bajnokságát a Bv. Szervezet Oktatási 

Központjában, amelyen 32 bv. szerv 485 munkatárssal 

képviseltette magát. A csapatversenyt – immár harmadik 

éve  – a Pálhalmai Országos Bv. Intézet csapata nyerte meg, 

a győztesnek járó kupa így végleg az intézet tulajdonába 

került.

Megújult a Márianosztrai Fegyház és Börtön

2010-ben a bv. intézetekben több jelentős beruházás, 

felújítás történt. A legnagyobb méretű fejlesztés a 152 

éves, eredetileg pálos kolostornak épült Márianosztrai  

Fegyház és Börtönben valósult meg.

A bv. intézet és a Márianosztrai Római Katolikus Plébánia 

közös ünnepséget tartott október 10-én abból az alka-

lomból, hogy az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával felújítot-

ták a Pálosok terét, a bv. intézet homlokzatát, valamint a 

börtönkápolnát. A beruházás folytatásaként 2011-ben 

– többek között – egy, a nagyközönség által is látogat- 

ható egyházi és börtönmúzeum kialakítására kerül sor, és 

felújítják a rabtemetőt is.

A kispályás labdarúgó bajnokság döntőjében, amely az 

ORFK RSZKK Vágóhíd utcai sporttelepén június 16-án zaj-

lott le, 6 bv. intézet csapata mérkőzött meg egymással.  

A bajnokság első helyezettje a Tiszalöki Országos Bv. In-

tézet csapata lett.
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Július 8-án bonyolították le a Bv. Szervezet Oktatási 

Központjában a járőrbajnokságot, amelyen 27 bv. szerv 

indított csapatot. A bajnokságot a Váci Fegyház és Börtön 

csapata nyerte meg.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén szeptember 

16-án rendezték meg a lőbajnokságot. A bajnokságon 31 

bv. szerv vett részt 124 versenyzővel. A verseny első he- 

lyezettje a Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett.

Október 14-én a Bv. Szervezet Oktatási Központjában 

bonyolították le a sakkbajnokság döntőjét, amelyen 6 

bv. intézet csapata vett részt. A csapatversenyt a Mária- 

nosztrai Fegyház és Börtön sakkozói nyerték meg. 

December 10-én a siófoki Aranypart Hotelben rendez-

ték meg a Belügyminisztérium és a rendészeti szervek 

2010. évi országos pontszerző bajnokságainak díjátadó 

ünnepségét, amelyen a kupákat, az elismerő okleveleket 

és a tárgyjutalmakat dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztéri-

um államtitkára adta át. A büntetés-végrehajtási szervezet 

összesített pontversenyében a Szegedi Fegyház és Börtön 

végzett az élen.

A büntetés-végrehajtási szervezet 2010. évi judo bajnok-

sága november 17-én az Újpesti Torna Egyesület Megyeri 

úti judo-termében zajlott le. A versenyen 15 bv. szerv 22 

csapata indult, első helyen a Szegedi Fegyház és Börtön 

végzett.
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Január 20.
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben emlékezett meg 

Boldog Özséb ünnepéről az Első Remete Szent Pál Rendje – 

Magyar Pálos Rend. Az eseményen részt vett Dr. Erdő Péter 

bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

érseke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. 

Január 27.
Immár hatodik alkalommal adták át az Országházban  

“A megújuló emberért” díjat, amelyet az a tíz munkáltatói 

szervezet kap meg, amely az adott évben – üdülési csekk 

vásárlása révén – a legtöbbet áldozta munkavállalói üdü-

lésének, rekreációjának támogatására. A Büntetés-végre-

hajtás Országos Parancsnoksága ismét a díjazottak között 

szerepelt.

Január 28.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában tartották meg a 

büntetés-végrehajtási szervezet évértékelő értekezletét.  

A rendezvény elöljárója dr. Forgács Imre igazságügyi és 

rendészeti miniszter volt. A szervezet 2009. évi teljesítmé-

nyét értékelő írásbeli jelentéshez dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, országos parancsnok fűzött szóbeli kiegészí-

tést, ezt követően dr. Forgács Imre értékelte a tavalyi év 

munkáját, és meghatározta a 2010. év főbb feladatait.

Február 1.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

együttműködési megállapodást kötött a Magyar Polgári 

Védelmi Szövetséggel a személyi állomány szakirányú 

felkészítése, képzése, valamint közös gyakorlatok végre-

hajtása érdekében. 

„Zárt ajtók – nyitott lelkek” címmel rendezett közös kon-

ferenciát az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Nevelés-

tudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtön-

pedagógiai Szakmai Műhely, illetve a tököli Fiatalkorúak 

Bv. Intézete. A Tököli Művelődési Házban mintegy kétszáz 

fő részvételével megrendezett tanácskozás fő témája a 

gyermek- és fiatalkori agresszivitás és bűnelkövetés volt. 

Ezt követően a résztvevőknek alkalmuk nyílt arra, hogy 

megtekintsék a tököli intézet fiatalkorú bűnelkövetők ré-

szére fenntartott körleteit.

Február 4.
Együttműködési megállapodás született a Honvédelmi 

Minisztérium Állami Egészségügyi Központja (HM ÁEK) és 

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között 

a büntetés-végrehajtási egészségügyi szakdolgozók szak-

irányú felkészítése, képzése, a személyi állomány térítés-

mentes fekvő- és járóbeteg szakellátása céljából. 

Február 5. 
Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója 

“Az év kiemelkedő szakmai támogatója” címet adományoz-

ta a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetnek, amely az intézetek 

közül elsőként kapta meg ezt az elismerést. 

A díjat a Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal igazgató-

ja, Antal Gábor adta át.

Február 10.
Évente egyszer évértékelő, feladategyeztető meg-

beszélésen találkoznak a lelkészi és missziós tevékeny-

séget folytató felekezetek képviselői a Pálhalmai Országos 

Bv. Intézetben. A IV. Pálhalmai Felekezetközi Találkozón 10 

egyház 16 képviselője vett részt.  

Február 19.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet Fiatalkorúak 

Regionális Bv. Intézete (Szirmabesenyő) szervezeti egysé-

gében tett látogatást dr. Forgács Imre igazságügyi és ren-

dészeti miniszter, aki a fiatalkorú fogvatartottak elhelyezé-

si körülményeiről és nevelési programjairól tájékozódott.
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Február 23.
Katolikus börtönlelkészi konferenciát tartottak a Balassa- 

gyarmati Fegyház és Börtönben. A program szentmisével 

kezdődött a közelmúltban felújított börtönkápolnában, 

majd előadásokra, illetve intézetlátogatásra került sor.

Február 26.
Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója 

„Az év kiemelkedő szakmai támogatója” címet adományoz-

ta Frank Tibor bv. dandártábornoknak, a Budapesti Fegy-

ház és Börtön parancsnokának.  A címmel járó gravírozott 

érmét és oklevelet Nyerges Kálmán, a Fővárosi Igazság-

ügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálat igazgatója adta 

át.

Március 2.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet sándorházai objek-

tumában ünnepélyes keretek között adták át a haiti 

földrengés károsultjai részére a fogvatartottak által 

összegyűjtött több mint 80 ezer Ft, illetve a bv. intézet 

és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. személyi állománya ál-

tal gyűjtött 100 ezer Ft készpénzt a Magyar Vöröskereszt 

munkatársainak. 

Március 4-5.
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében – az intézet és az ELTE 

PPK Neveléstudományi Intézete közös szervezésben – két 

egynapos szakmai konferenciát tartottak. A tanácskozás 

célja a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés témájának 

több szempontú feldolgozása volt. A két konferencián 

mintegy közel kétszázan vettek részt. 

Március 5. 
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumába látogatott  

dr. Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter,  

Simon Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ál-

lamtitkára, Verbai Lajos, Budapest X. kerület polgármes-

tere, Ács Péter r. ezredes, rendőrkapitány, továbbá a kerület 

lakóközösségének három tagja. A látogatás célja a fogva-

tartottak és hozzátartozóik tiltott, közterületről megvaló-

suló kapcsolattartása miatt kialakult helyzet felmérése és 

megvitatása volt. 

Március 7.
Idén negyedik alkalommal rendeztek ökomenikus világ- 

imanapot a Pálhalmai Országos Bv.  Intézet mélykúti objek-

tumában. Az imanap témáját minden évben más ország 

készíti elő, így az idei évben a témaválasztást a kameruni 

asszonyok sorsa ihlette. A programban a mélykúti Kodály 

Kórus egyházi dalok előadásával működött közre. 

Március 9.
Újjáépített orvosi rendelőt adtak át a Sopronkőhidai  

Fegyház és Börtön kezelésében lévő lakótelepen.  

Az egészségügyi létesítmény felújítását az intézetben el-

helyezett fogvatartottak végezték el. Az orvosi rendelőt 

dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok 

és Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke adta át.

Március 10.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnájában  

dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök 

szentmisét mutatott be, amelyen ötven fogvatartott vett 

részt. A fogvatartottak – csatlakozva a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia országos felhívásához, gyűjtést ren-

deztek a haiti földrengés károsultjai számára – az isten-

tisztelet végén átadták a közel 80 ezer Ft összegű pénz-

adományukról szóló adománylevelet a Katolikus Karitász 

képviselőinek.
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Március 10-11.
Több intézetben megemlékeztek nemzeti ünnepünkről, 

március 15-éről. A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumában 

emlékműsort rendeztek a fogvatartottak részvételével, a 

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben a Kölcsey Ferenc Re-

formátus Tanítóképző Főiskola Felnőttképzési Intézetének 

munkatársai és a főiskola hallgatói adtak ünnepi műsort a 

fogvatartottak számára. 

Március 11-12.
A nemzeti ünnep alkalmából ünnepélyes keretek között 

került sor az igazságügyi és rendészeti miniszteri és az 

országos parancsnoki elismerések átadására a Fővárosi Bv. 

Intézet Venyige utcai szállóépületének színháztermében. 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 14, a büntetés-

végrehajtás országos parancsnoka 91 kollégát részesített 

elismerésben. A Magyar Köztársaság elnöke a nemzeti ün-

nep alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréséül 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet adományozott 

Borsi János bv. ezredesnek, a Nagyfa-Alföld Kft. ügyvezető 

igazgatójának. A kitüntetés átadására az Országos  

Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában megtartott ün-

nepség keretében került sor.

Március 17.
Branko Peran, a horvát büntetés-végrehajtás országos 

parancsnoka, valamint két munkatársa tett látogatást 

Budapesten a magyar büntetés-végrehajtási szervezet in-

formatikai rendszerének megismerése céljából. A horvát 

küldöttség tárgyalásokat folytatott a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságán, majd a Fővárosi Bv. Intézet in-

formatikai rendszerének működését tanulmányozta. 

Március 30.
A Magyar Köztársaságban Akkreditált Tiszteletbeli Konzu-

lok Testületének tagjai dr. Suha György tiszteletbeli főkon-

zul vezetésével szakmai célú látogatást tettek a Budapesti 

Fegyház és Börtönben. A találkozón dr. Kökényesi Antal 

bv. altábornagy, országos parancsnok adott tájékoztatót 

a magyar büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetéről, il-

letve Frank Tibor bv. dandártábornok, intézetparancsnok 

mutatta be a Budapesti Fegyház és Börtön tevékenységét. 

Az előadásokat konzultáció követte, majd a vendégek 

megtekintették az intézetet.

Április 1.
Közösen megvalósított pályázat keretében 400 ezer Ft 

értékű könyv átadásával fejlesztette a Békés Megyei Bv. 

Intézet könyvtárát a békéscsabai Békés Megyei Könyvtár.

Április 11.
A büntetés-végrehajtási intézetek 30 szavazókörében 

1  376 fő fogvatartott szavazott az országgyűlési válasz-

tásokon. A bv. szervek vezetői a feladathoz igazított szol-

gálatszervezéssel, valamint lépcsőzetes munkakezdés 

alkalmazásával biztosították a személyi állomány tagjai 

részére a szavazás lehetőségét.

Április 15-16.
A katalán és a spanyol büntetés-végrehajtás szervezé-

sében, az EU spanyol elnökségi programjának része-

ként rendezték meg a tagállamok büntetés-végrehajtási 

vezetőinek találkozóját Barcelonában. A konferencia leg-

fontosabb témái a 2009-ben elfogadott „Stockholmi prog-

ram” végrehajtása és a büntetés-végrehajtási munkára 

vonatkozó általános etikai elvek, illetve az egységes 

statisztikai adatgyűjtés voltak. A rendezvényen a magyar 

büntetés-végrehajtást dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok képviselte.

Április 23.
Húszfős litván szakmai delegáció látogatott a Fővárosi 

Bv. Intézet III. objektumába, Saulius Lauraitis, a litván  

Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Főosztá-

lya kiemelt főreferensének vezetésével. 
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Április 25.
Az országgyűlési választások második fordulójában, 13 

szavazókörzetben 550 fő fogvatartott adta le szavazatát.

 

Április 28. 
A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság szervezésében lövész-

versenyt rendeztek 16 csapat részvételével a HM Támo-

gató Dandár lőterén. A versenyen a Budapesti Fegyház és 

Börtön csapata 3. helyezést ért el, a legjobb női versenyző 

különdíját a Budapesti Fegyház és Börtön állományába 

tartozó Lénárd Andrea bv. százados kapta meg.

Április 28., 29.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben „Egészség-

napot” tartottak a személyi állomány tagjai és bírósági dol-

gozók számára. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. In-

tézet hasonló jellegű, kétnapos rendezvényén a személyi 

állomány tagjai és a fogvatartottak egyaránt részt vettek.

Május 3-7.
A büntetés-végrehajtási szervezet – a Külügyminiszté-

rium felkérésére – immár második alkalommal vezetői 

szintű szakmai képzési programot szervezett tíz palesztin 

büntetés-végrehajtási szakember részére. A képzés kere-

tében a résztvevők előadásokat hallgattak meg a magyar 

és az európai büntetés-végrehajtásról és azok jogi szabá-

lyozásáról, valamint tanulmányozták a Márianosztrai Fegy-

ház és Börtön, a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete (Kecs-

kemét), a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, valamint a Bv. 

Szervezet Oktatási Központja működését.

A Baranya Megyei Bv. Intézetben szakmai célú látogatást 

tett a Marosvásárhelyi Bv. Intézet 4 fős delegációja Csibi 

Erika igazgatóhelyettes vezetésével. A látogatás célja a 

fiatalkorú fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológusi és 

nevelői tevékenység tanulmányozása volt.

Május 4.
A Magyar Börtönügyi Társaság, valamint a Tolna 

Megyei Bv. Intézet rendezésében tartották meg a Tár-

saság biztonsági szekciójának ülését Szekszárdon, a régi 

Vármegyeháza dísztermében. A rendezvény az ülést 

követően intézetlátogatással fejeződött be.

Május 7-8.
A „Börtön a Városért program keretében, a Heves Megyei 

Bv. Intézet szervezésében “Mindenki nyertes – a büntetés-

végrehajtási intézetek társadalmi szerepvállalása” címmel 

konferenciát rendeztek Egerben. A rendezvény másnapján 

– rendhagyó módon – az intézet személyi állományának 

tagjai és helyi önkéntesek az Eger-patak medrét tisztítot-

ták meg.

Május 10.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön és a Fiatal Művészek 

Galériája szervezésében az  „Alkotások, Sopronkőhidáról…” 

című fogvatartotti képzőművészeti kiállítás megnyitására 

került sor a Budapest X. kerületében található Petőfi 

Művelődési Házban.

Május 11-12.
Szlovéniában tartották meg a Közép-Európai Büntetés-

végrehajtási Szervezetek Országos Parancsnokainak 

Kerekasztal-megbeszélését, amelyen a magyar büntetés-

végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy képviselte. A megbeszélésen kilenc ország vett részt,  

melynek során a büntetés-végrehajtási szervezetek aktuá-

lis problémáival – elsősorban a fogvatartottak elhelyezé-

sének kérdéseivel – foglalkoztak.

Május 12.
A lengyel büntetés-végrehajtási szervezet és a Rzeszowi 

Egyetem közös szervezésében „Destruktív társadalmi ma-

gatartás – megelőzés és reszocializáció” címmel nemzet-

közi tudományos konferenciát szerveztek az Olszanicai 

Bv. Továbbképző Központban, amelyen a magyar bünte-

tés-végrehajtási szervezetet a Tiszalöki Országos Bv. In-

tézet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet parancsnokai 

képviselték. A témához kapcsolódóan a magyarországi 

helyzetről tartott előadást Tikász Sándor bv. ezredes, a 

Tiszalöki Országos Bv. Intézet parancsnoka.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségna-

pot szerveztek a személyi állomány részére, amelynek 

keretében az egészség megőrzéséről szóló előadásra, 

szűrővizsgálatok elvégzésére, illetve véradásra került sor.
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Május 14.
A Fővárosi Bv. Intézetben – immár második alkalommal – 

egészségmegőrző és környezetvédő szakmai napot  

szerveztek a személyi állomány részére. A véradással össze-

kötött szakmai napon az érdeklődők különböző témájú 

előadásokat hallgathattak meg, szűrővizsgálatokon ve-

hettek részt és sportversenyeken indulhattak.

Május 20.
A honvédelmi miniszter – a Honvédelem Napja alkalmá- 

ból – a „II. osztályú Magyar Hadisírgondozásért” kitüntető 

címet adományozta Rózsahegyi Tamás bv. alezredesnek, 

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokának. 

A kitüntetést a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

állománygyűlésén dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy, 

főigazgató adta át.

Május 21.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben 

„Szentlélek a börtönben” címmel ökomenikus pünkösdi 

istentisztelet tartottak.  Bosák Nándor római katolikus 

megyéspüspök szentmisét mutatott be a fogvatartottak- 

ért és a személyi állomány tagjaiért, Kocsis Fülöp görög ka-

tolikus megyéspüspök megszentelte a fogvatartottak által 

készített Szentháromság és Szent Dániel próféta ikonját,  

dr. Fabiny Tamás evangélikus megyéspüspök pünkösd 

üzenetét fogalmazta meg, Derencsényi Iván főjegyző,  

dr. Bölcskei Gusztáv református püspök megbízottjaként 

pedig megnyitotta az intézetben a Kálvin Évet. Az isten-

tiszteletet követően a fogvatartottak zenés ünnepi műsort 

adtak elő. 

A Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartotti énekkara 

a kecskeméti S.O.S. Gyermekfaluba látogatott el, ahol  

gyermeknap alkalmából adtak elő műsort, illetve átad-

ták az otthon lakóinak gyűjtött ajándékokat. A kalocsai 

rendvédelmi szervek dolgozói otthonról hozott játékokkal 

járultak hozzá az adománygyűjtéshez. 

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben megrendezték a „Tisza 

Kupa” kiképzési szintfelmérő versenyt, amelyen a régió bv. 

szervei közül 8 intézet és egy büntetés-végrehajtási kft. 

csapatai puska-lövészet, sakk, asztalitenisz és labdarúgás 

sportágakban mérték össze tudásukat. Az összesített  

pontversenyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. In-

tézet nyerte el az első helyezést.

Május 27.
Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, a Váci Fegyház és 

Börtön, valamit Vác Város Önkormányzata „Kirekesz-

tettek” címmel nemzetközi konferenciát szervezett 

a drogproblémával küzdő elítéltek szabadulás utáni 

helyzetéről. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium ál-

tal támogatott tanácskozásra – amelynek fővédnöke 

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke volt – a 

Váci Fegyház és Börtönben került sor. A rendezvé-

nyen a szlovákiai Dubnica nad Váhomi Bv. Intézet és a  

csehországi Heřmanicei Bv. Intézet delegációi is részt

vettek.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a holland 

Fapapucs Alapítvány gyermeknapot szervezett a balassa-

gyarmati Reménysugár Gyermekotthonban élő gyerme-

kek részére. A rendezvényen fellépett az intézet Szent 

Dávid fogvatartotti zenekara, és átadták a fogvatartottak 

által, az otthon lakói részére gyűjtött pénzadományt. 

Május 28.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben – a veszprémi Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár által – pályázat útján nyert  

400 ezer Ft értékű könyv ünnepélyes átadására került 

sor, amelyen az intézet fogvatartottjai kulturális műsorral  

szerepeltek.

Május 29.
A Kalocsai Fegyház és Börtön falán elhelyezett emléktáb-

lánál – a Politikai Elítéltek Közösségének kezdeményezé-

sére – koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak, 

ezt követően az intézet kápolnájában szentmisét mutatott 

be dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

érseke a fogvatartotti énekkar közreműködésével. 

Június 11. 
A büntetés-végrehajtási szervezet pedagógusnapi ünnep-

ségét a Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg. 
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A Magyar Köztársaság belügyminisztere a pedagógus-

nap alkalmából eredményes szakmai munkája elismeré-

séül a “Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 

arany fokozatát adományozta Palotai Ernő René bv. alez-

redesnek, a Fővárosi Bv. Intézet osztályvezetőjének, a bv. 

tanácsosi címet adományozta Benedek Ede bv. alezre-

desnek, a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya kiemelt 

főreferensének. 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben „Kőhida Kupa 

2010” elnevezéssel szolgálati kutyavezető versenyt 

rendeztek. A versenyben 13 intézet 33 kutyavezetője 

– köztük a szlovák büntetés-végrehajtási szervezet 

képviseletében 2 fő – vett részt. A csapatversenyt a 

Budapesti Fegyház és Börtön csapata nyerte meg. 

Június 15. 
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, intézetparancsnok 

megnyitójával kezdetét vette a VII. Dankó Pista Fesz-

tivál, a Szegedi Fegyház és Börtön egész nyáron át tartó 

művészeti és kulturális fesztiválja. A nyitórendezvényen 

fellépett a Kalocsai Fegyház és Börtön ötfős női fogvatar-

totti csoportja, valamint koncertet adott a Szegedi Fegy-

ház és Börtön Csillag Band elnevezésű zenekara.

Június 16.
Az 56-os Vértanúk Emléknapja, Nagy Imre miniszterelnök 

és mártírtársai halálának és újratemetésének évfordulója 

alkalmából tartottak megemlékezést a Budapesti Fegy-

ház és Börtön Kisfogház Emlékhelyén. A megemlékezé-

sen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki ünnepi 

beszédet mondott, s a rendezvény után megtekintette az 

Emlékhely részét képező egykori vesztőhelyet és siralom-

házat is.

Június 17.
A szlovák büntetés-végrehajtási szervezet meghívására 

háromfős magyar csapat vett részt a szlovákiai nemzeti 

lőbajnokságon. A versenyen, amelyen négy ország  

(Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) 

képviseletében 23 csapat 69 versenyzője indult, a magyar 

csapat összesítésben a hatodik helyezést érte el.

Június 19. 
A kilencedik alkalommal megrendezett Múzeumok 

Éjszakája rendezvénysorozat alkalmával a Magyar Bünte-

tés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelyét is felkereshették 

az érdeklődők Sátoraljaújhelyen. 

Június 22.
Rózsahegyi Tamás bv. alezredes, a Sátoraljaújhelyi  

Fegyház és Börtön parancsnoka és dr. Holló József Ferenc 

ny. altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet főigazgatója 

együttműködési megállapodást írt alá, amelyben rög-

zítették, hogy kiemelt feladatként tekintik a két szervezet 

közötti szakmai kapcsolat elmélyítését és a bv. intézet által 

működtetett Börtönmúzeum népszerűségének növelését.

Június 25.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 

büntetés-végrehajtási felügyelő I. szakképzésben részt 

vett hallgatók kibocsátó ünnepségét, amelyen 15 fő ka-

pott bizonyítványt. Közülük – kimagasló tanulmányi ered-

ményükért, valamint közösségi munkájukért – négyen 

részesültek elismerésben.  Az ünnepségen képviseltették 

magukat a hallgatókat beiskolázó bv. szervek vezetői is.

Június 26.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lab-

darúgócsapata jótékonysági tornán vett részt Martfűn.  

A 12 csapat nevezési díját, valamint a támogatók adomá-

nyait a helyi sportegyesület 16 éves – éber kómába esett –  

labdarúgója, Burján Sándor gyógykezelésére fordították.

Június 27. 
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak ünnepélyes 

tisztavatását a Budai Várban tartották, amelyen megjelent 

és beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, vala-

mint Pintér Sándor belügyminiszter. A tisztavató ünnep-

ségen a büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi 

Antal bv. altábornagy, országos parancsnok képviselte. 

Ezt megelőzően a Magyar Köztársaság belügyminisz-
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tere – tekintettel az RTF Rendészeti Igazgatási Szak Bv.  

szakirányának eredményes elvégzésére – két végzős hall-

gatót bv. főhadnaggyá, hat végzős hallgatót pedig bv. 

hadnaggyá nevezett ki. 

A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet állományába tartozó 

Szabó Tímea bv. törzsőrmester, biztonsági felügyelő első 

helyezést ért el a Rendvédelmi Szervek Európa-bajnok-

ságán, Andorrában a judo versenyszám +63 kg-os súly- 

csoportjában.

Június 29. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet Fiatalkorúak 

Bv. Intézete szervezeti egységében, Szirmabesenyőn 

rendezték meg a II. Országos Drámafesztivált, amelyen 

versenyzőként és nézőként összesen 130 fő fogvatartott 

vett részt. Az egész napos rendezvény keretében a kecs-

keméti, pécsi, szirmabesenyői és tököli fiatalkorú fogvatar-

tottak egyéni és csoportos előadások keretében verseket, 

színdarabokat és bábjátékokat adtak elő.

Július 1.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere Semmelweis-nap 

alkalmából kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül 

tanácsosi címet adományozott Nagyné dr. Bogár Erzsé-

bet bv. o. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Bv. Intézet osztályvezetőjének, valamint pénzjutalomban 

részesítette dr. Neményi Katalin bv. o. alezredest, a BVOP 

kiemelt főreferensét.

Július 3.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben elhelyezett fog-

vatartottak által készített képzőművészeti alkotásokat, a 

büntetés-végrehajtásban rendszeresített kényszerítő esz-

közöket, valamint egy berendezett fogvatartotti zárkát is 

bemutattak a június 30. és július 3. között megrendezett 

VOLT Fesztivál „civil falujában”, az intézet által felállított  

sátorban. 

Július 5.
Véradással egybekötött egészségnapot tartottak a szemé-

lyi állomány részére a Kalocsai Fegyház és Börtönben a Ma- 

gyar Vöröskereszt kalocsai szervezete közreműködésével. 

Július 6.
A Békés Megyei Bv. Intézet munkatársai – a büntetés-

végrehajtási tevékenység tárgyi eszközeit (rabszállító 

busz, lövedékálló mellény stb.) is bemutató – tájékoztatót 

tartottak a börtönélet mindennapjairól a vakok és gyen-

gén látók táborában Telekgerendáson.

Július 12.
A kínai Igazságügyi Minisztérium hétfős delegációja in-

tézetlátogatáson és szakmai értekezleten vett részt a 

tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében. A delegációt Wang 

Yusheng, a Kínai Munkán Keresztüli Átnevelési Társaság 

alelnöke vezette.

Július 16.
Feladat-meghatározó állományértekezletet tartottak a 

Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó szervek 

számára. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök meghatározta 

a rendvédelmi szervek jövőbeni feladatait és az ezzel  

kapcsolatos elvárásait. Az értekezlet végén az árvízvédel-

mi veszélyhelyzet elhárításában kifejtett tevékenységért 

a büntetés-végrehajtási szervezet nevében dr. Kökényesi 

Antal bv. altábornagy, országos parancsnok, a bv. in-

tézetek vezetői közül a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 

parancsnoka, Rózsahegyi Tamás bv. alezredes vette át a 

miniszterelnök elismerő oklevelét.

Július 28.
A Szegedi Fegyház és Börtönben megemlékeztek az 

Alföldi Bútorgyárban az 1988. július 28-ai tűzesetben hősi 

halált halt Kovács Hegedűs Gábor bv. őrnagyról és Szalai 

Árpád bv. alhadnagyról. A rendezvény során az intézet 

oszlopcsarnokában elhelyezett emléktábláknál tartottak 

koszorúzást, ezt követően a Belvárosi Temetőben rótták 

le tiszteletüket a megemlékezők. Az eseményen a Szegedi 

Fegyház és Börtön, a Nagyfa-Alföld Kft. vezetői állománya, 

valamint az elhunytak hozzátartozói vettek részt.



56 57

A  2010.  ÉV  KRÓNIKÁJABÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI  SZERVEZET  2010

3

Július 29.
A Művészetek Völgye Fesztiválon a Váci Fegyház és Börtön 

elítéltjei és a már szabadultak együtt tettek bizonyságot 

megváltozott életükről a kapolcsi evangélikus templom-

ban. 

Augusztus 7.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet sándorházai objek-

tumának kápolnájában rendezték meg az I. Pálhal-

mai Közös Imafesztivált, amelyen az intézet három 

alegységéből 33 fő fogvatartott vett részt. Mindegyik al-

egység csapata rövid műsorral, énekkel, verssel szerepelt.

Augusztus 23.
Kerékpáros-napot szerveztek a Budapesti Fegyház és 

Börtön személyi állománya részére az egészséges életmód 

népszerűsítésének érdekében. A résztvevők oklevelet  

kaptak, illetve a FBVSZOSZ támogatásának köszönhetően 

ajándéktárgyakat osztottak szét.

Augusztus 28.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön falán elhelyezett 

emléktáblánál koszorúzást szervezett a Politikai Elí-

téltek Közössége, amelyen részt vett dr. Nagy Kálmán 

országgyűlési képviselő, Szamosvölgyi Péter, Sátoral-

jaújhely Város polgármestere, valamint jelen voltak a rend-

védelmi társszervek képviselői. A koszorúk elhelyezését 

követően a vendégek 15 fős csoportja részt vett az intézet 

kápolnájában az intézet lelkésze által bemutatott litur-

gián, valamint megtekintette a börtönmúzeumot.

A XIV. Lovas Bálint Horgász Emlékversenyt idén az előző 

év nyertes csapata, az Állampusztai Országos Bv. Intézet 

szervezte meg. A Kecel melletti Natura horgászpark-

ban megrendezett eseményen 109 versenyző vett részt.  

A csapatok versenyében a tököli “No Fish Team”, az egyéni 

versenyben a márianosztrai Burik Tibor lett az első he- 

lyezett.

Szeptember 9.
A Magyar Honvédség Támogató Dandár által – a dandár 

püspökszilágyi kiképző bázisán – megrendezett Nemzet-

közi Járőrbajnokságon a büntetés-végrehajtási szervezet 

ötfős férfi csapata 5. helyezést ért el, a négyfős női csapat 

pedig 4. helyezett lett.

Szeptember 10.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet könyvtárában 

ünnepélyes keretek között adták át azt a mintegy 870 

ezer Ft értékű dokumentumállományt (könyvek, DVD-

filmek, hangoskönyvek), amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 

a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás eredmé-

nyeként szerzett be. Az eseményen műsort adott az in-

tézet egyházi kórusa és irodalmi csoportja.

Szeptember 14.
A Somogy Megyei Könyvtár „A Somogy Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet fogvatartottjai könyvtári ellátásának 

javítására” kiírt meghívásos pályázat keretében elnyert 

306 ezer Ft összegből 107 db könyvet vásárolt, amelyeket 

ünnepélyes keretek között adtak át a bv. intézetben. 

Szeptember 26.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett em-

léktáblánál koszorúzást tartott a Politikai Foglyok Szövet-

sége. A koszorúzáson részt vett Firtl Mátyás országgyűlési 

képviselő.

Szeptember 29. 
A Belügyminisztérium márványtermében tartották meg  

– dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy vezetésével – a 

büntetés-végrehajtás vezetőinek országos értekezle-

tét. A rendezvényen dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

ismertette a szervezettel és a vezetőkkel kapcsolatos 

legfőbb elvárásokat, illetve kiemelte a büntetés-végrehaj-

tás fontos szerepét a kormányprogramban hangsúlyosan 

megjelenő közrend–közbiztonság javításában.

Október 2.
A Kalocsai Fegyház és Börtönbe látogatott Böjte Csaba fe- 

rences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, 

hogy átvegye az intézet missziós csoportja által felajánlott 

ajándékokat, azt a 80 db gobelin díszítésű párnát, amelyet 

a Bárka missziós közösségbe járó női elítéltek olyan gyere-

keknek ajánlottak fel, akik a szeretetet és a gondoskodást 

nélkülözik, vagy valamilyen okból nem élhetnek igazi csa-

ládban. 
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Október 7.
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek 

világnapjának. Ebből az alkalomból ünnepi nyugdíjas-

találkozót rendeztek a Büntetés-végrehajtás Országos Pa- 

rancsnokságán.

Október 14-16.
A börtönegészségüggyel foglalkozó WHO-program, az 

„Egészségvédelem a Börtönben Projekt” Koppenhágában 

tartotta ez évben soros ülését, és egyben működésének 

15. évfordulóját is ünnepelte. A rendezvényen a magyar 

büntetés-végrehajtást dr. Harsányi Kornélia bv. o. alez-

redes, a BVOP Egészségügyi Főosztályának helyettes 

vezetője képviselte.

Október 19.
Az Alföldi Bútorgyárban 1984. október 19-én történt tá-

madás következtében hősi halált halt Frank Tibor bv. al-

hadnagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy és Tóth András bv. 

alhadnagy, valamint az 1964. október 3-án hősi halált 

halt Horváth István bv. alhadnagy halálának emlékére ko-

szorúzással egybekötött megemlékezést szerveztek az in-

tézet oszlopcsarnokában elhelyezett emléktáblánál, vala-

mint a hozzátartozók részvételével a hősi halottak sírjainál.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben rendez-

ték meg a Magyar Börtönügyi Társaság biztonsági szek-

ciójának ülését. A megjelentek – köztük több bv. intézet 

parancsnoka – előadást hallgattak meg az országos pa-

rancsnokság ügyeletére érkező jelentésének rendjéről, 

valamint a bv. intézetek biztonságát veszélyeztető tiltott 

tárgyak intézetbe jutásának módjairól és a felderítések ta-

pasztalatairól. 

Október 20.
A Győr-Sopron-Moson Megyei Bv. Intézet önként 

jelentkező elítéltjei a győri Nádorvárosi Temetőben végez-

tek társadalmilag hasznos munkát. Ezzel a vállalással a 

második év végéhez ért a bv. intézet resztoratív, jóváté-

teli programsorozata. A program sikereként értékelhető, 

hogy ma már a város intézményei rendszeresen keresik, és  

igénylik a fogvatartottak segítségét.

  

Október 21.   
Elismeréseket adtak át nemzeti ünnepünk, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 54., valamint a Magyar 

Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulója alkalmából 

a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságán. Schmitt Pál, a Magyar Köz-

társaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére 

– a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt Katonai 

Tagozatát adományozta közel két évtizeden át végzett 

büntetés-végrehajtási és egészségügyi szakmai tevé- 

kenysége magas színvonalú ellátásáért Magyari Endre bv. 

főtörzszászlósnak, a Váci Fegyház és Börtön főápolójának.

A Budapesti Fegyház és Börtönben rendezték meg  

dr. Mezey Barna, „Régi idők tömlöcei” című könyvének 

bemutatóját. Az ELTE rektora, tanszékvezető egyetemi 

tanára, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke által jegyzett 

kiadványt dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, c.  

egyetemi tanár ismertette, majd a Rubicon Kiadó képvise-

letében Rácz Árpád, illetve Csóti András bv. vezérőrnagy, a 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai 

és koordinációs helyettese méltatta a szerző munkásságát.

November 12.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet mélykúti objektumában 

Pauline McCabe, Észak-Írország börtönügyekért felelős 

ombudsman asszonya, Elisabeth Moody, Nagy-Britannia 

börtönügyekért felelős ombudsman-helyettese, illetve a 

Magyar Helsinki Bizottság két munkatársa tett látogatást. 

November 22. – december 4.
Az EUJUST LEX Misszió keretében két iraki büntetés-végre-

hajtási szakember   képzésen vett részt Magyarországon, 

amely során a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-

ságán, a Fővárosi Bv. Intézetben és a Budapesti Fegyház és 

Börtönben kaptak tájékoztatást a magyar büntetés-végre-

hajtás általános helyzetéről, a személyi állomány szolgálati 

feladatairól, továbbá a fogvatartottak munkáltatásáról, ok-

tatásáról, képzéséről. 

December 1. 
Hanuka alkalmából a Közép-dunántúli Országos Bv. In-

tézet baracskai objektumának börtönkápolnájában Féner 

Tamás fotóművész – a magyarországi zsidóság minden-

napjait és ünnepeit bemutató – képeit állították ki. A kiállí-

tást Schönberger András főrabbi, börtönlelkész nyitotta 

meg.

December 1-3.
A Baranya Megyei Bv. Intézetben tartották meg a  

LICOS (Learning Infrastructure of Correctional Services) 

elnevezésű európai uniós pályázati projektben részt vevő 

civil szervezetek munkaértekezletét, amelyen a program-

ban érintett belga, holland, német, norvég, osztrák és spa-

nyol egyesületek és alapítványok képviselői vettek részt.
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December 7-10.
Az „Európai partnerségi tréning egy befogadó társada-

lom számára” címmel nemzetközi szakmai konferenciát 

tartottak Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 

szervezésében. A részt vevő román, francia, olasz és spa-

nyol büntetés-végrehajtási szakemberek látogatást tettek 

a kecskeméti és a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intéze-

tében.

December 8.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön külső falán, a fasiz-

mus elleni küzdelemben mártírhalált halt katonák em-

léktáblájánál a Volt Magyar Katonák Győr-Moson-Sopron 

Megyei Szervezete katonai tiszteletadás keretében ko-

szorúzást tartott. Az eseményen részt vettek Sopron 

Város Önkormányzatának és a rendvédelmi társszervek 

képviselői, valamint az intézet parancsnoka és a személyi 

állomány több tagja.

December 9.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munka-

társai, Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos pa- 

rancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese vezeté-

sével látogatást tettek az Osztrák Szövetségi Igazságügyi 

Minisztériumban. A delegáció tagjait Gerhard Nogratnig 

országos parancsnok és helyettese, dr. Karin Dotter-Schil-

ler fogadták, akik bemutatták az osztrák büntetés-végre-

hajtási szervezetben rendszeresített elektronikus őrizeti 

rendszert, és tájékoztatót adtak az alkalmazásával kapcso-

latos eddigi tapasztalataikról.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, az intézet 

börtönkápolnája felszentelésének egyéves évfordulóján 

mutatták be „Az irgalmas szamaritánus” című oratóriu-

mot 20 fő fogvatartott szereplésével. A darabot, amelynek 

zenéjét Darvas Ferenc szerezte, Fellegi Ádám koncert-

zongoraművész tanította be. 

December 10.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektuma 

Szent Gellért Kápolnájában új oltárképet szentelt fel, és 

ünnepi misét celebrált dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecs-

keméti Főegyházmegye érseke.

December 13.
Ünnepélyes keretek között adták át a Pálhalmai Orszá-

gos Bv. Intézet felújított és korszerűsített épületeit.  

A beruházás a Belügyminisztérium energiaracionalizálási 

pályázatán elnyert támogatás segítségével valósult meg.

December 14.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetben megnyitot-

ták a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak fotóit bemu-

tató, a „Szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem euró-

pai éve” jegyében összeállított tárlatot. 

December 15-17.
„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és rein- 

tegrációs programok módszertani programok meg-

alapozása” című TÁMOP kiemelt projekt nyitókonferen-

ciáját rendezték meg – többek között – a bv. intézetek 

parancsnokainak részvételével. A konferencia plenáris 

ülésén előadást tartott dr. Felkai László, a Belügyminiszté-

rium közigazgatási államtitkára, dr. Berta Kriszta helyettes 

államtitkár, dr. Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem dékánja, 

dr. Sándorfi György, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója, 

Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának stratégiai és koordinációs he- 

lyettese, valamint Janovics László, a Dél-dunántúli Re-

gionális Munkaügyi Központ főigazgatója.

December 16.
Hatodik alkalommal adtak karácsonyi koncertet a Szege-

di Fegyház és Börtönben a Király-König Péter Zeneiskola 

művésztanárai. A hangversenyt az intézet neoklasszicista 

stílusú dísztermében rendezték meg, amelyen az intézet 

dolgozói és fogvatartottak is részt vettek.  A koncert vé-

gén az egyik fogvatartott saját alkotását, egy, a zeneisko-

la névadójáról készült olajfestményt adott át a zenekar 

képviselőjének.

December 17.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg 

a 14 hetes alapfokú szaktanfolyami képzésben részt 

vett osztályok utolsó 2010. évi kibocsátó ünnepségét.  

A hagyományos (5x1 hetes) alapfokú képzésben január és 

február hónapban 52 fő tett eredményes vizsgát. Az ezen 

képzési forma helyébe lépő alapozó képzésben 8 alkalom-

mal összesen 13 osztály indult 483 fő beiskolázásával.
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Karácsony alkalmából közel 1100 doboz konzervet 

gyűjtöttek össze a Somogy Megyei Bv. Intézet fogvatar-

tottjai a rászorulóknak. Az adományt Gyarmati László, a 

Magyar Vöröskereszt munkatársa vette át a fogvatartottak 

képviselőjétől.

December 20.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a karácsonyi fogvatar-

totti programok keretében megnyitották dr. Korzenszky 

Richárd OSB perjel, a Tihanyi Apátság vezetőjének fotóiból 

összeállított tárlatot. Az ünnepségen műsort adott a 

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia asz- 

szonykórusa. 

December 22.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere a büntetés-végre-

hajtási szervezet egészségügyi tevékenysége érdekében 

kifejtett kiemelkedő szakmai és tudományos munkássá-

ga elismeréséül – végleges nyugállományba vonulása 

alkalmából – Tauffer Emil díjat adományozott dr. Heyl-

mann Katalin ny. bv. o. dandártábornok asszonynak, a 

BVOP Egészségügyi Főosztálya vezetőjének. Az elismerést  

dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok 

adta át.

December 28.
A Váci Fegyház és Börtönben ajándékozási ünnepséget 

tartottak, amelynek keretében az intézet fogvatartottjai 

a Simon Antal Általános és Speciális Szakiskola és Diák- 

otthon halmozottan hátrányos helyzetű, szellemi fogya-

tékos, árva tanulóit ajándékozták meg ruhaneműkkel, sza-

loncukorral és játékokkal.
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FOREWORD

Dear Reader,

I am glad to present the latest Prison Service Yearbook 

to you, hopeful that, like in previous years, you will be able 

to see the whole picture of our activities through it.

Last year’s news were dominated by a structural change 

in the Government, which also affected our supervision: 

after 47 years of separation, the Prison Service is once 

again subordinated to the Ministry of the Interior. Joint su-

pervision helped us reinforce our relations with other law 

enforcement agencies,  and brought a positive change to 

our financial and staffing situation.

Despite our difficult financial situation and long-term 

structural problems, we remained faithful to our mission 

to perform all of our legally required obligations. We main-

tained strict budgetary control. We lived up to many chal-

lenges using our internal resources and new approaches 

to finance. I dare say that 2010 was the first year in a long 

time when we managed to finish the year with a reassur-

ing debt situation.

The recent changes in criminal justice and other le- 

gislation, along with a steep incline in prisoner numbers, 

brought challenges for the Prison Service. These trends 

had a clearly visible effect, and our staff needed all of its 

dedication, skill and moral strength to balance it out. Our 

prisons are safe, and prison service work complies with the 

applicable standards.

Social reintegration programs, workshops and trainings 

in prisons continued to be a priority last year. By offering 

spiritual guidance to prisoners, prison pastors contributed 

to our work towards two of our main goals: successful so-

cial integration and stability in our institutions.

Organizational changes

The year 2010 brought several changes to the life of the 

Prison Service. After the general election a new govern-

ment structure was created, which caused fundamental 

changes in the organization of central public administra-

tion. After 47 years of separation, the Deed of foundation 

of the new Ministry of the Interior subordinated the super-

vision of prison administration, yet again, to the Ministry 

of the Interior.

After the change of government there was a lot of new 

legislation, and many of the newly passed regulations af-

fected prison service work. Under an amendment to Act 

no. LXIX of 1999 on misdemeanours, perpetrators of mis-

demeanours against property are now to be incarcerated 

by the Prison Service. This change in legislation, together 

with other changes in the Criminal Code (the mean value 

clause and the so-called “three strikes” principle) resulted 

in an increased demand for prison capacity.

The internal structure of prison administration also 

changed: Nagyfa National Prison merged into Szeged 

Strict and Medium Regime Prison, and all juvenile prisons 

were integrated into the county institutions they fall under 

jurisdiction of (Szirmabesenyő-Miskolc, Kecskemét, Pécs).

In order to increase prison capacity, we had to reopen 

temporarily closed prisoner living quarters at the Solt unit 

of Állampuszta National Prison.

Last year the Prison Service distinguished itself in emer-

gency relief efforts during the floods. In recognition of our 

social awareness, we received, for the first time, a Certifi-

cate of Excellence from the Prime Minister.

I would like to use this opportunity to thank the man-

agement of the Ministry, and representatives of partner 

organizations, non-governmental organizations and reli-

gious organizations for their efficiency and generosity in 

assisting us to such an extent as they do with our profes-

sional efforts.

And I hereby thank all of Prison Service staff for their 

dedication to deliver our main objective: expertise, hu-

manity and legal conformity in incarceration.

Antal Kökényesi, Dr 

Lieutenant General, Senior Prison Advisor,

Director General

Monitoring and audit

Targeted and topical audits were more frequent than in 

previous years; they took place on a total of 260 occasions, 

covering all professional and functional activities of prison 

administration. Prison Service Headquarters (PSHQ) held 

comprehensive audits at Állampuszta and Pálhalma Na-

tional Prisons, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg and 

Veszprém County Remand Prisons, and prison enterprises 

in Állampuszta and Pálhalma.

An expert committee, headed by the Deputy Director 

General for Security and Incarceration, investigated ser-

vice shift management and overtime duty accounting 

practices in several institutions. The committee continues 

its work in 2011.

Of the external supervisory authorities, prosecutors’ 

offices maintained their usual level of intensity in legal 

conformity investigations. They performed a total of 1192 

audits at various Prison Service institutions. In addition to 

validating legal conformity at these institutions, the in-

vestigations also provided valuable insight through state-

ments and opinions, thus contributing to the success of 

our operation. The State Audit Office, as usual, made a 

comprehensive audit of the financial management of our 

budget chapter in 2009, in which PSHQ was also required 

to submit financial documents. None of the investigations 

revealed any irregularities.

The Parliamentary Commissioner for Civil Rights visited 

8 locations and made 14 on-site investigations, including 

some follow-up investigations to measure the efficiency 

and results of previous audit recommendations.

ACTIVITIES OF THE 
HUNGARIAN PRISON SERVICE 2010
Management, control, monitoring
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PERSONNEL

Headcount, turnover

The 2010 staff headcount allocated to the Hungarian 

Prison Administration was 8236 persons. On 31 Decem-

ber the organization had a total of 7771 employees, which 

amounts to 94.3% and is similar to the corresponding fi- 

gure of the previous year (7786, 94.5%).

The distribution of actual workforce by category, under 

applicable labor regulations, was the following:

•	 General, senior officer, officer: 16%

•	 Non-commissioned and warrant officer: 70%

•	 Public servant: 14%

5.6% of staff hold university degrees (440 persons), 

16.2% have college degrees (1265 persons), 52.5% (4087 

persons) are secondary school graduates, and 24.7% (1923 

persons) have elementary-level qualifications (technical, 

vocational training certificates). The average age of offi-

cers is 38.2 years, non-commissioned and warrant officers 

34.2 years, public servants 47.2 years. The average age of 

all personnel is 36.5 years.
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Training

A well-trained, well-prepared and dedicated workforce 

is a guarantee for high professional standards, therefore, 

we put special emphasis on developing and updating our 

training programs.

In January and February 52 persons passed our tradi-

tional five-week training course. For the rest of the year we 

introduced a new elementary training course, which had 8 

courses, 13 classes and 483 students over the year.

Last year 15 students graduated from the state-recog-

nized OKJ certificate program for prison supervisors at 

Prison Service Training and Conference Centre. Due to the 

success of this program another 19 students enrolled in 

October.

The intermediate-level training program had 417 

students in 16 classes (8 for security, 3 for finance, 3 for 

healthcare and 2 for administration). In June 2010 a total 

of 201 students graduated, the others are still in training.

60 officers and 30 public servants participated in pre-

paratory courses for final examinations in higher educa-

tion. The number of employees successfully passing final 

examinations in higher education was higher than this, 

though: 68 officers and 49 public servants.

7 persons received their college degrees from the Prison 

Service Department at the Police College of Hungary, Fac-

ulty of Law Enforcement. These persons were assigned to 

officer positions in the organization.

We introduced novel training courses under the ob-

jective “European standards in workforce” in the strate-

gic program titled “Responsible and prepared”. The new 

training courses are developed specifically for the prison 

service environment, using best practice from other co- 

untries and published research methodology. We offered 

two Prison Service Critical Incident Negotiation training 

(Bv-KIT) courses, and one Stress Reaction Training (SHRT).

Awards and bonuses

Due to changes in legislation and the resulting budget 

cutbacks, Prison Service had little means to show appreci-

ation, motivate staff and reward achievement by handing 

out awards in 2010.

On the national holiday of 15 March and on Teachers 

Day 76 members of staff received bonuses and gifts from 

the Director General or the Minister, in a total value of HUF 

7 million.

6 staff members received state honours. 258 staff mem-

bers received high honors, which in the second half of the 

year primarily meant special promotion.

Recruitment and resignation 2003-2010

Staff headcount

Last year fewer people left the organization than previ-

ously (562 in 2010, 580 in 2009, 776 in 2008), but the num-

ber of employees resigning in December was almost equal 

to that in the year before.

Staff turnover rates improved slightly over the previous 

year: the number of new employees was almost the same 

as that of resigning ones. The main market reasons for this 

change are increased unemployment and a growing de-

sire for workplace stability.
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Healthcare services

Prison Service staff may visit family doctors, prison doc-

tors or police doctors for basic healthcare treatment. In- 

and outpatient care are provided for in regional health-

care institutions, as well as the Military Healthcare Centre 

(Honvédkórház Állami Egészségügyi Központ, ÁEK). The 

Military Healthcare Centre provided first-rate service in 

pre-service physical fitness screenings, and class I and 

class II physical fitness tests. Staff in need of treatment for 

bone, joint or muscle disorders could, in addition to the 

local services provided in their area, participate in our spa 

treatment programs. 220 eligible persons received treat-

ments in Hévíz, 566 in Igal, and 100 in Gyula.

Discipline

Prison Service staff delivered average discipline and 

criminal statistics last year. No high offences against ser-

vice order and discipline were recorded; there were no ex-

traordinarily serious acts requiring criminal or disciplinary 

action.

The number of criminal cases was increasing gradually 

during the year, far exceeding the number of disciplinary 

cases throughout. The main reason for this was pressure 

from the Military Prosecutor Office requiring a criminal 

investigation for negligence on duty in each case a mo-

bile phone or other forbidden item was discovered in a 

prisoner’s possession. As a result, the number of military 

tribunal cases increased, despite the fact that the number 

of confiscated mobile phones continued to decrease from 

the previous year.

The number of criminal cases in progress therefore in-

creased from 922 in the previous year to 1383, mainly 

because of proceedings initiated over confiscated items. 

The number of cases against known offenders among staff 

increased from 319 to 506 over the year. Despite the in-

crease in the number of proceedings, the number of nega-

tive verdicts reached during the year decreased from 92 in 

2009 to 77.

Activity calling for criminal or disciplinary action is still 

low among Prison Service staff. Only 6% of staff breached 

the discipline, while the proportion of those breaking the 

law remained the same as last year: slightly exceeding 1%.

International relations

In 2010 it was one of the priorities of the Prison Service 

to actively participate in international activities, including 

those related to Hungary’s EU-membership.

In cooperation with the European Commission, we or-

ganized the European prison education conference titled 

“Pathways to Inclusion – Strengthening European Cooper-

ation in Prison Education and Training” in Budapest; about 

240 professionals from 30 countries participated. 

As part of the European Union EUPOL Copps mission, a 

group of ten prison experts from the Palestinian National 

Authority participated in a professional training program 

at the Hungarian Prison Service. As part of our coopera-

tion with the EUJUST LEX mission, a study visit for Iraqi 

prison experts also took place.

Contacts with neighbouring countries are vital in in-

ternational relations. The Hungarian Prison Service has 

ongoing cooperation agreements with prison administra-

tions of the Czech Republic, Slovakia, Romania and Croa-

tia. These agreements provide opportunities for practical 

training for staff, on the one hand, and an open communi-

cation channel for experts on the other.

In November Hungary hosted the 5th meeting of the 

Middle Europe Corrections Roundtable (MECR). Directors 

General from Slovakia, the Czech Republic, Romania, Croa-

tia, Slovenia and Lithuania, the Deputy Director General 

from Austria, and the Chairman of ICPA (International Cor-

rections and Prison Association) all participated.

At the international conference titled „Culture in prisons 

– prison culture”, which we organized in cooperation with 

the University of Pécs under the European Capital of Cul-

ture program, representatives of the Slovakian and Roma-

nian Prison Services also spoke.
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SECURITY

Regulations, equipment and personnel

Public safety legislation aims at providing effective pro-

tection to society. Changes in criminal legislation have led 

to an increase in prison population, an extension of the 

average term of incarceration, and a negative shift in the 

composition of prison population. The Prison Administra-

tion has to find an appropriate response to these challeng-

es. Drawing conclusions, analyzing solutions and adapting 

to new circumstances require extended and concentrated 

effort.

Security of incarceration

Safe incarceration remained our primary concern even 

at this time of financial difficulty and growing prisoner 

numbers. Due to this fact there were no extraordinary 

events to attract the attention of the general public or the 

media in 2010.

The number or court hearings and prisoner transfers 

have been increasing continuously for several years now, 

primarily due to the radical increase in the number of pri- 

soners on remand. The Prison Service, therefore, pays spe-

cial attention to the safety of prisoner transfers outside its 

premises. The number of people transferred to prosecu-

tors’ offices, criminal courts and external, public health-

care institutions increased by 6.3% over the previous year 

(19704 persons, 49528 occasions).

This department is particularly affected by the fact that 

the final text of the new Security Regulations, describing 

updated rules for every task in the area, was published. 

Task teams are still waiting for their central regulations, 

and the approval of a new procedures manual on the legal 

and proper use of coercive devices is also pending.

The single digital radio network (Tetra) which had been 

launched in 2008, had a positive impact on our security 

operation. Communication between central command 

and task forces improved significantly as a result.

Service dogs and their officers have proved to be ex-

tremely useful in securing activities with high prisoner 

involvement such as prison work, outdoor activities, trans-

port and court hearings. The applicable central regula-

tions have to be updated to account for certain changes 

in legislation, and as well as to incorporate some practical 

considerations. This year we will devote more resources to 

the training and rating of service dogs and K9 officers. In 

order to facilitate related procurement and training activi-

ties, we initiated closer cooperation with some partner or-

ganizations.

Attempted prisoner escapes decreased from 4 in 2009 

to half of that in 2010, due to our increased vigilance and 

improved procedures. Staff were alert and well-trained in 

both cases, and managed to recapture the prisoner within 

minutes.
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4 The number of prisoner suicides increased slightly over 

the previous year (7 in 2010, 6 in 2009). Each case turned 

out to be related to either personal relationship issues 

or desperation over court rulings. Investigations of the  

responsible department paid particular attention to local 

prevention practices.

Measures against the inward traffic of banned items im-

proved the statistics last year. The number of confiscated 

mobile phones decreased by 25%, similarly to 2009, which 

resulted in the lowest number in seven years. Most phones 

entered the institutions in packages or were thrown in 

over prison walls, therefore they could be confiscated be-

fore prisoners could have used them.



0

500

1000

1500

2000

2500
In totalVocational training

Secondary schoolElementary school

2010/112009/102008/92007/82006/72005/6

76 77

ENGLISH  SUMMARYBÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI  SZERVEZET  2010

4

INCARCERATION

Prisoner placement, distribution

Like in 2009, prisoner numbers continued to increase.  

At the end of 2009 the total number of prisoners was 

15432, but by 31 December, 2010 this number went up 

to 16328. This represents a 5.8% change (912 persons). 

At the same time the total capacity of the institutions 

increased slightly, to 12335, which is an increase of 293 

places (2.4%). The increase was due to the reopening of 

previously closed down living quarters at the Solt unit of 

Állampuszta National Prison.

The number of prisoners with final verdicts increased 

by 586, to 11241. Most of these prisoners (60%) are held 

in medium regime. Average terms of incarceration were 

similar to the year before: the largest group is that of pri- 

soners held for 1-2 years (22%), followed by those spend-

ing 5-10 years in custody (19%).

The number of juvenile prisoners (357) is 39 (12.3%) 

higher than in 2009. Female prisoners represent 6.6% of 

The number of prisoners on remand reached 4803 

by the end of the year. A prisoner spends an average of 

8 months in pre-trial detention, a number which has re-

mained unchanged since last year.

the total population, which is a slight increase from the 

year before. The number of foreign nationals in custody 

increased by 15 over 2009, the largest group of the 597 

foreigners from 53 countries still being Romanian nation-

als with 221 persons (37%).

Education and training

Since prisoners typically have low levels of formal edu-

cation, prisoner training remains a priority. As prisoner 

numbers increase, it is essential to modernize our formal 

education and training programs in order to facilitate sub-

sequent social integration. An efficient training system 

which takes current labor market trends into considera-

tion would also improve the competitive position of pri- 

son enterprises.

Most prisons offered elementary and secondary school 

education, and for adults vocational training and higher 

education last year.
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In order to maintain a stable overcrowding ratio in pri- 

sons, we continue to prioritise transfers of prisoners from 

more to less crowded institutions under a program we 

started in 2008. Prisons constantly struggling with over-

crowding, such as Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Borsod-Abaúj-Zemplén County Remand Prisons and  

Budapest Remand Prison, are subject to intensive moni-

toring. Prisoners are redistributed either at the time of the 

weekly round-transfer, or, in duly justified cases, by way 

of special transfers. Since the program started, a total of 

6811 prisoners have been transferred for reasons related 

to overcrowding.

Capacity and average prison numbers

No. of pre-trial detainees

Overcrowding level (%) No. of convicted prisoners

Foreign citizens in custody Prisoner education
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In the academic year of 2009–2010 a total of 896 prison-

ers passed their end-of-year examinations. 1020 students 

enrolled for the next academic year.

As a major achievement in education last year, prisons 

offered secondary education at 20 locations in 2010, as 

opposed to only 15 in previous years. Prisoners wishing to 

start or continue studying were transferred to such loca-

tions from wherever education had not been possible.

Programmes for prisoners

In addition to formal education, several important work-

shops, study groups and training programs are available 

to improve or reinforce previously acquired knowledge.

More and more of our institutions build up local partner-

ships with NGOs and schools in their areas. This way even 

with limited resources they were able to launch some suc-

cessful new projects.

Worth mentioning is the large number of guests invited 

to hold presentations, concerts or performances. Many in-

stitutions have their own drama groups which performed 

in other institutions and at public events. Local and na-

tional sports competitions were also popular with prison-

ers.

Prisoners initiated several projects around the symbolic 

of restoration and compensation. Several institutions held 

charity events to help different groups in need. Prison-

ers participated in public works to renovate playgrounds, 

parks and kindergartens in towns and cities.

Local Offices of Justice worked closely with prisons; pro-

bation officers organized workshops for prisoners before 

Prison pastors contribute to the social integration of 

prisoners and the security of incarceration by offering spi- 

ritual guidance to prisoners. Our prison pastors do not only 

perform their traditional duties, but are also active in or-

ganizing life in prisons: they have created and maintained 

discussion groups, drama groups and choirs around the 

country. The institutions hosted Bible contests and prayer 

days where a lot of prisoners participated.

Prisoner healthcare

The general health situation in prisons is satisfactory. 

We made modest progress in renovating crumbling, old 

buildings and repairing and maintaining facilities, like liv-

ing quarters, social facilities, kitchens, and engineering 

networks. Larger, investment-heavy renovations were, yet 

again, postponed.

Prisoners participated in necessary medical treatment 

and prevention programs under the relevant standards 

of progressive healthcare, in accordance with applicable 

legislation.

From the point of public health and epidemiology, peni-

tentiary institutions were stable. The number of reported 

cluster cases of infection and seasonal infections, such as 

respiratory infections and flu, were average.

Last year we placed special emphasis on monitoring and 

supporting the extension of prevention activities under-

taken by psychologists in our institutions. In order to fol-

low a standardized procedure for suicide prevention, drug 

prevention and aggression management, we offered reg-

ular, centralized trainings to prison psychologists, under 

the supervision of the Forensic Psychiatric Hospital (IMEI).

release. In order to facilitate the social integration of for-

mer prisoners, our institutions worked hard to coordinate 

activities with local authorities, partner organizations,  

education and training institutions and local govern-

ments. In fact, we participated in several tenders together.

The partner organizations offered a great deal of help to 

our staff with training sessions for prisoners. They helped 

to mitigate frustration with overcrowding, assisted with 

the management of stress, and contributed to the prepa-

ration of prisoners for release.

Religion

The Hungarian Prison Pastor Service celebrated the 10-

year anniversary of its re-foundation. The occasion was 

celebrated at various events throughout the year. The 

Prison Service held its own celebration conference in Pilis-

szentkereszt.

The appointed penitentiaries continued to offer addic-

tion treatment to prisoners and other types of drug pre-

vention treatments. Drug prevention units operate in 22 

penitentiaries, at 25 locations, with a total capacity of 372 

places. Prevention units organize their own programs, oc-

casionally with the participation of external experts.

The Hepatits infection prevention, screening and treat-

ment program continued with success. In July, another 

pharmaceutical company working in the treatment of 

screened Hepatitis B patients joined the program. This 

way the program can, yet again, offer treatment to each 

of the most common viral infections transmitted through 

the blood or body fluids, and engage in meaningful pre-

vention of the spreading of such diseases.

Despite the increase in prison population, the number 

of deaths (50, 47 male and 3 female) was lower than in 

the previous year (57). Causes of these deaths showed the 

same distribution as typical in the general public, divided 

almost equally between malignant cancers and cardiac-

circulatory disorders.
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FINANCIAL
MANAGEMENT

The budget

2010 was not different from the year before it in that 

the crisis of the world economy necessitated cost-saving 

measures which in turn limited the financial possibilities 

of the Prison Service. The most obvious consequence 

was an extraordinarily high overdue debt portfolio.  

At the same time, due to the availability of European  

Union funds, the organizational development of prison 

administration could begin.

In its financial management, the organization followed 

the provisions of Act no. CXXX of 2009 on the year 2010 

budget of the Republic of Hungary. According to this 

regulation, total expenses allocated for the year were 

HUF 40781.5 million, made up of HUF 38065.9 million 

of central funds (93.3%) and HUF 2715.6 million own  

resources (6.7%). Central funds increased during the year 

by HUF 5941.4 million; an increase of 5.6%. Through the 

extra funds granted under Government Decision no. 

1294/2010. (XII. 15.), the Prison Service could eliminate its 

overdue debt.

Prison enterprises

The majority of the 12 prison enterprises could only ful-

fil its function of employing prisoners and stay operable 

at the same time through intervention and central fund-

ing. In the next few years the Prison Service must prioritize 

the development of these enterprises in order to create 

organizations suitable for the diverse role they must play 

in the internal supply chain of the government. Balancing 

the financial situation remains the primary goal, based on 

which prisoner employment can be extended. For textile 

companies, government contracts mean safe, long-term 

funding, a practice which must be extended to other  

manufacturing enterprises.

The enterprises employed 3072 persons in 2010, 30 few-

er than planned. Industrial enterprises fell a total of 150 

behind in headcount, while in agriculture the actual head-

count exceeded the plan by 120.

Prison capacity and material-type 
costs of equipment

There were some significant capital investments dur-

ing the year, financed in part from tender money, in the 

construction and renovation of the buildings of Budapest 

Remand Prison, Állampuszta, Közép-dunántúl and Pálhal-

ma National Prisons, Kalocsa Strict and Medium Regime 

Prison and Central Prison Hospital.

Staff uniforms were provided in sufficient number.  

A standardization process for law enforcement uniforms 

was started. As a first step in the process, a decision was 

made to adopt the “police field uniform”, and the Ministry 

of the Interior issued regulation no. 14/2010. (XII. 31.) on 

the uniforms and dress codes to persons eligible to receive 

service uniforms at law enforcement bodies under the 

Ministry of the Interior and authorized fire departments.

The average age of the Prison Service vehicle fleet is 7.7 

years; that of own vehicles of institutions is 8.8 years.

Prisoners earned an average of HUF 17283 a month, 

which means HUF 25123 per month for the whole of the 

actual workforce.

Based on preliminary data, the enterprises made a total 

of HUF 78.47 million in profits. Industrial enterprises made 

a loss of HUF 71.86 million, while agricultural companies 

earned HUF 150.33 million.

The assigned property managers received a single sum 

of HUF 490 million in aid to pay for overdue debts accumu-

lated by the enterprises. Pending the consolidation of the 

financial situation, property management, central coordi-

nation, cooperation agreements and central budget funds 

will remain the limited means of maintaining operability 

of these companies.

Loans

Reconstruction

Investments

Bene�ts/allottments

Material expenditure

Employer contribution

Personal allowances
Distribution of budgetary expenditures
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National Development Agency (NFÜ)

The institutions received funding for organizational de-

velopment under the State Reform Operational Program 

(ÁROP-1.2.1). The main aim of the program was to ration-

alize financial organizations and processes. The project, 

which had been launched in 2009 with a budget of HUF 

70 million, ended on 31 October 2010. As part of the pro-

ject, we audited all financial activities affecting the opera-

tion of the organization. As a result, several measures were 

introduced, typically in the fields of wage accounting, 

headcount management, and managing provisions. These 

steps laid the foundation of a financial management infor-

mation system, and helped create a decision-making pro-

cess enabling cost-saving in financial management. Se- 

veral progressive cost-saving measures were determined, 

for example for further centralization of procurements.

Under the Electronic Administration Operational  

Program (EKOP-1.1.6) we received funds of HUF 1232 mil-

lion. This makes it possible to update the Prison Service IT 

system. Progress will be visible mainly in local networks 

and workstations. As a first step, procedures must be pro-

vided for building infrastructures, consolidating local net-

works, and creating local server farms at the institutions, 

which will then be followed by systems development.

A priority project titled “Laying methodological foun-

dations for crime prevention and social reintegration  

Local tenders

Last year our institutions were involved in a total of 93 

new applications for various tenders, individually, as part 

of consortia, or as expert partners. This is an increase over 

the previous year’s 83. Funds received this way increased 

significantly: while in 2009 our institutions and their part-

ners received a total of HUF 311.18 million in tender mo- 

ney, in 2010 the institutions alone raised HUF 370.3 mil-

lion on tenders. Added to this is the amount of HUF 78.2 

million applied for by other organizations to be spent on 

various prison projects.

The Environment and Energy Operational Programme 

(KEOP) grants funding for energy-related development, 

particularly for heating, cooling and insulation systems. 

The programme offers 100% funding. Last year Közép-

dunántúl National Prison (Baracska) and Prison Service 

Training and Conference Centre (Pilisszentkereszt) re-

ceived this kind of funding.

Penitentiaries are increasingly active in tenders; in 2010 

the number of institutions submitting applications in-

creased by 14, and the total of funds applied for reached 

HUF 4954.5 million. These applications are currently being 

evaluated.

Most of the applications for human development were, 

like in previous years, about prisoner welfare (preventing 

drug addiction, crime prevention, social integration). To a 

lesser degree, funds were spent on addressing the men-

tal health and professional development of prison service 

staff.

programs aiming at reinforcing social cohesion” is making 

a significant professional contribution to our field under 

the Social Renewal Operational Program (TÁMOP-5.6.2). 

The project promotes closer cooperation between state 

employment agencies, probation officers working for 

county justice offices, and penitentiaries. In addition, it im-

proves former prisoners’ chances to successfully re-enter 

society and the labour market. The amount available di-

rectly for the development of prison service-related tasks 

is HUF 461 million.

PRIORITY PROJECTS
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Budapest hosts European Conference on 
Prison Education

On 22-24 February 2010 Budapest hosted the interna-

tional conference “Pathways to inclusion – Strengthening 

European Cooperation in Prison Education and Training”, 

organized by the European Union. The Education and Cul-

ture Directorate General of the European Commission in-

vited Hungarian Prison Service Headquarters to act as its 

partner in organizing the event.

About 240 participants from 30 countries reviewed the 

results achieved by relevant projects under various Eu-

ropean Union programs (Grundtvig, Leonardo da Vinci, 

EQUAL, ESZA), and looked at opportunities available 

through other programs like the criminal justice initiatives 

coordinated by the European Commission. In a series of 

thematic workshops participants discussed practical is-

sues around prisoner training and education, prepared 

recommendations to decision-makers, and collected Eu-

ropean best practice in the field.

The participants were offered an overview of the Hun-

garian prison system, including a documentary titled 

“Prison for the town”, a film about Heves County Remand 

Prison’s social reintegration project. At the end of the con-

ference, participants could visit Budapest Strict and Me-

dium Regime Prison and Budapest Remand Prison.

Emergency flood control

The Hungarian Prison Service made significant contri-

bution to the flood control measures in the almost one-

month emergency period that started on 16 May. More 

than 1800 prisoners and 850 prison officers participated in 

the works. Prime Minister Viktor Orbán and Minister of the 

Interior Sándor Pintér both praised the efforts of prisoners 

and prison service staff.

Prison service workers donated a total of HUF 430,000, 

in addition to two truckloads of canned food, detergents, 

clothing and other emergency items, to victims of the 

floods. The donations were delivered to Mayor János  

Bacsó in the town of Ónod on June 22.

Prison capacity expansion

On 6 July, Minister of the Interior Sándor Pintér, dr, vi- 

sited the Solt unit of Állampuszta National Prison with Lt. 

Gen. Antal Kökényesi, dr, Director General of the Hungar-

ian Prison Service. The Minister officially reopened pri- 

soner living quarters C and D, which had been temporarily 

closed down in 2009.

The two units, which can hold up to 328 prisoners, had 

to be reopened to ease the overcrowding of prisons in the 

country, as well as in preparation for accommodating per-

sons incarcerated for misdemeanours.

Prison Service Day

The Hungarian Prison Service celebrated “Prison Ser-

vice Day”, the day of St Adrian, for the 15th consecutive 

year. The celebration featured the now traditional all-staff 

meeting, which this year took place in the celebration hall 

of Szeged Strict and Medium Regime Prison on 7 Septem-

ber.

The choice of location was due to the fact that in 2010 

Szeged Strict and Medium Regime Prison celebrated the 

125th anniversary of its foundation. At the event, Minister 

of the Interior Sándor Pintér, dr, awarded Szeged Strict and 

Medium Regime Prison with the flag of excellence in “Pri- 

son Service Work”. After the festivities the Minister of the 

Interior of the Republic of Hungary, the Director General 

of the Prison Service, the Governor of Szeged Strict and 

Medium Regime Prison, and the Director of Nagyfa-Alföld 

Agricultural and Manufacturing Corporation (a prison en-

terprise) laid a wreath at the memorial of prison staffers 

killed in action. Before the closure of the event all partici-

pants visited the exhibition of prisoner art titled “I have a 

dream”.

MAJOR EVENTS IN 2010
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Most prison service institutions organized their own  

St Adrian’s day celebrations on 4 September, or as a family 

event on 11 September. Békés County Prison joined the 

“Uniformed Workers Family Day” in Gyula; Heves County 

Prison joined the “Blue Lights Day” in Eger; Jász-Nagykun-

Szolnok County Prison participated in the 13th Szolnok 

Goulash Festival; Tolna County Prison and Pálhalma Na-

tional Prison celebrated together. Despite the cold weath-

er, thousands participated in the events organized by our 

institutions all around the country.

Culture in prisons – prison culture

The Faculty of Law and Political Science at the Univer-

sity of Pécs (PTE-ÁJK), in cooperation with Prison Service 

Headquarters, organized a two-day international confer-

ence on 28-29 September titled “Culture in prisons – pris-

on culture”. The event took place in the main hall of the 

Faculty of Law and Political Science in Pécs, and in Baranya 

County Prison.

Speakers of the first day of the conference were Chief 

Prosecutor Tamás Kovács, dr; Dean of PTE-ÁJK Gyula Berke, 

dr; Corresponding member of the Hungarian Academy of 

Sciences László Korinek, Dr; and Director General of the 

Hungarian Prison Service Lt Gen Antal Kökényesi, dr. On 

the second day of the conference the participants could 

visit Baranya County Prison, and see, among other things, 

the mural project “Mural Morál” at the Regional Juvenile 

Prison.

Cultural activities for prisoners

Of all the cultural programs organized for and by prison-

ers, two deserve special mention for their novelty.

Tököl Juvenile Prison organized its first Authentic Music 

Festival on 6 May, where almost a hundred prisoners in 13 

teams attended to prove their singing, music and dancing 

skill in a competition. In addition to fostering musical tra-

dition, the aim of the competition was to discover talent 

among contestants. Chairman of the jury was poet and 

literary translator József Choli Daróczi.

Heves County Remand Prison held a ceremony on 26 

November to mark the end of the first stage of the institu-

tion’s storytelling therapy project. The program, which is 

based on the “Storybook Dads” project from England, aims 

primarily at reinforcing family relationships. After prepara-

tory sessions with storytelling therapist Margó Luzsi, fe-

male prisoners from the institution selected and recorded 

stories on CDs for their children and grandchildren to lis-

ten to.

Prisoners at Jász-Nagykun-Szolnok County Prison re-

corded video messages to their families for Christmas. This 

initiative also aims at reinforcing family relationships.

10-year anniversary of the 
Hungarian Prison Pastor Service

The 10-year anniversary of the foundation of the Hun-

garian Prison Pastor Service was commemorated on se- 

veral occasions during the year. The events provided an 

opportunity to summarize and draw conclusions based 

on the experience of the past 20 years. This prison organi-

zation held its anniversary conference on 13 October, in 

Pilisszentkereszt.

The first in the series of events was a conference organ-

ized by the Hungarian Association of Prison Pastors and 

held in Vác Strict and Medium Regime Prison on 5 May. 

László Sólyom, President of the Republic of Hungary, 

leaders of Hungarian churches and missions, and pastors 

working in Hungarian prisons participated. The Hungarian 

Prison Service was represented by Lt Gen Antal Kökényesi, 

dr, Director General. As part of the event the participants 

visited the so-called APAC unit, where prisoners practice 

religion, the standing exhibition at the “Doberdó” unit, and 

the Neo-Gothic chapel of the institution.

The Hungarian Calvinist Church organized a conference 

on 1 June at the Calvinist church on Felsőcsatári Street, 

Budapest, where Bishop Gusztáv Bölcskei, dr, Chairman of 

the Hungarian Calvinist Church Council celebrated a high 

mass. Calvinist prison pastors and prison governors also 

attended.

At the Baracska Unit of Közép-dunántúl National Prison 

Calvinist prison pastor Jonathan Sándor Szénási celebrat-

ed a praise on 15 September. Present at the event were 

László Szászfalvi, State Secretary for Religion, Ethnicity and 

Civil coordination at the Ministry of Public Administration 

and Justice, Lieutenant General Antal Kökényesi, dr, Direc-

tor General, as well as representatives of all the churches 

and religious missions active in Hungarian prisons.

On 13 October the Prison Administration organized 

an anniversary conference at Prison Service Training 

and Conference Centre. Participants included Károly  

Kontrát, dr, State Secretary at the Ministry of the Inte-

rior, and presenter Lieutenant General Antal Kökényesi, 

dr, Director General. Bishop János Ittzés, President of 

the Hungarian Lutheran Church, Bishop Mihály Márkus, 

dr, representing the Hungarian Calvinist Church, Gábor  

Mohos, Director of the Bishop’s Secretariat representing 

the Hungarian Catholic Church, and Gusztáv Zoltai, Ma- 

naging Director of the Hungarian Jewish Congregations 

all spoke for the historical churches at the event. Other 

participants of the conference and praise included prison 

pastors, representatives of prison missions, and leaders of 

Prison Service institutions.

On 8 December, in the chapel of Sátoraljaújhely Strict 

and Medium Regime Prison, a festive mess was celebrated 

by Csaba Ternyák, Archbishop of Eger, and Msgr. dr. Pawel 

Wojtas, leading pastor of the Polish Prison Service to com-
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memorate the 10-year anniversary of the chapel and the 

resurrection of the prison pastor service. After the mess 

the guests visited the Prison Museum and an exhibit of re-

ligious books and artefacts.

Prison administration leaders from 
Central Europe meet in Budapest

Hungary hosted the 5th meeting of the Middle Europe 

Corrections Roundtable (MECR) on 16 and 17 November. 

Directors General and deputies from Slovakia, the Czech 

Republic, Romania, Croatia, Slovenia and Lithuania, the 

Deputy Director General from Austria, and the Chairman 

of ICPA (International Corrections and Prison Association) 

were all present.

On the opening day Lt Gen Antal Kökényesi, dr, made 

his keynote speech, after which Directors General spoke 

about prison administration in their respective countries 

and then discussed current issues. In the afternoon Mi- 

nister of the Interior Sándor Pintér saw the foreign guests. 

On the second day Maj. Gen Sándor Dömény, Deputy to 

the Director General for Security and Incarceration spoke 

about the new institutions built under a PPP scheme.

Parliamentary subcommittee meeting
at Budapest Strict and Medium Regime Prison

On 18 November the Supervisory Subcommittee of the 

Parliamentary Committee for the Constitution, Justice and 

Procedures held an external meeting titled “Reviewing the 

legislation of and practical experiences with ordering and 

enforcing pre-trial detention” at Budapest Strict and Me-

dium Regime Prison.

At the meeting, chaired by Gergely Bárándi, dr, the Pri- 

son Service was represented by Lt Gen Antal Kökényesi, dr, 

Director General, who also presented an overview of the 

current situation of the Hungarian Prison Administration. 

At the Committee’s request, representatives of the Metro-

politan Court, the Chief Prosecutor’s Office, the Ministry 

of Public Administration and Justice, the Bar, the Office of 

the Parliamentary Commissioner for Civil Rights, the Hun-

garian Criminal Justice Association, and the Hungarian 

Helsinki Commission all spoke, and then participated in a 

debate of the issues raised.

After the sessions the participants learned about the 

circumstances of incarceration, and visited Unit A of the 

institution and “Kisfogház” Memorial.

Kriminálexpo

On November 23 the Hungarian Corrections Associa-

tion and the Hungarian Prison Service jointly organized 

a professional conference at the Institute and Museum 

of Military History. The meetings took place as part of the 

18th international crime prevention, law enforcement and 

justice conference and exhibition Kriminálexpo 2010, and 

dealt with issues around the topic of corrections educa-

tion and training in the past, present and future. 

The participants could listen to several outstanding lec-

tures by prison experts, researchers, university professors 

and representatives of other law enforcement organiza-

tions. The host of the conference was György Vókó, dr, Uni-

versity Professor, Prosecutor and Department Manager at 

the Chief Prosecutor’s Office. The Prison Service was rep-

resented by Lt Gen Antal Kökényesi, dr, Director General.

As usual, the Prison Service set up its own stand at the 

trade fair.

Renovation works at Márianosztra Strict and
Medium Regime Prison

In 2010 renovation works were undertaken by several 

institutions. Of these investments, the greatest in scale 

took place at the 152-year-old Márianosztra Strict and Me-

dium Regime Prison, a building originally built for a Paulist 

monastery.

On 10 October the penitentiary and the Roman Catholic 

Parish of Márianosztra celebrated together the renovation 

of the Paulist Square, the facade of the prison building, 

and the prison chapel – all made possible by the support 

of the European Union through co-financing under the 

European Regional Development Fund. Works continue 

in 2011 with, among other things, the construction of a 

museum for corrections and religious exhibits open to 

the general public. The old prisoner cemetery will also be 

renovated.

Under the New Hungary Development Plan the institu-

tion received HUF 277 million on tender from the National 

Development Agency to be used for environmental and 

energy projects. The investment involved replacing central 

furnaces with energy-efficient new devices, and replacing 

aged insulation, old windows and doors. On 17 December, 

after works had finished, the institution held an opening 

ceremony where Péter Harrach, dr, Member of Parliament 

also attended.
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Special training of staff

In accordance with the objectives of the Prison Service 

programme “Responsibility and preparedness”, new and 

progressive training courses were developed and intro-

duced. Two of these courses, Prison Service Critical Inci-

dent Negotiation training (Bv-KIT) and Stress Reaction 

Training (SHRT) were developed specifically for the prison 

service environment, using best practice from other coun-

tries and published research methodology. The purpose 

of the Bv-KIT programme is to prepare prison personnel 

for managing situations referred to in international litera-

ture as “critical incidents” (threats of suicide, cell blockade, 

hostage taking, rebellion) by way of negotiation, and be 

able to eliminate or disrupt the situation, or, in the case of 

a violent outcome, mitigate the risk of damage. We offered 

this course twice in 2010, in April and September, at Buda-

pest Remand Prison Unit II, and a total of 28 staff members 

participated.

The aim of the SHRT training is to offer participating col-

leagues practical training in high-risk, unexpected, stress-

inducing, intensive service situations, and help them learn 

more about the psychological, physical and cognitive 

reactions to such situations in order to enable them to 

control their thinking, actions and decisions. The training 

course was held on 4-8 October at an unused building of 

Állampuszta National Prison in Mikla. The 15 volunteering 

participants had to undergo medical and psychological 

testing before entering the course.

National Prison Service sporting events

The various institutions of the Prison Service always 

organize sports competitions and participate in champi-

onships, but the national Prison Service Cups are always 

a good challenge for the teams and sportspersons of the 

institutions. Regular championships are the following: mi- 

litary patrol competition, judo, small-court football, shoot-

ing, chess, cross-country running. Like in previous years, 

2010 competitions were organized by Prison Service Train-

ing and Conference Centre.

29 April was the day of the national prison service cross-

country running championship at Prison Service Training 

and Conference Centre. 32 institutions participated with 

a total of 485 players. For the third time in a row, the Pál-

halma National Prison team won the cup, and this time the 

cup remains theirs to keep.

On 16 June six teams played the finals of the national 

small-court football championship at the National Police 

Headquarters RSZKK sports facility in Budapest, Vágóhíd 

Street. First place went to the Tiszalök National Prison 

team.

Prison Service Training and Conference Centre hosted 

the military patrol championship on 8 July, with 27 teams 

participating. The winner was the Vác Strict and Medium 

Regime Prison team.

The national shooting championship took place on 16 

September at the shooting range of Márianosztra Strict 

and Medium Regime Prison. 31 teams participated with 

124 players, and first place went to the team of Szeged 

Strict and Medium Regime Prison.

On 14 October Prison Service Training and Conference 

Centre hosted the finals of the national chess competition, 

with 6 participating teams. The winning team belonged to 

Márianosztra Strict and Medium Regime Prison.

The 2010 national Prison Service judo championship 

took place on 17 November at the Megyeri Street build-

ing of UTE in Budapest. 15 institutions participated with 

22 teams, and first place went to the team of Szeged Strict 

and Medium Regime Prison.

On 10 December law enforcement organizations and 

the Ministry of the Interior organized an award ceremo-

ny in Siófok for all sports competitions of the year. Károly 

Kontrát, dr, State Secretary of the Ministry of the Interior 

presented the cups, certificates and other awards to win-

ners. The overall winner of the Prison Service sports cham-

pionships of the year was Szeged Strict and Medium Re-

gime Prison.
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The Order of Saint Paul the First Hermit – Hungarian Pau-

list Order celebrated Blessed Özséb at Márianosztra Strict 

and Medium Regime Prison. Cardinal Primate Péter Erdő, 

Dr, Archbishop of Esztergom-Budapest Diocese, President 

of the Hungarian Catholic Bishops’ Conference also at-

tended.

27 January
The award “A megújuló emberért” was presented for the 

sixth time at the Houses of Parliament to ten employers 

who, by way of purchasing holiday vouchers, spent the 

most money on employee recreation. Prison Service Head-

quarters was yet again among those receiving the award.

28 January
The annual evaluation and general meeting of the Prison 

Administration was held at Budapest Remand Prison Unit 

III. The event was hosted by Imre Forgách, dr, Minister of 

Justice and Law Enforcement. In his speech, Lt Gen Antal 

Kökényesi, dr, Director General of the Prison Service com-

mented on the findings of the written report on the 2009 

activities of the organization. Afterwards, Imre Forgách, dr, 

evaluated the achievements of the previous year and set 

the main objectives for 2010.

A conference titled “Locked doors – open souls” was or-

ganized by Tököl Juvenile Prison in cooperation with the 

Criminal and Prison Pedagogy Workshop at the Institute 

of Education, Faculty of Pedagogy and Psychology, ELTE 

University. The main topic of the meeting, which was held 

at the Cultural Centre of Tököl and attended by about 200 

people, was aggressive behaviour and crime in childhood 

and adolescence. After the event the participants were 

invited to visit the juvenile quarters of the Tököl peniten-

tiary.

4 February
A cooperation agreement was signed between the Minis-

try of Defence Military Hospital (HM ÁEK) and Prison Ser-

vice Headquarters for the special training and education 

of prison healthcare staff in order to provide free in- and 

outpatient care to members of staff.

5 February
Erzsébet Hatvani, dr, Director of the Office of Justice, 

awarded Hajdú-Bihar County Remand Prison with the title 

“Outstanding professional sponsor of the year”. This was 

the first time a penitentiary received this award, which was 

presented by Gábor Antal, Director of Hajdú-Bihar County 

Office of Justice.

1 February
Prison Service Headquarters signed a cooperation agree-

ment with Hungarian Civil Protection Association for pro-

viding training, special preparation and joint practice to 

service staff.

10 February
Prison pastors and representatives of religious prison 

missions meet once a year to discuss the previous year’s 

achievements and coordinate their actions. The fourth 

interdenominational meeting took place in Pálhalma Na-

tional prison, with 16 representatives of 10 churches at-

tending.

19 February
Imre Forgách, Minister of Justice and Law Enforcement 

visited the Regional Juvenile Prison Unit at Borsod-Abaúj-

Zemplén County Remand Prison to learn more about the 

circumstances of and education programmes for juvenile 

prisoners.

23 February
Catholic prison pastors held a conference at Balassagyar-

mat Strict and Medium Regime Prison. The conference 

started with a holy mess at the recently renovated prison 

chapel, and then continued with presentations and a pri- 

son visit.

CHRONICLE OF THE YEAR 2010
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26 February
Erzsébet Hatvani, dr, Director of the Office of Justice, 

awarded Brig Gen Tibor Frank, Governor of Budapest Strict 

and Medium Regime Prison with the title “Outstanding 

professional sponsor of the year”. The award, an engraved 

medal and certificate, was presented by Kálmán Nyerges, 

Director of Probation Services at Budapest Office of Jus-

tice.

2 March
At the Sándorháza Unit of Pálhalma National Prison a 

donation of over HUF 80 thousand, raised by prisoners, 

and another of HUF 100 thousand, raised by employees 

of Pálhalma Agrospeciál Ltd., was handed over to repre-

sentatives of the Hungarian Red Cross to be forwarded to 

victims of the Haiti earthquake.

4-5 March
Tököl Juvenile Prison, in cooperation with ELTE Univer-

sity’s Institute of Education, organized two one-day con-

ferences about various aspects of childhood and juvenile 

delinquency. About two hundred people participated in 

the two conferences.

10 March
At the chapel of Balassagyarmat Strict and Medium Re-

gime Prison Coadjutor of Esztergom-Budapest János 

Székely, dr, celebrated a holy mess, which was attended 

by fifty prisoners. The prisoners joined in the charity fun-

draising promoted by the Hungarian Catholic Episcopate 

for victims of the earthquake in Haiti. At the end of the 

mess the prisoners handed over the donation certificate 

of HUF 80 million to representatives of Caritas Hungarica.

10-11 March
Many institutions held celebrations for the national holi-

day of 15 March. At Budapest Remand Prison Unit I pri- 

soners also participated in the celebrations. At Hajdú-Bi-

har County Remand Prison students and teachers of Fer-

enc Kölcsey Calvinist Teacher Training College, Adult Train-

ing Institute staged a play for the prisoners.

5 March
Imre Forgách, dr, Minister of Justice and Law Enforcement, 

Gábor Simon, State Secretary of the Ministry of Social Wel-

fare and Employment, Lajos Verbai, Mayor of District X, Bu-

dapest, Police Colonel Péter Ács, Chief of Police, and three 

civil representatives visited Unit III of Budapest Remand 

Prison. The aim of the meeting was to analyse the situation 

in which relatives could initiate illegal contact with prison-

ers from public places, and possible courses of action.

7 March
This year for the fourth time an Ecumenical Prayer Day 

took place at the Mélykút unit of Pálhalma National Prison. 

The topic of the prayer day is different each year. This time 

the central theme was inspired by the fate of women in 

Cameroon. The Kodály Choir of Mélykút also sang at the 

event.

9 March
A renovated medical office was opened in a residential 

district managed by Sopronkőhida Strict and Medium 

Regime Prison. The medical building was renovated by 

inmates of the penitentiary, and officially opened by  

Lt Gen Antal Kökényesi, dr, Director General and Mem-

ber of Parliament Mátyás Firtl, Deputy Chairman of Győr-

Moson-Sopron County Council.

11-12 March
The Minister of Justice and Law Enforcement and the Di-

rector General of the Prison Service presented awards to 

staff for excellence in a ceremony held on the national ho- 

liday. The event took place at the Ceremony Hall of Buda-

pest Remand Prison Hotel in Venyige Street. The Minister 

of Justice and Law Enforcement awarded 14, and the Di-

rector General 91 members of staff for professional excel-

lence. The President of the Republic of Hungary awarded 

Colonel János Borsi, Managing Director of Nagyfa-Alföld 

Ltd., a prison enterprise, with the Gold Cross of the Order 

of Merit of the Republic of Hungary. The medal was pre-

sented in a ceremony held at the National Justice Council 

Office.

17 March
Branko Peran, Director General of the Croatian Prison Ser-

vice visited Budapest with two of his colleagues to learn 

more about the IT system of the Hungarian Prison Ad-

ministration. First the delegation had meetings at Prison 

Service Headquarters, and afterwards visited Budapest 

Remand Prison to study the information technology solu-

tions used by the institution.

30 March
A delegation of the members of the Hungarian Associa-

tion of Honorary Consuls, lead by Senior Honorary Consul 

György Suha, dr, went on an official visit to Budapest Strict 

and Medium Regime Prison. Lt Gen Antal Kökényesi, dr, Di-

rector General presented an overview of the current state 

of the Hungarian prison system, and Brig Gen Tibor Frank, 

Governor described the activities and operation of the in-
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stitution. After the participants had discussed the presen-

tations, they went on a tour of the penitentiary.

1 April
A part of a joint tender project, Békés County Library, 

located in the city of Békéscsaba, handed over HUF 400 

thousand worth of library books to expand the collection 

of Békés County Remand Prison library.

11 April
At the voting booths set up in 30 penitentiaries, 1376 pri- 

soners cast their votes for the general election. The ma- 

nagement of penitentiaries adjusted service schedules to 

allow staff members sufficient time to vote themselves.

28, 29 April
Jász-Nagykun-Szolnok County Remand Prison organized a 

Fitness Day for prison and criminal court staff.

Borsod-Abaúj-Zemplén County Remand Prison organized 

a similar, two-day event for both prisoners and staff.

3-9 May
At the request of the Ministry of Foreign Affairs, Prison 

Administration organized, for the second time, a manage-

ment-level training program for ten corrections officers 

from Palestine. The participants listened to several lec-

tures on the prison administrations and legal foundations 

in various European countries, and studied the work of 

Márianosztra Strict and Medium Regime Prison, Regional 

Juvenile Prison (Kecskemét), Pálhalma National Prison and 

Prison Service Training and Conference Centre.

A delegation of four prison experts from Marosvásárhely 

Penitentiary, headed by Deputy Governor Erika Csibi, vi- 

sited Baranya County Remand Prison. The aim of the visit 

was for the delegation to learn more about the work of 

prison psychologists and corrections officers.

15-16 April
The prison services of Catalonia and Spain organized a 

summit for Directors General of Member States’ prison ad-

ministrations in Barcelona, as part of the Spanish EU Presi-

dency programme. The main topics of discussion at the 

summit were carrying out the “Stockholm Programme” 

adopted in 2009, general ethics considerations with in-

carceration, and standardizing statistical reporting. The 

Hungarian Prison Service was represented by Lt Gen Antal 

Kökényesi, dr, Director General.

23 April
A Lithuanian delegation of twenty corrections experts vi- 

sited Budapest remand Prison Unit III, headed by Special-

ist Officer Saulius Lauraitis from the Prison Service Depart-

ment of the Lithuanian Ministry of Justice.

25 April
In the second round of the general election 550 prisoners 

cast their votes at 13 locations.

28 April
The Budapest Fire Department organized a shooting com-

petition for 16 teams at the Military Training Support Bri-

gade shooting range. The team of Budapest Strict and Me-

dium Regime Prison came in third in the competition. The 

award for best female competitor went to Capt Andrea 

Lénárd from Budapest Strict and Medium Regime Prison.

4 May
The Hungarian Corrections Association and Tolna County 

Remand Prison organized a meeting for the Security Divi-

sion of the Association in Szekszárd, at the Ceremony Hall 

of the old County Hall building. After the meeting the par-

ticipants visited the penitentiary.

7-8 May
As part of the “Prison for the community” programme, 

Heves County Remand Prison organized a conference 

titled “A win-win – social responsibility at correctional in-

stitutions” in Eger. On the day of the event local staff and 

volunteers cleaned the riverbed of Eger creek.

10 May
Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison and 

Young Artists Gallery organized an exhibition of prisoner 

art titled “Art from Sopronkőhida...” at Petőfi Cultural Cen-

tre in Budapest, District X.
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11-12 May
The annual roundtable meeting of directors of corrections 

services in Middle and Eastern Europe (MECR) took place 

in Slovenia. The Hungarian Prison Service was represented 

by Lt Gen Antal Kökényesi, dr, Director General. Repre-

sentatives of nine countries participated in the discussions 

about current issues in corrections, and particularly, prison 

capacity.

12 May
The Polish Prison Service and the University of Rzeszow or-

ganized an international conference titled “Destructive so-

cial behaviour – prevention and integration” at Olszanica 

Corrections Training Centre. Hungary was represented by 

the Governors of Tiszalök National Prison, Sátoraljaújhely 

Strict and Medium Regime Prison, and Szabolcs-Szatmár-

Bereg County Remand Prison. Col Sándor Tikász, Governor 

of Tiszalök National Prison spoke about prisons in Hunga-

ry at the conference.

Hajdú-Bihar County Remand Prison organized a Fitness 

Day for staff, during which staff members could listen 

to presentations about keeping fit, participate in health 

screenings and donate blood.

14 May
For the second time, Budapest Remand Prison organized a 

Fitness and Environmental Awareness Day for staff. At the 

event, which was also a blood donation rally, staff mem-

bers could listen to various presentations and participate 

in sports competitions.

The inmate choir of Kalocsa Strict and Medium Regime 

Prison visited SOS Children’s Village in Kecskemét to give 

a concert on Children’s Day, and to present the gifts they 

had collected for the children living in the facility. Law en-

forcement staff in Kalocsa participated in the rally by do-

nating toys.

Tiszalök National prison organized a service training test 

competition titled “Tisza Cup”, with the teams of 8 peniten-

tiaries and one prison enterprise participating in shooting, 

chess, table tennis and football competitions. By total 

score the winner of the event was Szabolcs-Szatmár-Bereg 

County Remand Prison.

27 May
The Healthy Youth Foundation, Vác Strict and Medium 

Regime Prison and the Municipality of Vác organized an 

international conference titled “Cast out” about the situa-

tion of prisoners fighting drug addiction after release. The 

patron of the meeting, which was also sponsored by the 

Ministry of Social Welfare and Labour, was László Sólyom,

 

20 May
The Minister of Defence granted the award “For Military 

Grave Maintenance, Grade II” to Lt Col Tamás Rózsahegyi, 

Governor of Sátoraljaújhely Strict and Medium Regime 

Prison. The award was presented by Ret Lt Gen József  

Ferenc Holló, dr, Director, at the staff meeting of the Mu-

seum of Military History.

21 May
At Szabolcs-Szatmár-Bereg County Remand Prison an Ecu-

menical Pentecost Mess titled “The holy spirit in prisons” 

was celebrated. Roman Catholic Diocesan Nándor Bosák 

celebrated a holy mess for prisoners and staff, Greek Ca- 

tholic Diocesan Fülöp Kocsis blessed the Holy Trinity and 

the icon of St Daniel the prophet, both made by prison-

ers, Lutheran Diocesan Tamás Fabiny, dr, talked about the 

message of Pentecost, and Iván Derencsényi, representing 

Calvinist Bishop Gusztáv Bölcskei, dr, announced the Year 

of Calvin officially open. Affter the holy mess prisoners 

staged a musical play about the holiday.

President of the Republic of Hungary. The event took place 

in Vác Strict and Medium Regime Prison, with delegations 

visiting from Dubnica nad Váhomi Penitentiary in Slovakia, 

and Heřmanice Prison in the Czech Republic.

Balassagyarmat Strict and Medium Regime Prison and the 

Dutch Wooden Clog Foundation organized a Children’s 

Day party at Reménysugár Children’s Home in Balassa- 

gyarmat. The penitentiary’s prisoner band Saint David also 

performed at the event, and the home was presented with 

the money collected through a charity fundraising orga- 

nized in the prison.

28 May
Veszprém County Remand Prison won HUF 400 thou-

sand worth of library books on tender from Eötvös Károly 

County Library of Veszprém. At the ceremony organized 

for officially handing over the books to the institution, the 

prisoners of the institution staged a performance.

29 May
After a wreath laying ceremony at the memorial tablet 

on the wall of Kalocsa Strict and Medium Regime Prison, 

organized by the Political Prisoners Association, Balázs 

Bábel, dr, Archbishop of Kalocsa-Kecskemét Diocese  

celebrated a holy mess in the chapel of the institution; the 

prisoner choir sang at the event.
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11 June
Teachers’ Day celebrations of the year took place at the 

Prison Service Training and Conference Centre. The Min-

ister of the Interior of the Republic of Hungary awarded 

Lt Col Ernő René Palotai, Head of Department at Buda-

pest Remand Prison with the gold medal of “Excellence in 

Prison Service work”. Lt Col Ede Benedek, Specialist Officer 

at PSHQ Incarceration Department was awarded the title 

Prison Service Advisor.

Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison organ-

ized a service dog competition titled “Kőhida Cup 2010”. 33 

officers from 13 institutions participated with their dogs;  

2 competitors represented the Slovakian Prison Service. 

The team of Budapest Strict and Medium Regime Prison 

won first place.

15 June
Brig Gen Pál Kiszely, dr, Governor officially opened the 

7th “Dankó Pista” Festival, an all-summer arts and cultural 

event organized by Szeged Penitentiary. On the open-

ing night a five-member group of female prisoners from  

Kalocsa Strict and Medium Regime Prison staged a perfor-

mance, and the prisoner band Csillag Band from Szeged 

Strict and Medium Regime Prison gave a concert.

25 June
Prison Service Training and Conference Centre organized 

a graduation ceremony for 15 graduates of the first-grade 

training course for corrections officers. Four of these stu-

dents received honorary mentions for academic excel-

lence and teambuilding efforts. Representatives of the 

institutions delegating the students were also present at 

the ceremony.

26 June
The football team of Prison Service Headquarters par-

ticipated in a charity championship in Martfű. The entry 

fees of the 12 teams and sponsors’ donations were offered  

towards the treatment of football champion Sándor  

Burján, who has been in a coma for 16 years.

27 June
The military rank conferral ceremony of fresh graduates 

of the Police Academy took place in the Castle of Buda. 

Viktor Orbán, Prime Minister, and Sándor pintér, Minis-

ter of the Interior, spoke at the event. The Prison Service 

was represented by Lt Gen Antal Kökényesi, dr, Director 

General. Before the ceremony, the Minister of the Interior 

promoted two graduates to prison Lieutenant and six to 

Second prison Lieutenant, in recognition for their passing 

of the Prison Service Minor examination at the Faculty of 

Law Enforcement.

16 June
On the Martyrs of ’56 Memorial Day, the anniversary of 

the martyrdom and reburial of Prime Minister Imre Nagy, 

Budapest Strict and Medium Regime Prison hosted a com-

memoration at Kisfogház Memorial. Prime Minister Viktor 

Orbán participated and spoke at the event, and afterwards 

visited the historical sites of the scaffold and death row.

17 June
At the invitation of the Slovakian Prison Service, a three-

member shooting team participated in the Slovakian Na-

tional Shooting Competition. 23 teams of 69 competitors 

from four countries – Poland, the Czech Republic, Hungary 

and Slovakia – participated. The Hungarian team earned 

sixth place.

19 June
As part of the ninth “Museum Night”, a national event, the 

Prison Museum was open to visitors in Sátoraljaújhely.

22 June
Lt Col Tamás Rózsahegyi, Governor of Sátoraljaújhely  

Strict and Medium Regime Prison, and Ret Lt Gen József 

Ferenc Holló, dr, Director of the Institute of Military His-

tory signed a cooperation agreement declaring that the 

two institutions intend to build a closer cooperation and 

promote the Prison Museum operated by the penitentiary.

Sgt Tímea Szabó, Security Officer at Bács-Kiskun County 

Remand Prison won first place in judo at the European 

Law Enforcement Championship in Andorra, in the 63+ kg 

weight class.

29 June
The second National Prison Drama Festival took place 

in Szirmabesnyő, at the Regional Juvenile Prison unit of  

Borsod-Abaúj-Zemplén County Remand Prison. A total 

of 130 prisoners participated either as contestant or au-

dience. At the full-day event groups and individuals from 

the Kecskemét, Pécs, Szirmabesnyő and Tököl correctional 

institutions performed plays, recited poems and staged 

puppet shows.

1 July
On Semmelweis Day the Hungarian Minister of the Interior 

awarded the title Advisor to Lt Col Erzsébet Bogár Nagyné, 

dr, Department Head at Borsod-Abaúj-Zemplén County 

Remand Prison for professional excellence, and gave a 

cash bonus to Lt Col Katalin Neményi, dr, Specialist Officer 

at PSHQ.

3 July
Between 30 June and 3 July Sopronkőhida Strict and Me-

dium Prison was present at VOLT Festival, in the “civic vil-

lage”, with their own tent featuring exhibits of prisoner art, 

coercive devices and a prison cell.
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5 July
Kalocsa Strict and Medium Regime Prison and the Hunga- 

rian Red Cross organized a Fitness Day and blood dona-

tion rally for the staff of the institution.

6 July
Employees from Békés County Remand Prison held a pre- 

sentation on life in prison, along with a demonstration 

of the use of transport vehicles, bulletproof vests, etc., at 

the summer camp for the blind and visually challenged in  

Telekgerendás.

12 July
A delegation of seven experts from the Chinese Ministry 

of Justice visited Tököl Juvenile Prison and participat-

ed in meetings afterwards. The head of the delegation 

was Wang Yusheng, Deputy Head of China Corrections 

Through Work Association.

July 16
The Ministry of the Interior called an all-staff meeting for 

all of its organizations to set priority tasks. Viktor Orbán, dr, 

Prime Minister described the future tasks of law enforce-

ment, and his expectations around meeting these goals. 

At the end of the meeting Lt Gen Antal Kökényesi, dr, Di-

rector General, and Lt Col Tamás Rózsahegyi, Governor of 

Sátoraljaújhely Strict and Medium Prison, received a cer-

tificate for excellence in emergency flood control.

28 August
Political Prisoners’ Association organized a wreath-laying 

ceremony at the memorial in Sátoraljaújhely Strict and 

Medium Regime Prison. Member of Parliament Kálmán 

Nagy, dr, Mayor of Sátoraljaújhely Péter Szamosvölgyi, 

and representatives of other law enforcement organiza-

tions attended. After the ceremony a group of 15 guests 

attended the holy mess celebrated by the prison pastor 

in the chapel of the institution, and also visited the Prison 

Museum.

This year Állampuszta National Prison, last year’s winner, 

organized the 14th Bálint Lovas Fishing Contest. 109 com-

petitors participated in the event, which took place at Nat-

ura fishing resort near Kecel. First place in the team com-

petition went to the “No Fish Team” of Tököl; the individual 

champion was Tibor Burik from Márianosztra.

9 September
Military Training Support Brigade organized an interna-

tional military patrol competition at its Püspökszilágy 

Training Facility. The Hungarian Prison Service men’s team 

of five won 5th place, while the women’s team of four 

came in 4th.

10 September
The collection of Jász-Nagykun-Szolnok County Remand 

Prison library received HUF 870 thousand worth of docu-

ments (books, DVDs, audiobooks) purchased through 

Ferenc Verseghy Library of Jász-Nagykun-Szolnok County 

under a tender project offered by the National Cultural 

28 July
Szeged Strict and Medium Regime Prison held a service 

in memory of Maj Gábor Kovács Hegedűs and 2Lt Árpád 

Szalai, who had lost their lives in the fire of 28 July 1988 

at Alföldi Furniture Factory. The management of Szeged 

Strict and Medium Prison and Nagyfa-Alföld Ltd., and 

relatives of the deceased laid a wreath at the memorial in 

the institution’s entry hall, and then saluted the graves in 

Belvárosi Cemetery.

29 July
Inmates and former prisoners of Vác Strict and Medium 

Prison talked about the changes in their lives at the Valley 

of Arts Festival, in the Calvinist Church of Kapolcs.

7 August
The first Pálhalma Prayer Festival took place in the cha- 

pel of Pálhalma National Prison, Sándorháza Unit, with 33 

prisoners attending from three different prison units. The 

teams performed short plays, sang songs and recited po-

ems.

23 August
The staff of Budapest Strict and Medium Regime Prison 

participated in a Cycle Day as part of the promotion of 

healthy living campaign. The participants received certifi-

cates, and the finalists received prizes, thanks to the sup-

port of FBVSZOSZ.

Fund. At the ceremony the choir and literature group of 

the institution performed.

14 September
Somogy County Library won HUF 306 thousand on a ten-

der titled “Expanding the collection of Somogy County 

Remand Prison library”, and used the amount to purchase 

107 books, which were handed over to the institution at 

an official ceremony.

26 September
The Political Prisoners Association held a wreath-lay-

ing ceremony at the memorial tablet on the wall of 

Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison. Member 

of Parliament Mátyás Firtl also attended.

29 September
The annual meeting of leaders in Prison Administration, 

chaired by Lt Gen Antal Kökényesi, dr, took place in the 

Marble Hall of the Ministry of the Interior. minister of the 

Interior Sándor Pintér, dr, explained the main expectations 

of the government from the Prison Service and leaders 

in Prison Administration, and emphasized the role this 

organization plays in the programme of the government 

dedicated to improve public law and order.
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2 October
Franciscan monk Csaba Böjte, Chairman of the Dévai Szent 

Ferenc Foundation visited Kalocsa Strict and Medium Re-

gime Prison to receive the gifts offered by the prison mis-

sion of the institution. Female prisoners belonging to the 

Bárka mission offered 80 embroidered pillows to children 

who were in need of loving care or had lost their families.

7 October
In 1991 the United Nations declared the first of October 

the day of senior citizens. On this day Prison Service Head-

quarters organized a celebration and gathering for retired 

employees.

14-16 October
The WHO Health in Prisons Project organized its annual 

meeting in Copenhagen, and at the same time celebrated 

its 15th anniversary. The Hungarian Prison Service was 

represented by Lt Col Kornélia Harsányi, dr, Deputy Head 

of Healthcare Department at PSHQ.

19 October
On 19 October 1984 Alföldi Furniture Factory was at-

tacked, and 2Lt Tibor Frank, 2Lt Ferenc Nagy, and 2Lt 

András Tóth died heroes. To commemorate this event, as 

well as the hero’s death of 2Lt István Horváth on 3 October 

1964, the institution organized a wreath-laying ceremony 

at the memorial and graves of the deceased; family mem-

bers attended.

The Security Group of Hungarian Corrections Association 

organized its meeting at Borsod-Abaúj-Zemplén County 

Remand Prison. The participants, including several prison 

governors, listened to presentations about reporting to 

PSHQ service duty centre, ways banned items can reach 

prisoners, and experiences with detecting such items.

20 October
Volunteering inmates of Győr-Moson-Sopron County Re-

mand Prison undertook community work at Nádorvárosi 

Cemetery in Győr. This assignment marked the end of the 

second year in the institution’s restorative justice initiative. 

The success of the programme is measurable by the num-

ber of requests the institution now regularly receives from 

city organizations seeking the help of prison inmates.

21 October
On the day of our national holiday, the 54th anniversary of 

the Freedom Fight of 1954, and the 21st anniversary of the 

establishment of the Republic of Hungary, several officers 

received official recognition at the Ministry of the Interior 

and at Prison Service Headquarters. Pál Schmitt, President 

of the Republic of Hungary, acting on the proposal of the 

Minister of the Interior, presented the Military Brass Cross 

of the Order of Merit of the Republic of Hungary to WO1 

Endre Magyari, Head Nurse at Vác Strict and Medium Re-

gime Prison for almost two decades of excellence in prison 

service and healthcare work.

Budapest Strict and Medium Regime Prison presented the 

book “Régi idők tömlöcei” (Old-fashioned prison cells) by 

Barna Mezey. The writer is the President of ELTE University, 

Department Head and University Professor, Chairman of 

the Hungarian Corrections Association. After Ret Brig Gen 

József Lőrincz, dr, University Professor had introduced the 

book, Árpád Rácz, representative of Rubicon Publishing 

House, and Maj Gen András Csóti, Deputy to the Director 

General for Strategic Coordination spoke about the work 

of the author.

12 November
Northern Ireland Prisoner Ombudsman Pauline McCabe, 

Deputy Prison and Probation Ombudsman Elisabeth 

Moody, and two representatives of the Hungarian Helsinki 

Committee visited the Mélykút Unit of Pálhalma National 

Prison.

22 November – 4 December
Under the EUJUST LEX Mission, two Iraqi prison experts 

visited Hungary for a secondment in prison administra-

tion. The participants learned about the Hungarian prison 

system, service duties of prison officers, the employment 

of prisoners, prisoner education and training at Prison Ser-

vice Headquarters, Budapest Remand Prison and Buda-

pest Strict and Medium Regime Prison.

1 December
For Chanukah Közép-dunántúli National Prison opened an 

exhibit in the prison chapel of the work of photographer 

Tamás Féner. The pictures depict the everyday life and ce- 

lebrations of Jewish people in Hungary. Chief Rabbi  

András Schönberger opened the exhibit.

1-3 December
A working meeting for non-governmental organizations 

participating in the EU tender project LICOS (Learning 

Infrastructure of Correctional Services) was organized 

at Baranya County Remand Prison. Participants included 

the representatives of associations and foundations from 

Belgium, the Netherlands, Germany, Norway, Austra and 

Spain.
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7-10 December
Bács-Kiskun County Remand Prison organized an inter-

national conference in Kecskemét titled “European part-

nership training for social inclusion”. Prison experts from 

Romania, France, Italy and Spain visited the Regional  

Juvenile Prison of Kecskemét and Pécs.

8 December
Hungarian Veterans of Győr-Moson-Sopron County held 

a military wreath-laying ceremony at the memorial tablet 

on the outer wall of Sopronkőhida Strict and Medium Re-

gime Prison, commemorating the soldiers who died mar-

tyrs in the fight against fascism. Representatives of the 

Municipality of Sopron, local law enforcement organiza-

tions, the prison Governor, and several member of prison 

service staff attended.

9 December
Experts from Prison Service Headquarters and Maj Gen 

Sándor Dömény, Deputy to the Director General for Secu-

rity and Incarceration visited the Federal Ministry of Jus-

tice in Austria. The delegation was welcomed by Director 

General Gerhard Nogratnig and his Deputy, Karin Dotter-

Schiller, dr, who demonstrated the use of the electronic 

guarding system used widely in the Austrian prison sys-

tem, and talked about their experiences with using the 

system.

The oratory titled “The Good Samaritan” was performed by 

20 prisoners at Balassagyarmat Strict and Medium Regime 

Prison, on the first anniversary of the blessing of the insti-

tution’s chapel. Music for the play was written by Ferenc 

Darvas; pianist Ádám Fellegi prepared the prisoners for 

the performance.

10 December
At the Solt Unit of Állampuszta National Prison Balázs  

Bábel, dr, Archbishop of Kecskemét Diocese blessed a new 

altar-piece and celebrated a holy mess in Saint Gellért 

Chapel.

13 December
The opening ceremony of the modernized and renovated 

buildings of Pálhalma National Prison took place. The in-

vestment was made possible by the support of the Minis-

try of the Interior under an energy efficiency tender.

14 December
Győr-Moson-Sopron County Remand Prison opened an 

exhibition of photographs by students of Széchenyi István 

University presented as part of the European Year for Com-

bating Poverty and Social Exclusion initiative.

15-17 December
The opening conference of priority project “Laying meth-

odological foundations for crime prevention and social 

reintegration programs aiming at reinforcing social co-

hesion” under the Social Renewal Operational Program  

(TÁMOP) took place with the participation of, among other 

professionals, Hungarian prison governors. Plenary speak-

ers at the conference were László Felkai, dr, State Secre-

tary for Public Administration at the Ministry of the Inte-

rior, Kriszta Berta, dr, Deputy State Secretary, Miklós Szabó, 

dr, Dean of the University of Miskolc, György Sándorfi, dr, 

Director General of the Justice Office, Maj Gen András 

Csóti, Deputy to the Director General of the Prison Service 

for Strategic Coordination, and László Janovics, Director  

General of Dél-dunántúl Regional Employment Centre.

16 December
Teacher musicians of Király-König Péter Music School gave 

a Christmas concert at Szeged Strict and Medium Regime 

Prison for the sixth time. The concert took place in the 

Neo-classicist ceremony hall of the institution, with pri- 

soners and staff attending. At the end of the concert one 

of the prisoners gave a self-made oil painting of the patron 

of the music school to the representative of the orchestra.

17 December
The last 2010 graduation ceremony for students of the 

14-week elementary training course took place at Prison 

Service Training and Conference Centre. In the traditional 

(5x1-week) training 52 persons passed their elementary 

examinations in January and February. The new elemen-

tary course, which replaces the old one, had 8 courses with 

a total of 483 students in 13 classes.

For Christmas the inmates of Somogy County Remand 

Prison collected 1100 cans of food for the poor. A re- 

presentative of the prisoners presented the donation to 

László Gyarmati, employee of the Hungarian Red Cross.

20 December
As part of the Christmas festivities, Veszprém County Re-

mand Prison opened an exhibition of photographs by 

Richárd Korzenszky, dr, Benedictine Provost of the Tiha-

ny Abbey. The Roman Catholic female choir “Magyarok  

Nagyasszonya Plébánia” sang at the opening ceremony.

22 December
The Minister of the Interior of the Republic of Hungary 

presented the Tauffer Emil Prize to Ret Brig Gen Katalin 

Heylmann, dr, Head of Healthcare Department at PSHQ, 

upon retirement, for her excellence in prison healthcare 

and science. The award was presented by Lt Gen Antal 

Kökényesi, dr, Director General.

28 December
Vác Strict and Medium Regime Prison organized a Boxing 

Day party, where prisoners gave clothes, sweets and toys 

to disadvantaged, disabled and orphaned children living 

in Simon Antal Elementary and Special Education Student 

Home.
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Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

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

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

Varga Valéria bv. vezérőrnagy
az országos parancsnok gazdasági és  
informatikai helyettese

Hungarian Prison Service Headquarters

H-1054 Budapest, Steindl Imre Str. 8
+36 1 3018100 
+36 1 302 5799
http://www.bvop.hu
koordinacio@bv.gov.hu

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 Incarceration

Maj. Gen. Valéria Varga
Deputy Director General, Finance and IT

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet 

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: 814 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.

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.

Állampuszta National Prison 

(Established in 1886)
Governor: Col. Zoltán Ujszászi
Operational Capacity: 814
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - strict, medium 

and light regime
•	 Custodial sentence

Balassagyarmat Strict and 
Medium Regime Prison 

(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

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI  
EGYSÉGEI, ELÉRHETÔSÉGEI ÉS VEZETÔI

ORGANISATIONAL UNITS,  
CONTACT DETAILS AND THE MANAGEMENT OF 
THE HUNGARIAN PRISON SERVICE
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Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

7601 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, 
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, 
•	 az elzárással, 
•	 a fiatalkorú férfi és női fogvatartottak előzetes 

letartóztatásával, valamint
•	 szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végre-

hajtási feladatok ellátása.

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási 
Intézete (Pécs)
a megyei bv. intézettel azonos címen
Létesítés ideje: 2006.
Elhelyezhető létszám: 50 fő

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5700 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, 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Baranya County Remand Prison

(Established in 1884)
Governor: Col. Zsolt Dékány
Operational Capacity: 97
Reception Criteria: 
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence
•	 Unconvicted and convicted juvenile male and 

female prisoners
Site: Juvenile Regional Prison (Pécs)
(Established in 2006)
Operational Capacity: 50

Békés County Remand Prison

(Established in 1899)
Governor: Col. Ferenc Arató 
Operational Capacity: 86
Reception Criteria: 
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Bács-Kiskun Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet

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, 
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, 
•	 az elzárással, 
•	 a fogvatartott anyák és a fogvatartásuk alatt szü-

letett gyermekük együttes elhelyezésével,
•	 a fiatalkorú női fogvatartottakkal,
•	 a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben lakó 

fiatalkorú férfi fogvatartottak előzetes letartózta-
tásával, valamint 

•	 szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végre-
hajtási feladatok ellátása.

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási 
Intézete (Kecskemét)

6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.
+36 76 485 900
+36 76 485300

Létesítés ideje: 1997.
Elhelyezhető létszám: 94 fő

Bács-Kiskun County Remand Prison

(Established in 1904)
Governor: Lt. Col. Dr. Viktor Füzesi
Operational Capacity: 173
Reception Criteria: 
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence
•	 Mother-and-child unit
•	 Juvenile female prisoners
•	 Juvenile male unconvicted prisoners from  

Bács-Kiskun, Békés and Csongrád Counties
•	 Juvenile male convicted prisoners from  

Bács-Kiskun, Békés and Csongrád Counties

Site: Juvenile Regional Prison (Kecskemét)
(Established in 1997)
Operational Capacity: 94
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
+36 46 502640
+36 46 502373
miskolc.uk@bv.gov.hu

Joó László bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1902.
Elhelyezhető létszám: 220 fő

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, 
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, 
•	 az elzárással, 
•	 a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Hajdú-Bihar 

megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és 
Heves megyében lakó fiatalkorú férfi fogvatartot-
tak szabadságvesztésével, valamint

•	 a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében eljáró 
bíróságok rendelkezése alapján fogvatartott 
fiatalkorú férfiak előzetes letartóztatásával 
összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok el-
látása. 

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási 
Intézete (Szirmabesenyő)

3711 Szirmabesenyő, Miskolci út. 3.
+36 46 500500
+36 46 501042

Borsod-Abaúj-Zemplén County Remand Prison

(Established in 1902)
Governor: Col. László Joó
Operational Capacity: 220
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence
•	 Juvenile male unconvicted prisoners 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

Site: Juvenile Regional Prison (Szirmabesenyő)
(Established in 2002)
Operational Capacity:  115

Budapesti Fegyház és Börtön

1108 Budapest, Kozma u. 13.
+36 1 432 5900
+36 1 262 8444
http://www.budapestifegyhaz.hu
bfb.uk@bv.gov.hu

Mészáros László bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1896.
Elhelyezhető létszám: 953 fő 
Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön foko-

zatú szabadságvesztésével, 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

2316 Tököl, Ráckevei u. 2-6.
+36 24 503 100
+36 24 479 394
http://www.bvtokol.hu
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, elzárásával
•	 a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével,
•	 felnőtt korú férfi elítéltek börtön, fogház fokozatú 

szabadságvesztésével,
•	 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 el-
látása.

Budapest Strict and Medium Regime Prison

(Established in 1896)
Governor: Col. László Mészáros
Operational Capacity: 953
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - strict and me-

dium regime 
•	 Custodial sentence

Juvenile Prison (Tököl)

(Established in 1963)
Director: Col. Tamás Tóth
Operational Capacity: 807
Reception Criteria:
•	 Juvenile unconvicted prisoners 
•	 Custodial sentence
•	 Juvenile convicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners – medium and 

light regime 
•	 Adult male and female unconvicted HIV-infected 

prisoners 
•	 Adult male and female convicted HIV-infected 

prisoners – strict, medium and light regimes
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Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

I. objektum
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11. 
+36 1 475 5500
+36 1 302 4008
http://www.fovarosibv.hu
fovaros.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1892.
Elhelyezhető létszám: 153 fő

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.

Schmehl János bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok 

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Budapest Remand Prison 

Governor: Brig. Gen. János Schmehl

Unit I
(Established in 1892)
Operational Capacity: 153

Unit II
Temporarily not operational 

Unit III
(Established in 2000)
Operational Capacity: 628

Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

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 elí-

téltek szabadságvesztésével,
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
+36 52 526 210
+36 52 410 604
debrecen.uk@bv.gov.hu

Gyenge-Bíró István bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1895.
Elhelyezhető létszám: 177 fő
Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint 
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével,
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Győr-Moson-Sopron 
County Remand Prison

(Established in 1886)
Governor: Col. Attila Mihály
Operational Capacity: 158
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Hajdú-Bihar 
County Remand Prison

(Established in 1895)
Governor: Col. István Gyenge-Bíró
Operational Capacity: 177
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence
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Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

3300 Eger, Törvényháza u. 2.
 +36 36 412 722
+36 36 412 026
eger.uk@bv.gov.hu
http://www.hmbvi.t-online.hu/index.html

Juhász Attila bv. ezredes
parancsnok

Létesítés éve: 1908.
Elhelyezhető létszám: 126 fő 

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a felnőtt korú női elítéltek börtön fokozatú szabad-

ságvesztésével,
•	 biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elí-

téltek szabadságvesztésével,
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

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,
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Heves County Remand Prison

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

Jász-Nagykun-Szolnok
County Remand Prison

(Established in 1902)
Governor: Lt. Col. Csaba Zoltán Hafenscher
Operational Capacity: 140
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Kalocsai Fegyház és Börtön

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
parancsnok

Létesítés éve: 1950. 
Elhelyezhető létszám: 240 fő

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a felnőtt korú női elítéltek fegyház és börtön foko-

zatú szabadságvesztésével,
•	 a női elítéltek életfogytig tartó szabadságveszté-

sével, 
•	 a gyógyító nevelő csoportba helyezett női elítéltek 

szabadságvesztésével, 
•	 a férfi elítéltek börtönfokozatú szabadságveszté-

sével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok 
ellátása.

Kalocsa Strict and Medium Regime Prison

(Established in 1950)
Governor: Lt. Col. Dr. Eszter Tímea Tanács
Operational Capacity: 240
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult female convicted prisoners - strict and me-

dium regime 
•	 Adult female lifers
•	 Mentally-ill female convicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - medium regime
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Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet

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.
Telefon: +36 22 515 214
Fax: +36 22 314 159
E-mail: fehervar.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1902.
Elhelyezhető létszám: 127 fő

Cséri Zoltán bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és 

fogház fokozatú szabadságvesztésével,
•	 biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elí-

téltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Middle-Transdanubium 
National Prison 

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

Márianosztrai Fegyház és Börtön

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 foko-

zatú szabadságvesztésével összefüggő büntetés-
végrehajtási feladatok ellátása, továbbá

•	 jogszabályban meghatározott körben elzárás 
végrehajtása.

Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

2407 Dunaújváros-Pálhalma
+36 25 531 100
+36 25 410 513
palhalma.uk@bv.gov.hu

Balázs Péter bv. ezredes
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 szabad-

ságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Márianosztra Strict and Medium Regime Prison

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

dium regime 
•	 Custodial sentence

Pálhalma National Prison 

(Established in 1951)
Governor: Col. Péter Balázs
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
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Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

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 foko-

zatú szabadságvesztésével összefüggő büntetés-
végrehajtási feladatok ellátása, továbbá

•	 jogszabályban meghatározott körben elzárás 
végrehajtása.

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

7400 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 elí-

téltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

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 foko-

zatú szabadságvesztésével összefüggő büntetés-
végrehajtási feladatok ellátása.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.
+36 42 411 400
+36 42 400 952
nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu

Drotár Zsolt bv. őrnagy
bv. tanácsos, mb. parancsnok

Létesítés éve: 1891. 
Elhelyezhető létszám: 142 fő

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint a
•	 biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elí-

téltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Sátoraljaújhely Strict and Medium Regime Prison

(Established in 1900)
Governor: Lt. Col. Tamás Rózsahegyi
Operational Capacity: 263
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - strict and me-

dium regime 
•	 Custodial sentence

Somogy County Remand Prison

(Established in 1905)
Governor: Col. István Nagy
Operational Capacity: 129
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison

(Established in 1886)
Governor: Brig. Gen. Dr. Zoltán Pantali
Operational Capacity: 492
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - strict and me-

dium regime

Szabolcs-Szatmár-Bereg County Remand Prison

(Established in 1891)
Governor: Maj. Zsolt Drotár, Acting Governor
Operational Capacity: 142
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence
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Szegedi Fegyház és Börtön

I. objektum
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: 479 fő 

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

Létesítés éve: 2002.
Elhelyezhető létszám: 230 fő 

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

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

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, 
•	 a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház, börtön és 

fogház fokozatú szabadságvesztésével,
•	 a férfi elítéltek életfogytig tartó szabadságveszté-

sével,  
•	 az egészségügyi utókezelésre szoruló fogvatartot-

tak ellátásával, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Elhelyezhető összlétszám: 1100 fő 

Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet

9700 Szombathely, Söptei út külső
Telefon: +36 94 516 700
Fax: +36 94 324 089
E-mail: szombathely.uk@bv.gov.hu

Csitke Sándor bv. ezredes
parancsnok

Létesítés ideje: 2008.
Elhelyezhető létszám: 800 fő
Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 az elzárással, továbbá
•	 a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön – 

kivételesen fogház – fokozatú szabadságveszté-
sével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok 
ellátása.

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

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 elzárás-

sal összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok 
ellátása.

Szeged Strict and Medium Regime Prison

Governor: Brig. Gen. Dr. Pál Kiszely

Unit I
(Established in 1884)
Operational Capacity: 479

Unit II
 (Established in 2002)
Operational Capacity: 230

Unit III
(Established in 1990)
Operational Capacity: 391

Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners 
•	 Adult male convicted prisoners - strict,  

medium and light regime 
•	 Adult male lifers
•	 Medical after-care for prisoners
•	 Custodial sentence

Total Capacity: 1100

Szombathely
National Prison 

(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

Tiszalök National Prison 

(Established in 2007)
Governor: Col. Sándor Tikász
Operational Capacity: 700
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - strict, medium 

and light regime 
•	 Custodial sentence
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Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

7100 Szekszárd, Béla tér 4.
+36 74 505 830
+36 74 528 150
szekszard.uk@bv.gov.hu

Soczó László György bv. alezredes
parancsnok

Létesítés éve: 1895. 
Elhelyezhető létszám: 97 fő

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint a
•	 biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elí-

téltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Váci Fegyház és Börtön

2600 Vác, Köztársaság u. 62-64.
+36 27 620 300
+36 27 620 361
vac.uk@bv.gov.hu

Kopcsik Károly 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 foko-

zatú szabadságvesztésével összefüggő büntetés-
végrehajtási feladatok ellátása, továbbá

•	 jogszabályban meghatározott körben elzárás 
végrehajtása.

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12. 
+36 88 591 570
+36 88 620 536
veszprem.uk@bv.gov.hu

Németh Éva bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1858. 
Elhelyezhető létszám: 198 fő

Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint a 
•	 biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elí-

téltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

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 elí-

téltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Tolna County Remand Prison

(Established in 1895)
Governor: Lt. Col. László György Soczó
Operational Capacity: 97
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Vác Strict and Medium Regime Prison

(Established in 1855)
Governor: Col. Károly Kopcsik
Operational Capacity: 522
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - strict and me-

dium regime 
•	 Custodial sentence

Veszprém County Remand Prison

(Established in 1858)
Governor: Col. Éva Németh
Operational Capacity: 198
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Zala County Remand Prison

(Established in 1909)
Governor: Col. Attila Simon
Operational Capacity: 85
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence
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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
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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
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Állománykategória
Category

Tábornok, főtiszt
tiszt

General officer/
senior officer/ 

officer

Zászlós tiszt-
helyettes

Warrant officer/
non-commis-
sioned officer

Közalkal-
mazott
Public  

servant

Részmunkaidős 
közalkalmazott
Part time public 

servant

Központi 
tartalék
Central 
reserve

Összesen

Total

Rendszeresített 
létszám
Number

1444 5848 866 57 21 8236

Munkajogi létszám
Number based up 
on labour law

1241 5443 999 88
-

7771

Statisztikai létszám
Statistical number 1161 5203 943 81 - 7388

Eltérés - Difference -203 -405 +133 +31 - -444

Feltöltöttségi mu-
tató (munkajogi)
Employment rate 
(based up on  
labour law)

94,30%

Feltöltöttségi mu-
tató (statisztikai)
Employment rate 
(statistical)

89,70%

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY LÉTSZÁMA - NUMBER OF PERSONNEL

Állománykategória 
Category

Tiszt 
Officer

Zászlós, tiszthelyettes 
Warrant officer/non-com-

missioned officer

Közalkalmazott
Public servant

Összesen
Total

Felvételek száma
In 21 422 133 576

Távozók száma
Out 57 387 118 562

FELVÉTELEK ÉS TÁVOZÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA - NUMBER OF EMPLOYMENT AND RESIGNATION

12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010 Változás - Exchange

fő - person %

Előzetesen letartóztatott
Pre-trial detention 4 356 4493 4803 310 7

Jogerősen elítélt
Convicted 10109 10655 11241 586 6

Kényszergyógykezelt
Mandatory psychiatric 
treatment

183 186 174 -12 7

Elzárásra beutalt
Custody 95 98 110 12 12

Összesen
Total 14743 15432 16328 896 6

Befogadóképesség
Capacity 12556 12042 12336 293 2

Telítettség (%)
Overcrowding level 117 128 132 - 4

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - PRISON POPULATION

Végrehajtási fokozat - trial level Fő - Person Férfi - Male Nő - Female

Előzetesen letartóztatott - Pre-trial detention 4 803 4 473 330

Első fokú ítéletig előzetesen letartóztatott
Detainee before the first instance trial 3819 3568 251

Előzetesen letartóztatott, nem jogerősen elítélt
Detainee with appealable sentence 767 701 66

Fk. első fokú ítéletig előzetesen letartóztatott
Juvenile detainee before the first instance trial 168 159 9

Fk. előzetesen letartóztatott, nem jogerősen elítélt
Juvenile detainee with appealable sentence 33 32 1

Átadás/átvételi letartóztatott - Transferring detainee 16 13 3

Jogerősen elítélt - convicted 11241 10582 659

Fegyház - Maximum security prison 2866 2775 91

Börtön - Medium security prison 6655 6197 458

Fogház - Minimum security prison 854 794 60

Fk. börtön - Juvenile medium security prison 191 186 5

Fk. fogház - Juvenile minimum security prison 169 163 6

Pb. és közérdekű munka átváltoztatása (fogház)
Conversion of fine and community work 506 467 39

Kényszergyógykezelt  
Mandatory psychiatric treatment 174 147 27

Elzárásra beutalt - Custody 110 93 17

Mindösszesen - Total 16328 15295 1033

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - PRISON POPULATION
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6 Ítéleti idő - Length of sentence Fő - person %

1 hónapig - Less than 1 month 29 0%

1-6 hónapig - 1 month to 6 months 347 3%

6-12 hónapig - 6 months to 1 year 1472 13%

1-2 évig - 1 year to 2 years 2466 22%

2-3 évig - 2 years to 3 years 1638 15%

3-5 évig - 3 years to 5 years 2069 18%

5-10 évig - 5 years to 10 years 2155 19%

10 év felett - 10 years and more 827 7%

Életfogytiglan (felülvizsgálható)
Life sentence (revisable) 222 2%

Életfogytiglan (tényleges)
Life sentence (effective) 16 0%

Összesen - Total 11241 100%

ELÍTÉLTEK ÍTÉLETI IDŐ SZERINTI MEGOSZLÁSA
CONVICTED PRISONERS ACCORDING TO THE LENGTH OF SENTENCE

Engedélyezett rövidtartamú eltávozás
Authorized term absence of leave

Engedélyezett kimaradás
Authorized absence

Fő
Person

Eset
Case

Nem jelentkezett
Not returned

Fő
Person

Eset
Case

Fegyház
Maximum security prison 22 49 0 34 67

Börtön
Medium security prison 309 519 1 172 303

Fk. börtön
juvenile medium security prison 2 2 0 10 12

Fogház
Minimum security prison 406 609 1 75 103

Fk. fogház
Juvenile minimum security prison 5 5 0 5 5

Összesen - Total 744 1184 2 296 490

RÖVIDTARTAMÚ ELTÁVOZÁSOK - SHORT TERM ABSENCE OF LEAVE

Hónap - Month Fő - Person

1 527

1-2 626

2-3 458

3-4 466

4-5 317

5-6 319

7-8 239

8-9 221

9-10 213

10-11 188

11-12 169

12-15 280

15-18 195

18-21 115

21-24 108

24-27 33

27-30 21

30-33 18

33-36 21

Összesen - Total 4803

ELŐZETESEN LETARTÓZTATOTTAK MEGOSZLÁSA (ELŐZETESBEN TÖLTÖTT TARTAM SZERINT)
PRE-TRIAL DETAINEES ACCORDING TO THE LENGTH OF THE PRE-TRIAL PERIOD
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Ipari Társaságok 
összesen
Industrial 

companies total

Mezőgazdasági 
Társaságok összesen

Agricultural 
companies total

BV. Társaságok 
összesen

Prison companies 
total

Értékesítés nettó árbevétele (eFt)
Sales revenue 1690088 4250058 5940146

Mérleg szerinti eredmény (eFt)
Consolidated profit -71864 150332 78468

Fogvatartotti állományi létszám (fő)
Prisoners employed by companies 1523 1550 3073

Tényleges sajátos többletkiadás (eFt)
Actual additional costs 257632 397089 654721

Sajátos többletköltségek támogatása (eFt)
Partial reimbursement for  
actual additional costs

73980 15720 89700

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2010. ÉVI VÁRHATÓ ADATAI - LIMITED COMPANIES 2010.

2007 2008 2009 2010

Járóbeteg-ellátás az intézetben
Outpatient care in prisons 190456 217565 220243 236777

Járóbeteg-ellátás nem bv. eü. intézményben
Outpatient care in non-PS institutions 15466 11554 8069 9679

Fekvőbeteg-ellátás az intézetben
Inpatient care in prisons 1678 2968 1712 4154

Fekvőbeteg ellátás bv. eü. intézményben
 Inpatient care in PS institutions 6498 6869 2363 3096

Fekvőbeteg-ellátás nem bv. eü. intézményben
Inpatient care in non-PS institutions 474 336 364 295

Összesen - Total 214572 239292 232751 254001

FOGVATARTOTTI BETEGFORGALMI ADATOK - PRISONER HEALTHCARE IN NUMBERS

Előterjesztett
Proposed

Engedélyezett
Authorized

Megszüntetve
Terminated

Eltávozások száma
Number of absence

Börtön - Medium security prison 195 106 2 571

Fk. börtön - Juvenile medium security prison 0 1 0 13

Fogház - Minimum security prison 206 150 6 2367

Fk. fogház - Juvenile minimum security prison 1 1 0 2

Összesen - Total 402 258 8 2953

ENYHÉBB VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA - IMPOSITION OF MILDER SECURITY REGULATIONS
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