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ELÔSZÓ

Tisztelt Olvasók!
Jó szívvel ajánlom figyelmükbe szervezetünk legújabb 
évkönyvét, amely a tavalyi év történéseiről számol be. 
Remélem, hogy – elődeihez hasonlóan – idei kiadványunk 
is átfogó képet ad munkánkról, és jól szolgálja a büntetés-
végrehajtás szerteágazó tevékenységének megismerését. 

2011-ben számos megoldandó kihívással és problémával 
kellett szembenéznünk – hogy csak a legfontosabbat 
említsem: jelentősen megnövekedett a fogvatartottak 
létszáma. Örömmel tölt el ugyanakkor, hogy alapvető 
kötelezettségünket, a fogvatartottak biztonságos őrzését 
és társadalmi reintegrációjuk elősegítését, valamint az eh-
hez kapcsolódó feladatainkat megfelelő szakmai színvo-
nalon láttuk el. Az év során az állampolgárok nyugalmát 
megzavaró rendkívüli esemény nem történt a magyaror-
szági büntetés-végrehajtási intézetekben, amelyben nagy 
szerepe van személyi állományunk felkészültségének, 
szakszerű és jogszerű munkavégzésének.

Mint ismeretes, a büntetés-végrehajtási szervezet 2010-
től ismét a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik, 
amelynek pozitív hatásai 2011-ben is megmutatkoztak. A 
Kormány és a minisztérium új célokat jelölt ki számunkra, 
amelyek révén egy modernebb, az európai normáknak 
minden szempontból megfelelő, új alapokra helyezett 
büntetés-végrehajtás jöhet létre. Markánsan megjelent az 
a határozott elvárás is, hogy valósuljon meg az elítéltek 
teljes körű foglalkoztatása, és épüljön ki a büntetés-végre-
hajtási intézetek belső ellátási rendszere.

A munkáltatásban részt vevő fogvatartottak létszámának 
erőteljes emelkedéséhez nagymértékben hozzájárult, 
hogy a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai kitünte-
tett szerepet kaptak egyes kormányzati szervek és vala-
mennyi, a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szerv 
ellátásában. 

A teljes foglalkoztatottság, a társadalom által is elvárt re-
integrációs törekvések megvalósításának másik fő elemét 
a fogvatartottak oktatása, képzése jelenti. A programok 
szervezésében és a sikeres pályázati tevékenységünkben 
nagy szerepet játszottak a civil szervezetek és az egyházak, 
mint ahogy a társzervekkel, rendvédelmi szervekkel, a köz-
ponti és helyi kormányzat képviselőivel a korábbi évekhez 
képest is szorosabbá váltak kapcsolataink.

Végezetül ezúton köszönöm együttműködő partnereink tá-
mogató segítségét, valamint a büntetés-végrehajtás teljes 
személyi állományának azt az áldozatos, felelősségteljes 
munkát, amit 2011-ben végzett, egyben kérem, hogy a 
maga szakterületén mindenki járuljon hozzá továbbra is 
céljaink megvalósulásához.

Budapest, 2012. március 1.

Csóti András
bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos,

mb. országos parancsnok

a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Sajtó Iroda 
1054 Budapest, 
Steindl Imre u. 8.
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Szalai Tímea
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Apró Andrea
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A büntetés-végrehajtási szervezet végrehajtotta jogszabá-
lyi kötelezettségeit és eleget tett a társadalmi igényeknek, 
amelyek fontos szerepet tulajdonítanak a bv.-nek a köz-
biztonság fenntartásának és javításának területén. A fog-
vatartás biztonsága az év során a megnövekedett több-
letfeladatok ellenére is megfelelt a követelményeknek. 
A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gaz-
dasági társaságok személyi állománya tisztességesen, 
felelősségteljesen, szakszerűen, olykor erején felül és fe-
gyelmezetten teljesítette szolgálatát. Nem történt a köz-
nyugalmat megzavaró rendkívüli esemény, amelyben 
nagy szerepe van a személyi állomány felkészültségének 
és jogszerű feladatellátásának.

Nagy kihívást jelentett a dinamikusan növekvő fogvatar-
totti létszám kezelése, valamint a belső ellátás új rendsze-
rének megszervezésével, a fogvatartotti foglalkoztatás 
arányának jelentős növelésével, a büntetés-végrehajtás 
tevékenységét érintő jogszabályi változásokkal összefüggő 
feladatok végrehajtása.

A szervezet vezetése, irányítása szempontjából fontos 
változás, hogy az év végén nyugállományba vonult dr. 
Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok. 
A feladatkör ellátásával a belügyminiszter Csóti András 
bv. vezérőrnagyot, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettesét bízta meg.

Az elmúlt évben hét bv. intézetben változott a parancs-
nok személye, az új vezetők kinevezésére nyugállományba 
vonulások miatt, szervezeten belüli kiválasztás és áthe- 
lyezés útján került sor. A gazdasági társaságok vezetői 
közül két ügyvezető igazgató távozott, a beosztást határo-
zott idejű megbízással látják el az új ügyvezető igazgatók.

A BVOP a korábbi években kialakult szabályozási háttér 
mellett, változatlan intenzitással ellenőrizte az aláren-
delt bv. szervek törvényességét és szakszerűségét. A 
BVOP öt helyszínen tartott átfogó szakmai ellenőrzést, 
egy utóellenőrzést végeztek, helyszíni téma- vagy 

célellenőrzésre 183 esetben került sor. A tapasztalatok azt 
igazolják, hogy a bv. szervek működése megfelel a jogsza-
bályi előírásoknak.

Az ellenőrzésére jogosult és kötelezett külső szervek közül 
változatlanul az ügyészségek végezték a legtöbb helyszíni 
vizsgálatot, összesen 934 alkalommal. Az ellenőrzések 
döntő többsége a fogvatartás, illetve a fegyelmi jogkör 
gyakorlás törvényességének vizsgálatára irányult. A Bel-
ügyminisztérium munkatársai hat intézetben, összesen ki-
lenc alkalommal végeztek helyszíni ellenőrzést. Az állam-

polgári jogok országgyűlési biztosa hét alkalommal négy 
intézetben, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két börtönben, 
az ÁNTSZ területileg illetékes szervei nyolc esetben hét 
helyszínen, míg a Magyar Helsinki Bizottság hét ízben, 
három intézetben végzett tematikus vizsgálatot.

A külső ellenőrző szervek jelentősebb súlyú szabálytalan-
ságokat nem tártak fel, ugyanakkor számos észrevétellel, 
javaslattal segítették a büntetés-végrehajtási feladatok el-
látásának szakszerűbbé tételét.

AZ ÉV ÉRTÉKELÉSE
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Létszámhelyzet

A bv. szervezet engedélyezett költségvetési létszáma 8 225 
státusz volt, a 2011. január 1-jei 7 781 fős munkajogi nyi-
tólétszám 94,6%-os feltöltöttségi szintet eredményezett. 
A korábbi évek felvételi korlátozásából eredő létszám-
gazdálkodási önállóság növelése, valamint a toborzási 
rendszer tervezhetőbbé tétele érdekében bevezettük a bv. 
szervek részére a finanszírozott létszámot, így az állomány 
illetékes parancsnokai a költségvetési kereten belül, sa-
ját hatáskörben eljárva gondoskodhattak az utánpótlás 
ütemezéséről. A finanszírozott létszám meghatározásánál 
fontos szempont volt az intézetek közötti különbségek ki-
egyenlítése, valamint az előző év mutatójánál (94,3%) ma-
gasabb feltöltöttségi szint elérése. A finanszírozott létszám 
8 008 fő volt, ebből 7 898 fős keretszámmal gazdálkod-
hattunk, ezen felül az országos parancsnok döntött a 
felvételekről.

Az első félévben létszámerősödés volt tapasztalható, a- 
mely júniustól mérséklődött, azonban a létszámhely-
zet a toborzási tevékenység fokozásával javult. Ehhez 
hozzájárult, hogy – a fogvatartotti létszámnövekedést el-
lensúlyozandó – a belügyminiszter további 80 fő felvételét 
engedélyezte.

Az év elejétől a hivatásos állományba vétel felső életkori 
határa a 37. életévig tolódott, ugyanakkor megjelent a ki-
fogástalan életvitel ellenőrzése, továbbá a szolgálatteljesí-
tés törvényes ellátását ellenőrző megbízhatósági vizsgálat 
jogintézménye. A jogszabályi változásból eredően a felvé-
teli eljárások lefolytatása hosszabb időszakot igényel, ez 
azonban – a Nemzeti Védelmi Szolgálattal való hatékony 
együttműködésnek köszönhetően – nem hátráltatta a 
szervezet toborzási tevékenységének tervezhetőségét és 
dinamikáját.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Képzés

A személyi állomány jelenlegi képzettségi szintje kiváló, 
ugyanis az állami iskolai végzettség követelményének 
szinte mindenki megfelel, a középfokú iskolai végzett-
séghez nem kötött beosztásokat betöltő tiszthelyettesi 
állomány 60%-a rendelkezik érettségivel, sőt a tiszthe- 
lyettesek és zászlósok 4%-a felsőfokú állami iskolai vég-
zettséggel is, amelyből kitűnik, hogy a kollégák számottevő 
részében megvan az előmeneteli kedv és a tanulás iránti 
hajlandóság. Ehhez igazodik a rendvédelmi szervek egy-
séges moduláris alapú képzési rendszerének filozófiája, 
amely – az életpályamodellt támogató funkció mellett, 
az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel és logikájával 

összhangban – vertikálisan és horizontálisan egyaránt biz-
tosítja majd az előmeneteli lehetőségeket a hivatásos ál-
lományúak részére a bevezetésre tervezett pályaívben.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 20 fős létszámmal 
elindult a bv. felügyelő OKJ-s szakképzés, ahol 18 fő szer-
zett képesítést. A 14 hetes alapfokú szaktanfolyam kereté-
ben 495 főt iskoláztunk be 12 osztályba, év végéig 332 fő 
vizsgázott sikeresen. Az év folyamán 406 fő részvételével 
indítottunk középfokú képzést, felsőfokú szakvizsgán 194 
fő vett részt.
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A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 20 fős létszámmal 
elindult a bv. felügyelő OKJ-s szakképzés, ahol 18 fő szer-
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bv. nevelő 
szakán 9 állománytagunk végezte tanulmányait a leve-
lező tagozaton. A Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Igaz-
gatási Szakának büntetés-végrehajtási szakirányán a 11 
végzős nappali tagozatos hallgatóból 8 szerzett főiskolai 
diplomát és került tiszti beosztásba. Levelező tagoza-
ton 53, nappali tagozaton 38 fő folytat tanulmányokat. 
A Rendőrtiszti Főiskola 2012. január 1-jétől az újonnan 
létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudományi Karaként működik tovább, oktatóink és hall-
gatóink változatlan munkajogi feltételek mellett folytatják 
tevékenységüket.

A Büntetés-végrehajtási Krízis Incidens Tárgyaló (Bv. 
KIT) tanfolyam harmadik turnusát 2011 nyarán a Közép-
dunántúli Országos Bv. Intézet martonvásári területén 
tartottuk, ezzel megvalósult az ország valamennyi bv. in-
tézete krízis incidens tárgyalóinak felkészítése.

Elismerések

A személyi állomány szakmai munkájának és érdemeinek 
elismeréseként 229-en részesültek magasabb szintű elis-
merésben. A Magyar Köztársasági Érdemrendet két kollé-
ga, míg a Magyar Köztársasági Érdemkereszt különböző 
fokozatait hét munkatársunk részére adományozta a köz-
társasági elnök, továbbá két főtisztet tábornoki rendfoko-
zatba nevezett ki. 

Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagynak nyugállományba 
vonulása alkalmából a belügyminiszter a Köz Szolgálatáért 
Érdemjel arany fokozatát adományozta. Miniszteri szintű 
elismerésben további hatvankilenc személy részesült, 
ebből a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
arany fokozatát tíz, főtanácsosi címet nyolc, tanácsosi címet 
tizennégy állománytagunk kapott, emléktárgyat tizen- 
hét munkatársunknak adományozott a belügyminiszter. 

Az országos parancsnoki elismerések megoszlásából 
kitűnik, hogy a soron kívüli 
előléptetések mellett a Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékpla-
kett ezüst (37 fő), illetve bronz (56 fő) 
fokozatai kerültek túlsúlyba, ugyanis 
pénzjutalom hiányában jelentősen 
szűkültek a munkáltatók lehetőségei 
a személyi állomány érdemeinek elis-
merésére.

Fegyelmi helyzet

A személyi állomány fegyelmi és bűnügyi helyzetének 
alakulása nem mutat jelentős eltérést a korábbi évek 
adataitól. Továbbra is alacsony (5,6%) a fegyelemsértést 
elkövetők aránya a személyi állomány összlétszámához 
képest, míg a bűncselekményt elkövető állományi tagok 
esetében ez az arány évek óta alig haladja meg az 1%-ot.

A nyilvántartott büntetőügyek száma az előző évi 1 592-
ről 2011-ben 1 740-re nőtt. A növekedést elsősorban 
nem a bűnügyi helyzet romlása, hanem a felfüggesztett 
nyomozások magas száma indokolja. A személyi állomány 
ismertté vált tagjával szembeni eljárások száma 506-ról 
501-re csökkent, a jogerős 
marasztaló ítélettel vagy in-
tézkedéssel zárult ügyek szá-
ma 105-ről 109-re nőtt. Az 
ügyek 32,9%-át még nyomo-
zati szakban megszüntették. 

A 2011-ben kiszabott elma-
rasztaló ítéletek közül 3 végre-
hajtandó, 33 végrehajtásában 
felfüggesztett szabadságvesz-
tés, illetve 84 esetben pénz-
büntetés volt. A bíróság 36 
esetben döntött próbára 
bocsátásról, 12 esetben pedig 
megrovással élt. Parancsnoki 
hatáskörben 2011-ben 135  
nyomozás indult, amiből 28 
zárult jogerős elmarasztalással. 

A lezárult ügyek több mint negyede a fogvatartás törvé-
nyességét sértő bűncselekmény (hivatali visszaélés, vesz-
tegetés, bántalmazás hivatalos eljárásban, jogellenes fog-
vatartás, szabadság elleni bűncselekmények) volt, ami 
jelentős emelkedés az előző évi 7,7%-os adathoz viszo-
nyítva.

A fegyelmi és bűnügyi helyzet javítása érdekében egész 
évben folyamatos és széles körű tájékoztató tevékenység 
zajlott a nyomozó hatóságok, a bíróságok, valamint az 
RSZVSZ (majd az NVSZ) képviselőinek bevonásával.
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Egészségügyi ellátás

A személyi állomány tagjai az alapellátást a területileg il-
letékes háziorvosnál és a rendvédelmi egészségügyi szol-
gálatnál is igénybe vehették, változatlan volt a járó- és 
fekvőbeteg szakellátásra való kettős jogosultságuk is. A 
területileg illetékes egészségügyi intézményeken kívül a 
Magyar Honvédség Honvédkórháza, valamint a büntetés-
végrehajtás egészségügyi intézményeinek magas színvo-
nalú szolgáltatásai is rendelkezésre álltak. 

A hivatásos állomány számára kötelezően előírt vizsgála-
tok, eljárások szabályszerűen zajlottak, amelyben a Hon-
védkórházba integrálódott, korábbi MH Honvéd Egész-
ségügyi Központ igen korrekt, színvonalas tevékenységet 
végző partnernek bizonyult. A multidiszciplináris alkal-
massági vizsgálatok költsége – az egyébként térítéshez 
kötött foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokhoz viszo-
nyítva – a büntetés-végrehajtás számára a lehető legmél-
tányosabb volt.

Az év végén kiadott jogszabály-módosítással saját ha-
táskörbe utalt összetett (egészségi és pszichikai) felvételi 
alkalmassági vizsgálatok szakmailag megbízható és felelős 
döntést megalapozó kivitelezése a továbbiakban komoly 
szakmai kihívást jelent. A felvételre jelentkezők alkal-
massági vizsgálatai központilag, más fegyveres szerv sza-
kosodott egészségügyi szolgáltatóinál zajlottak korábban. 
A feladat megszervezése új módszertani útmutató, illetve 
eljárásrend kidolgozását teszi szükségessé. 

2011-ben összesen 658 I. fokú alkalmassági vizsgálat-
ra került sor. A BVOP Egészségügyi Főosztálya által 
működtetett II. fokú Egészségügyi Alkalmasságot Vizsgáló 
Bizottság 160 jelentkezőt fogadott, akik közül huszonha-
tan bizonyultak a másodfokú eljárásban is alkalmatlannak.
A múlt évben 136 FÜV-eljárás zárult le. I. fokon 61 személy 
minősült „hivatásos szolgálatra alkalmatlan”-nak, közülük 
öten rokkantnak is. 53 személyi állomány tag kapott „je-
lenlegi beosztásában alkalmatlan” (2010-ben mindössze 
10 fő), 21 személy pedig „szolgálatát elláthatja” minősítést 
(2010. évben 7 fő). II. fokú FÜV-eljárás során hárman lettek 
hivatásos szolgálatra alkalmatlanok, egyikük egészség-
károsodása a rokkantság fokát is elérte. Jelenlegi beosz-
tásában alkalmatlannak minősült 14 fő, 1 pedig szolgálat-
képesnek bizonyult.

Mozgásszervi rehabilitációban a személyi állomány 788 
tagja részesült, Igalon 522-en, Gyulán 96-an, Hévízen 170-
en vették igénybe a szolgáltatást.

Az elmúlt évben a személyi állomány 6 aktív tagja hunyt 
el, ketten öngyilkosság, négyen sorsszerű megbetegedés 
következtében.

Nemzetközi kapcsolatok

Az emberi jogokkal kapcsolatos egyre szigorúbb szabályo-
zók, a bv. szervezetek működési elveinek európai össze-
hangolása és a nemzetközi szerződési kötelezettségek 
mind abba az irányba mutatnak, hogy a nemzetközi part-
nereinkkel történő együttműködésekre nagyobb figyel-
met kell fordítanunk a jövőben. Az Európai Unió, az Euró-
pa Tanács, a regionális szintű szervezetek, NGO-k számos 
lehetőséget nyújthatnak az ilyen irányú tevékenységeink 
folytatására, erősítésére. Az unió által támogatott projek-
tek nemcsak elméleti módon, de konkrét gyakorlatokkal, 
eszközökkel javítják a személyi állomány munka- és élet-
körülményeit, illetve a fogvatartotti állomány helyzetét.

Nemzetközi kapcsolataink meghatározóak a szervezet 
külső képének formálásban, a szervezetet érintő nemzet-
közi standardok könnyebb adaptálásában. E cél elérésé-
nek elősegítése érdekében országos parancsnoki szintű 
találkozóra –az orosz és a horvát szervezetek vezetőivel– 
két alkalommal került sor 2011-ben. A nemzetközi szak-
mai szervezetek munkájában aktívan részt vettünk. A 
2009-ben alakult Közép-Európai Büntetés-végrehajtási 

Kerekasztal (MECR) két találkozóján, az Európa Tanács  
szervezésében 16. alkalommal Strasbourgban megren-
dezett Országos Parancsnokok éves találkozóján, illetve a 
Büntetés-végrehajtási Szervezetek Európai Szövetségének 
(EUROPRIS) alakuló ülésén való részvétel azt a célt szolgálta, 
hogy a bevett munkamódszerek és gyakorlatok megosz- 
tásán túl továbbra is közreműködjünk olyan szervezetek 
munkájában, amelyek befolyásolják a börtönrendszerek 
jövőjét érintő kérdéseket, valamint az európai jogszabályi 
környezet alakulását.

A nemzetközi kapcsolataink az egyes intézetek szintjén is 
kiterjedtek, jól működnek, amely szintén a szakmai munka 
minőségének emeléséhez vezet. Ezen kapcsolatok fenntar-
tása során törekednünk kell a minél nagyobb mértékű 
külső forrás bevonására, illetve elő kell segítenünk, hogy 
a szervezetünk olyan nemzetközi projektekbe kapcsolód-
hasson be, amelyekben a szakmai tudásbázis felhaszná-
lása is lehetővé válik, egyúttal pedig elősegítik a személyi 
állomány nemzetközi tapasztalatainak szélesedését.
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massági vizsgálatok költsége – az egyébként térítéshez 
kötött foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokhoz viszo-
nyítva – a büntetés-végrehajtás számára a lehető legmél-
tányosabb volt.

Az év végén kiadott jogszabály-módosítással saját ha-
táskörbe utalt összetett (egészségi és pszichikai) felvételi 
alkalmassági vizsgálatok szakmailag megbízható és felelős 
döntést megalapozó kivitelezése a továbbiakban komoly 
szakmai kihívást jelent. A felvételre jelentkezők alkal-
massági vizsgálatai központilag, más fegyveres szerv sza-
kosodott egészségügyi szolgáltatóinál zajlottak korábban. 
A feladat megszervezése új módszertani útmutató, illetve 
eljárásrend kidolgozását teszi szükségessé. 

2011-ben összesen 658 I. fokú alkalmassági vizsgálat-
ra került sor. A BVOP Egészségügyi Főosztálya által 
működtetett II. fokú Egészségügyi Alkalmasságot Vizsgáló 
Bizottság 160 jelentkezőt fogadott, akik közül huszonha-
tan bizonyultak a másodfokú eljárásban is alkalmatlannak.
A múlt évben 136 FÜV-eljárás zárult le. I. fokon 61 személy 
minősült „hivatásos szolgálatra alkalmatlan”-nak, közülük 
öten rokkantnak is. 53 személyi állomány tag kapott „je-
lenlegi beosztásában alkalmatlan” (2010-ben mindössze 
10 fő), 21 személy pedig „szolgálatát elláthatja” minősítést 
(2010. évben 7 fő). II. fokú FÜV-eljárás során hárman lettek 
hivatásos szolgálatra alkalmatlanok, egyikük egészség-
károsodása a rokkantság fokát is elérte. Jelenlegi beosz-
tásában alkalmatlannak minősült 14 fő, 1 pedig szolgálat-
képesnek bizonyult.

Mozgásszervi rehabilitációban a személyi állomány 788 
tagja részesült, Igalon 522-en, Gyulán 96-an, Hévízen 170-
en vették igénybe a szolgáltatást.

Az elmúlt évben a személyi állomány 6 aktív tagja hunyt 
el, ketten öngyilkosság, négyen sorsszerű megbetegedés 
következtében.

Nemzetközi kapcsolatok

Az emberi jogokkal kapcsolatos egyre szigorúbb szabályo-
zók, a bv. szervezetek működési elveinek európai össze-
hangolása és a nemzetközi szerződési kötelezettségek 
mind abba az irányba mutatnak, hogy a nemzetközi part-
nereinkkel történő együttműködésekre nagyobb figyel-
met kell fordítanunk a jövőben. Az Európai Unió, az Euró-
pa Tanács, a regionális szintű szervezetek, NGO-k számos 
lehetőséget nyújthatnak az ilyen irányú tevékenységeink 
folytatására, erősítésére. Az unió által támogatott projek-
tek nemcsak elméleti módon, de konkrét gyakorlatokkal, 
eszközökkel javítják a személyi állomány munka- és élet-
körülményeit, illetve a fogvatartotti állomány helyzetét.

Nemzetközi kapcsolataink meghatározóak a szervezet 
külső képének formálásban, a szervezetet érintő nemzet-
közi standardok könnyebb adaptálásában. E cél elérésé-
nek elősegítése érdekében országos parancsnoki szintű 
találkozóra –az orosz és a horvát szervezetek vezetőivel– 
két alkalommal került sor 2011-ben. A nemzetközi szak-
mai szervezetek munkájában aktívan részt vettünk. A 
2009-ben alakult Közép-Európai Büntetés-végrehajtási 

Kerekasztal (MECR) két találkozóján, az Európa Tanács  
szervezésében 16. alkalommal Strasbourgban megren-
dezett Országos Parancsnokok éves találkozóján, illetve a 
Büntetés-végrehajtási Szervezetek Európai Szövetségének 
(EUROPRIS) alakuló ülésén való részvétel azt a célt szolgálta, 
hogy a bevett munkamódszerek és gyakorlatok megosz- 
tásán túl továbbra is közreműködjünk olyan szervezetek 
munkájában, amelyek befolyásolják a börtönrendszerek 
jövőjét érintő kérdéseket, valamint az európai jogszabályi 
környezet alakulását.

A nemzetközi kapcsolataink az egyes intézetek szintjén is 
kiterjedtek, jól működnek, amely szintén a szakmai munka 
minőségének emeléséhez vezet. Ezen kapcsolatok fenntar-
tása során törekednünk kell a minél nagyobb mértékű 
külső forrás bevonására, illetve elő kell segítenünk, hogy 
a szervezetünk olyan nemzetközi projektekbe kapcsolód-
hasson be, amelyekben a szakmai tudásbázis felhaszná-
lása is lehetővé válik, egyúttal pedig elősegítik a személyi 
állomány nemzetközi tapasztalatainak szélesedését.
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A szakterület egyik legfontosabb eredménye, hogy megje-
lent az új Biztonsági Szabályzat, amely magában foglalja 
a biztonsági tevékenység alapelveit, valamint a műveleti 
csoportok működését szabályozó szakutasítás, amely a 
speciális biztonsági feladatok végrehajtását teszi egysé-
gessé és szakszerűbbé. Ezekhez kapcsolódóan az év során 
minden bv. szervben megtörtént a helyi intézkedések 
felülvizsgálata, átdolgozása.

Kidolgoztuk a szolgálati állatokhoz kapcsolódó szakutasí-
tást is, amely új alapokra helyezi a kutyák beszerzésére, 
tartására, alkalmazására vonatkozó szabályokat. Kiemelt 
hangsúlyt kapott az állatok minősítése, illetve vezetőikkel 
együtt történő folyamatos képzése, elősegítve ezzel a 
szakszerű és hatékony alkalmazásukat.

Tovább erősödött a társszervekkel való együttműködés. 
A rendőrséggel, a Terrorelhárítási Központtal, valamint a 
katasztrófavédelmi szervekkel is tartottunk közös gya-
korlatokat, amelyeket kiértékelve, a tapasztalatokat fel-
használva igyekszünk hatékonyabbá tenni a feladatok 
végrehajtását.

A biztonságot érintő jelentősebb fejlesztésre 2011-
ben kevés lehetőség nyílt. Két intézetben került sor a 
gépjárműkapu cseréjére, illetve az egyik helyen új őrhely 
kialakítására és a biztonsági osztály elhelyezési körletének 
átépítésére. Ezen kívül zárkaajtó-cseréket, illetve felújí-
tásokat, valamint kisebb technikai fejlesztéseket valósítot-
tunk meg.

BIZTONSÁG – 
FOGVATARTÁS

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011

14



A szakterület egyik legfontosabb eredménye, hogy megje-
lent az új Biztonsági Szabályzat, amely magában foglalja 
a biztonsági tevékenység alapelveit, valamint a műveleti 
csoportok működését szabályozó szakutasítás, amely a 
speciális biztonsági feladatok végrehajtását teszi egysé-
gessé és szakszerűbbé. Ezekhez kapcsolódóan az év során 
minden bv. szervben megtörtént a helyi intézkedések 
felülvizsgálata, átdolgozása.

Kidolgoztuk a szolgálati állatokhoz kapcsolódó szakutasí-
tást is, amely új alapokra helyezi a kutyák beszerzésére, 
tartására, alkalmazására vonatkozó szabályokat. Kiemelt 
hangsúlyt kapott az állatok minősítése, illetve vezetőikkel 
együtt történő folyamatos képzése, elősegítve ezzel a 
szakszerű és hatékony alkalmazásukat.

Tovább erősödött a társszervekkel való együttműködés. 
A rendőrséggel, a Terrorelhárítási Központtal, valamint a 
katasztrófavédelmi szervekkel is tartottunk közös gya-
korlatokat, amelyeket kiértékelve, a tapasztalatokat fel-
használva igyekszünk hatékonyabbá tenni a feladatok 
végrehajtását.

A biztonságot érintő jelentősebb fejlesztésre 2011-
ben kevés lehetőség nyílt. Két intézetben került sor a 
gépjárműkapu cseréjére, illetve az egyik helyen új őrhely 
kialakítására és a biztonsági osztály elhelyezési körletének 
átépítésére. Ezen kívül zárkaajtó-cseréket, illetve felújí-
tásokat, valamint kisebb technikai fejlesztéseket valósítot-
tunk meg.

BIZTONSÁG – 
FOGVATARTÁS

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011

14



2006 2007 2008 2009 2010 2011

6

5

1

4

2

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Befejezett 
öngyilkosságok

5 5 7 6 7 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 5

7

6

7

9
Öngyilkosságok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Befejezett 
öngyilkosságok

5 5 7 6 7 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 5

7

6

7

9
Öngyilkosságok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Befejezett 
öngyilkosságok

5 5 7 6 7 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 5

7

6

7

9
Öngyilkosságok 

Fogolyszökések

Öngyilkosságok

A fogvatartás biztonsága

A büntetés-végrehajtás tevékenységének legalapvetőbb 
eleme a fogvatartás biztonságának, a fogvatartottak 
őrzésének, a bv. objektumok védelmének megteremtése, 
annak folyamatos fenntartása.

A személyi állomány eredményes munkájának köszönhető, 
hogy fogolyszökést mindössze egy, mezőgazdasági külső 
munkahelyen foglalkoztatott fogvatartott követett el, akit 
a rendőrség néhány nappal később elfogott.

Öngyilkosságot kilenc fogvatartott követett el. Ez az eset-
számot tekintve az előző évhez képest kismértékű emel-
kedést jelent, azonban a létszámnövekedéshez viszonyí-
tottan nem változtak az arányok. A rendelkezésre álló 

A szakmai munka minőségének javulását mutatja, hogy 
a közel 900 fővel növekvő fogvatartotti létszám ellenére 
az egymás sérelmére elkövetett cselekmények száma 
az előző évhez képest kedvezőbben alakult. Közülük a 
legsúlyosabbak közé tartozó szemérem elleni erőszak 
esetszáma 36%-kal (42-ről 27-re), a súlyos testi sértés 
bűncselekményeké 17%-kal (116-ról 96-ra), a kényszerí-
tés pedig 22%-kal (169-ről 131-re) csökkent. A hivatalos 
személy elleni erőszak miatt indított eljárások száma gya-
korlatilag nem változott (2011-ben 66, 2010-ben 68 eset).

Január 1-jén történt az év 
legsúlyosabb eseménye: 
egy elítéltet olyan súlyosan 
bántalmaztak fogvatartott-
társai, hogy belehalt sérülé-
seibe. Az intézet parancs-
noka a fogvatartottakkal 
szemben büntetőfeljelentést 
tett. Az eseményt alaposan 
kiértékeltük, megvizsgálva 
az előzményeket, az ahhoz 
vezető körülményeket. Mind- 
ezek alapján – a hasonló e-
setek előfordulásának mini-
málisra csökkentése érdeké-
ben – egy szakmai bizottság 
kidolgozta a helyi szin- 
ten bevezetendő azonnali 
intézkedéseket, amelyeket 
később országos szinten ál-
talánossá tettünk.

Munkánk során egyik legkiemeltebb feladatnak minősül a 
fogvatartottak bv. szerven kívüli mozgatása, az előállítás és 
a szállítás végrehajtása. A fogvatartotti létszám folyama-
tos emelkedése arányosan növeli az ilyen jellegű feladatok 
számát is. 2011-ben 51 284 esetben állítottak elő fogvatar-
tottat kollégáink – a biztonságot veszélyeztető esemény 
nélkül. 

adatok szerint a cselekmények 
nem hozhatók összefüggésbe 
a szabadságvesztés végrehaj-
tásával. Az öngyilkossági kísér-
letek száma jelentősen csökkent 
(35; 2010-ben 75 alkalom). Az 
eseteket részletesen kivizsgáltuk, 
a tapasztalatokat a különböző 
vezetői értekezleteken, tovább-
képzéseken feldolgoztuk, ame-
lyek eredményét hasznosítjuk a 
szuicid-prevenciós munka során.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {AZ ÉV ÉRTÉKELÉSE}

16 17



2006 2007 2008 2009 2010 2011

6

5

1

4

2

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Befejezett 
öngyilkosságok

5 5 7 6 7 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 5

7

6

7

9
Öngyilkosságok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Befejezett 
öngyilkosságok

5 5 7 6 7 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 5

7

6

7

9
Öngyilkosságok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Befejezett 
öngyilkosságok

5 5 7 6 7 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 5

7

6

7

9
Öngyilkosságok 

Fogolyszökések

Öngyilkosságok

A fogvatartás biztonsága

A büntetés-végrehajtás tevékenységének legalapvetőbb 
eleme a fogvatartás biztonságának, a fogvatartottak 
őrzésének, a bv. objektumok védelmének megteremtése, 
annak folyamatos fenntartása.

A személyi állomány eredményes munkájának köszönhető, 
hogy fogolyszökést mindössze egy, mezőgazdasági külső 
munkahelyen foglalkoztatott fogvatartott követett el, akit 
a rendőrség néhány nappal később elfogott.

Öngyilkosságot kilenc fogvatartott követett el. Ez az eset-
számot tekintve az előző évhez képest kismértékű emel-
kedést jelent, azonban a létszámnövekedéshez viszonyí-
tottan nem változtak az arányok. A rendelkezésre álló 

A szakmai munka minőségének javulását mutatja, hogy 
a közel 900 fővel növekvő fogvatartotti létszám ellenére 
az egymás sérelmére elkövetett cselekmények száma 
az előző évhez képest kedvezőbben alakult. Közülük a 
legsúlyosabbak közé tartozó szemérem elleni erőszak 
esetszáma 36%-kal (42-ről 27-re), a súlyos testi sértés 
bűncselekményeké 17%-kal (116-ról 96-ra), a kényszerí-
tés pedig 22%-kal (169-ről 131-re) csökkent. A hivatalos 
személy elleni erőszak miatt indított eljárások száma gya-
korlatilag nem változott (2011-ben 66, 2010-ben 68 eset).

Január 1-jén történt az év 
legsúlyosabb eseménye: 
egy elítéltet olyan súlyosan 
bántalmaztak fogvatartott-
társai, hogy belehalt sérülé-
seibe. Az intézet parancs-
noka a fogvatartottakkal 
szemben büntetőfeljelentést 
tett. Az eseményt alaposan 
kiértékeltük, megvizsgálva 
az előzményeket, az ahhoz 
vezető körülményeket. Mind- 
ezek alapján – a hasonló e-
setek előfordulásának mini-
málisra csökkentése érdeké-
ben – egy szakmai bizottság 
kidolgozta a helyi szin- 
ten bevezetendő azonnali 
intézkedéseket, amelyeket 
később országos szinten ál-
talánossá tettünk.

Munkánk során egyik legkiemeltebb feladatnak minősül a 
fogvatartottak bv. szerven kívüli mozgatása, az előállítás és 
a szállítás végrehajtása. A fogvatartotti létszám folyama-
tos emelkedése arányosan növeli az ilyen jellegű feladatok 
számát is. 2011-ben 51 284 esetben állítottak elő fogvatar-
tottat kollégáink – a biztonságot veszélyeztető esemény 
nélkül. 

adatok szerint a cselekmények 
nem hozhatók összefüggésbe 
a szabadságvesztés végrehaj-
tásával. Az öngyilkossági kísér-
letek száma jelentősen csökkent 
(35; 2010-ben 75 alkalom). Az 
eseteket részletesen kivizsgáltuk, 
a tapasztalatokat a különböző 
vezetői értekezleteken, tovább-
képzéseken feldolgoztuk, ame-
lyek eredményét hasznosítjuk a 
szuicid-prevenciós munka során.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {AZ ÉV ÉRTÉKELÉSE}

16 17



2008 2009 2010 2011
Előállítások 
száma (eset)
Szállítások 
száma (fő)

43 219 46 601 49 528 51 284

68 407 79 464 87 187 86 732

2008 2009 2010 2011

86 73287 187

79 464

68 407

51 28449 528
46 601

43 219

Előállítások, szállítások száma

Előállítások száma (eset) Szállítások száma (fő)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Előtalált 
mobiltelefonok 
száma

793 849 1 104 1 209 1 192 837 630 511

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

793
849

1104
1209 1192

837

630

511

Előtalált mobiltelefonok száma

2011-ben 86 732 fogvatartott szállítását hajtottuk végre. 
Kiemelést érdemel, hogy a költséghatékony körszállítási 
létszám 1,3%-kal (62 607-ről 63 391-re) növekedett az 
előző évhez képest, míg a „gazdaságtalanabb” célszállí-
tások száma jelentősen, 5,1%-kal (24 580-ról 23 341-re) 
csökkent. Ugyanakkor egy-egy kiemelt bűncselekmény 
tárgyalása során a célszállítások, illetve előállítások tovább- 
ra is fokozott terhelést jelentettek az állománynak.

A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően tovább csök-
kent a bv. szervek területére bejuttatott mobiltelefonok 
száma. Az 511 készülék 21%-a nem jutott el a fogvatartot-
takhoz, azokat már a csomagvizsgálat során, illetve a bv. 
szervek területén sikerült megtalálni. 

Kábítószergyanús anyag előtalálást 81 alkalommal je-
lentettek (2010-ben 76 eset), a tiltott anyag 44%-át  
sikerült még az intézetbe való bejutás előtt kiszűrni.
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takhoz, azokat már a csomagvizsgálat során, illetve a bv. 
szervek területén sikerült megtalálni. 

Kábítószergyanús anyag előtalálást 81 alkalommal je-
lentettek (2010-ben 76 eset), a tiltott anyag 44%-át  
sikerült még az intézetbe való bejutás előtt kiszűrni.
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Fontos – bár a fogvatartotti lét- 
számot csak hosszabb távon be-
folyásoló – változás a bírói köte-
lező középmérték és az úgyneve- 
zett „három csapás” bevezetése. 

A fogvatartottak elhelyezése,
összetétele

2011-ben a büntetés-végrehajtás szintjén is megjelentek 
azok a büntetőjogi átalakítások, reformok, melyeket a Kor-
mány a közbiztonság és az igazságszolgáltatási rendszer 
erősítésének céljával vezetett be. Ezek közül is kiemelkedik 
az előzetes letartóztatás tartamára vonatkozó új szabály-
rendszer, amely a gyanúsított (vádlott) terhére rótt cselek-
mény büntetési tételétől függően általánosan lerövidítette 
a letartóztatásban tölthető 
időt, ugyanakkor egyes sú-
lyos bűncselekmények ese-
tében megengedi, hogy 
az a korábbi 36 hónapos 
maximumot is megha-
ladja, legfeljebb 48 hónap 
időtartamig. Az ügyészi, 
bírói munka ennek, és az 
egyéb intézkedéseknek 
köszönhetően érezhetően felgyorsult, ami a fogvatartotti 
állomány megoszlásában az előzetesen letartóztatot-
tak arányának csökkenését, míg az elítéltek arányának 
növekedését eredményezte.

Fontos – bár a fogvatartotti létszámot csak hosszabb tá-
von befolyásoló – változás a bírói kötelező középmérték 
és az úgynevezett „három csapás” bevezetése. Ezen jog-
szabályi változások tényleges létszámemelkedést csak ak-
kor eredményeznek majd, amikor az elítéltek szabadulási 
ideje a középmérték alkalmazása következtében kitolódik, 
vagy elmarad (a „három csapás” szabályának megfelelően 
kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés okán).

A 2010-ben megújított és kibővített szabálysértési jog-
szabályok a bv. intézetek számára nem jártak jelentős 

elhelyezési többletfeladatokkal, ugyanakkor a felkészülés 
keretében kiadtunk egy módszertani útmutatót, amit az 
év végén átdolgoztunk, mivel az új szabálysértési alakzat 
kapcsán nem zárható ki, hogy 2012-től akár jelentősebb 
számú hajléktalan személy tölti majd elzárását bv. intézet-
ben.

A korábbi évek tendenciái-
nak megfelelően tovább 
emelkedett a fogvatartottak 
létszáma. A 2011. december  
31-ei 17 210 fős létszám 882 
fős növekedést jelent az 
előző év azonos adatához 
viszonyítva. Megemlítendő 
ugyanakkor, hogy a IV. ne-
gyedévben a létszám több 

alkalommal is meghaladta a 17 500 főt.

Továbbra is kiemelt feladat a bv. intézetek telítettségét 
kiegyenlítő program folyamatos működtetése. A program 
2011-ben már valamennyi bv. szervre kiterjedt, összesen 
6 683 fő átszállítására került sor az évben. A program ha-
tására valamennyi bv. intézet telítettsége közelebb került 
az országos átlaghoz.  A folyamatban lévő büntetőügyek 
miatti megőrzések és az elrendelt újabb előzetes letartóz-
tatások miatt továbbra is a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Baranya, Somogy, Békés és a Bács-Kiskun Megyei Bv. In-
tézetek képezik a program gerincét. Külön módszertannal 
igyekszünk mérsékelni a Fővárosi Bv. Intézet zsúfoltságát, 
amelynek együttműködési megállapodás alapján a Buda-
pesti Fegyház és Börtön nyújt segítséget az elhelyezésben.

Folytatódott férőhely-bővítési prog-
ramunk: felújítottuk és megnyitot-
tuk a Fővárosi Bv. Intézet II. számú, 
Gyorskocsi utcai objektumát, amely- 
nek befogadóképessége 237 fő. 
Kismértékben, 32 fővel emelkedett a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
baracskai objektumának férőhely-
kapacitása is. A bv. intézetek befoga- 
dóképessége 2,2%-kal, 269 fővel  
(12 335 főről 12 604 főre) emelkedett.

Tekintettel arra, hogy a létszám-
emelkedés jelentősen meghaladta a 
kapacitásbővülést, az elmúlt évben is 
nőtt az intézetek átlagos telítettsége. 
2011. december 31-én a telítettségi 
mutató 137%, ami 5 százalékpontos 
emelkedést jelent az előző évhez 
viszonyítva.

Az előzetesen letartóztatottak létszáma 
az igazságszolgáltatási reformintézke-
déseknek is köszönhetően az elmúlt 
évekkel összehasonlítva csak kisebb 
mértékben nőtt: 2011-ben összesen 
72 fővel (4 803 főről 4 875 főre) emel-
kedett. Továbbra is jelentős ugyanakkor 
azon jogerősen elítéltek száma, akiknek 
folyamatban lévő büntetőügyük miatt 
időszakosan szükséges az elhelyezésük 
a megyei jellegű bv. intézetekben, nyo-
mozati cselekmények, illetve kötelező 
előállítások végrehajtása céljából.
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Fontos – bár a fogvatartotti lét- 
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folyásoló – változás a bírói köte-
lező középmérték és az úgyneve- 
zett „három csapás” bevezetése. 

A fogvatartottak elhelyezése,
összetétele

2011-ben a büntetés-végrehajtás szintjén is megjelentek 
azok a büntetőjogi átalakítások, reformok, melyeket a Kor-
mány a közbiztonság és az igazságszolgáltatási rendszer 
erősítésének céljával vezetett be. Ezek közül is kiemelkedik 
az előzetes letartóztatás tartamára vonatkozó új szabály-
rendszer, amely a gyanúsított (vádlott) terhére rótt cselek-
mény büntetési tételétől függően általánosan lerövidítette 
a letartóztatásban tölthető 
időt, ugyanakkor egyes sú-
lyos bűncselekmények ese-
tében megengedi, hogy 
az a korábbi 36 hónapos 
maximumot is megha-
ladja, legfeljebb 48 hónap 
időtartamig. Az ügyészi, 
bírói munka ennek, és az 
egyéb intézkedéseknek 
köszönhetően érezhetően felgyorsult, ami a fogvatartotti 
állomány megoszlásában az előzetesen letartóztatot-
tak arányának csökkenését, míg az elítéltek arányának 
növekedését eredményezte.
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vagy elmarad (a „három csapás” szabályának megfelelően 
kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés okán).

A 2010-ben megújított és kibővített szabálysértési jog-
szabályok a bv. intézetek számára nem jártak jelentős 

elhelyezési többletfeladatokkal, ugyanakkor a felkészülés 
keretében kiadtunk egy módszertani útmutatót, amit az 
év végén átdolgoztunk, mivel az új szabálysértési alakzat 
kapcsán nem zárható ki, hogy 2012-től akár jelentősebb 
számú hajléktalan személy tölti majd elzárását bv. intézet-
ben.

A korábbi évek tendenciái-
nak megfelelően tovább 
emelkedett a fogvatartottak 
létszáma. A 2011. december  
31-ei 17 210 fős létszám 882 
fős növekedést jelent az 
előző év azonos adatához 
viszonyítva. Megemlítendő 
ugyanakkor, hogy a IV. ne-
gyedévben a létszám több 

alkalommal is meghaladta a 17 500 főt.

Továbbra is kiemelt feladat a bv. intézetek telítettségét 
kiegyenlítő program folyamatos működtetése. A program 
2011-ben már valamennyi bv. szervre kiterjedt, összesen 
6 683 fő átszállítására került sor az évben. A program ha-
tására valamennyi bv. intézet telítettsége közelebb került 
az országos átlaghoz.  A folyamatban lévő büntetőügyek 
miatti megőrzések és az elrendelt újabb előzetes letartóz-
tatások miatt továbbra is a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Baranya, Somogy, Békés és a Bács-Kiskun Megyei Bv. In-
tézetek képezik a program gerincét. Külön módszertannal 
igyekszünk mérsékelni a Fővárosi Bv. Intézet zsúfoltságát, 
amelynek együttműködési megállapodás alapján a Buda-
pesti Fegyház és Börtön nyújt segítséget az elhelyezésben.

Folytatódott férőhely-bővítési prog-
ramunk: felújítottuk és megnyitot-
tuk a Fővárosi Bv. Intézet II. számú, 
Gyorskocsi utcai objektumát, amely- 
nek befogadóképessége 237 fő. 
Kismértékben, 32 fővel emelkedett a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
baracskai objektumának férőhely-
kapacitása is. A bv. intézetek befoga- 
dóképessége 2,2%-kal, 269 fővel  
(12 335 főről 12 604 főre) emelkedett.

Tekintettel arra, hogy a létszám-
emelkedés jelentősen meghaladta a 
kapacitásbővülést, az elmúlt évben is 
nőtt az intézetek átlagos telítettsége. 
2011. december 31-én a telítettségi 
mutató 137%, ami 5 százalékpontos 
emelkedést jelent az előző évhez 
viszonyítva.

Az előzetesen letartóztatottak létszáma 
az igazságszolgáltatási reformintézke-
déseknek is köszönhetően az elmúlt 
évekkel összehasonlítva csak kisebb 
mértékben nőtt: 2011-ben összesen 
72 fővel (4 803 főről 4 875 főre) emel-
kedett. Továbbra is jelentős ugyanakkor 
azon jogerősen elítéltek száma, akiknek 
folyamatban lévő büntetőügyük miatt 
időszakosan szükséges az elhelyezésük 
a megyei jellegű bv. intézetekben, nyo-
mozati cselekmények, illetve kötelező 
előállítások végrehajtása céljából.
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A 24 hónapot meghaladó időtartamban előzetes letartóz-
tatásban lévők száma 110 fő, ami 27 fős növekedés 2010-
hez képest. A 3 évnél hosszabb ideje előzetes letartóztatás-
ban lévők száma 23 fő, a maximált 48 hónapnál régebben 
egyetlen fogvatartott sem tartózkodik bv. intézetben.

A fogvatartotti létszámnövekedés 92%-a a 
jogerősen elítéltek csoportjából került ki.  A 
2010-es zárólétszám 10 fővel emelkedett, 
ezért az elítéltek létszáma 2011. december 
31-én 12 028 fő volt. Megoszlásukat tekintve 
közel kétharmaduk (58%) börtön fokozatú, 
ezzel a középső végrehajtási fokozat domi-
nanciája továbbra is fennáll.

A speciális fogvatartotti csoportok közül 
a női fogvatartottak létszáma erőteljesen 
növekedett 2011-ben, év végére elérte az  
1 237 főt, ami a fogvatartotti populáció 
7,2%-a. A csekély számú fogvatartási hely 
(Kalocsai Fegyház és Börtön, Pálhalmai 

Kérelemre (döntési szint) Előterjesztés Engedélyezve Nem jelentkezett

Miniszter 73 19 0

Országos parancsnok 166 36 0

Intézetparancsnok 797 143 1

Összesen 1036 198 1

Hivatalból indítva-engedélyezve

Perújítás 16

Felülvizsgálati eljárás 6

Egyéb 45

Összesen 67

Országos Bv. Intézet, Heves Megyei Bv. Intézet) miatt a 
nők elhelyezése mind nagyobb problémát okoz, ennek 
kezelésére nagyobb létszámú átcsoportosítást hajtottunk 
végre, továbbá kidolgoztuk a női férőhelybővítés közép- 
és hosszú távú módozatait is.

A fiatalkorú fogvatartottak létszáma 
527 fő, arányuk 3,1% az összes fog-
vatartott között. Elhelyezésükre a 
fiatalkorúak bv. intézetei több mint 
elégséges kapacitással rendelkeznek. A 
hatékonyság növelése érdekében ezért 
2011-ben Szirmabesenyőn kialakítot-
tak egy felnőtt korú, dolgozó elítélteket 
elhelyező körletrészt, illetve 2012. 
január 1-jétől a tököli Fiatalkorúak Bv. 
Intézete átvette a ráckevei előállítási 
feladatokat a Fővárosi Bv. Intézettől.

Évek óta közel azonos a kényszergyógykezeltek száma, 
elhelyezésük megoldott az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetben. 2011 utolsó napján 180 kény- 
szergyógykezelt volt jelen, ami a teljes fogvatartotti népes-
ség 1%-a.

42 fővel emelkedett 2010-hez képest a nem magyar ál-
lampolgárságú fogvatartottak létszáma. Az 585 külföldi 
a fogvatartotti összlétszám 3,4%-át képviseli, és össze-
sen 56 ország állampolgáraiból tevődik össze. Az előző 
éveknek megfelelően a legnagyobb létszámú a román ál-
lampolgárságú fogvatartottak csoportja.

Kiemelt előirányzat összetétel
Előzetesen letartóztatottak
Jogerősen elitéltek
Elzárást töltők
Kényszergyógykezeltek

28%
70%
1%
1%

1%
1%

70%

28%

Fogvatartottak megoszlása 

Előzetesen letartóztatottak
Jogerősen elítéltek
Elzárást töltők
Kényszergyógykezeltek

Jogerősen elítéltek megoszlása

Fegyház 3130 26%

Börtön 7233 60%

Fogház 1151 9%

Egyéb (pénzbüntetést és közmunkát 
helyettesítő fogház)

514 5%

Összesen 12028 100%

Kérelmek, előterjesztések

A korábbi évekhez hasonlóan tovább növekedett a fog-
vatartottak, hozzátartozóik és jogi képviselőik által 
előterjesztett kérelmek száma. Az átszállítási kérelmeket 
tekintve – ide értve a telítettség-kiegyensúlyozó program 
keretében a bv. intézetek által kezdeményezett átszállí-
tásokat is –, 8 159 fő fogvatartottal összefüggésben,  
20 017 db szállítási ügyiratot iktattunk. A 2010-es évhez 
viszonyítva ez mintegy 37%-os növekedést jelent. 

Szabadságvesztés félbeszakítására irányuló kérelmet 
összesen 1 036 alkalommal terjesztettek elő, amelyeket 
döntően intézetparancsnoki szinten bíráltak el. Az enge-
délyezett 198 esetből mindössze egy alkalommal nem tért 
vissza az elítélt a meghatározott időpontban.

Rövid tartamú eltávozáson 1 278 esetben 787 fő, kima-
radáson 592 esetben 332 fő, míg súlyos beteg hozzátar-
tozó meglátogatásán, temetésén felügyelettel 110 fő, felü-
gyelet nélkül pedig 150 fő vett részt.
Feltételes szabadságra irányuló előterjesztést 7 598 eset-
ben tettek a bv. intézetek, ebből 264 kérelem alapján tör-
tént. Pozitív döntés 6 037 esetben született.
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A 24 hónapot meghaladó időtartamban előzetes letartóz-
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hez képest. A 3 évnél hosszabb ideje előzetes letartóztatás-
ban lévők száma 23 fő, a maximált 48 hónapnál régebben 
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2010-es zárólétszám 10 fővel emelkedett, 
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nanciája továbbra is fennáll.
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növekedett 2011-ben, év végére elérte az  
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Országos Bv. Intézet, Heves Megyei Bv. Intézet) miatt a 
nők elhelyezése mind nagyobb problémát okoz, ennek 
kezelésére nagyobb létszámú átcsoportosítást hajtottunk 
végre, továbbá kidolgoztuk a női férőhelybővítés közép- 
és hosszú távú módozatait is.
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1%

1%
1%

70%

28%

Fogvatartottak megoszlása 
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Kényszergyógykezeltek

Jogerősen elítéltek megoszlása
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Kérelmek, előterjesztések
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Kellő hangsúlyt kapott a pozi-
tív megerősítést előtérbe helyező 
szakmai hozzáállás.

Súlyosabb végrehajtási fokozatba helyezésre irányuló 
kezdeményezést 63 esetben készítettek, ebből 48-at 
engedélyezett az illetékes bv. bíró. Enyhébb fokozat-
ba helyezésre 3 577 ügyet indítottak, mindebből 2 039 
előterjesztést engedélyeztek.

Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával kap-
csolatban 453 előterjesztés 
készült, melyekből 321 
került engedélyezésre. Ezen 
jogintézmény alá tartozó 
fogvatartottak eltávozásai-
nak száma 2011-ben 3 480 
volt.

A fogvatartottak jutalmazása, 
fenyítése

Az intézeti álláspontok és az ellenőrzési tapasztalatok 
alapján kijelenthető, hogy a fogvatartottak, illetve a ke-
zelésükben közvetlenül résztvevő személyi állományi 
tagok körében egyaránt kellő hangsúlyt kapott a pozitív 
megerősítést előtérbe helyező szakmai hozzáállás.

A kapcsolattartással összefüggő jutalomtípusok jelentős 
előfordulási aránya meg-
kerülhetetlenül jelzi, hogy a 
szabadságvesztés-büntetés 
töltése során ez az egyik 
legfontosabb érték, amit a 
lehetőségek függvényében 
szükséges fejleszteni, de leg-
alább is szinten tartani. 

Örvendetes tény, hogy összességében és a minősítések 
szempontjából is csökkent a kiszabott fenyítések száma, 
annak ellenére, hogy a fogvatartottak összlétszáma folya- 
matosan emelkedik. Kétségtelen, hogy az egymás sé-
relmére elkövetett fegyelmi vétségek továbbra is meg-
oldandó feladatot jelentenek, ezzel együtt mindenképpen 
számottevő eredménynek számít, hogy a súlyos vét-
ségeket elkövetők magánelzárási adatai nagymértékben 
csökkentek (2010-ben: 2 392; 2011-ben: 2 076).

Oktatás, képzés

A fogvatartottak visszailleszkedését elősegítő feltételek 
közül az egyik legfontosabb a munkaerőpiaci elvárásoknak 
megfelelő képzettség megszerzése. Több éve jellemző, 
hogy a fogvatartottak iskolázottsági mutatói alacsonyab-
bak a szabad állampolgárokénál, és ez a tény még hang-
súlyosabbá teszi az e téren tapasztalható hiányosságok 
felszámolásának szükségességét.

A 2011. december 31-ei adatok alapján az elítéltek vég-
zettség szerinti megoszlása a következőképpen alakult:

A táblázatból kitűnik az általános iskolai végzettséggel bíró, 
de szakmát nem tanult elítéltek magas száma, akiknek 
nagy segítséget jelent a büntetési időhöz idomuló, rövid 
időtartamú tanfolyamokon és a hosszabb, iskolarendszerű 
oktatásban való részvétel lehetősége. 2010-ben 20 OKJ-s 
végzettséget adó képzésre 367 fogvatartottat iskoláztak 
be, míg az értékelt időszakban 24 féle szakmai oktatásban 
400 fő részesült.

16 bv. intézet 21 telephelyén, 18 szervezet végzett oktatási 
tevékenységet az elmúlt évben.

A korábbi időszakban 1 020 fogvatartott kezdte meg az 
általános iskolai tanulmányait, és közülük 976 fő sikeresen 
el is végezte az aktuális évfolyamot, míg a 2011/2012-es 
tanévben, összesen 1 159 főt iskoláztak be.

Az évek folyamán jól megszervezett és valamennyi letöltő-
házban elérhető oktatási gyakorlatnak köszönhetően folya- 
matosan emelkedik a középfokú oktatás iránti érdeklődés. 
A 2010/2011-es tanévben 878 fogvatartott jelentkezett, 
akik közül 858 fő elvégezte a megkezdett évfolyamot. A 
2011/2012-es tanévet 920 fő kezdte meg. További feladat 
ezen a téren, hogy az érettségi bizonyítványt is minél töb-
ben szerezzék meg, ez 2011-ben összesen 34 fogvatar-
tottnak (2010-ben 22 főnek) sikerült.

A bv. intézetekben a felsőfokú tanulmányokban való rész-
vételre is volt lehetőség. Az ebben a képzési formában ta-
nulók száma szabadulás miatt a 2010-es 16 főről 6 főre 
csökkent.

Megnevezés fő %

Analfabéta 170 1

Ált. iskola 8 osztály 8 061 46,4

Szakmunkásképző iskola 2 491 14,4

Szakközépiskola 757 4,3

Gimnázium 588 3,4

Főiskola 275 1,6

Egyetem 163 0,9

Egyéb 4 705 28

Összesen 17 210 100
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Fogvatartotti programok

A fogvatartottakkal való szakszerű feladatellátás sike- 
rét alapozza meg, ha a büntetésük letöltése közben 
megfelelő elfoglaltságot biztosítunk számukra. Az ezzel 
összefüggő intézeti gyakorlatot a jó színvonalú, a fogva-
tartotti összetételt is figyelembe vevő, a hagyományos és 
– az együttműködő külsős partnerek révén – az újszerű 
programok elérésére való törekvés jellemzi.

Központi forrásból a bv. szervek által működtetett szak-
körök, illetve egyéb szabadidős tevékenységek közel négy- 
millió forintos anyagi támogatására nyílt lehetőség. En-
nek eredményeként többek között saját kapacitásból nem 
finanszírozható tréningeket tartottak a speciális fogva-
tartotti csoportok részére, megújultak a műszaki, techni-
kai feltételek, különböző, a szabadidős tevékenységeket 
elősegítő eszközöket szereztek be, továbbá a fiatalkorú 
fogvatartottak részére több intézetet is érintő programokat 
(pl. országos jellegű vetélkedőket) is tartottak.

A bv. intézetek jóvátételi programjai segítik az elítéltek 
visszailleszkedését a társadalomba, illetve felhívják a fi-
gyelmet, hogy a börtön is integráns része az adott tele-
pülés közösségi életének. Immár minden börtönben 
hagyományosnak tekinthetők azok az akciók, amelyek 
alkalmával az elítéltek részt vesznek a városszépítésben, 
játszóterek, parkok felújításában, gondozásában. Ilyenek 
például a „Börtön a városért”, az „Adj esélyt, hogy jóvá-
tegyem!” program, illetve az illegális hulladék-lerakóhe-
lyek felszámolására, a temetők rendbehozatalára tett 
erőfeszítések.

Fogvatartotti kezdeményezések, felvetések is hozzájárul-
tak a szimbolikus jóvátételhez, a helyreállításhoz kapcso-

lódó programok megvalósításához: az elítéltek több eset-
ben szerveztek gyűjtéseket, adakozásokat a rászoruló civil 
lakosság részére.

A civil és egyéb szervezetekkel való együttműködés 
jelentős hatással van a fogvatartotti programokra. A 
BVOP-nak 30 szervezettel van központi együttműködési 
megállapodása.
A bv. szervek vezetői saját hatáskörben is kiemelt figyel-
met fordítottak az együttműködés újabb területeinek, 
lehetőségeinek felkutatására a helyi Igazságügyi Szolgála-
tokkal, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal.
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A börtönlelkészek tevékenysége

A tavalyi év során témaellenőrzés keretében felülvizsgáltuk 
az intézetekben működő börtönlelkészi szolgálat személyi 
és tárgyi feltételeit. A vizsgálat rámutatott, hogy szüksé-
ges javítani a börtönlelkészek munkakörülményeit a he-
lyi lehetőségek függvényében, amelynek eredményeként 
több helyszínen irodákat alakítottak ki a lelkigondozók 
részére, valamint két intézetben új kápolnát rendeztek be.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Bv. Intézet egy rész-
foglalkozású státusszal bővült, valamint a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézetben a főfoglalkozású álláshelyet 2 
részmunkaidős lelki gondozó tölti be, a börtönlelkészek 
száma 33-ról 35 főre emelkedett. Fontos jogszabályi 

A fogvatartottak egészségügyi 
ellátása

A fogvatartottak a jogszabályokban foglaltak és a szakmai 
szabályok szerint részesültek az állapotuk által indokolt 
gyógyító–megelőző ellátásokban. A bv. intézetek alapel-
látó, és egyre hatékonyabban működő járóbeteg-szakel-
látó rendelései több mint 300 ezer ellátási eseményt 
regisztráltak, amelyből az orvos-beteg találkozások száma 
is meghaladta a 200 ezer esetet. A tartósan magas fog-
vatartotti létszám ellátása egyre nagyobb kapacitásokat 
köt le annak ellenére is, hogy az év elején tapasztalt, az 
átlagosnak megfelelő szezonális influenza-megbetege-
déseken kívül nem volt a betegforgalom növekedését 
generáló különleges helyzet, járvány vagy egyéb esemény.

Az elhunytak száma 38 (36 férfi és 2 nő) volt. A ha-
láleseteket tavaly döntő többségükben a szív-érrend- 
szeri megbetegedések okozták. A fogvatartottak között 35 
öngyilkossági kísérlet (2010-ben 75) és 9 befejezett öngyil- 
kosság történt (8 férfi és 1 nő). 

Általánosságban elmondható, hogy a fogvatartottak meg-
betegedési mutatói megfeleltek az ország lakosságára 
jellemző adatoknak.

A gyógyszerrendelési szabályok és a térítési díjak gya-
kori változása, valamint a fogvatartotti létszám emelke-
dése egyaránt feszített gazdálkodásra kényszerítették az 
egészségügyi szolgálatot. A legszükségesebb egészség-
ügyi fogyóanyag-beszerzéseket sikerült megvalósítani, 
így a kötelező ellátásokban érdemi fennakadás nem volt, 
azonban az alapellátó-rendszer működőképességének 
megőrzéséhez az elkövetkező időszakban az eszközök, 
műszerek nagyobb volumenű pótlására, cseréjére lesz 
szükség.

változás, hogy 2011. november 5-étől a 37/2011. (X. 28.) 
számú BM rendelet a lelkészi munkakört a vezetői beosz-
tások között, osztályvezetőként rögzíti. Ezen rendelkezés 
csak a főállású börtönlelkészekre vonatkozik.

A börtönlelkészek és nevelők irányításával színjátszó 
körök, énekkarok működtek és működnek több intézet-
ben. Tagjaik rendszeresen szerepeltek más bv. intézetek-
ben, illetve külső helyszíneken is: templomokban, vallási 
ünnepeken és egyéb rendezvényeken. A börtönlelkészek 
bibliavetélkedőket, imanapokat rendeztek a fogvatartot-
tak számára, illetve nyári táborokat szerveztek a személyi 
állomány, valamint az elítéltek gyermekeinek. Tevékeny-
ségüket a határon túli egyházi szervezetek is elismerték.

Kiemelt figyelmet kapott a pszichológusok megelőző 
tevékenységének kiszélesítése. Az öngyilkosságok 
megelőzése, a kábítószer-prevenció, valamint az 
agressziókezelés egységes módszertani megvalósítása 
érdekében folytatódott a bv. pszichológusok közpon-
tilag szervezett, rendszeres, konzultációs jellegű kép-
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tak számára, illetve nyári táborokat szerveztek a személyi 
állomány, valamint az elítéltek gyermekeinek. Tevékeny-
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zése. Az év során összegzett tapasztalatok megosztása, a 
társszakterületek közötti együttműködés, a hatékonynak 
bizonyult módszerek közreadása, az ismeretek szélesí-
tése érdekében kibővített értekezleteket tartottak. A pszi-
chológus szakemberek a gyógyító-nevelő csoportok, a 
pszicho-szociális és a különleges biztonságú körletrészek 
munkájában is jelentős szerepet vállaltak, rendszeresen 
személyiség-, szociáliskészség- és kommunikációfejlesztő, 
agressziókezelő, gyógyító és rehabilitációs programokat 
szerveztek.

Az arra kijelölt bv. intézetek 
az előírásoknak megfelelően, 
folyamatosan biztosították a 
fogvatartottak kábítószer-
függőséget gyógyító keze-
lését, valamint a közreműködő civil szervezetek részvé-
telével a megelőző–felvilágosító szolgáltatást. Változatlan 
kapacitással, szabályszerűen működtek a drogprevenciós 
részlegek – sokrétű, korszerű programokat szervezve, ese-
tenként külső szakértők bevonásával. 

A büntetés-végrehajtás közegészségügyi viszonyai a te-
lítettség ellenére elfogadhatóak voltak. A járványügyi 
helyzet stabilnak bizonyult, bejelentendő fertőző beteg-
ségeket minimális számban diagnosztizáltak, az esetek 
járványos mértékű halmozódása pedig nem fordult elő.

Az élelmiszerbiztonság területén is sikerült fenntartani a 
hosszú évek alatt megalapozott stabilitást. A konyhaüze-
mek többségének üzemeltetése élelmiszerhigiéniai szem-

pontból jó színvonalú, az 
élelmiszerbiztonsági rend- 
szer (HACCP) működtetésére, 
az ellenőrző eljárások al-
kalmazására kiemelt figyel-
met fordítottak. Hatékony 
intézkedések történtek 

a fogvatartottak munkáját irányító, élelmezési szakis-
meretekkel rendelkező bv. személyzet növelésére, ezzel az 
élelmiszerbiztonság megerősítésére.

A büntetés-végrehajtás köze-
gészségügyi viszonyai a telítettség 
ellenére elfogadhatóak voltak.

ra 
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A 2011. év gazdálkodásáról összességében elmondható, 
hogy az eurózóna gazdasági válságának hatása a ma- 
gyar államháztartásban, így a szervezet költségvetésében 
is érzékelhető volt, ami év közben elsősorban a rendkívül 
magas lejárt számlatartozásban mutatkozott meg. Az eu-
rópai uniós források (EKOP, TÁMOP, KEOP) igénybe vételé-
vel ugyanakkor folyamatban van a bv. szervezet fejlesz-
tése, amelynek pozitív hatásai már megjelentek. Célunk, 
hogy korszerűbb, környezetbarát eszközök, technológiák 
alkalmazásával és számos energiatakarékos fejlesztés 
megvalósításával megalapozzuk a költségkímélőbb in-
tézményüzemeltetést.

A büntetés-végrehajtás a 2011-es költségvetési évet a ko-
rábbi évekhez viszonyítva kedvezőbben indította. Az előző 
évről mindössze 445,7 mFt lejárt és 190,3 mFt átütemezett 
szállítói számlaállományt hoztunk át forrás nélkül. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott kiadási 
főösszegünk 43.728,1 mFt volt, amelyet 41.012,5 mFt költ-
ségvetési támogatás (93,8%) és 2.715,6 mFt (6,2%) saját 
bevételi előírás finanszírozott. A költségvetési támogatás 
a tárgyév során összesen 705,7 mFt-tal emelkedett, ami 
1,7%-os növekményt jelentett. 

Szervezetünk az elmúlt évben is fegyelmezett, takarékos 
gazdálkodást folytatott. A gazdasági környezet bizonyta-
lanságai mellett a fejezeti támogatásnak is köszönhetően 
tartozásállomány nélkül zártuk az évet, feladatel-
maradásunk nem keletkezett.

Az év során a jelentősebb beruházások, felújítások a BVOP 
bonyolításában valósultak meg hét intézetben, illetve in-
tézményben (Állampusztai Országos Bv. Intézet, Budapesti 
Fegyház és Börtön, Bv. Központi Kórház, Bv. Szervezet Ok-
tatási Központja, Fiatalkorúak Bv. Intézete, Fővárosi Bv. In-
tézet, Veszprém Megyei Bv. Intézet) 213,91 mFt értékben. 
További 83,5 mFt értékben hét bv. szerv (Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. In-
tézet, Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ, Hajdú-
Bihar Megyei Bv. Intézet, Pálhalmai Országos Bv. Intézet, 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön) 
végzett saját bonyolításban számottevő beruházási, felújí-
tási munkálatokat.

A bv. szervezet 411 darab szolgálati gépjárművet használ, 
a 323 darab saját tulajdonú, 65 darab bérelt és 23 darab 
PPP-üzemeltetésű gépjármű átlagéletkora 8 év, az in-
tézetek, intézmények saját tulajdonú gépjárműveinek az 
átlagéletkora 9,5 év.

GAZDÁLKODÁS

A fogvatartottak élelmezési ellá-
tásában egyre nagyobb mértékűvé 
vált a mezőgazdasági kft.-k sze-
repvállalása. A külső vállalkozó által 
üzemeltett konyhák közül három 
intézetben valósult meg a konyha 
visszaszervezése. A belső ellátásban 
szereplő termékek fogadásához, fel-
dolgozásához és tárolásához szük-
séges tárgyi eszközök beszerzéséhez 
az intézetek központi forrást kaptak. 
Az intézetek a normaélelmezés kere-
tében megfelelően végezték el a fog-
vatartottak élelmezésére fordítható 
összegek felhasználását, minden in-
tézet megtakarítással zárta az évet, 
normatúllépés nem jelentkezett.

Kiemelt előirányzat összetétel
Személyi jellegű előirányzatok
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadások
Egyéb
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3%
1%

1%
3%

37%

59%

A büntetés-végrehajtás összkiadásának megoszlása
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Fontos változás, hogy a bv. szervezet gazdasági társaságai 
kialakították az egységes piaci megjelenést „Állami Part-
ner® - 100%-os állami tulajdon” védjegy alatt.

Központi ellátási feladatok – 
a gazdasági társaságok 
tevékenysége

A Kormány a Központi Ellátó Szerv feladatainak ellá-
tására a BVOP-t jelölte ki, amely végzi és koordinálja a 
bv. szervezet részéről a központi államigazgatási szervek 
és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes el-
látási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások 
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről 
szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 
bv. szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős 
miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó 
szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fog-
vatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított 
termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről 
és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM 
rendeletben foglalt ellátási tevékenységeket. 

A rendeletek hatálya alá tartozó termékek és szolgálta-
tások előállítása a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében, a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok 
közreműködésével valósult meg. Az ellátórendszer 
működtetése biztosítja a költségvetési források optimális 
felhasználását, növeli a foglalkoztatott fogvatartottak lét-

számát, illetve nagymértékben elősegíti az önellátás felé 
történő pozitív irányú elmozdulást.

A jogszabályokban előírt feladatok teljesítése érdekében 
a BVOP-n megalakult a Központi Ellátási Főosztály, amely 
a rendeletek 2011. július 1-jei hatályba lépését követően a 
kedvezményezetti körbe tartozó költségvetési szervek el-
látási igényeinek teljesítése érdekében megkezdte a köz-
ponti ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

A gazdasági társaságok eredményei jelentős javulást mu-
tatnak mind a munkáltatás, mind a gazdasági eredmények, 
mind a megindított fejlesztési folyamatok tekintetében a 
2010. évhez viszonyítva.

A kormányzati elvárásként megfogalmazott szervezeti 
szintű önellátás és szélesebb körű, az államigazgatás szer-
veit érintő ellátási tevékenység, a természetbeni ellátási 
rendszer létrehozását meghatározó jogszabály hatályba 
lépésével lehetővé vált a munkáltatott fogvatartotti lét-
szám növelése, így az 3 426 főben realizálódott, 354 fővel 
(10,3%-kal), meghaladta a 2010. évi létszámot. A bv. in-
tézetek munkáltatási adatait is figyelembe véve a foglal-
koztatott fogvatartottak létszáma közel nyolcszázzal nőtt 
2010-hez képest.

A gazdasági társaságok várható összesített mérleg sze-
rinti eredménye várhatóan 648,7 mFt (ipar 306,1 mFt, 
mezőgazdaság 342,5 mFt) lesz. A 143/2004. sz. Korm. 
rendelet alapján 2010-ben indított, a rendészeti szervek 
egységes gyakorlóruházattal történő ellátása stabil piaci 
lehetőséget biztosított a ruházati termékeket gyártó tár-
saságoknak. 

Az eddigi decentralizált belső el-
látás fejlesztése érdekében új ka-
pacitásokat alakítottunk ki, új 
tevékenységként az élelmezésben, 
további fejlesztésként az egyéb ellá-
tási tevékenységekben. 
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Az elmúlt évben tovább növekedett a pályázati aktivitás: 
a bv. intézetek és intézmények összesen 81 új pályázatot 
nyújtottak be főpályázóként, konzorciumi tagként vagy 
együttműködő partnerként. A beadott pályázatok közül 
14 nyert, 25 elbírálás alatt áll, 42 pedig elutasításra került. 
A korábbi években benyújtott, 2011-ben elbírált pályáza-
tok közül 28 projektet nyilvánítottak nyertesnek.  50 pro-
jekt megvalósítása kezdődött meg összesen 1.697,2 mFt 
értékben, amelyekkel együtt a 2011-ben folyamatban 
lévő pályázatokkal összefüggésben a bv. intézetekre és 
intézményekre eső támogatások összege 3.900 mFt. Je-
lenleg 15 infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó projekt 
áll megvalósítás alatt 2.100 mFt összegben, ezzel párhuza-
mosan humánfejlesztésű programokra 1.800 mFt áll ren-
delkezésre.

Folytatódott az Elektronikus Közigazgatás Operatív Prog-
ramban (EKOP) 2010-ben elnyert – a szervezet informa-
tikai rendszerének megújítását szolgáló – 1.232 mFt fel-
használása. 2011-ben elsősorban az intézeti szerverek és 
munkaállomások, a helyi hálózatfejlesztések, valamint az 
informatikai szakemberek képzése valósult meg, közel 900 
mFt értékben. 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) kereté-
ben az energiahatékonyság növelését és a megújuló ener-
giaforrások hasznosítását célzó 18, összesen 5.700 mFt 
támogatási igényű pályamunkából 6 intézet pályázata bi-

PROJEKTJEINK

számára szervezett felkészítő tréningeket tartalmaznak. 
A tíz nyertes pályázatból a büntetés-végrehajtás hét pá-
lyázatban érintett. Egy esetben jelent meg bv. intézet 
főpályázóként, ezen kívül hat külső főpályázó 12 intézet 
bevonásával valósíthatja meg programjait. A 886,3 mFt 
összértékű nyertes projektekből a bv. szervek költségve-
tésében összesen 153,2 mFt támogatás jelenik meg köz-
vetlenül, a fennmaradó összeg a partnerek költségveté-
sén keresztül kerül felhasználásra – jellemzően tréningek, 
szakmai képzések formájában – a büntetés-végrehajtás 
szakmai céljaival összhangban.

zonyult sikeresnek. Az 1.317,4 mFt összegű támogatás fel-
használása 2012-ben valósul meg, amelytől jelentős meg-
takarításokra számítunk a felhasznált energia területén. 
Az intézményrendszer korszerűsítésére fordítható költ-
ségvetési források szűkössége miatt 2012-ben még inkább 
felértékelődik a KEOP keretében elnyerhető támogatások 
jelentősége, ezért az intézeteket a pályázati tevékenység 
további fokozására ösztönözzük.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) kere-
tében hirdették meg az 5.6.1 jelű „Társadalmi kohézió 
erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs helyi kezdemé-
nyezésekkel” elnevezésű pályázati projektet, amely A 
jelű komponensének a „Bv. intézetben fogva tartottak és 
pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esé-
lyeinek növelése képzési és foglalkoztatási programokkal” 
címet viselő I. alkomponensére 18 intézet 12 projekttel 
jelentkezett. A pályázatok elsősorban fogvatartotti szak-
képzéseket, kompetencianövelő és személyiségfejlesztő 
foglalkozásokat, továbbá a személyi állomány tagjai 
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A „Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fog-
vatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti 
neveltek számára” című II. alkomponens felhívására össze-
sen 23 bv. intézet indult, közülük öt főpályázóként vállalt 
szerepet, a többiek konzorciumi, illetve együttműködő 
partnerként jelentkeztek. Az eddig nyilvánosságra hozott 
adatok szerint négy olyan projekt is támogatást érdemelt 
ki, amelyekben bv. intézetek vesznek részt – a támoga-
tások összege 44 mFt. 

Szintén folytatódott a TÁMOP 5.6.2 jelű „Társadalmi 
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs prog-
ramok módszertani megalapozása” című kiemelt pá-
lyázat lebonyolítása, amelynek keretében a közösségi 
bűnmegelőzés megvalósulását segítő projektelemek 
gyakorlati kipróbálására, és a tapasztalatok alapján a fej-
lesztések országos bevezetését elősegítő módszertanok, 
protokollok, eljárási szabályok, belső szabályzók elkészí-
tésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatja a 
szakemberek felkészítése, képzése, valamint a program 
hatását mérő kutatás. A program egy többszakaszos – bv. 
intézeten belül és azon kívül megvalósuló – reintegrációs 
tevékenységsorozat, amelynek elsődleges célcsoportját a 
három kiemelt régió 11 bv. intézetében lévő fogvatartottak 

jelentik. Számukra munkaerő-piaci információk terjesz-
tése, tanácsadás, készségfejlesztés, képzési program és 
szabadulásra való felkészítés valósul meg. A projekt 2012. 
július 30-án zárul, 1.988,7 mFt-os költségvetéséből a bv. 
szervezetre jutó támogatás összege 461 mFt. 
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Tovább folytatódott férőhely-bővítési programunk. Június 
1-én adták át a Fővárosi Bv. Intézet felújított II. objek-
tumát, a beruházás révén 237-tel nőtt a magyar büntetés-
végrehajtás fogvatartotti férőhelyeinek száma, a felújítás 

összértéke meghaladta a 100 millió forintot. Az objektum 
átadásán részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, 
dr. Láng Zsolt, Budapest Főváros II. kerületének polgár-
mestere, országgyűlési képviselő, dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka; az 
eseményen jelen voltak az épü-
letegyüttesben működő rendőri 
és igazságszolgáltatási szervek 
vezetői, valamint az írott és elekt-
ronikus média munkatársai.

A férőhely-bővítési program 
keretében kismértékben, 32 fővel 
emelkedett a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet I. számú, ba-
racskai objektumának férőhely-
kapacitása is. Ezzel összességé-
ben 2,2%-kal, 269 fővel (12 335 
főről 12 604 főre) emelkedett 
a bv. intézetek befogadóké- 
pessége.

AZ ÉV  
JELENTÔSEBB  
ESEMÉNYEI

Férőhely-bővítési program,  
felújítások

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet legnagyobb, sándorházai 
részlegében június 15-én átadták az objektum bioló-
giai szennyvíztisztító telepét. A több mint 60 millió fo-
rint értékű, a meglévő szennyvíztisztító-telep hatásfokát 
növelő beruházás részben fogvatartotti munkaerő igény-
be vételével valósult meg.
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A Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központ-
jának felújított pilisszentkereszti épületét szeptember 
12-én adták át. A bv. intézmény a beruházást az Európai 
Unió támogatta “KEOP Épületenergetikai fejlesztések” pá-
lyázat révén valósította meg, továbbá a Belügyminiszté-

A Büntetés-végrehajtás Hivatás 
Mestere verseny

A második alkalommal megrendezett „Büntetés-végre-
hajtás Hivatás Mestere” országos szakmai vetélkedő első 
fordulóját július 29-én tartották. Hat régióban 30 bv. szerv 
küzdött a döntőbe jutásért, végül az Állampusztai Orszá-
gos Bv. Intézet, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a 
Budapesti Fegyház és Börtön, a Sopronkőhidai Fegyház 

és Börtön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet, 
valamint a Szegedi Fegyház és Börtön 6-6 fős csapata 
szállhatott versenybe az országos döntő megnyitóján, 
szeptember 1-jén a Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának igali telephelyén. 

rium által meghirdetett Energiaracionalizálási pályázaton 
és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 
kezdeményezésére életre hívott „fürdőszoba-felújítás” 
projekten nyert támogatást is az épület korszerűsítésére 
fordíthatta. 

Jelentős felújítási munkálatokon esett át 
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
székesfehérvári objektuma, az átadási 
ünnepségre december 2-án került sor. A 
felújításokra az intézet szintén a “KEOP 
Épületenergetikai fejlesztések” program-
ból nyert vissza nem térítendő támogatást, 
több mint 65 millió forintot, amelyet a 110 
éves börtönépület külső nyílászáróinak, 
kazánjainak és melegvíz-termelő beren-
dezéseinek cseréjére, illetve a fogvatartot-
takat foglalkoztató, a város több intézmé-
nyét is kiszolgáló mosoda technológiai 
korszerűsítésére fordítottak. 
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A rendezvény fővédnöke – az első versenyhez hasonlóan – 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancs-
nok biztonsági és fogvatartási helyettese volt, a zsűri a 
büntetés-végrehajtási szakma jeles képviselőiből állt.  A 
kétnapos versenyen a csapatoknak elméleti és gyakorlati 
tudásukról egyaránt számot kellett adniuk. A regionális 
döntők nyerteseit az elméleti feladatlap kitöltésén túl a 
riadó végrehajtásával, a fegyverek szét- és összeszerelé-
sével, egy mozgáskorlátozott fogvatartott előállításával, a 
zárkaellenőrzéssel, valamint a munkaidőn túli befogadás-
sal kapcsolatos feladatok várták. A győztesnek járó kupát 
idén a Szegedi Fegyház és Börtön vihette haza. A szegedi 
csapat tagjai a következők voltak: Kurusa János bv. száza-
dos (csapatkapitány), Deli Miklós bv. százados, Nagy Mari-
ann bv. főhadnagy, Légrády Zoltán bv. főhadnagy, Szalma 
Mihály bv. zászlós, Pigniczki László bv. zászlós.

A Büntetés-végrehajtás Napja

A büntetés-végrehajtási szervezet – Szent Adorjánra, 
a börtönőrök védőszentjére emlékezve – 16. alkalom-
mal ünnepelte meg a „Büntetés-végrehajtás Napját”. A 
büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gazdasá-
gi társaságok szervezte, szeptember 3-án, illetve 10-én 
megrendezett családi napokon több ezren vettek részt. 
A rendezvényeket a szakmai bemutatókon túl számos 
könnyűzenei, sport- és gyermekprogram tette színessé.

A „Büntetés-végrehajtás Napja” alkalmából megtartott 
ünnepi állománygyűlésre a 125 éves Sopronkőhidai Fegy-
ház és Börtönben került sor szeptember 6-án. A rendez-
vényen, amely a soproni Liszt Ferenc Pedagógus Kórus és 
Nemcsák Károly színművész műsorával vette kezdetét, 
felolvasták dr. Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi pa-
rancsát. Ezt követően dr. Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium politikai államtitkára és dr. Kökényesi Antal bv. al-
tábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
kitüntetéseket és elismeréseket adott át. 

A belügyminiszter a sopronkőhidai bv. intézettel kimunkált 
támogató és hatékony együttműködése elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany 
fokozatában részesítette Fodor Tamást és Simon Istvánt, 
Sopron megyei jogú város polgármesterét és alpolgár-
mesterét.
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Jubiláló bv. intézetek

 A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 2011 őszén ünnepelte 
fennállásának 125. évfordulóját. A Wagner Gyula tervezte 
intézetet 1886. november 1-jén adták át; az akkoriban 
rendkívül korszerűnek számító épületegyüttes minden he-
lyiségét villanyvilágítással, központi fűtéssel és szellőzéssel 
látták el, melyek 686 zárkát szolgáltak ki.

A büntetés-végrehajtási szervezet napja, valamint a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fennállásának 125. évfor-
dulója alkalmából megrendezett ünnepi állománygyűlésen 
a jubiláló intézet személyi állománya részére adományo-
zott, a „Büntetés-végrehajtásért” kitüntető zászlót dr. 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium politikai államtitkára 
adta át dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornoknak, az in-
tézet parancsnokának. 

A nevezetes jubileum alkalmából emlékfát is ültettek a bv. 
intézet kórházkörletének udvarán. A fa gyökerei közé egy 
hengerben elhelyezték a megye napilapjának egy számát, 
az ünnepség forgatókönyvét és az intézet személyi ál-
lományának teljes névsorát.

A győri börtönt, korabeli nevén törvényszéki fogházat, 
szintén Wagner Gyula tervezte, és ugyancsak 1886-ban 
kezdte meg a működését. A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Bv. Intézet fennállásának 125. évfordulójáról november 
30-án emlékeztek meg ünnepélyes keretek között.

Az évforduló alkalmából kiadott Emlékkönyv bemu-
tatójára és „Az ismeretlen börtön” című kiállítás meg-
nyitójára a Városi Művészeti Múzeumban került sor. Ezt 
követően a Polgármesteri Hivatal dísztermében ünnepi 
állománygyűlést tartottak, ahol a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Közgyűlés zászlaját dr. Szakács Imre, a Közgyűlés 
elnöke adta át Mihály Attila bv. ezredesnek, az intézet pa-
rancsnokának. Az ünnepségen részt vett – többek között – 
dr. Tóth László, a Belügyminisztérium helyettes állam-
titkára és Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú város polgár- 
mestere. 
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Tudományos élet

Április 15-én megalakult a Büntetés-végrehajtás Tu-
dományos Tanácsa. Dr. Felkai László, a BM közigazgatási 
államtitkára a testület elnökének dr. Huszár László bv. 
dandártábornokot, a BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési 
Főosztálya vezetőjét kérte fel. A Tanács, amelynek alapvető 
feladata a szervezet tudományos értékeinek feltárása, 
azok létrejöttének elősegítése, valamint a tudományos 
eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szor-
galmazása, a Magyar Tudomány Napja alkalmából – a 
Magyar Börtönügyi Társasággal karöltve – „Tudományos 
kutatások és eredmények a büntetés-végrehajtásban” 
címmel nagysikerű konferenciát tartott november 24-én.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben ülésezett május 5-én 
a Magyar Börtönügyi Társaság Biztonsági Szekciója. Az ü-
lést dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön parancsnoka, a szekció vezetője nyi-
totta meg, majd Gyenge-Biró István bv. ezredes, a Hajdú-
Bihar Megyei Bv. Intézet parancsnoka a fogvatartottak 
szállításáról, előállításáról, Szarka Péter bv. alezredes, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese 
pedig a biztonsági szemle végrehajtásának tapasztalatairól 
tartott előadást. 

Május 12-én a Magyar Börtönügyi Társaság “Gondolatok a 
fogvatartás szabályozásának fejlesztéséhez” címmel szak-
mai konferenciát tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán. A téma kapcsán dr. Pallo József bv. ezredes, a BVOP 
Titkársági és Jogi Főosztályának vezetője tartott előadást, 
majd dr. Pacsek József, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-
végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi 
Önálló Osztálya helyettes vezetőjének korreferátuma 

hangzott el. A hozzászólásokat követően Csóti András 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettese, a Magyar Börtönügyi Társaság 
alelnöke mondott zárszót.

“Kábítószer-prevenció a büntetés-végrehajtási in-
tézeteknél és az együttműködő szervezeteknél” címmel 
konferenciát tartottak a Közép-dunántúli Országos Bv. In-
tézet baracskai objektumában október 27-én. Az ország 
huszonhat bv. szerve és a civil szervezetek képviseletében 
több mint százan vettek részt az egész napos konferencián. 
A kábítószer-prevenció egy-egy témakörében előadást 
tartott többek között dr. Grezsa Ferenc főosztályvezető, 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti 
Drogmegelőzési Iroda vezetője, dr. Zacher Gábor toxikoló-
gus, a Péterfy Sándor utcai Kórház osztályvezető főorvosa 
és Széles Gábor bv. ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek 
Főosztályának vezetője.

November 24-én a Magyar Börtönügyi Társaság és a 
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa „Tudományos 
kutatások és eredmények a büntetés-végrehajtásban” 
címmel szakmai konferenciát rendezett a Fővárosi Bv. 
Intézet Venyige utcai színháztermében. A Magyar Tu-
domány Napja alkalmából megtartott rendezvényt Csóti 
András bv. vezérőrnagy, az MBT alelnöke nyitotta meg, 
majd előadások hangozottak el a büntetés-végrehajtás 
bírói kontrollja, a biztonsági intézkedések, a nevelői mun-
ka profilja és a börtönpszichológia témakörében, illetve az 
egyik előadó az elítéltek értékrendjét vizsgáló kutatásáról 
számolt be. A tanácskozás az MBT alelnöke és dr. Sabja-
nics István PhD, a BM RVKI Tudományszervezési Osztály 
vezetője zárszavával ért véget.

A fogvatartottak munkáltatása

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka április 21-én sajtótájékoztatón mutatta be a Kalo-
csai Fegyház és Börtönben készülő rendvédelmi bevetési 
ruhákat. A fogvatartottak munkáltatásának fejlesztését 
célzó kormányzati elvárásnak megfelelően a BM irányítása 
alá tartozó rendvédelmi szervek egyenruházatának gyár-
tását a Kalocsai Konfekcióipari Kft. valósítja meg, amely-
ben alvállalkozóként az Ipoly Cipőgyár Kft. és az Ábránd 
Textil Kft. vesz részt. 

A belső ellátáshoz kapcsolódott az a két workshop is, 
melyet a BVOP – mint Központi Ellátó Szerv – tartott a 
Belügyminisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó, il-
letve a központi költségvetési szervek részére. A július 5-ei 
és szeptember 29-ei, termékbemutatóval egybekötött 
tájékoztatón ismertették a témához kapcsolódó rende-
letek végrehajtásának eljárásrendjét, emellett bemutat-
ták a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott 
gazdasági társaságok tevékenységét, termékeit, szolgálta-
tásait. A két rendezvénynek a Fővárosi Bv. Intézet III. ob-
jektumának színházterme adott otthont.
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Május 18-án bonyolították le a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön lőterén a járőrbajnokságot. A rendezvényen 26 
bv. szerv csapata 78 fővel vett részt. A csapatversenyt a 
Baranya Megyei Bv. Intézet nyerte meg.

A kispályás labdarúgó bajnokság döntőjét június 29-én 
rendezték meg az ORFK RSZKK Vágóhíd utcai Sporttele-
pén, amelyen 6 bv. szerv csapata – a regionális bajnok-
ságok győztesei – mérkőzött meg egymással. A bajnokság 
első helyezettje a Fővárosi Bv. Intézet csapata lett. 

Szeptember 14-én a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
lőterén rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 
2011. évi országos lőbajnokságát. A 28 bv. szerv 112 
versenyzőjének részvételével lebonyolított bajnokság csa-
patversenyét a Budapesti Fegyház és Börtön nyerte meg. 

A Fiatalkorúak Bv. Intézetében, Tökölön tartották meg a 
büntetés-végrehajtási szervezet V. országos szolgálati ku-
tya versenyét október 7-én, amelyen 12 bv. intézet 36 fő 
kutyavezetővel képviselte magát. A csapatversenyt a Bu-
dapesti Fegyház és Börtön versenyzői nyerték.

Október 12-én a Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
bonyolították le a sakkbajnokságot, amelynek győztese a 
Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett.

Országos pontszerző  
sportversenyek

A bv. intézetek, intézmények szervezte számos sport-
rendezvény közül külön figyelem kíséri a büntetés-
végrehajtási szervezet országos pontszerző versenyeit. A 
szokásos, minden évben megrendezett versenyszámok-
hoz – járőrverseny, dzsúdó, kispályás labdarúgás, lövészet, 
sakk, terepfutás – 2011-ben szolgálati kutya verseny is tár-
sult. A versenyeket – a korábbi évekhez hasonlóan – a Bv.  
Szervezet Oktatási központja rendezte meg.

Április 13-án tartották meg a büntetés-végrehajtási  
szervezet terepfutó bajnokságát a Bv. Szervezet Okta-
tási Központjában, amelyen 33 bv. szerv 512 versenyzője 
vett részt. A csapatversenyt a Fővárosi Bv. Intézet csapata 
nyerte meg, megtörve a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
versenyzőinek három éven át tartó győzelmi sorozatát.
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A büntetés-végrehajtási szervezet 2011. évi országos 
dzsúdó bajnokságát – 15 bv. intézet 115 versenyzőjének 
részvételével – az UTE Megyeri úti dzsúdó termében ren-
dezték meg november 16-án. A versenyt a Szegedi Fegy-
ház és Börtön csapata nyerte meg.

December 16-án a balatonőszödi kormányüdülőben ren-
dezték meg a Belügyminisztérium és a rendészeti szervek 
2011. évi országos pontszerző bajnokságainak díjátadó ün-

nepségét, amelyen a díjakat Zsinka András, a Belügyminisz-
térium személyügyi főosztályvezetője adta át. A rendez-
vényen a büntetés-végrehajtási szervezetet Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok képviselte. A 
büntetés-végrehajtás 2011. évi pontszerző bajnokságainak 
összesített pontversenyében az első helyezést a Fővárosi 
Bv. Intézet érte el. A Belügyminisztérium tanintézeti orszá-
gos sportbajnokság összesített pontversenyében VI. helye- 
zett lett a Bv. Szervezet Oktatási Központja.
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Január 19.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Soproni Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében rendezte meg a „Kapuláz – 
Esély az életre” című projektjének záró konferenciáját. A 
tanácskozáson előadást tartott többek között dr. Mezey 
Barna, az ELTE rektora, Csóti András bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stra-

tégiai és koordinációs helyettese, dr. Huszár László bv. 
dandártábornok, a BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési 
Főosztályának vezetője, Stöckert Tamás, a soproni város-
marketing csoport vezetője, valamint dr. Krecskó Erika, 
a Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának  
igazgatója. 

Január 26.
A Szegedi Fegyház és Börtönben tartották meg a Grundtvig 
„Egy életen át tartó tanulás” pályázati projekt megnyitóját. 
A rendezvényen három ország büntetés-végrehajtási in-
tézetének  – a romániai Arad, az olaszországi Verona és  
a szlovéniai Radeče – delegációja, az aradi Sabin Dragoi 
Művészeti Iskola képviselői, továbbá a Szegedi Fegyház és 
Börtön vezetői  vettek részt. A megnyitót követő intézetlá-
togatáson a vendégek  megtekintették a Nagyfa-Alföld Kft. 
fogvatartotti munkaterületeit. 

Január 27.
A büntetés-végrehajtási szervezet 2010. évi tevékeny-
ségét értékelő és a 2011. év fő feladatait meghatározó 
értekezletet a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában ren-
dezték meg. A büntetés-végrehajtási szervezet 2010. 
évi tevékenységéről dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok tartott beszámolót, ezt követően  
dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti állam-
titkára értékelte a tavalyi év munkáját, és meghatározta a 
2011. év fő feladatait. 

Február 10-11.
Második alkalommal rendezte meg a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézete, illetve az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és 
börtönpedagógiai Szakmai Műhely a „Zárt ajtók – nyitott 
lelkek” című konferenciát. A Fiatalkorúak Bv. Intézetében 
mintegy kétszázötven fő részvételével megtartott tanács-
kozás alapvető témája ismét a gyermek- és fiatalkori 
agresszivitás és bűnelkövetés volt.
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Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és 
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Február 16.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság első alkalom-
mal, hagyományteremtő céllal rendezte meg a BRFK 
meghívásos dzsúdó bajnokságát Budapesten, az UTE 
Megyeri úti dzsúdó termében, amelyen öt rendvédelmi  
szervezet nyolc csapata vett részt. Az összesített pont-
versenyben a Szegedi Fegyház és Börtön csapata II. he-
lyezést ért el, kategóriájában győzött Barna Zoltán bv. 
őrnagy, a Kalocsai Fegyház és Börtön versenyzője, vala-
mint Szabó Tímea bv. törzsőrmester, aki a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. Intézetet képviselve különdíjban is részesült.

Március 9.
„A szankciórendszer változásainak hatásai a börtön-
népesség alakulására és ennek következményei a bünte-
tés-végrehajtás feladatainak végrehajtására” címmel 
kerekasztal-beszélgetésre került sor az Országos Krimi-
nológiai Intézetben. A Magyar Kriminológiai Társaság által 
szervezett rendezvény levezető elnöke dr. Gönczöl Katalin 
egyetemi tanár, a Társaság elnöke volt. Dr. Lőrincz József 
ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi tanár vitain-
dító előadását követően Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
tartott korreferátumot, majd az előadók a résztvevők kér-
déseire válaszoltak.

Március 10.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából elismeréseket 
adtak át a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnokságán. Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 
2011. március 16-ai hatállyal nyugállományba helyezte, 
valamint több mint négy évtizedes kimagasló szakmai 
tevékenysége, életpályája elismeréséül március 17-ei ha-
tállyal előléptette nyugállományú bv. vezérőrnaggyá Frank 
Tibor bv. dandártábornokot, a Budapesti Fegyház és Börtön 
parancsnokát. A köztársasági elnök – beosztásában huza-
mos időn át végzett eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréséül – a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

katonai tagozatát adományozta Schneider Gyula ny. bv. 
ezredesnek, az Állampusztai Mezőgazdasági és Keres- 
kedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának.

Március 19. 
Mindszenty József emlékszobát és emléktáblát avattak 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben. Az emléktáblát 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty 
Társaság elnöke leplezte le, a Mindszenty Alapítvány nevé-
ben Habsburg Lotaringiai Mihály főherceg, a büntetés-
végrehajtási szervezet képviseletében Csóti András bv. 
vezérőrnagy és dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok he-
lyezett el koszorút az emléktáblán. Ezt követően ünnepi 
szentmisét celebrált az intézet kápolnájában Márfi Gyula 
veszprémi érsek, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és 
Szekeres János őrkanonok, börtönlelkész. A szentmise 

után Mindszenty-emlékkiállítás és szobortárlat megnyi-
tására került sor, továbbá átadták a Mindszenty József 
egykori sopronkőhidai zárkájában kialakított, a bíboros-
hercegprímás személyes tárgyait bemutató emlékszobát.

A II. „Zárt ajtók-nyitott lelkek” rendezvény újabb konfe-
rencianapját rendezték meg – a nagy érdeklődésre való 
tekintettel – a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében, mintegy 
130 fő részvételével.

Március 22.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában szakmai találkozót 
tartottak az Európai Unió tagállamainak Magyarországra 
akkreditált konzuljai részére, akik tájékoztatást kaptak 
a magyar büntetés-végrehajtás helyzetéről, az intézet 
működéséről, valamint a külföldi állampolgárságú fog-
vatartottakkal kapcsolatos büntetés-végrehajtási felada-
tokról. A rendezvényen a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságát Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
képviselte.

Március 23.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben szűrővizsgálattal 
egybekötött egészségnapot tartottak, amelynek keretében 
a személyi állomány tagjai és a fogvatartottak a Hepatitis C 
vírusfertőzéssel kapcsolatos tájékoztató előadást hallgat-
hattak meg, valamint tájékozódhattak a vírus terjedéséről 
és kezelésének módjairól. 

Március 30.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében rendez-
ték meg a Belügyminisztérium 2011. évi országos dzsúdó 
versenyét az UTE Megyeri úti objektumában. A sportren-
dezvény fővédnöke dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt. 
A versenyt – amelyen a Belügyminisztérium alárendeltsé-
gébe tartozó szervek 39 csapatának 224 fő versenyzője 
vett részt – dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka nyitotta meg, a 
fődíjakat dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár adta át. 
A csapatverseny győztese a Készenléti Rendőrség csapata 
lett, súlycsoportjában első helyezést ért el Szabó Tímea  
bv. törzsőrmester és Barna Zoltán bv. őrnagy, a Bács-
Kiskun Megyei Bv. Intézet, illetve a Kalocsai Fegyház és 
Börtön versenyzője.

Április 8.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tett lá-
togatást az Oroszországi Föderáció büntetés–végrehajtási 
szervezetének delegációja Alexander Reymer bv. vezér-
ezredes, országos parancsnok vezetésével. A küldöttség 
tagjait dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka tájékoztatta a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet felépítéséről és jelenlegi 
helyzetéről, ezt követően a külföldi vendégek megtekintet-
ték a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát. 
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Február 16.
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mal, hagyományteremtő céllal rendezte meg a BRFK 
meghívásos dzsúdó bajnokságát Budapesten, az UTE 
Megyeri úti dzsúdó termében, amelyen öt rendvédelmi  
szervezet nyolc csapata vett részt. Az összesített pont-
versenyben a Szegedi Fegyház és Börtön csapata II. he-
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egyetemi tanár, a Társaság elnöke volt. Dr. Lőrincz József 
ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi tanár vitain-
dító előadását követően Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
tartott korreferátumot, majd az előadók a résztvevők kér-
déseire válaszoltak.

Március 10.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából elismeréseket 
adtak át a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehaj-
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katonai tagozatát adományozta Schneider Gyula ny. bv. 
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után Mindszenty-emlékkiállítás és szobortárlat megnyi-
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Március 30.
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vett részt – dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
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fődíjakat dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár adta át. 
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lett, súlycsoportjában első helyezést ért el Szabó Tímea  
bv. törzsőrmester és Barna Zoltán bv. őrnagy, a Bács-
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Április 8.
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togatást az Oroszországi Föderáció büntetés–végrehajtási 
szervezetének delegációja Alexander Reymer bv. vezér-
ezredes, országos parancsnok vezetésével. A küldöttség 
tagjait dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka tájékoztatta a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet felépítéséről és jelenlegi 
helyzetéről, ezt követően a külföldi vendégek megtekintet-
ték a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát. 
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Április 20.
Féner Tamás „Büntetés" című fotókiállítása nyílt meg 
az Országgyűlési Biztos Hivatalában. A kiállítás meg- 
nyitójának résztvevőit prof. dr. Szabó Máté, az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa köszöntötte, illetve megnyi-
totta a tárlatot. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről 
Török Edina, a Fővárosi Bv. Intézet osztályvezetője mél-
tatta a kiállítást. Ezt követően az intézet fogvatartottjai-
nak műsora következett, majd Féner Tamás fotóművész 
mondta el gondolatait a kiállított művekről.

Április 27.
Sajtótájékoztatót tartottak a Belügyminisztériumban a 
2011-ben megvalósítási fázisába lépett, az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló TEtt-programról (TEtt – prog-
ramja az áldozatokért és tettesekért). A Belügyminisztéri-
um részéről dr. Eiselt György, szabályozási és koordinációs 
helyettes államtitkár mutatta be a programot, amelyet a 
konzorciumi partnerek részéről dr. Pálvölgyi Balázs, a Közi-

gazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szol-
gálatának főigazgatója, Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok koordinációs és stratégiai helyettese 
és dr. Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának dékánja ismertetett részletesen.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartották meg 
a TÁMOP „Első lépés – alacsony foglalkoztatási eséllyel 
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő  

programjai” című pályázati  
programja záró konferenciáját. 

Április 28.
A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézetben április 
28-án, illetve május 3-5. között 
egészségügyi szervezetek, szak-
orvosok meghívásával egész-
ségügyi szűrőnapokat szervez-
tek a személyi állomány részére. 
A kötelező éves egészségügyi 
vizsgálatokon túl lehetőség nyílt 
olyan szűréseken is részt venni, 
amelyek a betegségek időbeni 
felfedezését, megelőzését segí-
tik.

Április 29.
Rázsi Botond, Eger város alpolgármestere elismerő ok-
levéllel köszönte meg Juhász Attila bv. ezredesnek, a Heves 
Megyei Bv. Intézet parancsnokának, valamint az intézet 
személyi állományának azt a munkát, amelyet a „Börtön 
a városért” program során végeztek. A projekt 2008 ápri-
lisában indult. Az azóta eltelt időben a fogvatartottak, 

akiknek az alpolgármester szintén köszönetét fejezte ki, 30 
alkalommal dolgoztak Eger frekventált közterületein, azok 
takarítására, megszépítésére 3 000 munkaórát fordítottak.

Május 6.
A Fővárosi Bv. Intézet harmadik alkalommal szervezett 
egészségmegőrző és környezetvédő szakmai napot a 
személyi állománya részére. Az intézet a rendezvénnyel 
idén – a Levegő Munkacsoporton keresztül – csatlakozott 
a Napos Napok európai kampány magyarországi program-
jához. 

Május 17. 
Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönbe látogatott, ahol ötszáz könyvet 
adományozott az intézet fogvatartotti könyvtárának.  
A könyveket dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, az in-
tézet parancsnoka és a fogvatartottak egy csoportja vette 
át.

Május 18.
Egészségnapot tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bv. Intézet a személyi állomány, illetve az ügyészségi 
és a bírósági dolgozók részére az intézet éttermében. 
Az érdeklődők vérnyomás- és vércukormérésen, test-
tömegindex-számításon, látásvizsgálaton is részt ve-
hettek, illetve a kozmetikai és a masszázskezelés előnyeit 
is megtapasztalhatták. 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {KRÓNIKA}

62 63



Április 20.
Féner Tamás „Büntetés" című fotókiállítása nyílt meg 
az Országgyűlési Biztos Hivatalában. A kiállítás meg- 
nyitójának résztvevőit prof. dr. Szabó Máté, az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa köszöntötte, illetve megnyi-
totta a tárlatot. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről 
Török Edina, a Fővárosi Bv. Intézet osztályvezetője mél-
tatta a kiállítást. Ezt követően az intézet fogvatartottjai-
nak műsora következett, majd Féner Tamás fotóművész 
mondta el gondolatait a kiállított művekről.

Április 27.
Sajtótájékoztatót tartottak a Belügyminisztériumban a 
2011-ben megvalósítási fázisába lépett, az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló TEtt-programról (TEtt – prog-
ramja az áldozatokért és tettesekért). A Belügyminisztéri-
um részéről dr. Eiselt György, szabályozási és koordinációs 
helyettes államtitkár mutatta be a programot, amelyet a 
konzorciumi partnerek részéről dr. Pálvölgyi Balázs, a Közi-

gazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szol-
gálatának főigazgatója, Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok koordinációs és stratégiai helyettese 
és dr. Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának dékánja ismertetett részletesen.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartották meg 
a TÁMOP „Első lépés – alacsony foglalkoztatási eséllyel 
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő  

programjai” című pályázati  
programja záró konferenciáját. 

Április 28.
A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézetben április 
28-án, illetve május 3-5. között 
egészségügyi szervezetek, szak-
orvosok meghívásával egész-
ségügyi szűrőnapokat szervez-
tek a személyi állomány részére. 
A kötelező éves egészségügyi 
vizsgálatokon túl lehetőség nyílt 
olyan szűréseken is részt venni, 
amelyek a betegségek időbeni 
felfedezését, megelőzését segí-
tik.

Április 29.
Rázsi Botond, Eger város alpolgármestere elismerő ok-
levéllel köszönte meg Juhász Attila bv. ezredesnek, a Heves 
Megyei Bv. Intézet parancsnokának, valamint az intézet 
személyi állományának azt a munkát, amelyet a „Börtön 
a városért” program során végeztek. A projekt 2008 ápri-
lisában indult. Az azóta eltelt időben a fogvatartottak, 

akiknek az alpolgármester szintén köszönetét fejezte ki, 30 
alkalommal dolgoztak Eger frekventált közterületein, azok 
takarítására, megszépítésére 3 000 munkaórát fordítottak.

Május 6.
A Fővárosi Bv. Intézet harmadik alkalommal szervezett 
egészségmegőrző és környezetvédő szakmai napot a 
személyi állománya részére. Az intézet a rendezvénnyel 
idén – a Levegő Munkacsoporton keresztül – csatlakozott 
a Napos Napok európai kampány magyarországi program-
jához. 

Május 17. 
Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönbe látogatott, ahol ötszáz könyvet 
adományozott az intézet fogvatartotti könyvtárának.  
A könyveket dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, az in-
tézet parancsnoka és a fogvatartottak egy csoportja vette 
át.

Május 18.
Egészségnapot tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bv. Intézet a személyi állomány, illetve az ügyészségi 
és a bírósági dolgozók részére az intézet éttermében. 
Az érdeklődők vérnyomás- és vércukormérésen, test-
tömegindex-számításon, látásvizsgálaton is részt ve-
hettek, illetve a kozmetikai és a masszázskezelés előnyeit 
is megtapasztalhatták. 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {KRÓNIKA}

62 63



Május 19.
A büntetés-végrehajtási szervezettel együttműködő 
Váltó-sáv Alapítvány által meghirdetett, „Befogadjuk 
őket?” című pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és 
a fogvatartottak alkotásaiból összeállított kiállítás megnyi-
tására került sor Budapesten, az alapítvány működési he-
lyén. A kiállítást – a büntetés-végrehajtás részéről – Csóti 
András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai 
és koordinációs helyettese nyitotta meg. A pályázatra 26 
bv. intézetből 4 kategóriában 207 pályamunka érkezett.

Május 27.
A Balassagyarmaton rendezték meg a „Palóc Kupa” 
sportversenyt, amelyen az északi régióhoz tartozó 7 bv. 
intézet csapatai négy versenyszámban – kispályás lab-
darúgás, sakk, asztalitenisz, lövészet – mérték össze 
tudásukat. Az összetett csapatversenyt a házigazdák nyer-
ték, második a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, harmadik a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet csapata lett.

Május 28.
Új játszóteret avattak a közigazgatásilag Baracskához tar-
tozó Annamajorban. A játszótér megépítéséhez szükséges 
területet az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. biztosította, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
szakemberek és a fogvatartottak munkájával járult hozzá 
a játszótér létrehozásához.

Május 30.
Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, a Magyar Börtön- 
ügyi Társaság elnöke „A munkáltatás szerepe a bünte-
tés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a 
rabdolgoztató házakig)” című, az MTA doktora címre be-
nyújtott értekezésének nyilvános vitájára került sor az MTA 
Székháza Nagytermében. Dr. Mezey Barna értekezését, 
amelynek opponensei dr. Korinek László, az MTA levelező 
tagja, dr. Kajtár István, az MTA doktora és dr. Vókó György 
az állam- és jogtudomány kandidátusa voltak, az MTA 
Doktori Tanácsa által kijelölt bíráló bizottság maximális 
pontszámra értékelte.

Május 31.
A Baranya Megyei Bv. Intézetben rendezték meg francia, 
német, olasz és magyar büntetés-végrehajtási szakem-
berek részvételével az ESPRIT európai uniós pályázati pro-
jekt záró rendezvényét. A megbeszéléseket követően a 
külföldi vendégek intézetlátogatáson vettek részt.

Június 1.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön területén működő 
Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelyén 
„15 éves a kreatív szakkör” címmel időszaki kiállítás nyílt, 
amelyen bemutatták az intézeti szakkör eredményeit, 
a nyertes pályamunkákat, valamint a friss alkotásokat. 
A kiállított kerámiákat és festményeket az érdeklődők 

megvásárolhatták. A befolyt összeget a szakkör tagjai és a 
börtönmúzeum a Sátoraljaújhelyi Mentőállomás számára 
ajánlották fel. 

Június 2.
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében, Tökölön rendezték meg a 
II. Liszt Ferenc Zenei Fesztivált, amelyen 15 bv. intézet fog-
vatartottjai vettek részt. Első helyezett a Pálhalmai Orszá-
gos Bv. Intézet csapata lett.

Június 3.
Pedagógusnap alkalmából elismeréseket adtak át a 
Rendőrtiszti Főiskolán és a Bv. Szervezet Oktatási Központ- 
jában. A Magyar Köztársaság belügyminisztere eredmé-
nyes szakmai munkája elismeréséül festmény emléktár-
gyat adományozott Molnár Gyula bv. alezredesnek, a Bv. 
Szervezet Oktatási Központja kiemelt főreferensének. 

Prof. dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, az RTF rek-
tora címzetes főiskolai docens címet adományozott dr. 
Kökényesi Antal bv. altábornagynak, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokának és Csóti András bv. 
vezérőrnagynak, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettesének. 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Bünte-
tés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst foko-
zatát adományozta Gyurnik Mária bv. alezredesnek, a 
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) osztályvezetőjének és 
Furmanné Nagy Ilona bv. törzszászlósnak, a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet szociális segédelőadójának.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben rendezték meg 
a „Kőhida Kupa 2011” szolgálati kutyavezetők versenyét, 
amelyen tíz magyar és egy szlovák csapat összesen 31 
versenyzője vett részt. A csapatverseny győztese a Buda-
pesti Fegyház és Börtön lett.

Június 9. 
Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi 
elnöke és Spányi Antal székesfehérvári püspök a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet bernátkúti objektumában ünnepélyes 
keretek között felszentelte az intézet kápolnáját, amelyet 
Szent Bernátról neveztek el. 
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bv. intézetből 4 kategóriában 207 pályamunka érkezett.

Május 27.
A Balassagyarmaton rendezték meg a „Palóc Kupa” 
sportversenyt, amelyen az északi régióhoz tartozó 7 bv. 
intézet csapatai négy versenyszámban – kispályás lab-
darúgás, sakk, asztalitenisz, lövészet – mérték össze 
tudásukat. Az összetett csapatversenyt a házigazdák nyer-
ték, második a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, harmadik a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet csapata lett.

Május 28.
Új játszóteret avattak a közigazgatásilag Baracskához tar-
tozó Annamajorban. A játszótér megépítéséhez szükséges 
területet az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. biztosította, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
szakemberek és a fogvatartottak munkájával járult hozzá 
a játszótér létrehozásához.

Május 30.
Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, a Magyar Börtön- 
ügyi Társaság elnöke „A munkáltatás szerepe a bünte-
tés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a 
rabdolgoztató házakig)” című, az MTA doktora címre be-
nyújtott értekezésének nyilvános vitájára került sor az MTA 
Székháza Nagytermében. Dr. Mezey Barna értekezését, 
amelynek opponensei dr. Korinek László, az MTA levelező 
tagja, dr. Kajtár István, az MTA doktora és dr. Vókó György 
az állam- és jogtudomány kandidátusa voltak, az MTA 
Doktori Tanácsa által kijelölt bíráló bizottság maximális 
pontszámra értékelte.

Május 31.
A Baranya Megyei Bv. Intézetben rendezték meg francia, 
német, olasz és magyar büntetés-végrehajtási szakem-
berek részvételével az ESPRIT európai uniós pályázati pro-
jekt záró rendezvényét. A megbeszéléseket követően a 
külföldi vendégek intézetlátogatáson vettek részt.

Június 1.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön területén működő 
Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelyén 
„15 éves a kreatív szakkör” címmel időszaki kiállítás nyílt, 
amelyen bemutatták az intézeti szakkör eredményeit, 
a nyertes pályamunkákat, valamint a friss alkotásokat. 
A kiállított kerámiákat és festményeket az érdeklődők 

megvásárolhatták. A befolyt összeget a szakkör tagjai és a 
börtönmúzeum a Sátoraljaújhelyi Mentőállomás számára 
ajánlották fel. 

Június 2.
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében, Tökölön rendezték meg a 
II. Liszt Ferenc Zenei Fesztivált, amelyen 15 bv. intézet fog-
vatartottjai vettek részt. Első helyezett a Pálhalmai Orszá-
gos Bv. Intézet csapata lett.

Június 3.
Pedagógusnap alkalmából elismeréseket adtak át a 
Rendőrtiszti Főiskolán és a Bv. Szervezet Oktatási Központ- 
jában. A Magyar Köztársaság belügyminisztere eredmé-
nyes szakmai munkája elismeréséül festmény emléktár-
gyat adományozott Molnár Gyula bv. alezredesnek, a Bv. 
Szervezet Oktatási Központja kiemelt főreferensének. 

Prof. dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, az RTF rek-
tora címzetes főiskolai docens címet adományozott dr. 
Kökényesi Antal bv. altábornagynak, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokának és Csóti András bv. 
vezérőrnagynak, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettesének. 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Bünte-
tés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst foko-
zatát adományozta Gyurnik Mária bv. alezredesnek, a 
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) osztályvezetőjének és 
Furmanné Nagy Ilona bv. törzszászlósnak, a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet szociális segédelőadójának.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben rendezték meg 
a „Kőhida Kupa 2011” szolgálati kutyavezetők versenyét, 
amelyen tíz magyar és egy szlovák csapat összesen 31 
versenyzője vett részt. A csapatverseny győztese a Buda-
pesti Fegyház és Börtön lett.

Június 9. 
Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi 
elnöke és Spányi Antal székesfehérvári püspök a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet bernátkúti objektumában ünnepélyes 
keretek között felszentelte az intézet kápolnáját, amelyet 
Szent Bernátról neveztek el. 
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Június 10.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 14 
hetes alapfokú szaktanfolyami képzésben részt vett A/4. 
osztály kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 41 fő, 
közöttük 13 kitűnő eredménnyel végzett hallgató vehette 
át oklevelét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos 
parancsnoktól.

Június 13.
Pünkösd alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke, Gáncs Péter tartott ünnepi istentiszteletet 
a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. 

Június 15.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet Szent Dániel 
ökumenikus kápolnájában „Szentlélek a börtönben” cím-
mel tartottak pünkösdi istentisztelet Bosák Nándor római 
katolikus megyéspüspök, dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi 
Bencés Apátság perjele és Kocsis Fülöp, görög katolikus 
megyéspüspök közreműködésével. 

Június 18.
A Börtönmúzeum, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 
illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesület szervezésé-
ben, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön pedig a Nógrád 
Megyei Levéltárral közösen csatlakozott a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozathoz. A két rendezvény érde-
kes, változatos programjai több száz látogatót vonzottak.

Második alkalommal rendezték meg a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazságügyi Triatlon Versenyt. A bajnok-
ság rendezői a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a Rendezett 
Jövőért Egyesület voltak. A versenyen, amelyen 14 csapat 
42 fővel vett részt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. In-
tézet csapata 5. helyezést ért el.

Június 23.
Ünnepélyes keretek között tartották meg Pilisszentkeresz-
ten a rendszergazda-képzésben részt vett informatikusok 
bizonyítvány-átadását. A legeredményesebb hallgatók 
bizonyítványát Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta át. 
A BVOP Informatikai Főosztálya szervezésében – az EKOP 
informatikai fejlesztési projekt részeként – 2010 novem-
bere és 2011 májusa között 88 rendszergazda kapott alap-
képzést, majd az ezt követő haladó képzésén 28 központi 
rendszergazdát képeztek ki. 

Június 24.
A Váci Fegyház és Börtönben hagyományteremtő „Egész-
ségnapot” szerveztek az egészségmegőrzés és az egész-
séges életmód jegyében, amelyen részt vettek a társ 
rendvédelmi szervek és a közintézmények munkatársai. A 
színes programok mellett szűrővizsgálatokon is részt ve-
hettek az érdeklődők.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésben végzett 
hallgatók kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 16 
fő – közöttük 2 fő kitűnő eredménnyel végzett – hallgató 
vehette át bizonyítványát.

Június 27-30.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet martonvásári 
objektuma adott otthont a Büntetés-végrehajtási Krízis 
Tárgyaló (Bv-KIT) tanfolyamnak. A nyugat-magyarországi 
intézetek részére meghirdetett, dr. Huszár László bv. dan-
dártábornok vezetésével lezajlott tréningen 11 intézet 15 
munkatársa vett részt. A képzésen megfigyelőként részt 
vettek a Terrorelhárítási Központ munkatársai is. 

Július 2. 
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak ünnepélyes 
tisztavatását a Budai Várban, a Kapisztrán téren tartot-
ták, amelyen megjelent és beszédet mondott dr. Orbán 
Viktor miniszterelnök. A tisztavató ünnepségen, amelyen 
részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a büntetés-
végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, országos parancsnok képviselte. Ezt megelőzően a 
Magyar Köztársaság belügyminisztere – tekintettel az RTF 
Rendészeti Igazgatási Szak Büntetés-végrehajtási Szak-
irányának eredményes elvégzésére – 2011. július 1-jei ha-
tállyal 8 végzős hallgatót bv. hadnaggyá nevezett ki. 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön harmadik alkalommal 
vett részt a soproni Volt Fesztiválon, amelyet június 29. és 
július 2. között rendeztek meg. A látogatók megtekinthet-
ték az intézet bemutató zárkáját és a mellette felállított 
bv.-s sátorban a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített 
kényszerítő eszközöket, a fogvatartottak által készített 
tiltott tárgyakat és képzőművészeti alkotásokat, illetve 
„rabomobillal” Sopronkőhidára utazhattak, ahol – egy 60 
perces bűnmegelőzési látogatás keretében – testközelből 
is megismerhették az intézetet.

Július 4.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán ren-
dezték meg a központi Semmelweis-napi ünnepséget, 
amelyen a miniszteri és az országos parancsnoki elis-
meréseket dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka adta át a büntetés-
végrehajtás kiválóan teljesítő egészségügyi dolgozóinak. 

Július 5.
A Szegedi Fegyház és Börtönben nyolcadik alkalommal 
vette kezdetét a fogvatartottak kulturális seregszemléje, a 
Dankó Pista Fesztivál.  Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok nyitotta meg hivatalosan a fesztivált, 
amelynek célja, hogy a munka és a tanulás mellett a fog-
vatartottak hasznosan töltsék idejüket. A megnyitó után 
– többek között – a Kalocsai Fegyház és Börtön együttese, 
a „Fekete Szemek” adott nagysikerű koncertet.
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Június 10.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 14 
hetes alapfokú szaktanfolyami képzésben részt vett A/4. 
osztály kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 41 fő, 
közöttük 13 kitűnő eredménnyel végzett hallgató vehette 
át oklevelét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos 
parancsnoktól.

Június 13.
Pünkösd alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke, Gáncs Péter tartott ünnepi istentiszteletet 
a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. 

Június 15.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet Szent Dániel 
ökumenikus kápolnájában „Szentlélek a börtönben” cím-
mel tartottak pünkösdi istentisztelet Bosák Nándor római 
katolikus megyéspüspök, dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi 
Bencés Apátság perjele és Kocsis Fülöp, görög katolikus 
megyéspüspök közreműködésével. 

Június 18.
A Börtönmúzeum, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 
illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesület szervezésé-
ben, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön pedig a Nógrád 
Megyei Levéltárral közösen csatlakozott a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozathoz. A két rendezvény érde-
kes, változatos programjai több száz látogatót vonzottak.

Második alkalommal rendezték meg a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazságügyi Triatlon Versenyt. A bajnok-
ság rendezői a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a Rendezett 
Jövőért Egyesület voltak. A versenyen, amelyen 14 csapat 
42 fővel vett részt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. In-
tézet csapata 5. helyezést ért el.

Június 23.
Ünnepélyes keretek között tartották meg Pilisszentkeresz-
ten a rendszergazda-képzésben részt vett informatikusok 
bizonyítvány-átadását. A legeredményesebb hallgatók 
bizonyítványát Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta át. 
A BVOP Informatikai Főosztálya szervezésében – az EKOP 
informatikai fejlesztési projekt részeként – 2010 novem-
bere és 2011 májusa között 88 rendszergazda kapott alap-
képzést, majd az ezt követő haladó képzésén 28 központi 
rendszergazdát képeztek ki. 

Június 24.
A Váci Fegyház és Börtönben hagyományteremtő „Egész-
ségnapot” szerveztek az egészségmegőrzés és az egész-
séges életmód jegyében, amelyen részt vettek a társ 
rendvédelmi szervek és a közintézmények munkatársai. A 
színes programok mellett szűrővizsgálatokon is részt ve-
hettek az érdeklődők.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésben végzett 
hallgatók kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 16 
fő – közöttük 2 fő kitűnő eredménnyel végzett – hallgató 
vehette át bizonyítványát.

Június 27-30.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet martonvásári 
objektuma adott otthont a Büntetés-végrehajtási Krízis 
Tárgyaló (Bv-KIT) tanfolyamnak. A nyugat-magyarországi 
intézetek részére meghirdetett, dr. Huszár László bv. dan-
dártábornok vezetésével lezajlott tréningen 11 intézet 15 
munkatársa vett részt. A képzésen megfigyelőként részt 
vettek a Terrorelhárítási Központ munkatársai is. 

Július 2. 
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak ünnepélyes 
tisztavatását a Budai Várban, a Kapisztrán téren tartot-
ták, amelyen megjelent és beszédet mondott dr. Orbán 
Viktor miniszterelnök. A tisztavató ünnepségen, amelyen 
részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a büntetés-
végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, országos parancsnok képviselte. Ezt megelőzően a 
Magyar Köztársaság belügyminisztere – tekintettel az RTF 
Rendészeti Igazgatási Szak Büntetés-végrehajtási Szak-
irányának eredményes elvégzésére – 2011. július 1-jei ha-
tállyal 8 végzős hallgatót bv. hadnaggyá nevezett ki. 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön harmadik alkalommal 
vett részt a soproni Volt Fesztiválon, amelyet június 29. és 
július 2. között rendeztek meg. A látogatók megtekinthet-
ték az intézet bemutató zárkáját és a mellette felállított 
bv.-s sátorban a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített 
kényszerítő eszközöket, a fogvatartottak által készített 
tiltott tárgyakat és képzőművészeti alkotásokat, illetve 
„rabomobillal” Sopronkőhidára utazhattak, ahol – egy 60 
perces bűnmegelőzési látogatás keretében – testközelből 
is megismerhették az intézetet.

Július 4.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán ren-
dezték meg a központi Semmelweis-napi ünnepséget, 
amelyen a miniszteri és az országos parancsnoki elis-
meréseket dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka adta át a büntetés-
végrehajtás kiválóan teljesítő egészségügyi dolgozóinak. 

Július 5.
A Szegedi Fegyház és Börtönben nyolcadik alkalommal 
vette kezdetét a fogvatartottak kulturális seregszemléje, a 
Dankó Pista Fesztivál.  Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok nyitotta meg hivatalosan a fesztivált, 
amelynek célja, hogy a munka és a tanulás mellett a fog-
vatartottak hasznosan töltsék idejüket. A megnyitó után 
– többek között – a Kalocsai Fegyház és Börtön együttese, 
a „Fekete Szemek” adott nagysikerű koncertet.
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Július 14.
Ünnepi megemlékezést tartottak a Nagyfa-Alföld Kft. fenn-
állásának hatvanadik évfordulóján a Szegedi Fegyház és 
Börtön dísztermében. A résztvevőket Borsi János bv. ezre-
des, igazgató köszöntötte, majd Mocsai Zoltán ny. bv. ez-
redes, a kft.-hez tartozó gyár történetének nevezetesebb 
pillanatait elevenítette fel ünnepi beszédében. Ezután 
elismeréseket adtak át, majd katonai tiszteletadással meg-
koszorúzták a hősi halottak emléktábláját a Csillagbörtön 
aulájában. Ezt követően a vendégek megtekintették a 
bv. intézetet és a Nagyfa-Alföld Kft. Cserzy Mihály utcai 
gyáregységét, ahol a fogvatartottak foglalkoztatásáról 
tájékozódhattak.

Augusztus 19.
A BM központi épületének színháztermében ünnepé- 
lyes keretek között adták át a köztársasági elnöki és bel-
ügyminiszteri elismeréseket. Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság elnöke állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából közel négy évtizedes, a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége 
elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztje katonai tagozatát adományozta dr. Pantali Zoltán 
bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
parancsnokának; továbbá a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjének katonai tagozatát adományoz-
ta több mint két évtizedes, a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet állományában végzett kimagasló tevékeny- 
sége elismeréséül Biczó László bv. dandártábornoknak, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokának.

Augusztus 22-26.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben nevelési 
hetet rendeztek, amelynek keretében a fogvatartottak 
számukra fontos témákat érintő előadásokon vehettek 
részt. A hét folyamán bv. bíró tartott előadást több témát 
érintően, bűnmegelőzési foglalkozásra került sor, illetve 
– a Tiszalöki Országos Bv. Intézet zeneszakkörének fellép-
tével – zenei rendezvények is színesítették a programot.

Augusztus 25.
A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumának sétaudvarán PET-
palackokból, a fogvatartottak által készített szobrokból 
nyílt kiállítás. Ezt megelőzően az intézet pályázatot hir-
detett a fogvatartottak számára – az újrahasznosítás je-
gyében – használati tárgyak és szobrok készítésére. A 
környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásán túl az 
is lényeges szempont volt, hogy az elkészült tárgyakat az 
intézet közösségi tereiben tudják hasznosítani. 

Augusztus 27.
A Kőbányai Önkormányzat szervezésében – a Buda-
pesti Fegyház és Börtön, a kerületi rendőrkapitányság, 
tűzoltóság, valamint más rendvédelmi szervek és egyéb 
civil szervezetek részvételével – az Óhegy parkban meg-
rendezték a IV. Kőbányai Rendvédelmi Napot.  Az intézet 
– többek között – bemutatta rabszállító autóit, illetve a 
kutyavezető biztonsági felügyelők látványos előadással 
szórakoztatták a közönséget. A rendvédelmi napon a Sá-
toraljaújhelyi Fegyház és Börtön által működtetett Börtön-
múzeum is részt vett. 

Az 1945-1956 közötti magyar Politikai Elítéltek Közös-
ségének 9 fős csoportja, Halmos Béláné elnökségi tag 
vezetésével megkoszorúzta a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön falán elhelyezett emléktáblát, majd az intézet 
börtönkápolnájában Hajdú Miklós börtönlelkész tartott ige- 
liturgiát. A megemlékezésen részt vett dr. Gruber Attila és 
Kontur Pál országgyűlési képviselő, Szamosvölgyi Péter, 
Sátoraljaújhely polgármestere, illetve jelen voltak a rend-
védelmi társszervek képviselői.

Augusztus 30.
Sajtótájékoztatót tartottak a Belügyminisztériumban 
a TEtt-programról. A 2012 áprilisában záruló, kétmil-
liárd forintból megvalósuló program keretén belül a Bel- 
ügyminisztérium, a Miskolci Egyetem, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint 
a Baranya és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhi-
vatalok munkaügyi központjai fogtak össze, hogy növeljék 
a bűnözéssel szembeni fellépés hatékonyságát. Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy – egyebek mellett – elmondta, hogy 
a négy szakaszból álló reintegrációs program három régió 
11 bv. intézetét érinti. Eddig 4 600 fogvatartott vett részt 
tájékoztatón, júliusig 1 750 fogvatartott lépett be önkén-
tesen a programba, 1 300 fő esetében pedig egyéni fej-
lesztési terv készült, amelyben részletesen megtervezték: 
az elítélt hogyan kíván változtatni az életmódján.

Augusztus 31. – szeptember 4.
A romániai Nagyenyedi Bv. Intézet 8 fős csoportja láto-
gatta meg a Somogy Megyei Bv. Intézetet, a Tolna Megyei 
Bv. Intézetet, valamint a Pálhalmai Országos Bv. Intézetet 
szakmai tapasztalatcsere céljából.

Szeptember 3.
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézete szervezésében a délegy-
házi Villantó horgásztavon zajlott le a jubileumi, XV. Lovas 
Bálint emlékére rendezett horgászverseny, amelyen 51 
csapat 153 indulóval vett részt.

Szeptember 8.
Kronauer Éva Lilla „Aranymadár freskó tolla” című, a Ba-
lassagyarmati Fegyház és Börtön műemlék kápolnájának 
újjászületéséről szóló könyvét mutatták be a budapesti 
Kossuth Klubban. A börtönkápolna rekonstrukciójának 
történetét dr. Budai István bv. ezredes, intézetparancsnok 
mondta el a szép számú hallgatóságnak, a kötetet prof. 
dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, egyetemi tanár, az RTF Bv. 
Tanszékének vezetője méltatta; a kiadvány létrejöttének 
körülményeit, a közreműködő személyeket maga a szerző 
mutatta be. 
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Július 14.
Ünnepi megemlékezést tartottak a Nagyfa-Alföld Kft. fenn-
állásának hatvanadik évfordulóján a Szegedi Fegyház és 
Börtön dísztermében. A résztvevőket Borsi János bv. ezre-
des, igazgató köszöntötte, majd Mocsai Zoltán ny. bv. ez-
redes, a kft.-hez tartozó gyár történetének nevezetesebb 
pillanatait elevenítette fel ünnepi beszédében. Ezután 
elismeréseket adtak át, majd katonai tiszteletadással meg-
koszorúzták a hősi halottak emléktábláját a Csillagbörtön 
aulájában. Ezt követően a vendégek megtekintették a 
bv. intézetet és a Nagyfa-Alföld Kft. Cserzy Mihály utcai 
gyáregységét, ahol a fogvatartottak foglalkoztatásáról 
tájékozódhattak.

Augusztus 19.
A BM központi épületének színháztermében ünnepé- 
lyes keretek között adták át a köztársasági elnöki és bel-
ügyminiszteri elismeréseket. Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság elnöke állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából közel négy évtizedes, a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége 
elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztje katonai tagozatát adományozta dr. Pantali Zoltán 
bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
parancsnokának; továbbá a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjének katonai tagozatát adományoz-
ta több mint két évtizedes, a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet állományában végzett kimagasló tevékeny- 
sége elismeréséül Biczó László bv. dandártábornoknak, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokának.

Augusztus 22-26.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben nevelési 
hetet rendeztek, amelynek keretében a fogvatartottak 
számukra fontos témákat érintő előadásokon vehettek 
részt. A hét folyamán bv. bíró tartott előadást több témát 
érintően, bűnmegelőzési foglalkozásra került sor, illetve 
– a Tiszalöki Országos Bv. Intézet zeneszakkörének fellép-
tével – zenei rendezvények is színesítették a programot.

Augusztus 25.
A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumának sétaudvarán PET-
palackokból, a fogvatartottak által készített szobrokból 
nyílt kiállítás. Ezt megelőzően az intézet pályázatot hir-
detett a fogvatartottak számára – az újrahasznosítás je-
gyében – használati tárgyak és szobrok készítésére. A 
környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásán túl az 
is lényeges szempont volt, hogy az elkészült tárgyakat az 
intézet közösségi tereiben tudják hasznosítani. 

Augusztus 27.
A Kőbányai Önkormányzat szervezésében – a Buda-
pesti Fegyház és Börtön, a kerületi rendőrkapitányság, 
tűzoltóság, valamint más rendvédelmi szervek és egyéb 
civil szervezetek részvételével – az Óhegy parkban meg-
rendezték a IV. Kőbányai Rendvédelmi Napot.  Az intézet 
– többek között – bemutatta rabszállító autóit, illetve a 
kutyavezető biztonsági felügyelők látványos előadással 
szórakoztatták a közönséget. A rendvédelmi napon a Sá-
toraljaújhelyi Fegyház és Börtön által működtetett Börtön-
múzeum is részt vett. 

Az 1945-1956 közötti magyar Politikai Elítéltek Közös-
ségének 9 fős csoportja, Halmos Béláné elnökségi tag 
vezetésével megkoszorúzta a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön falán elhelyezett emléktáblát, majd az intézet 
börtönkápolnájában Hajdú Miklós börtönlelkész tartott ige- 
liturgiát. A megemlékezésen részt vett dr. Gruber Attila és 
Kontur Pál országgyűlési képviselő, Szamosvölgyi Péter, 
Sátoraljaújhely polgármestere, illetve jelen voltak a rend-
védelmi társszervek képviselői.

Augusztus 30.
Sajtótájékoztatót tartottak a Belügyminisztériumban 
a TEtt-programról. A 2012 áprilisában záruló, kétmil-
liárd forintból megvalósuló program keretén belül a Bel- 
ügyminisztérium, a Miskolci Egyetem, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint 
a Baranya és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhi-
vatalok munkaügyi központjai fogtak össze, hogy növeljék 
a bűnözéssel szembeni fellépés hatékonyságát. Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy – egyebek mellett – elmondta, hogy 
a négy szakaszból álló reintegrációs program három régió 
11 bv. intézetét érinti. Eddig 4 600 fogvatartott vett részt 
tájékoztatón, júliusig 1 750 fogvatartott lépett be önkén-
tesen a programba, 1 300 fő esetében pedig egyéni fej-
lesztési terv készült, amelyben részletesen megtervezték: 
az elítélt hogyan kíván változtatni az életmódján.

Augusztus 31. – szeptember 4.
A romániai Nagyenyedi Bv. Intézet 8 fős csoportja láto-
gatta meg a Somogy Megyei Bv. Intézetet, a Tolna Megyei 
Bv. Intézetet, valamint a Pálhalmai Országos Bv. Intézetet 
szakmai tapasztalatcsere céljából.

Szeptember 3.
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézete szervezésében a délegy-
házi Villantó horgásztavon zajlott le a jubileumi, XV. Lovas 
Bálint emlékére rendezett horgászverseny, amelyen 51 
csapat 153 indulóval vett részt.

Szeptember 8.
Kronauer Éva Lilla „Aranymadár freskó tolla” című, a Ba-
lassagyarmati Fegyház és Börtön műemlék kápolnájának 
újjászületéséről szóló könyvét mutatták be a budapesti 
Kossuth Klubban. A börtönkápolna rekonstrukciójának 
történetét dr. Budai István bv. ezredes, intézetparancsnok 
mondta el a szép számú hallgatóságnak, a kötetet prof. 
dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, egyetemi tanár, az RTF Bv. 
Tanszékének vezetője méltatta; a kiadvány létrejöttének 
körülményeit, a közreműködő személyeket maga a szerző 
mutatta be. 
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Szeptember 11.
Az idei évben a Magyar Dal Fővárosa címet Nyíregyháza 
nyerte el, amelynek során 13 helyszínen több mint 100 
együttes, ének- és zenekar szerepelt. A nagyszabású ren-
dezvénybe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet 
is bekapcsolódott: Európában egyedülálló módon a bv. 
intézet udvarán felállított rockszínpadon egymást váltot-
ták az együttesek. A különleges hangulatú helyszínen a 
fogvatartottakén kívül, az ügyvédek, a bírók, a fegyőrök és 
a rendőrök zenekarai is felléptek. A koncertek a színpad 
felőli zárkákból láthatók voltak, illetve a belső zártláncú 
televízió hálózaton keresztül élőben minden fogvatartott 
nézhette, hallhatta azokat.

Szeptember 14. 
Spányi Antal megyéspüspök öku-
menikus szertartás keretében 
szentelte fel a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet székesfehér-
vári objektumának Szent Kereszt 
kápolnáját. A börtönkápolnát a 
közel 110 éves épület volt számí-
tástechnika terméből alakították 
ki, a kápolna teljes faberendezését 
a fogvatartottak készítették. Az ün-
nepségen részt vettek a reformá-
tus, az evangélikus, az izraelita 
egyház, valamint az Educatio Kht. 

képviselői, az intézet vezetői, illetve fogvatartottjai, továb-
bá a BVOP képviseletében Benedek Ede bv. alezredes.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben az Országgyűlési 
Biztos Hivatalának munkatársai dr. Szabó Máté, az állam-
polgári jogok országgyűlési biztosa vezetésével, valamint 
a BVOP, az IMEI, a Budapesti Fegyház és Börtön, a Fővárosi 
Bv. Intézet, a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, továbbá a  
Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Hajdú-Bihar Megyei Bv. 
Intézet munkatársai dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, országos parancsnok vezetésével közös szakmai 
találkozón vettek részt. A program során dr. Kökényesi 
Antal köszöntőjét követően dr. Szabó Máté osztotta meg 
tapasztalatait a jelenlévőkkel a bv. intézetekben tett om-
budsmani vizsgálatokkal kapcsolatosan, ezt követően a 
résztvevők megtekintették a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtönt és a Börtönmúzeumot. 

Szeptember 21–23.
Az Aradi Bv. Intézet, az aradi Sabin Dragoi Művészeti Líce-
um, a Veronai Bv. Intézet és a Radečei Javító-nevelő Intézet 
szakemberei projekttalálkozón vettek részt a Szegedi Fegy- 

ház és Börtönben. A rendezvényre a Grundtvig pályázati 
projekt keretében került sor. A résztvevők tájékoztatást 
kaptak a pályázat eddigi megvalósulásáról, az intézet 
működéséről, megtekintették a fogvatartotti körleteket, 
valamint a Nagyfa-Alföld Kft. fogvatartotti munkaterü-
leteit. Ezt követően részt vettek a fogvatartottak által be-
mutatott kulturális és művészetterápiás programokon. 
A projekttalálkozó utolsó napján a SZTE József Attila Ta-
nulmányi és Informatikai Központjában megrendezett, a 
fogvatartottak alkotásaiból összeállított képzőművészeti 
kiállítást Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs 
helyettese nyitotta meg.

Szeptember 23.
Szakmai célú látogatáson vett részt a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézetében az Amerikai Egyesült Államok Texas ál-
lamának 20 fős delegációja, amelynek tagjai az igazság-
szolgáltatásban dolgozó szakemberek voltak. 

Szeptember 25.
Gránitz Miklós fotóművész – a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön kápolnájának felújítását bemutató – kiállítása nyílt 
meg Balassagyarmaton, a Madách Imre Városi Könyvtár 
aulájában. A kiállítást Csach Gábor művészettörténész, Ba-
lassagyarmat alpolgármestere nyitotta meg. 

Szeptember 26-29. 
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben tett szakmai látogatást 
a bajorországi Bernaui Bv. Intézet 5 fős delegációja, Chris-
tian Engert intézetparancsnok vezetésével. A látogatás 
ideje alatt a bajor szakemberek megtekintették a veszpré-
mi várban található régi és a jelenlegi, 2003-ban átadott 
bv. intézetet, valamint megismerkedtek a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönnel is.

Szeptember 27-28.
A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben és a Baranya Megyei 
Bv. Intézetben 14 fős, romániai büntetés-végrehajtási és 
javítóintézeti szakemberekből álló csoport tett szakmai 
célú intézetlátogatást. A delegáció magyarországi tartóz-
kodása során a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetét is felke-
reste.

Szeptember 28-30.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben, valamint a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézetben tett szakmai célú intézetlátogatást 
a lengyel büntetés-végrehajtás – a Rzeszowiei, Przemysli 
és Lupkowi Bv. intézetekből érkezett – 8 fős delegációja.

Október 1.
Catherine Ashton, az Európai Unió külügyi és biztonság-
politikai főképviselőjének javaslatára az EU Politikai és Biz-
tonsági Bizottsága elfogadta azt a határozatot, hogy az 
iraki rendvédelmi és igazságszolgáltatási képességek fej-
lesztését elősegítő EU válságkezelési misszió (EUJUST LEX-
IRAQ) vezetését 2011. október 1-jétől dr. Huszár László bv. 
dandártábornok vegye át. Hazánk első alkalommal jelölt 
EU válságkezelési misszió élére vezetőt, a magyar szakem-
ber kinevezése szakmai és külpolitikai szempontból egy-
aránt nagy sikernek tekinthető.
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Szeptember 11.
Az idei évben a Magyar Dal Fővárosa címet Nyíregyháza 
nyerte el, amelynek során 13 helyszínen több mint 100 
együttes, ének- és zenekar szerepelt. A nagyszabású ren-
dezvénybe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet 
is bekapcsolódott: Európában egyedülálló módon a bv. 
intézet udvarán felállított rockszínpadon egymást váltot-
ták az együttesek. A különleges hangulatú helyszínen a 
fogvatartottakén kívül, az ügyvédek, a bírók, a fegyőrök és 
a rendőrök zenekarai is felléptek. A koncertek a színpad 
felőli zárkákból láthatók voltak, illetve a belső zártláncú 
televízió hálózaton keresztül élőben minden fogvatartott 
nézhette, hallhatta azokat.

Szeptember 14. 
Spányi Antal megyéspüspök öku-
menikus szertartás keretében 
szentelte fel a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet székesfehér-
vári objektumának Szent Kereszt 
kápolnáját. A börtönkápolnát a 
közel 110 éves épület volt számí-
tástechnika terméből alakították 
ki, a kápolna teljes faberendezését 
a fogvatartottak készítették. Az ün-
nepségen részt vettek a reformá-
tus, az evangélikus, az izraelita 
egyház, valamint az Educatio Kht. 

képviselői, az intézet vezetői, illetve fogvatartottjai, továb-
bá a BVOP képviseletében Benedek Ede bv. alezredes.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben az Országgyűlési 
Biztos Hivatalának munkatársai dr. Szabó Máté, az állam-
polgári jogok országgyűlési biztosa vezetésével, valamint 
a BVOP, az IMEI, a Budapesti Fegyház és Börtön, a Fővárosi 
Bv. Intézet, a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, továbbá a  
Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Hajdú-Bihar Megyei Bv. 
Intézet munkatársai dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, országos parancsnok vezetésével közös szakmai 
találkozón vettek részt. A program során dr. Kökényesi 
Antal köszöntőjét követően dr. Szabó Máté osztotta meg 
tapasztalatait a jelenlévőkkel a bv. intézetekben tett om-
budsmani vizsgálatokkal kapcsolatosan, ezt követően a 
résztvevők megtekintették a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtönt és a Börtönmúzeumot. 

Szeptember 21–23.
Az Aradi Bv. Intézet, az aradi Sabin Dragoi Művészeti Líce-
um, a Veronai Bv. Intézet és a Radečei Javító-nevelő Intézet 
szakemberei projekttalálkozón vettek részt a Szegedi Fegy- 

ház és Börtönben. A rendezvényre a Grundtvig pályázati 
projekt keretében került sor. A résztvevők tájékoztatást 
kaptak a pályázat eddigi megvalósulásáról, az intézet 
működéséről, megtekintették a fogvatartotti körleteket, 
valamint a Nagyfa-Alföld Kft. fogvatartotti munkaterü-
leteit. Ezt követően részt vettek a fogvatartottak által be-
mutatott kulturális és művészetterápiás programokon. 
A projekttalálkozó utolsó napján a SZTE József Attila Ta-
nulmányi és Informatikai Központjában megrendezett, a 
fogvatartottak alkotásaiból összeállított képzőművészeti 
kiállítást Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs 
helyettese nyitotta meg.

Szeptember 23.
Szakmai célú látogatáson vett részt a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézetében az Amerikai Egyesült Államok Texas ál-
lamának 20 fős delegációja, amelynek tagjai az igazság-
szolgáltatásban dolgozó szakemberek voltak. 

Szeptember 25.
Gránitz Miklós fotóművész – a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön kápolnájának felújítását bemutató – kiállítása nyílt 
meg Balassagyarmaton, a Madách Imre Városi Könyvtár 
aulájában. A kiállítást Csach Gábor művészettörténész, Ba-
lassagyarmat alpolgármestere nyitotta meg. 

Szeptember 26-29. 
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben tett szakmai látogatást 
a bajorországi Bernaui Bv. Intézet 5 fős delegációja, Chris-
tian Engert intézetparancsnok vezetésével. A látogatás 
ideje alatt a bajor szakemberek megtekintették a veszpré-
mi várban található régi és a jelenlegi, 2003-ban átadott 
bv. intézetet, valamint megismerkedtek a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönnel is.

Szeptember 27-28.
A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben és a Baranya Megyei 
Bv. Intézetben 14 fős, romániai büntetés-végrehajtási és 
javítóintézeti szakemberekből álló csoport tett szakmai 
célú intézetlátogatást. A delegáció magyarországi tartóz-
kodása során a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetét is felke-
reste.

Szeptember 28-30.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben, valamint a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézetben tett szakmai célú intézetlátogatást 
a lengyel büntetés-végrehajtás – a Rzeszowiei, Przemysli 
és Lupkowi Bv. intézetekből érkezett – 8 fős delegációja.

Október 1.
Catherine Ashton, az Európai Unió külügyi és biztonság-
politikai főképviselőjének javaslatára az EU Politikai és Biz-
tonsági Bizottsága elfogadta azt a határozatot, hogy az 
iraki rendvédelmi és igazságszolgáltatási képességek fej-
lesztését elősegítő EU válságkezelési misszió (EUJUST LEX-
IRAQ) vezetését 2011. október 1-jétől dr. Huszár László bv. 
dandártábornok vegye át. Hazánk első alkalommal jelölt 
EU válságkezelési misszió élére vezetőt, a magyar szakem-
ber kinevezése szakmai és külpolitikai szempontból egy-
aránt nagy sikernek tekinthető.
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Október 12.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön adott otthont a kato-
likus börtönlelkészi szolgálat továbbképzésének. Az in-
tézet felújított kápolnájában bemutatott közös szentmisét 
követően a rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
nyitotta meg,  majd az intézet parancsnoka, Biczó László 
bv. dandártábornok beszélt az intézet és a Magyar Pálos 
Rend kapcsolatról. A továbbképzés során Takács Péter, 
az intézet lelkésze számolt be a Nemzetközi Katolikus 
Börtönpasztorációs Bizottság XIII. Világkongresszusáról, 
amelyen ő képviselte hazánkat.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben Kányádi Sán-
dor Kossuth-díjas erdélyi magyar költő tartott rendhagyó 
irodalomórát az intézet kápolnájában a fogvatartottaknak, 
valamint az intézettel együttműködő iskolák tanulói  
részére. 

Október 14.
A Békéscsaba melletti fürjesi laktanyában rendezte meg 
a tizedik, jubileumi haditornát a Magyar Tartalékosok 
Szövetségének Békés megyei szervezete. Az alapvetően 
a diákok számára megtartott, különféle vetélkedőkkel 
színesített rendezvényen a Békés Megyei Bv. Intézet is 
képviseltette magát, bemutatva az intézet gépjárműveit, 
eszközeit és felszereléseit. 

Október 17.
Vajna Károly születésének 160. évfordulója alkalmából 
emlékülést szervezett a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Múzeumi Szervezetének Kiskun Múzeuma és a Bács-
Kiskun Megyei Főügyészség Kiskunfélegyházán, a Kiskun 
Múzeumban. A tanácskozást Nyitrai András, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, előadást tartott  
– többek között – dr. Nánási László PhD, Bács-Kiskun 
megyei főügyész, dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az 
ELTE rektora, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy, a 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai 
és koordinációs helyettese. A rendezvény keretében került 
sor a Kiskun Múzeum Vajna Károly-emlékszobájának 
felavatására.

Október 21.
Elismeréseket adtak át nemzeti ünnepünk, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 55., valamint a Magyar Köz-
társaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából a Bel-
ügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán. A Magyar Köztársaság belügyminisztere 
az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából eredményes 
szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta 
Sipos Edit bv. alezredesnek, a BVOP osztályvezetőjének, 
valamint ezredessé léptette elő Hirják András Péter bv. 
alezredest, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezető igazgatóját.

Október 25-27. 
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
meghívására a Cseh Köztársaság 3 fős szakmai delegációja 
tartózkodott hazánkban. A vendégeket Dömény Sándor 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fog-

vatartási helyettese fogadta. A delegáció megismerkedett 
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet működésével, a 
biztonsági tevékenységgel, a fogvatartottak szállításának 
rendjével, valamint megtekintette a Fővárosi Bv. Intézet, 
illetve a Budapesti Fegyház és Börtön objektumait.

November 1.
Katonai tiszteletadással újraszentelték a sátoraljaújhe-
lyi Hősök Temetőjének 120 katonai sírját. A sírok felújí-
tását a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fogvatartottjai 
végezték, a munkálatokat a HM Társadalmi Kapcsolatok és 
Hadisírgondozó Hivatal pályázata tette lehetővé, amelyen 
sikerrel szerepelt a Zemplén Térségi Katasztrófa- és Polgári 
Védelmi Szövetség és az Eötvös József Börtönügyi Egyesü-
let. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, Orosz Zoltán altábornagy, a 
Honvéd Vezérkar főnökének helyettese és Szamosvölgyi 
Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. 

November 4. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata állí-
tott emléket az 1956-os forradalom áldozatainak egy em-
léktábla formájában a Budapesti Fegyház és Börtön bástya-
falán. A felavatási ünnepségen a kerület vezetőségén kívül 
a rendvédelmi szervek vezetői és a helyi lakosság is lerótta 
tiszteletét az emléktábla, majd a Kisfogház Emlékhely ud-
varán a mártírok fala előtt.

November 9.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségnapot tar-
tottak, amelynek során önkéntes véradáson, vérnyomás- 
és vércukormérésen, továbbá egészségügyi előadásokon 
vehettek részt az intézet személyi állományának tagjai.

November 23.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett 
emléktáblánál megemlékező ünnepséget tartott a Volt  
Magyar Katonák Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 
és a Vitézi Rend a nemzeti ellenállás 1944. november  
22-én elfogott és kivégzett vezetőinek emlékére. A ren-
dezvényen részt vett dr. Takács Tibor r. ezredes, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság vezetője.

December 6.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, az árva gyermekek 
gondozását végző Dévai Szent Ferenc Alapítvány létre-
hozója vette át a Szegedi Fegyház és Börtönben az elí-
téltek által gyűjtött élelmiszeradományt, majd előadást 
tartott az intézet fogvatartottjai számára.

Dr. Orosz Atanáz püspök exarcha a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Bv. Intézet szirmabesenyői telephelyén tett 
látogatást. Az intézetben elhelyezett fiatalkorú fogva-
tartottak verses-zenés műsorral és ajándékkal fogadták 
a görög-katolikus egyházi méltóságot, aki Szent Miklós 
életéről beszélt, majd megajándékozta az intézetben el-
helyezett valamennyi fogvatartottat.
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Október 12.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön adott otthont a kato-
likus börtönlelkészi szolgálat továbbképzésének. Az in-
tézet felújított kápolnájában bemutatott közös szentmisét 
követően a rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
nyitotta meg,  majd az intézet parancsnoka, Biczó László 
bv. dandártábornok beszélt az intézet és a Magyar Pálos 
Rend kapcsolatról. A továbbképzés során Takács Péter, 
az intézet lelkésze számolt be a Nemzetközi Katolikus 
Börtönpasztorációs Bizottság XIII. Világkongresszusáról, 
amelyen ő képviselte hazánkat.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben Kányádi Sán-
dor Kossuth-díjas erdélyi magyar költő tartott rendhagyó 
irodalomórát az intézet kápolnájában a fogvatartottaknak, 
valamint az intézettel együttműködő iskolák tanulói  
részére. 

Október 14.
A Békéscsaba melletti fürjesi laktanyában rendezte meg 
a tizedik, jubileumi haditornát a Magyar Tartalékosok 
Szövetségének Békés megyei szervezete. Az alapvetően 
a diákok számára megtartott, különféle vetélkedőkkel 
színesített rendezvényen a Békés Megyei Bv. Intézet is 
képviseltette magát, bemutatva az intézet gépjárműveit, 
eszközeit és felszereléseit. 

Október 17.
Vajna Károly születésének 160. évfordulója alkalmából 
emlékülést szervezett a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Múzeumi Szervezetének Kiskun Múzeuma és a Bács-
Kiskun Megyei Főügyészség Kiskunfélegyházán, a Kiskun 
Múzeumban. A tanácskozást Nyitrai András, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, előadást tartott  
– többek között – dr. Nánási László PhD, Bács-Kiskun 
megyei főügyész, dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az 
ELTE rektora, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy, a 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai 
és koordinációs helyettese. A rendezvény keretében került 
sor a Kiskun Múzeum Vajna Károly-emlékszobájának 
felavatására.

Október 21.
Elismeréseket adtak át nemzeti ünnepünk, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 55., valamint a Magyar Köz-
társaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából a Bel-
ügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán. A Magyar Köztársaság belügyminisztere 
az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából eredményes 
szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta 
Sipos Edit bv. alezredesnek, a BVOP osztályvezetőjének, 
valamint ezredessé léptette elő Hirják András Péter bv. 
alezredest, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezető igazgatóját.

Október 25-27. 
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
meghívására a Cseh Köztársaság 3 fős szakmai delegációja 
tartózkodott hazánkban. A vendégeket Dömény Sándor 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fog-

vatartási helyettese fogadta. A delegáció megismerkedett 
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet működésével, a 
biztonsági tevékenységgel, a fogvatartottak szállításának 
rendjével, valamint megtekintette a Fővárosi Bv. Intézet, 
illetve a Budapesti Fegyház és Börtön objektumait.

November 1.
Katonai tiszteletadással újraszentelték a sátoraljaújhe-
lyi Hősök Temetőjének 120 katonai sírját. A sírok felújí-
tását a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fogvatartottjai 
végezték, a munkálatokat a HM Társadalmi Kapcsolatok és 
Hadisírgondozó Hivatal pályázata tette lehetővé, amelyen 
sikerrel szerepelt a Zemplén Térségi Katasztrófa- és Polgári 
Védelmi Szövetség és az Eötvös József Börtönügyi Egyesü-
let. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, Orosz Zoltán altábornagy, a 
Honvéd Vezérkar főnökének helyettese és Szamosvölgyi 
Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. 

November 4. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata állí-
tott emléket az 1956-os forradalom áldozatainak egy em-
léktábla formájában a Budapesti Fegyház és Börtön bástya-
falán. A felavatási ünnepségen a kerület vezetőségén kívül 
a rendvédelmi szervek vezetői és a helyi lakosság is lerótta 
tiszteletét az emléktábla, majd a Kisfogház Emlékhely ud-
varán a mártírok fala előtt.

November 9.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségnapot tar-
tottak, amelynek során önkéntes véradáson, vérnyomás- 
és vércukormérésen, továbbá egészségügyi előadásokon 
vehettek részt az intézet személyi állományának tagjai.

November 23.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett 
emléktáblánál megemlékező ünnepséget tartott a Volt  
Magyar Katonák Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 
és a Vitézi Rend a nemzeti ellenállás 1944. november  
22-én elfogott és kivégzett vezetőinek emlékére. A ren-
dezvényen részt vett dr. Takács Tibor r. ezredes, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság vezetője.

December 6.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, az árva gyermekek 
gondozását végző Dévai Szent Ferenc Alapítvány létre-
hozója vette át a Szegedi Fegyház és Börtönben az elí-
téltek által gyűjtött élelmiszeradományt, majd előadást 
tartott az intézet fogvatartottjai számára.

Dr. Orosz Atanáz püspök exarcha a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Bv. Intézet szirmabesenyői telephelyén tett 
látogatást. Az intézetben elhelyezett fiatalkorú fogva-
tartottak verses-zenés műsorral és ajándékkal fogadták 
a görög-katolikus egyházi méltóságot, aki Szent Miklós 
életéről beszélt, majd megajándékozta az intézetben el-
helyezett valamennyi fogvatartottat.
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December 8.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere életútja elismeré-
séül 2011. december 31-ei hatállyal nyugállományba he-
lyezte dr. Kökényesi Antal bv. altábornagyot, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokát. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter a rendvédelem területén végzett több 
évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége és nyugál-
lományba vonulása alkalmából a Köz Szolgálatáért Ér-
demjel arany fokozatát adományozta dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagynak. A belügyminiszter Csóti András bv. 
vezérőrnagyot bízta meg a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoki feladatainak ellátásával.

Dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végre-
hajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló 
Osztályának vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára az MTA 
doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitájára 
került sor az MTA Felolvasótermében. A „Bűnelkövetők 
jogkorlátozása jogállamban” című értekezés opponensei 
dr. Finszter Géza, dr. Tóth Mihály, az MTA doktorai és dr. 
Fehér Lenke Irén, az állam- és jogtudomány kandidátusa 
voltak. A jelölt sikeresen védte meg értekezését, dr. Vókó 
Györgyöt a bíráló bizottság az MTA doktora cím elnyeré-
sére javasolta.

December 9.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai saját 
kezdeményezésükre gyűjtöttek adományt Szilágyi Dorina 
szívbeteg kislány kezelésére, gyógyítására. A fogvatartot-
tak egy újságcikk hatására döntöttek úgy, hogy segítenek 
a családnak, és keresményükből, valamint letéti pénzükből 
közel negyedmillió forintot utaltak át az édesapa szám-
lájára.

December 15.
A Váci Fegyház és Börtönben a Misztrál együttes és az in-
tézet gyógyító-nevelő csoportjának irodalmi köre közös 
adventi műsorát adta elő a fogvatartottak számára. 

December 16.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai 
Dunaújvárosban, az ESZI Idősek Otthonában zenés kará-
csonyi műsort adtak elő. Az elítéltek énekekkel és versek-
kel teremtettek ünnepi hangulatot, amellyel megörven-
deztették az intézmény lakóit.

December 19.
Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ün-
nepi szentmisét celebrált a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, 
Tökölön. A szentmisét követően a fiatalkorú fogvatartot-
tak betlehemes pásztorjátékot mutattak be. Az esemé- 
nyen részt vett Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok és dr. Vass Lucia, Tököl Város alpolgármestere. 

December 20.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet fogvatartott-
jai „Fogvatartottak a gyermekekért” című, a TEtt-program 
által támogatott műsorukat adták elő a szolnoki Sipos Or-
bán Szakiskola és Kollégiumban. A rendezvényen részt vett 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancs- 
nok biztonsági és fogvatartási helyettese, továbbá Szalay 
Ferenc, Szolnok Város polgármestere.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai negyedik 
alkalommal örvendeztették meg karácsonyi műsorukkal, 
egy betlehemes játékkal az ipolytölgyesi Szent Erzsébet 
Szeretetotthon lakóit. 

A Somogy Megyei Bv. Intézetben a fogvatartottak 2011-
ben is csatakoztak a Magyar Vöröskereszt karácsonyi 
gyűjtési akciójához, a fogvatartottak által összegyűjtött 
tartós élelmiszereket ünnepélyes keretek között adták át 
a Kaposvári Mikulásgyár képviselője részére. 

December 21.
A Váci Fegyház és Börtön kápolnájában dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök celebrált karácsonyi szentmisét az intézet 
fogvatartottjai és a meghívott vendégek számára.

A Szegedi Fegyház és Börtönben Soltész Miklós, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára köszönetet mondott az azoknak elí-
télteknek, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy a tartósan 
beteg gyermekek ápolása korszerű módon, ágyemelő 

motoros ágy segítségével valósulhasson meg. A ren-
dezvényt jelenlétével megtisztelte dr. Kiss-Rigó László, 
szeged-csanádi megyéspüspök, valamint Magyar Anna, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. 

A Terrorelhárítási Központ tartott gyakorlatot a Bv. Szer-
vezet Oktatási Központjában. A gyakorlat célja az volt, 
hogy a műveleti egységek valós környezetben, az éles 
szituációhoz hasonló helyzetben mérjék le tudásukat, 
teszteljék taktikai felkészültségüket.

December 22.
A Kalocsai Fegyház és Börtön Szent Kereszt Kápolnája 
felszentelésének 10. évfordulója alkalmából ünnepi szent-
misét mutatott be dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek. A szentmisén részt vett dr. Tóth László, a Bel-
ügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes ál-
lamtitkára és Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás mb. országos parancsnoka. 

December 23.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben működő, fogva-
tartottból álló mesekör tagjai – a Feldmár Intézet munka-
társainak közreműködésével – bemutatták szeretteiknek 
a „Király vagy halál?” című mesét a családi beszélő során.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet személyi állományának 
gyermekei közösen élvezhették a Köldökzsinór báb-
együttes karácsonyi műsorát. Az előadás végén az intézet 
lelkészétől ajándékcsomagot kaptak a kicsik.

December 24.
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere látogatott el a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetbe, ahol ajándékcso-
magok kíséretében köszönte meg a szolgálatot teljesítő 
állománynak a szentestén sem szünetelő munkáját és 
folytonos figyelmét.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnájában a 
fogvatartottak részére éjféli szentmisét mutatott be dr. 
Székely János esztergom-budapesti segédpüspök. A már 
második alkalommal megrendezett éjféli szentmise előtt 
a fogvatartottak színjátszó köre pásztorjátékot adott elő.

December 25.
A Budapesti Fegyház és Börtön kápolnájában dr. Bíró 
László római katolikus püspök celebrálta a karácsonyi 
szentmisét.

December 28.
Balassagyarmati Fegyház és Börtön elítéltjei közel 100 ezer 
forint készpénzt és 28 cipősdoboznyi konzervet gyűjtöttek 
össze a szátoki Margaréta Gyermekotthon lakói számára. 
Az adományokat a fogvatartotti színjátszó kör zenés-ver-
ses előadása kíséretében az intézet kápolnájában adták át 
a gyermekotthont képviselő gyermekek részére. 
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Foreword
Dear Reader,

I am giving you the latest edition of our organization’s 
yearbook in the hopes that, like in previous years, you will 
be able to get an overall picture of our activities from last 
year. Please take a look at what we accomplished in vari-
ous fields over the year.

In 2011 we faced several challenges. Only to mention the 
most important one: the number of prisoners increased 
significantly. I am proud to report that we managed to 
maintain our high professional standards in our primary 
task: providing safe incarceration and promoting suc-
cessful social integration. There were no major incidents 
in Hungarian prisons last year, which is largely due to 
the professional excellence, dedication and expert legal 
knowledge of our employees.

As you may know, from 2010 prison administration again 
belongs to the Ministry of Interior, which had a positive 
impact on our activities in 2011. The Government and the 
Ministry set new goals and objectives , which will provide 
new foundations for our organization, help us become a 
more modern prison service and meet the requirements 
expressed in various European standards. A strong expec-
tation for the full employment of the prisoners manifested 
itself on the Government’s behalf, which should also con-
tribute to the creation of an internal supply network for 
our institutions.

The fact that prison enterprises were given special prior-
ity in the supply of all organizations under the Ministry of 
the Interior and some other governmental organizations 
brought a yet unprecedented increase in the number of 
employed prisoners.

In addition to employment, prisoner education is anoth-
er expectation often identified as a prerequisite for the 
success of the social reintegration of criminal offenders. 
Churches and NGOs played an integral role in our success 
in raising funds and organizingour programs. Besides, our 
cooperation with sister organizations, law enforcement 
agencies and local and central government bodies im-
proved as well.

Finally, I would like to thank all of our partners and sup-
porters for their contributions and express my honor to 
our staff for their extraordinary dedication and responsi-
ble commitment to their service in 2011. Recognizing this 
remarkable work I request all of my colleagues to contin-
ue upholding and developping these high standards and 
helpful attitude in their fields of expertise in order to reach 
our common objectivesin the years to come.

Budapest, March 1, 2012

Major General András Csóti
 Senior Prison Advisor

Acting Director General

2011

In 2011 the Hungarian Prison Service kept up its high pro-
fessional standards while managing the continued pres-
sure of increasing prison population. Our expert staff en-
sured legal compliance and safe incarceration in all of our 
institutions.

There were some changes in management during the 
year, the most important of which was the retirement of 
former Director General Lt Gen Antal Kökényesi, dr. His 
successor, Maj Gen András Csóti, former Deputy for strate-
gy and coordination entered office at the end of the year. 
Seven prison governors also retired; their successors were 
selected and reassigned from within the organization.

In addition to the usual internal audits, several organiza-
tions conducted investigations in Hungarian prisons, in-
cluding prosecutors’ offices, the Ministry of Interior, the 
Commissioner for Fundamental Rights, the National Tax 
and Customs Administration, the National Public Health 
and Medical Officer Service, and the Hungarian Helsinki 
Committee. The investigations did not uncover serious 
malpractice but several recommendations were made to 
improve the quality of offender management.
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Headcount

This year, in order to grant more freedom to our institu-
tions and to make our recruitment efforts more efficient, 
prison governors were given the right to manage their 
own headcount within the constraints of their respective 
budgets. In order to meet the challenge of the sharp in-
crease in prison population, the Minister of Interior au-
thorized 80 new staff. At the begin-
ning of the year the age limit for 
officers entering service increased 
to 37 years alleviating the recruit-
ment of new staff but a new, stricter 
security clearance requirement was 
introduced to protect the integrity 
and professionalism of the service 
as well.

Training

The Prison Administration continues to offer professional 
development for a lifelong career. The organization offers 
professional prison service training courses at interme-
diate and advanced levels, encourages workers to study 
for higher degrees, and offers specialized training courses 
such as critical incident negotiation.

Prison service staff Reward

The professional work of the staff has also been acknow-
ledged on the highest levels. Several prison service officers 
were awarded by the President of the Republic of Hun-
gary and the interior minister for their dedication and hard 
work. Many officers were promoted in rank as an honor 
for the excellent service even two of them were promoted 
to the rank of brigadier general as well.

During his retirement ceremony Lt. Gen. Antal Kökényesi 
dr., the Director General of our organization for the ac-
knowledgement of his service was awarded the Public 
Service Golden Medal by the Minister of Interior.

         Fegyelmi és Büntetőeljárások számának alakulása

disciplinary proceedings total
sanctions
criminal proceedings total

final verdicts

2009 2010 2011
809 920 839
472 529 433

1041 1592 1740
136 105 109

disciplinary proceedings total sanctions criminal proceedings total final verdicts

109

1740

433

839

105

1592

529

920

136

1041

472

809

Staff discipline  

2009 2010 2011

Discipline

This year’s discipline statistics are similar to those of pre-
vious years. The increase in the number of registered 
criminal cases is due to the large number of suspended 
investigations. More than a quarter of the closed cases are 
violations of legal incarceration (abuse of authority, bri-
bery, abuse during official procedure, illegal incarceration, 
crimes against freedom), which is a high increase from 
the 7.7% last year. In order to improve staff discipline the 
investigators, courts and the National Protective Service 
organized several training courses for staff throughout the 
year.
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This year’s discipline statistics are similar to those of pre-
vious years. The increase in the number of registered 
criminal cases is due to the large number of suspended 
investigations. More than a quarter of the closed cases are 
violations of legal incarceration (abuse of authority, bri-
bery, abuse during official procedure, illegal incarceration, 
crimes against freedom), which is a high increase from 
the 7.7% last year. In order to improve staff discipline the 
investigators, courts and the National Protective Service 
organized several training courses for staff throughout the 
year.
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International relations

International relations are crucial to the image of our or-
ganization. Cooperation and collaboration with interna-
tional organizations contributes to the smooth adoption 
of international standards and principles in prison services 
in Europe. They also help us meet our obligations under 
international agreements; therefore we must concentrate 
on building and strengthening these relationships.

In 2011 two high-level meetings were organized with di-
rector generals of the Russian and Croatian prison ser-
vices. We actively participated in the work of several in-
ternational organizations, and took part in international 
meetings (MECR, EUROPRIS, and the annual meeting of 
prison service directors of Europe) to share best practi-
ces, discuss the future of prison systems, and follow legal 
changes and standardization process in Europe.

Our institutions also pursue their own international agen-
da, which is a significant assistance in raising professional 
standards on the level of prison facilities. Our primary in-
tention is to participate in various international projects 
which do not only help raise external funds but also con-
tribute to the building and utilization of knowledge bases 
and give international experience to our employees.

Safety in custody

In general the key indicators of the security element were 
satisfying and fulfilled the requirement of the safe and se-
cure incarceration.

Despite the high increase in prison population, violence 
among prisoners decreased during the year, while assault 
on prison officers remained virtually the same in number. 
The most serious offense took place on January 1, when a 
prisoner died of abuse from fellow prisoners. The gover-
nor of the institution raised criminal charges against those 
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Prison capacities, population

The Government had introduced various reforms and 
changes in criminal justice in order to improve public 
safety and reinforce the justice system, which started to 
show their effect on the prison system in 2011. The maxi-
mum length of pre-trial detention decreased for less se-
rious crimes and increased for more serious ones; court 
proceedings sped up, and as a result, the proportion of re-
mand prisoners decreased while that of convicted prison-
ers increased. Another newly introduced rule is the three 
strikes law, which will affect prisoner numbers in the long 
term. The increase in prison population again exceeded 
the rate of capacity expansion, therefore overcrowding in-
tensified. In order to ease some of the pressure, prisoners 
are now routinely moved from more crowded institutions 
to less crowded ones. Besides levelling the huge number 
of prison population several steps have been taken to-
wards capacity building which resulted in two new facili-
ties with 269 additional spaces.

involved and a committee drafted a set of immediate pre-
ventive measures and regulations which were introduced 
in every institution in the country later during the year.

The cooperation between the prison service and other law 
enforcement agencies became more coordinated sup-
ported by the joint exercises which resulted in a smoother 
and more efficient collaboration as well.
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Prisoner education

The successful social integration of former prisoners de-
pends, among other things, on the level of formal educa-
tion they mastered, as this influences their employment 
options significantly. Average education levels are lower 
among prisoners than in the general population:

Prisoners are offered either short- or long-term training 
options depending on the length of the sentence they 
serve. Due to the wide availability of education in prisons 
an increasing number of prisoners are now interested in 
attending secondary school. In 2011 a total of 18 organiza-
tions offered various trainings at 21 sites of 16 institutions.

Prisoner healthcare

Prisoner health indicators are similar to the general popu-
lation average. In 2011 there were more than 300 thou-
sand registered outpatient care encounters in the prison 
healthcare system. Besides the average flu outbreak at the 
beginning of the year there were no epidemics or other 
unusual health-related events. The prison medical service 
faces increasing pressure as prisoner numbers are increas-
ing and regulations related to the use of pharmaceuticals 
keep changing.

Drug prevention and treatment facilities continued to 
operate in selected prisons; as part of this activity drug 
awareness programs are offered, with the help of non-
profit organizations.

Financial management

In 2011 the Prison Service had access to limited funds due 
to the continuing crisis of the Euro zone and its impact 
on the Hungarian national budget. At the same time, the 
organization received financing through various EU funds 
for investments, the results of which are already showing, 
for example in energy efficiency.

Our budget for 2011 was HUF 43,728.1 million, of which 
41,012.5 million (93.8%) came from the central budget 
and 2,715.6 million from own income.

There were renovations and investments at seven institu-
tions during the year totaling HUF 213.91 million in value. 
Some institutions used their own budgets to make invest-
ments and spent HUF 83.5 million on renovations.

The Prison Service uses 411 service vehicles, of which 323 
are own property, 65 are rented and 23 are operated un-
der a PPP scheme. The average age of the vehicles is 8 
years; the average age of institutions’ own vehicles is 9.5 
years.

Prison enterprises

The Government appointed Prison Service Headquarters 
to manage the activities of the Central Procurement Office 
responsible for filling material procurement orders from 
public institutions. The services and products subject to 
these regulations must come from prison enterprises. As 
a result of this development and other structural develop-
ments already underway, the profitability of prison enter-
prises increased significantly.

In 2011 a total of 3426 prisoners worked for the enter-
prises, which is a 10.3% increase over the previous year. 
The consolidated profit of prison enterprises is expected 
to reach HUF 648.7 million (industry 306.1 million, agricul-
ture 342.5 million).
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Projects

Our institutions have increased their fundraising activity 
by applying for more tender money this year. A total of 
81 tender applications were submitted, 14 of which were 
successful, 25 are under evaluation, and 42 were rejected. 
28 projects had been submitted earlier and were granted 
support in 2011. A total of 50 projects have started of HUF 
1,697.2 million in value, and thus the total value of tender 
projects underway reached HUF 3,900 million.

The project aiming at improving the organization’s IT sys-
tem (EKOP) continued, as well as the energy efficiency 
project aiming at increasing the use of renewable ener-
gy sources (KEOP). 18 institutions developed 12 projects 
for the training and education of prisoners on probation, 
which will receive funding under the Social Renewal Ope-
rational program (TÁMOP). This program continues with 
a skills training module and a best practice development 
stage; our institutions are prepared to participate in both 
of these. The project will finish on July 30, 2012, and of its 
total budget of HUF 1,988.7 million the prison service will 
be able to utilize 461 million.
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Capacity expansion, renovations

Due to our ongoing capacity expansion programme, the 
total capacity of Hungarian prisons increased by 269, 2.2% 
(from 12335 to 12604) in 2011. The renovation of Unit II of 
Budapest Remand Prison involved an investment excee-
ding HUF 100 million; the facility was officially opened on 
June 1, adding 237 places to our total capacity.

On June 15 Pálhalma National Prison finished the con-
struction of a biological wastewater treatment plant in 
Sándorháza. The total value of the investment exceeded 
HUF 60 million; some of the construction work was done 
by prisoners.

Renovations on the building of Prison Service Training and 
Conference Center were finished on September 12. The 
project used EU and national funds to improve energy ef-
ficiency.

Another construction project aimed at the improvement 
of energy efficiency was finished at the Székesfehérvár 
unit of Közép-dunántúli National Prison on December 2. 

The 110-year-old building received new doors and win-
dows, central heating units and water heaters, and its 
laundry, which employs prisoners and serves local institu-
tions, was also renovated in the 65-million-HUF project, 
part of which was financed from EU funds.

Major events in 2011 Prison Service Mastery 
Championship

The first round of our professional excellence rally called 
Prison Service Mastery Championship took place on July 
29. Teams of six from 30 institutions entered the first 
round, six of which were selected for the finals on Sep-
tember 1. Tasks included questionnaires, on-call readiness 
drills, weapon handling and maintenance, and questions 
about handling disabled prisoners, checking prison cells 
and receiving new inmates after official hours. This year 
the cup went to Szeged Strict and Medium Regime Prison. 
The winning team consisted of Capt. János Kurusa (team 
leader), Capt. Miklós Deli, Lt. Mariann Nagy, Lt. Zoltán 
Légrády, WO. Mihály Szalma, and WO. László Pigniczki.

Prison Service Day

The day of St Adrian, patron of prison guards, is official 
Prison Service Day. Penitentiaries, prison institutions 
and prison enterprises organized family events for staff 
around the country; thousands participated. The Prison 
Service Day all-staff meeting was held on September 6 
at 125-year-old Sopronkőhida Strict and Medium Regime 
Prison. After the official address of Mr. Károly Kontrát dr, 
State Secretary of the Ministry of Interior, the Director 
General, Lt. Gen Antal Kökényesi dr, presented awards to 
staff members for excellence in their fields.
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Anniversaries at our institutions

Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison was 125 
years old in 2011. The building had been designed by Gyu-
la Wagner and officially opened on November 1, 1886. It 
was a very modern building at the time, with electricity, 
central heating and ventilation in every room, and a total 
of 686 prison cells.

The Győr prison building had was also been designed by 
Gyula Wagner and opened for business in 1886. The 125-
year celebration of Moson-Sopron County Remand Prison 
was held on November 30, 2011.

Prisoner employment

In a press conference held at Kalocsa Strict and Medium 
Regime Prison Minister of the Interior Sándor Pintér dr, 
and Director General Lt. Gen. Antal Kökényesi dr, pre-
sented the new model of law enforcement combat uni-
form manufactured by the institution. In response to the 
request of the government to increase prisoner employ-
ment, the prison enterprise Kalocsa Konfekcióipari Kft. is 
going to be responsible for manufacturing law enforce-
ment uniforms, and is going to subcontract part of the 
task to Ipoly Cipőgyár Kft. and Ábránd Textil Kft., both 
prison enterprises. Prison Service Headquarters intro-
duced its plans for the enforcement of new legislation on 
prisoner  employment in two workshops, along with the 
selection of products and services prison enterprises of-
fer. New legislation requires public institutions to handle 
their procurements through a central body now operated 
by Prison Service Headquarters. Employment of prisoners 
increased by 793 from 2010.

Science and research

The Hungarian Society of Correctional Science was foun-
ded on April 15. The state secretary responsible for correc-
tions appointed Brig. László Huszár, dr, Head of Strategic 
Planning at Prison Service Headquarters president. The 
aim of the society is to identify, advance and encourage 
the practical application of scientific achievements in the 
field. The Society, working with the Hungarian Prison Ser-
vice Association, organized a prison service conference on 
November 24.

The Hungarian Prison Service Association’s prison security 
interest group held its meeting on May 5 in Hajdú-Bihar 
County Remand Prison. On May 12 the Association orga-
nized a conference titled “Thoughts on developing correc-
tional legislation” at the Legal Faculty of ELTE University.

The conference titled “Drug prevention in penitentiaries 
and associated institutions” took place in the Baracska 
unit of Közép-dunántúli National Prison on October 27. 
More than a hundred participants included representa-
tives of twenty-six Hungarian penitentiaries and various 
non-governmental organizations.
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Regime Prison Minister of the Interior Sándor Pintér dr, 
and Director General Lt. Gen. Antal Kökényesi dr, pre-
sented the new model of law enforcement combat uni-
form manufactured by the institution. In response to the 
request of the government to increase prisoner employ-
ment, the prison enterprise Kalocsa Konfekcióipari Kft. is 
going to be responsible for manufacturing law enforce-
ment uniforms, and is going to subcontract part of the 
task to Ipoly Cipőgyár Kft. and Ábránd Textil Kft., both 
prison enterprises. Prison Service Headquarters intro-
duced its plans for the enforcement of new legislation on 
prisoner  employment in two workshops, along with the 
selection of products and services prison enterprises of-
fer. New legislation requires public institutions to handle 
their procurements through a central body now operated 
by Prison Service Headquarters. Employment of prisoners 
increased by 793 from 2010.

Science and research

The Hungarian Society of Correctional Science was foun-
ded on April 15. The state secretary responsible for correc-
tions appointed Brig. László Huszár, dr, Head of Strategic 
Planning at Prison Service Headquarters president. The 
aim of the society is to identify, advance and encourage 
the practical application of scientific achievements in the 
field. The Society, working with the Hungarian Prison Ser-
vice Association, organized a prison service conference on 
November 24.

The Hungarian Prison Service Association’s prison security 
interest group held its meeting on May 5 in Hajdú-Bihar 
County Remand Prison. On May 12 the Association orga-
nized a conference titled “Thoughts on developing correc-
tional legislation” at the Legal Faculty of ELTE University.

The conference titled “Drug prevention in penitentiaries 
and associated institutions” took place in the Baracska 
unit of Közép-dunántúli National Prison on October 27. 
More than a hundred participants included representa-
tives of twenty-six Hungarian penitentiaries and various 
non-governmental organizations.
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Sports competitions

Our national sports competitions continue to be popular 
with the institutions. This year shooting, chess, patrolling, 
small-court football, judo, cross-country running and ser-
vice dog competitions were all part of the annual cham-
pionship.

The annual prison service cross-country running com-
petition was held on April 13. 512 competitors from 33 
institutions participated; the Budapest Remand Prison 
team won, breaking the three-year winning sequence of 
Pálhalma National Prison.

The prison service patrol competition was held on May 18 
in the surroundings of Márianosztra Strict and Medium Re-
gime Prison. First place went to Baranya County Remand 
Prison.

Finals of the small-court football competition were held 
on June 29 at the sports center of Budapest Police Head-
quarters. The Budapest remand Prison team won.

The 2011 prison service shooting competition was held on 
September 14 at the shooting range of the Márianosztra 
Strict and Medium Regim Prison. First place went to Buda-
pest Strict and Medium Regime Prison.

The annual service dog competition was held at Tököl Ju-
venile Prison on October 7. First place went to Budapest 
Strict and Medium Regime Prison.

The 2011 prison service chess championships were held 
on October 12 at Prison Service Training and Conference 
Center. The Szeged Strict and Medium Regime Prison 
team won.

The 2011 prison service judo competition was held on No-
vember 16 at the UTE judo center in Budapest. First place 
went to the team of Szeged Strict and Medium Regime 
Prison.

The award ceremony for all-year sports championships 
in law enforcement was held on December 16 at the go-
vernment recreational facilities in Balatonőszöd. Budapest 
Remand Prison won the cup, which was presented to Maj 
Gen András Csóti, acting Director General of the Prison 
Service.
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Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
+36 1 301 8100 
+36 1 302 5799
www.bvop.hu
sajto@bv.gov.hu

Csóti András bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, mb. országos parancsnok 

Dömény Sándor bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese

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

Hungarian Prison Service Headquarters

H-1054 Budapest, Steindl Imre Str. 8
+36 1 301 8100 
+36 1 302 5799
www.bvop.hu
koordinacio@bv.gov.hu

Maj. Gen. András Csóti 
Acting Director General

Maj. Gen. Sándor Dömény
Deputy Director General, Security and Inmate Affairs

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

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI  
EGYSÉGEI, ELÉRHETÔSÉGEI ÉS VEZETÔI

ORGANISATIONAL UNITS,  
CONTACT DETAILS AND THE MANAGEMENT OF 
THE HUNGARIAN PRISON SERVICE

Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

6327 Állampuszta 
+36 78 407 860
+36 78 408 351
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 35 501 170
+36 35 501 180
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. István Budai, Dr.
Operational Capacity: 321
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult male convicted prisoners - strict, medium  

and light regime
•	 Custodial sentence
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Bács-Kiskun County Remand Prison

(Established in 1904)

Governor: Lt. Col. Viktor Füzesi, Dr.
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

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

7601 Pécs, Papnövelde u. 7-11.
+36 72 520 100
+36 72 233 481
pecs.uk@bv.gov.hu

Dékány Zsolt bv. ezredes,
bv. főtanácsos, 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
•	 a fiatalkorú férfi fogvatartottak szabadságveszté-

sével összefüggő büntetés-végrehajtási 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 66 362 165
+36 66 562 520
gyula.uk@bv.gov.hu

Arató Ferenc bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1899.
Elhelyezhető létszám: 86 fő
Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Baranya County Remand Prison

(Established in 1884)
Governor: Col. Zsolt Dékány
Operational Capacity: 97
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence
•	 Unconvicted juvenile male and female prisoners
•	 Convicted juvenile male 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 76 483 783
+36 76 483 840
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 

•	 a szabadságvesztéssel összefüggő büntetés-végre-
hajtási feladatok ellátása.

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási 
Intézete (Kecskemét)

6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.
+36 76 485 900
+36 76 485 300

Létesítés ideje: 1997.
Elhelyezhető létszám: 94 fő
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Bács-Kiskun County Remand Prison

(Established in 1904)
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Operational Capacity: 173
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bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1899.
Elhelyezhető létszám: 86 fő
Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Baranya County Remand Prison

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

Site: Juvenile Regional Prison (Pécs)
(Established in 2006)
Operational Capacity: 50
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kecskemet.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. alezredes, 
parancsnok

Létesítés éve: 1904. 
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Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, 
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fiatalkorú férfi fogvatartottak előzetes letartózta-
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•	 a szabadságvesztéssel összefüggő büntetés-végre-
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet

3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
+36 46 502 640
+36 46 502 373
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 46 500 500
+36 46 501 042

Létesítés ideje: 2002.
Elhelyezhető létszám: 115 fő

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
www.budapestifegyhaz.hu
bfb.uk@bv.gov.hu

Mészáros László bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1896.
Elhelyezhető létszám: 953 fő

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

fokozatú szabadságvesztésével, továbbá
•	 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
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 letartózta-

tásával, elzárásával
•	 a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével,
•	 a felnőtt korú férfi elítéltek börtön, fogház foko-

zatú 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: Brig. Gen. 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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet

3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
+36 46 502 640
+36 46 502 373
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 46 500 500
+36 46 501 042

Létesítés ideje: 2002.
Elhelyezhető létszám: 115 fő

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
www.budapestifegyhaz.hu
bfb.uk@bv.gov.hu

Mészáros László bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1896.
Elhelyezhető létszám: 953 fő

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

fokozatú szabadságvesztésével, továbbá
•	 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
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 letartózta-

tásával, elzárásával
•	 a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével,
•	 a felnőtt korú férfi elítéltek börtön, fogház foko-

zatú 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: Brig. Gen. 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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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 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 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-Biró 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, továbbá 
•	 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-Biró
Operational Capacity:  177
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

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

Létesítés éve: 1892.
Elhelyezhető létszám: 153 fő

II. objektum 

1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25-27. 
+36 1 488 5010
+36 1 213 1482 

Létesítés éve: 1923.
Elhelyezhető létszám: 237

III. objektum
1108 Budapest, Maglódi u. 24.
+36 1 432 2600
+36 1 262 2503

Létesítés éve: 2000.
Elhelyezhető létszám: 628 fő

Schmehl János bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok 

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

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 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
(Established in 1923)
Operational Capacity: 237

Unit III

(Established in 2000)
Operational Capacity: 628

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

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 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-Biró 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, továbbá 
•	 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-Biró
Operational Capacity:  177
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

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

Létesítés éve: 1892.
Elhelyezhető létszám: 153 fő

II. objektum 

1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25-27. 
+36 1 488 5010
+36 1 213 1482 

Létesítés éve: 1923.
Elhelyezhető létszám: 237

III. objektum
1108 Budapest, Maglódi u. 24.
+36 1 432 2600
+36 1 262 2503

Létesítés éve: 2000.
Elhelyezhető létszám: 628 fő

Schmehl János bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok 

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

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 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
(Established in 1923)
Operational Capacity: 237

Unit III

(Established in 2000)
Operational Capacity: 628

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
www.hmbvi.t-online.hu

Juhász Attila bv. ezredes, 
parancsnok

Létesítés éve: 1908.
Elhelyezhető létszám: 126 fő 

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

szabadságvesztésével,
•	 biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet

5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a.
+36 56 512 751
+36 56 511 087
szolnok.uk@bv.gov.hu

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes,
parancsnok

Létesítés éve: 1902.
Elhelyezhető létszám: 140 fő
Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Heves County Remand Prison

(Established in 1908)
Governor: Col. Attila Juhász
Operational Capacity: 126

Reception Criteria: 
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult female convicted prisoners - medium re-

gime 
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Jász-Nagykun-Szolnok County Remand Prison

(Established in 1902)
Governor: 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. ezredes, 
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: Col. Eszter Tímea Tanács, Dr.
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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Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

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

Juhász Attila bv. ezredes, 
parancsnok

Létesítés éve: 1908.
Elhelyezhető létszám: 126 fő 

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

szabadságvesztésével,
•	 biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett  

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet

5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a.
+36 56 512 751
+36 56 511 087
szolnok.uk@bv.gov.hu

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes,
parancsnok

Létesítés éve: 1902.
Elhelyezhető létszám: 140 fő
Alaptevékenysége:
•	 az előzetes letartóztatással, valamint
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá 
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Heves County Remand Prison

(Established in 1908)
Governor: Col. Attila Juhász
Operational Capacity: 126

Reception Criteria: 
•	 Unconvicted prisoners
•	 Adult female convicted prisoners - medium re-

gime 
•	 Convicted prisoners
•	 Custodial sentence

Jász-Nagykun-Szolnok County Remand Prison

(Established in 1902)
Governor: 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. ezredes, 
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: Col. Eszter Tímea Tanács, Dr.
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
www.kdobvi.hu
baracska.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1953.
Elhelyezhető létszám: 819 fő

8003 Székesfehérvár, Szegfű Gy. u. 2.
+36 22 515 214
+36 22 314 159
fehervar.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1902.
Elhelyezhető létszám: 127 fő

Cséri Zoltán bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

fogház fokozatú szabadságvesztésével,
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Middle-Transdanubium National Prison

Governor: Col. Zoltán Cséri

Unit Baracska
(Established in 1953)
Operational Capacity: 819

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 

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő bünte-
tés-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, 
bv. főtanácsos, 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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Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet

2741 Baracska-Annamajor
+36 22 454 023
+36 22 454 066
www.kdobvi.hu
baracska.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1953.
Elhelyezhető létszám: 819 fő

8003 Székesfehérvár, Szegfű Gy. u. 2.
+36 22 515 214
+36 22 314 159
fehervar.uk@bv.gov.hu

Létesítés éve: 1902.
Elhelyezhető létszám: 127 fő

Cséri Zoltán bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok

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

fogház fokozatú szabadságvesztésével,
•	 a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Middle-Transdanubium National Prison

Governor: Col. Zoltán Cséri

Unit Baracska
(Established in 1953)
Operational Capacity: 819

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 

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő bünte-
tés-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, 
bv. főtanácsos, 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 

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő bünte-
tés-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 

elítéltek 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

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.
+36 99 511 530
+36 99 511 240
www.bvsk.hu
sopron.uk@bv.gov.hu

Dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1886. 
Elhelyezhető létszám: 492 fő

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

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő 
büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

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. alezredes, 
bv. tanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1891. 
Elhelyezhető létszám: 142 fő

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

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása

Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison

(Established in 1886)
Governor: Brig. Gen. Zoltán Pantali, Dr.
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: Lt. Col. Zsolt Drotár
Operational Capacity: 142
Reception Criteria:
•	 Unconvicted prisoners
•	 Convicted prisoners
•	 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 

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő bünte-
tés-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 

elítéltek 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

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.
+36 99 511 530
+36 99 511 240
www.bvsk.hu
sopron.uk@bv.gov.hu

Dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1886. 
Elhelyezhető létszám: 492 fő

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

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő 
büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

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. alezredes, 
bv. tanácsos, parancsnok

Létesítés éve: 1891. 
Elhelyezhető létszám: 142 fő

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

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása

Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison

(Established in 1886)
Governor: Brig. Gen. Zoltán Pantali, Dr.
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: Lt. Col. Zsolt Drotár
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
www.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

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

fogház fokozatú szabadságvesztésével,
•	 a férfi elítéltek életfogytig tartó  

szabadságvesztésével,  
•	 az egészségügyi utókezelésre szoruló fogvatartot-

tak ellátásával, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Elhelyezhető összlétszám: 1100 fő 

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

Szeged Strict and Medium Regime Prison

Governor: Brig. Gen. Pál Kiszely, Dr.

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

Szombathelyi Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet

9700 Szombathely, Söptei út külső
+36 94 516 700
+36 94 324 089
szombathely.uk@bv.gov.hu

Török János bv. alezredes, 
mb. 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.

Szombathely National Prison

(Established in 2008)
Acting Governor: Lt. Col. János Török
Operational Capacity: 800
Reception Criteria:
•	 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:
•	 Adult male convicted prisoners - strict, medium 

and light regime 
•	 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
www.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

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

fogház fokozatú szabadságvesztésével,
•	 a férfi elítéltek életfogytig tartó  

szabadságvesztésével,  
•	 az egészségügyi utókezelésre szoruló fogvatartot-

tak ellátásával, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

Elhelyezhető összlétszám: 1100 fő 

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

Szeged Strict and Medium Regime Prison

Governor: Brig. Gen. Pál Kiszely, Dr.

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

Szombathelyi Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet

9700 Szombathely, Söptei út külső
+36 94 516 700
+36 94 324 089
szombathely.uk@bv.gov.hu

Török János bv. alezredes, 
mb. 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.

Szombathely National Prison

(Established in 2008)
Acting Governor: Lt. Col. János Török
Operational Capacity: 800
Reception Criteria:
•	 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:
•	 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 

elítéltek 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 

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő bünte-
tés-végrehajtási feladatok ellátása, továbbá

•	 jogszabályban meghatározott körben elzárás 
végrehajtása.

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  

medium regime 
•	 Custodial sentence

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 

elítéltek 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 

elítéltek szabadságvesztésével, továbbá
•	 az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási 

feladatok ellátása.

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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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 

elítéltek 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 

fokozatú szabadságvesztésével összefüggő bünte-
tés-végrehajtási feladatok ellátása, továbbá

•	 jogszabályban meghatározott körben elzárás 
végrehajtása.

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  

medium regime 
•	 Custodial sentence

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
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•	 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 

állománya alap- és középfokú szakmai oktatása, 
szakképzése, továbbképzése, szakmai vizsgázta-
tása.

Training Centre of the Prison Service 

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

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZMÉNYEK
INSTITUTIONS OF THE
PRISON SERVICE

Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
+36 26 347 655
+36 26 347 677
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  

állománya továbbképzésének, valamint
•	 orvosi rehabilitációjának, illetve rekreációjának 

biztosítása a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 
keretében.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészet- 
tudományi Kar, Büntetés-végrehajtási Tanszék

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
+36 1 392 3526

rtk_bvt@uni-nke.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.

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

National University of Public Service, Faculty of 
Law Enforcement, Penitentiary Department 

Head of Department: Col. Prof. Péter Ruzsonyi PhD
(Established in 1972)
Main profile: 
•	 provide BA level education in Penitentiary Studies
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tudományi Kar, Büntetés-végrehajtási Tanszék
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+36 1 392 3526
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Létesítés éve: 1972
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•	 a büntetés-végrehajtási szervezet meghatáro-

zott szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő 
munkakörei betöltéséhez szükséges szakmai 
képzést biztosítja.

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

National University of Public Service, Faculty of 
Law Enforcement, Penitentiary Department 

Head of Department: Col. Prof. Péter Ruzsonyi PhD
(Established in 1972)
Main profile: 
•	 provide BA level education in Penitentiary Studies
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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 Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
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.

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.

Central Hospital of the Prison Service

(Established in 1961)
Director: Col. MD. 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

Forensic Psychiatric Mental Institution 

(Established in 1896)
Director: MD. Albert Antal PhD
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
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GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
LIMITED COMPANIES

ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 
+36 47 322 721
+36 47 321 659
www.abrand.atw.hu
abrand@t-online.hu

Kocsi Zoltán bv. alezredes, 
ügyvezető

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 konfekcionált textiláru gyártása 
•	 munkaruházat, felső- és alsóruházat gyártása
•	 textil nagy- és kiskereskedelem

ÁBRÁND-TEXTIL Ltd. 

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

turing 
•	 textile trade

Állampusztai Mezőgazdasági és  
Kereskedelmi Kft.

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

Schneider Gyula ny. bv. ezredes,
ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 gabonatermesztés
•	 állattenyésztés (sertés, baromfi, juh, ló)
•	 haszonállat-eledel gyártása
•	 raktározás, tárolás
•	 növénytermesztési szolgáltatás
•	 vetési célú magfeldolgozás

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 

2471 Baracska, Annamajor 1. 
+36 22 454 099
+36 22 454 172
www.annamajor.hu
annamajor@t-online.hu

Hirják András Péter bv. ezredes, 
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

Állampuszta Ltd. 

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

Annamajor Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: 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
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GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
LIMITED COMPANIES
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•	 zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
•	 növénytermesztési szolgáltatás
•	 élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
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Main Profile: 
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Annamajor Ltd. 

(Established in 1994)
Managing director: 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
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BUFA Budapesti Faipari Termelő és  
Kereskedelmi Kft.

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

Gálfi Lajos bv. ezredes,
mb. ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 irodabútor gyártása
•	 sportszergyártás
•	 fűrészáru-gyártás 
•	 épületasztalos-ipari termék gyártása
•	 fatömegcikk gyártása

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

2600 Vác, Barabás Miklós u.1. 
+36 27 501 575
+36 27 501 576
www.dunamix.hu
titkarsag@dunamix.hu

Szakolczai Lóránt bv. őrnagy,
mb. ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

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

BUFA Ltd. 

(Established in 1994)
Acting managing director: Col. Lajos Gálfi
Main Profile: 
•	 office furniture manufacturing
•	 sports equipment manufacturing
•	 timber manufacturing
•	 wood article manufacturing

DUNA-MIX Ltd. 

(Established in 1994)
Acting managing director: Maj. Lóránt Szakolczai
Main Profile: 
•	 pressing, bookbinding
•	 ready-to-wear industry
•	 galvanization
•	 metal-work
•	 timber, furniture manufacturing
•	 lease-works

Duna Papír Termelő Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.

2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 531 845
+36 24 531 846
www.dunapapir.hu
dunapapir@invitel.hu

Fogarasi László bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 
•	 papírgyártás
•	 egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
•	 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
•	 csomagolás
•	 iratmegsemmisítés
•	 hulladék-újrahasznosítás

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.  
+36 35 501 279
+36 35 501 278
www.ipolycipo.hu
ipoly@ipolycipo.hu

Nemszilaj Sándor bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 lábbeli gyártás 
•	 ruha-, lábbeli-nagykereskedelem

Duna-Papír Ltd.

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

Ipoly Ltd. 

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

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

Gálfi Lajos bv. ezredes,
mb. ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 irodabútor gyártása
•	 sportszergyártás
•	 fűrészáru-gyártás 
•	 épületasztalos-ipari termék gyártása
•	 fatömegcikk gyártása

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

2600 Vác, Barabás Miklós u.1. 
+36 27 501 575
+36 27 501 576
www.dunamix.hu
titkarsag@dunamix.hu

Szakolczai Lóránt bv. őrnagy,
mb. ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

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

BUFA Ltd. 

(Established in 1994)
Acting managing director: Col. Lajos Gálfi
Main Profile: 
•	 office furniture manufacturing
•	 sports equipment manufacturing
•	 timber manufacturing
•	 wood article manufacturing

DUNA-MIX Ltd. 

(Established in 1994)
Acting managing director: Maj. Lóránt Szakolczai
Main Profile: 
•	 pressing, bookbinding
•	 ready-to-wear industry
•	 galvanization
•	 metal-work
•	 timber, furniture manufacturing
•	 lease-works

Duna Papír Termelő Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.

2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 531 845
+36 24 531 846
www.dunapapir.hu
dunapapir@invitel.hu

Fogarasi László bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 
•	 papírgyártás
•	 egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
•	 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
•	 csomagolás
•	 iratmegsemmisítés
•	 hulladék-újrahasznosítás

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.  
+36 35 501 279
+36 35 501 278
www.ipolycipo.hu
ipoly@ipolycipo.hu

Nemszilaj Sándor bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató

Létesítés éve: 1994.

Alaptevékenysége:
•	 lábbeli gyártás 
•	 ruha-, lábbeli-nagykereskedelem

Duna-Papír Ltd.

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

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
www. konfekci.hu 
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.

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:
•	 tároló fatermék gyártása
•	 kisállatházak, kutyaház gyártása
•	 rönkvágás
•	 egészségügyi papírtermék gyártása
•	 egyéb feldolgozóipari tevékenység
•	 használt eszköz bontása

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, 
Értékesítő és Szolgáltató Kft.

 
2407 Dunaújváros-Pálhalma 
+36 25 286-514, +36 25 531 100
+36 25 285 929
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
•	 fém épületelem gyártása
•	 fűtési kazán, radiátor gyártása

Nostra Ltd.

(Established in 1994)
Managing director: Col. Béla Garamvölgyi
Main Profile: 
•	 manufacturing  wood products 
•	 log splitting
•	 production of sanitary, medical commodities and 

toilet papers
•	 other activities in the processing industry 
•	 scrap processing

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.
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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
www. konfekci.hu 
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.

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:
•	 tároló fatermék gyártása
•	 kisállatházak, kutyaház gyártása
•	 rönkvágás
•	 egészségügyi papírtermék gyártása
•	 egyéb feldolgozóipari tevékenység
•	 használt eszköz bontása

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, 
Értékesítő és Szolgáltató Kft.

 
2407 Dunaújváros-Pálhalma 
+36 25 286-514, +36 25 531 100
+36 25 285 929
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
•	 fém épületelem gyártása
•	 fűtési kazán, radiátor gyártása

Nostra Ltd.

(Established in 1994)
Managing director: Col. Béla Garamvölgyi
Main Profile: 
•	 manufacturing  wood products 
•	 log splitting
•	 production of sanitary, medical commodities and 

toilet papers
•	 other activities in the processing industry 
•	 scrap processing

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.
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Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
 
9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25. 
+36 99 511 246
+36 99 311 728
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
+36 47 523 563
www.bortonmuzeum.hu
saujhely.uk@bv.gov.hu

Fenntartója: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Létesítés éve: 2006.

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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Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
 
9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25. 
+36 99 511 246
+36 99 311 728
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
+36 47 523 563
www.bortonmuzeum.hu
saujhely.uk@bv.gov.hu

Fenntartója: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Létesítés éve: 2006.

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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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011

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

Összesen

Total

Rendszeresített 
létszám
Number

1465 5843 857 54 8219

Munkajogi létszám
Number based up 
on labour law

1296 5421 1008 99 7824

Eltérés - Difference -169 -422 151 45 -395

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

95,2%

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

93%

Végrehajtási fokozat - trial level Összesen-Total Férfi - Male Nő - Female
Elhelyezhető létszám - Capacity 12 604
Előzetesen letartóztatott - Pre-trial detention 4 875 4 472 403
I. fokú ítéletig
Detainee before the first instance trial

3 944 3 598 346

Nem jogerősen elítélt
Detainee with appealable sentence

765 721 44

Fk. I. fokú ítéletig
Juvenile detainee before the first instance trial

150 138 12

Fk. nem jogerősen elítélt
Juvenile detainee with appealable sentence

16 15 1

Jogerősen elítélt - convicted 12 208 11 390 818
Fegyház - Maximum security prison 3153 3002 151

Börtön - Medium security prison 7033 6546 487

Fogház - Minimum security prison 1608 1494 114

Fk. börtön - Juvenile medium security prison 202 194 8

Fk. fogház - Juvenile minimum security prison 156 154 2

Elzárást töltő - Custody 127 109 18
Összesen - Total: 17210 15971 1239
Telítettség - Owercrowding level (%) 137

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - PRISON POPULATION
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY LÉTSZÁMA - NUMBER OF PERSONNEL

2009 2010 2011 Változás - Exchange
fő - person %

Előzetesen letartóztatott
Pre-trial detention

4493 4803 4875 72 1

Jogerősen elítélt
Convicted

10655 11241 12028 787 7

Kényszergyógykezelt
Mandatory psychiatric 
treatment

186 174 180 6 5

Elzárást töltők
Custody

98 110 127 17 15

Összesen
Total

15432 16382 17210 882 5

Befogadóképesség
Capacity

12042 12336 12604 268 2

Telítettség (%)
Overcrowding level

128 132 137 - -

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - PRISON POPULATION
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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

Összesen

Total

Rendszeresített 
létszám
Number

1465 5843 857 54 8219

Munkajogi létszám
Number based up 
on labour law

1296 5421 1008 99 7824

Eltérés - Difference -169 -422 151 45 -395

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

95,2%

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

93%

Végrehajtási fokozat - trial level Összesen-Total Férfi - Male Nő - Female
Elhelyezhető létszám - Capacity 12 604
Előzetesen letartóztatott - Pre-trial detention 4 875 4 472 403
I. fokú ítéletig
Detainee before the first instance trial

3 944 3 598 346

Nem jogerősen elítélt
Detainee with appealable sentence

765 721 44

Fk. I. fokú ítéletig
Juvenile detainee before the first instance trial

150 138 12

Fk. nem jogerősen elítélt
Juvenile detainee with appealable sentence

16 15 1

Jogerősen elítélt - convicted 12 208 11 390 818
Fegyház - Maximum security prison 3153 3002 151

Börtön - Medium security prison 7033 6546 487

Fogház - Minimum security prison 1608 1494 114

Fk. börtön - Juvenile medium security prison 202 194 8

Fk. fogház - Juvenile minimum security prison 156 154 2

Elzárást töltő - Custody 127 109 18
Összesen - Total: 17210 15971 1239
Telítettség - Owercrowding level (%) 137

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - PRISON POPULATION
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY LÉTSZÁMA - NUMBER OF PERSONNEL

2009 2010 2011 Változás - Exchange
fő - person %

Előzetesen letartóztatott
Pre-trial detention

4493 4803 4875 72 1

Jogerősen elítélt
Convicted

10655 11241 12028 787 7

Kényszergyógykezelt
Mandatory psychiatric 
treatment

186 174 180 6 5

Elzárást töltők
Custody

98 110 127 17 15

Összesen
Total

15432 16382 17210 882 5

Befogadóképesség
Capacity

12042 12336 12604 268 2

Telítettség (%)
Overcrowding level

128 132 137 - -

FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - PRISON POPULATION
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Tartam - Length Fő - Person
3 hónapig

Less than 3 months
1491

3 - 6 hónapig
3 months to 6 months

978

6 - 9 hónapig
6 months to 9 months

716

9 hónap - 1 évig
9 months to 1 year

534

1 - 1,5 évig
1 year to 1,5 years

584

1,5 - 2 év
1,5 years to 2 years

342

2 év felett
2 years and more

230

Összesen - Total 4875

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

Ítéleti idő - Length of sentence Fő - person %
1 hónapig - Less than 1 month 18 0

1-6 hónapig - 1 month to 6 months 813 7

6-12 hónapig - 6 months to 1 year 1747 16

1-2 évig - 1 year to 2 years 2616 22

2-3 évig - 2 years to 3 years 1687 14

3-5 évig - 3 years to 5 years 2150 18

5-10 évig - 5 years to 10 years 2065 17

10 év felett - 10 years and more 695 6

Életfogytiglan
Life sentence

237 2

Összesen - Total 12028 100

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

Engedélyezett rövid tartamú 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

24 66 0 40 88

Börtön
Medium security prison

346 563 1 176 329

Fk. börtön
Juvenile medium security prison

3 4 0 13 20

Fogház
Minimum security prison

410 641 0 98 147

Fk. fogház
Juvenile minimum security prison

4 4 0 5 8

Összesen - Total 787 1278 1 332 592

RÖVID TARTAMÚ ELTÁVOZÁSOK - SHORT TERM ABSENCE OF LEAVE
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Előterjesztett
Proposed

Engedélyezett
Authorized

Megszüntetve
Terminated

Eltávozások száma
Number of absence

Börtön - Medium security prison 204 123 4 692

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

Fogház - Minimum security prison 249 198 10 2788

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

Összesen - Total 453 321 14 3480

ENYHÉBB VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA - 
IMPOSITION OF MILDER SECURITY REGULATIONS

2008 2009 2010 2011
Járóbeteg-ellátás az intézetben
Outpatient care in prisons

217565 220243 236777 312615

Járóbeteg-ellátás nem bv. eü. intézményben
Outpatient care in non-PS institutions

11554 8069 9679 11555

Fekvőbeteg-ellátás az intézetben
Inpatient care in prisons

2968 1712 4154 3447

Fekvőbeteg ellátás bv. eü. intézményben
 Inpatient care in PS institutions

6869 2363 3096 3911

Fekvőbeteg-ellátás nem bv. eü. intézményben
Inpatient care in non-PS institutions

336 364 295 1087

Összesen - Total 239292 232751 254001 332615

FOGVATARTOTTI BETEGFORGALMI ADATOK - PRISONER HEALTHCARE IN NUMBERS

136



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011

Előterjesztett
Proposed

Engedélyezett
Authorized

Megszüntetve
Terminated

Eltávozások száma
Number of absence

Börtön - Medium security prison 204 123 4 692

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

Fogház - Minimum security prison 249 198 10 2788

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

Összesen - Total 453 321 14 3480

ENYHÉBB VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA - 
IMPOSITION OF MILDER SECURITY REGULATIONS

2008 2009 2010 2011
Járóbeteg-ellátás az intézetben
Outpatient care in prisons

217565 220243 236777 312615

Járóbeteg-ellátás nem bv. eü. intézményben
Outpatient care in non-PS institutions

11554 8069 9679 11555

Fekvőbeteg-ellátás az intézetben
Inpatient care in prisons

2968 1712 4154 3447

Fekvőbeteg ellátás bv. eü. intézményben
 Inpatient care in PS institutions

6869 2363 3096 3911

Fekvőbeteg-ellátás nem bv. eü. intézményben
Inpatient care in non-PS institutions

336 364 295 1087

Összesen - Total 239292 232751 254001 332615

FOGVATARTOTTI BETEGFORGALMI ADATOK - PRISONER HEALTHCARE IN NUMBERS

136



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011

JEGYZETTARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ 

1.	 AZ ÉV ÉRTÉKELÉSE 
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
BIZTONSÁG - FOGVATARTÁS 
GAZDÁLKODÁS 
PROJEKTJEINK 

2.	 AZ ÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI 

3.	 KRÓNIKA 

4.	 ENGLISH SUMMARY 
FOREWORD 
PRISON SERVICE STAFF 
MAJOR EVENTS 

5.	 CÍMTÁR / ADDRESSES 
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEK 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

6.	 FÜGGELÉK / APPENDIX

3 

4 
8 

14 
32 
36 

40 

56 

78 
80 
82 
90 

96 
98 

116 
122 

130

{FÜGGELÉK / APPENDIX}

138 139



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011

JEGYZETTARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ 

1.	 AZ ÉV ÉRTÉKELÉSE 
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
BIZTONSÁG - FOGVATARTÁS 
GAZDÁLKODÁS 
PROJEKTJEINK 

2.	 AZ ÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI 

3.	 KRÓNIKA 

4.	 ENGLISH SUMMARY 
FOREWORD 
PRISON SERVICE STAFF 
MAJOR EVENTS 

5.	 CÍMTÁR / ADDRESSES 
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEK 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

6.	 FÜGGELÉK / APPENDIX

3 

4 
8 

14 
32 
36 

40 

56 

78 
80 
82 
90 

96 
98 

116 
122 

130

{FÜGGELÉK / APPENDIX}

138 139



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011

JEGYZET

140


	evkonyv_2011_01E.pdf
	evkonyv_2011_01O.pdf
	evkonyv_2011_02E.pdf
	evkonyv_2011_02O.pdf
	evkonyv_2011_03E.pdf
	evkonyv_2011_03O.pdf
	evkonyv_2011_04E.pdf
	evkonyv_2011_04O.pdf
	evkonyv_2011_05E.pdf
	evkonyv_2011_05O.pdf
	evkonyv_2011_06E.pdf
	evkonyv_2011_06O.pdf
	evkonyv_2011_07E.pdf
	evkonyv_2011_07O.pdf
	evkonyv_2011_08E.pdf
	evkonyv_2011_08O.pdf
	evkonyv_2011_09E.pdf
	evkonyv_2011_09O.pdf
	evkonyv_2011_10E.pdf
	evkonyv_2011_10O.pdf
	evkonyv_2011_11E.pdf
	evkonyv_2011_11O.pdf
	evkonyv_2011_12E.pdf
	evkonyv_2011_12O.pdf
	evkonyv_2011_13E.pdf
	evkonyv_2011_13O.pdf
	evkonyv_2011_14E.pdf
	evkonyv_2011_14O.pdf
	evkonyv_2011_15E.pdf
	evkonyv_2011_15O.pdf
	evkonyv_2011_16E.pdf
	evkonyv_2011_16O.pdf
	evkonyv_2011_17E.pdf
	evkonyv_2011_17O.pdf
	evkonyv_2011_18E.pdf
	evkonyv_2011_18O.pdf
	evkonyv_2011_19E.pdf
	evkonyv_2011_19O.pdf
	evkonyv_2011_20E.pdf
	evkonyv_2011_20O.pdf
	evkonyv_2011_21E.pdf
	evkonyv_2011_21O.pdf
	evkonyv_2011_22E.pdf
	evkonyv_2011_22O.pdf
	evkonyv_2011_23E.pdf
	evkonyv_2011_23O.pdf
	evkonyv_2011_24E.pdf
	evkonyv_2011_24O.pdf
	evkonyv_2011_25E.pdf
	evkonyv_2011_25O.pdf
	evkonyv_2011_26E.pdf
	evkonyv_2011_26O.pdf
	evkonyv_2011_27E.pdf
	evkonyv_2011_27O.pdf
	evkonyv_2011_28E.pdf
	evkonyv_2011_28O.pdf
	evkonyv_2011_29E.pdf
	evkonyv_2011_29O.pdf
	evkonyv_2011_30E.pdf
	evkonyv_2011_30O.pdf
	evkonyv_2011_31E.pdf
	evkonyv_2011_31O.pdf
	evkonyv_2011_32E.pdf
	evkonyv_2011_32O.pdf
	evkonyv_2011_33E.pdf
	evkonyv_2011_33O.pdf
	evkonyv_2011_34E.pdf
	evkonyv_2011_34O.pdf
	evkonyv_2011_35E.pdf
	evkonyv_2011_35O.pdf
	evkonyv_2011_36E.pdf
	evkonyv_2011_36O.pdf
	evkonyv_2011_37E.pdf
	evkonyv_2011_37O.pdf
	evkonyv_2011_38E.pdf
	evkonyv_2011_38O.pdf
	evkonyv_2011_39E.pdf
	evkonyv_2011_39O.pdf
	evkonyv_2011_40E.pdf
	evkonyv_2011_40O.pdf
	evkonyv_2011_41E.pdf
	evkonyv_2011_41O.pdf
	evkonyv_2011_42E.pdf
	evkonyv_2011_42O.pdf
	evkonyv_2011_43E.pdf
	evkonyv_2011_43O.pdf
	evkonyv_2011_44E.pdf
	evkonyv_2011_44O.pdf
	evkonyv_2011_45E.pdf
	evkonyv_2011_45O.pdf
	evkonyv_2011_46E.pdf
	evkonyv_2011_46O.pdf
	evkonyv_2011_47E.pdf
	evkonyv_2011_47O.pdf
	evkonyv_2011_48E.pdf
	evkonyv_2011_48O.pdf
	evkonyv_2011_49E.pdf
	evkonyv_2011_49O.pdf
	evkonyv_2011_50E.pdf
	evkonyv_2011_50O.pdf
	evkonyv_2011_51E.pdf
	evkonyv_2011_51O.pdf
	evkonyv_2011_52E.pdf
	evkonyv_2011_52O.pdf
	evkonyv_2011_53E.pdf
	evkonyv_2011_53O.pdf
	evkonyv_2011_54E.pdf
	evkonyv_2011_54O.pdf
	evkonyv_2011_55E.pdf
	evkonyv_2011_55O.pdf
	evkonyv_2011_56E.pdf
	evkonyv_2011_56O.pdf
	evkonyv_2011_57E.pdf
	evkonyv_2011_57O.pdf
	evkonyv_2011_58E.pdf
	evkonyv_2011_58O.pdf
	evkonyv_2011_59E.pdf
	evkonyv_2011_59O.pdf
	evkonyv_2011_60E.pdf
	evkonyv_2011_60O.pdf
	evkonyv_2011_61E.pdf
	evkonyv_2011_61O.pdf
	evkonyv_2011_62E.pdf
	evkonyv_2011_62O.pdf
	evkonyv_2011_63E.pdf
	evkonyv_2011_63O.pdf
	evkonyv_2011_64E.pdf
	evkonyv_2011_64O.pdf
	evkonyv_2011_65E.pdf
	evkonyv_2011_65O.pdf
	evkonyv_2011_66E.pdf
	evkonyv_2011_66O.pdf
	evkonyv_2011_67E.pdf
	evkonyv_2011_67O.pdf
	evkonyv_2011_68E.pdf
	evkonyv_2011_68O.pdf
	evkonyv_2011_69E.pdf
	evkonyv_2011_69O.pdf



