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Előszó
Tisztelt Olvasó!

A büntetés-végrehajtási szervezet 2014. 
évi tevékenységét nagymértékben 
meghatározta a Bv. kódex elfogadásával 

járó új jogintézmények kidolgozása és 
szabályozása, az új feladatokra való felkészülés. 

Jelentős, a szervezet szakmai működését javító 
beruházásokat kezdtünk meg a Kormány 
támogatásával annak érdekében, hogy 
intézeteink – a túlzsúfoltság megszüntetését 
célul kitűzve – a megszabott európai normáknak 
és standardoknak megfelelően, jogszerű, 
szakszerű és biztonságos fogvatartást biztosítva 
működhessenek.  

Gazdasági társaságaink a folyamatosan növekvő 
belső- és központi ellátás nyújtotta lehetőségekkel 
élve eredményesen zárták az évet: növelték 
árbevételüket, illetve új munkahelyeket teremtettek. 
Részben ennek köszönhetően a 2014.  év végére a 
fogvatartotti foglalkoztatás elérte a 80%-os arányt.

Fontos változás volt a tavalyi év során a büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység 
szervezetünkbe való betagozódása, amellyel 
a reintegrációs tevékenységünk szélesebb 
spektrumot ölelhet át, elősegítve a társadalomba 
való eredményes visszailleszkedést. 

A tárgyi feltételek javítása mellett hangsúlyozott 
szerepet kapott személyi állományunk képzése. 
A továbbképzési rendszerünk palettája tovább 
színesedett, a Bv. kódexhez kapcsolódó központi 
vizsgát a teljes személyi állomány sikeresen 

teljesítette. A jó elméleti tudás ugyanakkor csak 
kiindulási alap, a törvény új jogintézményeinek, 
szabályainak gyakorlati megvalósításakor 
szükség lesz kollégáink szakmai rátermettségére, 
hivatástudatára is.
 
Ezúton köszönöm meg a büntetés-végrehajtás 
teljes személyi állományának azt az áldozatos 
munkát, amit 2014-ben végzett. Egyben azt 
kérem munkatársaimtól, hogy szaktudásukkal, 
elhivatottságukkal 2015-ben is járuljanak hozzá 
céljaink megvalósításához.

A szervezetet is érintő új kihívások megkövetelik 
a nyitottságot. A társszervek, önkormányzatok, 
vallási felekezetek, civil szervezetek segítségét 
ezúton is köszönöm, a velük kialakított és ápolt 
szoros együttműködésre továbbra is nagy 
hangsúlyt fektetünk. 

Tisztelt Olvasó! Jó szívvel ajánlom figyelmébe 
szervezetünk legújabb évkönyvét, amely a 
2014-es év történéseiről számol be. Remélem, 
hogy – elődeihez hasonlóan – idei kiadványunk 
is átfogó képet ad munkánkról, és jól szolgálja 
szervezetünk fontos és felelősségteljes 
tevékenységének megismertetését.

Csóti András bv. vezérőrnagy
országos parancsnok
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Az év 
értékelése
A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) 2014-ben is  
a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen, szakszerűen és biztonságosan teljesítette 
befogadási, ellátási és előállítási kötelezettségeit. 

A szervezetünk alaptevékenységét, 
rendeltetését meghatározó jogszabályi 
körben a 2014-es évben alapvető 

változás történt. Az átfogó igazságügyi reform 
egyik láncszemét alkotó Bv. kódex, figyelemmel 
a büntető törvénykönyv rendszerére és az elmúlt 
évek végrehajtási tapasztalataira, új alapokra 
helyezte a büntetés-végrehajtást. A 2015. 
január 1-jén hatályba lépett 2013. évi CCXL. 
törvény nagy hangsúlyt fektet a reintegrációs 
tevékenységre, amelynek segítségével az elítéltek 
szabadulásuk után sikeresebben illeszkedhetnek 
be a jogkövető társadalom életébe.

A bv. szervek központi irányítását, felügyeletét és 
ellenőrzését ellátó Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) az új 
feladatok törvényes és maradéktalan ellátása 
érdekében megváltozott szervezeti struktúráját a 

2014. december 12-én jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzat rögzíti.

Az elmúlt év során a BvOP-n, illetve több bv. 
szervnél történtek vezetőket érintő személyzeti 
intézkedések. Magyarország belügyminisztere 
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornokot 2014. július 
1-jei hatállyal az országos parancsnok általános 
helyettesévé, Lajtár József bv. vezérőrnagyot 
szeptember 1-jei hatállyal az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettesévé nevezte ki. 

A BvOP főosztályvezetői körében négy,  
a bv. intézetek vezetőinek személyében nyolc, 
a gazdasági társaságoknál három ügyvezető 
igazgatói beosztás tekintetében történt  
személyi változás. 

Az év során korszerűsítettük, megújítottuk  
a bv. szervezet szakmai ellenőrzési rendszerét.  
A BvOP szakmai ellenőrzési szervezeti egységei 
által végzett ellenőrzések köre a „mobil” 
ellenőrzéssel bővült, illetve kidolgoztuk a 
rendkívüli események vizsgálatára vonatkozó 
külön szabályrendszert. 

A korábbi szabályozásban is megtalálható 
átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzések 
végrehajtásának előírásai alapvetően nem 
változtak, azonban azok tervezése, 
szervezése, koordinálása és nyilvántartása  
új formában és új tartalommal jelenik meg  
a jövőben. 
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A 2014. évi  8 487 fős engedélyezett 
költségvetési létszámból 158 státusz 
a 1040/2011. Korm. határozat (a 

továbbiakban: kormányhatározat) alapján 
biztosított férőhelybővítésre volt felhasználható, 
az állományszervezési táblázatban rendszeresített 
norma 8 315 státusz, a finanszírozott létszámkeret 
8 350 fő volt.

A belügyminiszter augusztus 1-jétől 
engedélyezte a kormányhatározat szerinti 
létszám felhasználását a férőhelybővítésben 
érintett bv. intézetek részére, mely 
összességében – az első ütemben – 103 fős 
státuszbővülést eredményezett. Október 1-jétől 
a jogszabályi kötelezettségekből eredően 
(utógondozás, börtönpártfogási tevékenység, 
pártfogó felügyelet végrehajtása) 30 státuszt 
csoportosítottak át a kormányhivataloktól a BvOP 
szervezetébe. A Belügyminisztérium rendészeti 
államtitkára decemberben jóváhagyta a BvOP 
új Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 
állományszervezési táblázatát. 

A részben megújult struktúra optimalizálja és 
szabályozza a hatékony működést, illeszkedik 
a bevált gyakorlatokhoz és feladatrendszerhez, 
továbbá teljesíti a jogszabályi változásokból eredő 
többleterőforrás-igényeket. 

A fentiek alapján a bv. szervek részére 
állománytáblázatban rendszeresített norma 
2014. december 15-ei hatállyal 8 497 főre, a 
költségvetési létszám 8 517 főre változott. A 2014. 
január 1-jei 8 030 fős munkajogi nyitólétszámot 
és a 96,6%-os feltöltöttségi szintet a hatékony és 
tervszerű létszámgazdálkodásnak köszönhetően 
sikerült év közben is megtartani, továbbá sikerült 
ütemezetten biztosítani a férőhelybővítésben 
érintett intézetek utánpótlásának képzését. 

A szervezet rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges személyi állományi létszám 2014-ben 
is folyamatosan biztosított volt. A fluktuációs 
mutatók javultak (2013: 670 fő, 2014: 592 fő), a 
távozások aránya jelentősen csökkent. 

személyi állományunk

A BvOP szakmai ellenőrzési szervezeti egységei 
2014-ben tíz bv. szervnél hajtottak végre  
átfogó szakmai ellenőrzést. A végrehajtott 
ellenőrzések megállapításai alapján két bv. 
intézetben került sor utóellenőrzésre.  
További hat intézetben vizsgálták az előző 
évi átfogó szakmai ellenőrzés alapján 
meghatározott feladatok végrehajtását, a helyi 
vezetői intézkedések eredményességét.  
Mindezeken túl 74 téma-, 54 cél-, illetve  
15 mobilellenőrzés keretében vizsgálták  
a bv. szervek működését.

A bv. szervezet ellenőrzésére jogosult és 
kötelezett külső szervek az előző évhez 
hasonló gyakorisággal hajtottak végre helyszíni 
vizsgálatot a bv. szerveknél. Továbbra is az 
ügyészségek végezték a legtöbb ellenőrzést. 
Ezek megállapításait feldolgoztuk, a feltárt 
hiányosságok javítására intézkedéseket tettünk.

A hatályos BM-utasításban foglaltaknak 
megfelelően, a szóbeli panaszok és a közérdekű 
bejelentések fogadására a BvOP-n panasziroda 
kezdte meg működését.

FLuKTuáCió ALAKuLáSA
77

6 
fő

2008 2009 2010

távozás felvétel

2011 2012 2013 2014

11
54

 fő

58
0 

fő

56
2 

fő

57
6 

fő

69
1 

fő

75
2 

fő

55
6 

fő

67
0 

fő

59
2 

fő

79
5 

fő

82
5 

fő

80
9 

fő

46
5 

fő

11

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  6

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  7



A toborzási rendszer szervezettsége és lendülete 
– részben a férőhelybővítésekre kiadott státuszok 
gyors és ütemezett feltöltése okán – nem vesztett 
dinamizmusából (2012: 795 fő, 2013: 825 fő, 2014: 
809 fő), így a belépők aránya észrevehetően 
meghaladta a kilépőkét, tovább stabilizálva a 
szervezet létszámhelyzetét. 

A leszerelők 52%-a közös megegyezéssel, illetve 
próbaidő alatt (20%) vagy lemondással (10%) 
távozott a szervezettől, mely tendencia romlott 
a 2014-es év viszonylatában, bár a próbaidősök 
esetében stagnálás volt tapasztalható.  
A külföldi vagy más belföldi munkalehetőség 
miatt közös megegyezéssel vagy lemondással 
kiáramló kollégák száma továbbra is magas volt, 
mindemellett az év végére megmutatkozott – főként 
a tiszthelyettesek tekintetében – az új előmeneteli 
és illetményrendszer 2015. július 1-jétől tervezett 
bevezetésének állománymegtartó ereje.
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A 2013. évi CCXL. törvény oktatásáról és 
vizsgáztatásáról szóló 1-1/32/2014. (iX.15.) számú 
országos parancsnoki szakutasításban foglaltak 
alapján a 2014. november 1-je és december 13-a 
közötti időszakban – 2x8 órás képzést követően – 
a teljes személyi állomány sikeres vizsgát tett az új 
jogszabály ismeretanyagából. 

A tudatos vezető-utánpótlás biztosítása 
érdekében 188 főt delegáltunk a Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Kiválasztási 
Központjába a vezető-kiválasztási eljárás 
végrehajtására, ebből 166 fő 55% feletti 
eredményt ért el, így jogosultságot szerzett 
a vezető-utánpótlási adatbankba történő 
nyilvántartásba vételhez. Az év során kizárólag 
azok a személyek kaptak kinevezést, illetve 
megbízást vezetői beosztásba, akik sikeresen 
teljesítették a vezető-kiválasztási eljárást. 

A személyi állomány egészségének és 
munkaképességének megőrzése érdekében 
kidolgozott, tematikus programokból álló 
stresszkezelő tréningen 242 kollégánk vett 
részt. A Belügyi Továbbképzési Kollégium által 
jóváhagyott program kedvező fogadtatásban 
részesült, és népszerűvé vált az állomány körében. 

Magyarország köztársasági elnöke eredményes 
szakmai munkája elismeréséül hét kollégánkat 
részesítette állami kitüntetésben. A Magyar 
Arany Érdemkereszt katonai tagozata, a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt katonai tagozata, a 
Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozata, a 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést egy-
egy fő, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
két fő kapta meg, továbbá egy ezredest 
dandártábornokká neveztek ki.

Miniszteri szintű elismerésben összesen 82 fő 
részesült. Magyarország belügyminisztere három 
főtanácsosi, 17 tanácsosi címet, hat Szent Adorján 
Érdemjelet, egy Tauffer Emil-díjat, két Büntetés-
végrehajtási Emlékplakett „Arany” fokozatot 
adományozott, nyolc főt soron kívül előléptetett 
és 45-en kaptak emléktárgyat.

Országos parancsnoki szintű elismerésben 214 
fő részesült, 38 soron kívüli előléptetés történt, 
tíz fő a Büntetés-végrehajtási Emlékplakett 
„Ezüst” fokozatát, 86 fő pedig a „Bronz” fokozatát 
kapta. Két közalkalmazott főmunkatársi, illetve 
munkatársi címet kapott,  dicséretben 76 fő, 
fizetési fokozat várakozási idejének csökkentése 
jutalomban egy fő részesült. 

A 2013-ban bevezetett Nexon Humánrendszer 
alkalmazása, fejlesztése során igazodtunk 
a szervezeti célokhoz és a jogszabályi 
változásokhoz, így vezetői és utánpótlási 
adatbankot, valamint kormánytisztviselői 
jogviszonytípust vezettünk be.

A jó színvonalú munkavégzés, illetve a 
többletfeladatok ellátásához szükséges szakmai 
felkészültség folyamatos fejlesztése érdekében a 
korábbinál még nagyobb hangsúlyt helyeztünk a 
személyi állomány képzésére, oktatására. 

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 14 hetes 
alapfokú szaktanfolyam keretében 420 főt 
iskoláztunk be. Sikeres vizsgát 392 fő tett, ebből 14 
kitűnő eredménnyel. Középfokú képzésben 334 fő 
folytatott tanulmányokat, mely létszámból júniusig 
eredményes vizsgát 153 hallgató tett, közülük  
40-en kitűnő eredménnyel. A 2013 szeptemberében 
indított moduláris rendszerű szakképzésen  
21 fő tett eredményes vizsgát, ebből 2 fő kitűnő 
eredménnyel. A 2014. szeptember 9-én indult 
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésbe  
19 intézet 25 főt iskolázott be. Jelenleg a ii. modul 
(büntetés-végrehajtási őr feladatai) képzése 
zajlik, a négy modul sikeres teljesítése után a 
szakmai vizsgára 2015 márciusában kerül sor. 

Felsőfokú szakvizsga-felkészítésen 83 fő, felsőfokú 
szakvizsgán 170 fő vett részt. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar rendészeti igazgatási 
alapképzési szakán, büntetés-végrehajtási 
szakirányon nyolc hallgató tett záróvizsgát, 
hárman kaptak diplomát. Jelenleg 29 
munkatársunk folytat felsőfokú tanulmányokat az 
intézmény nappali tagozatán. 

Ebben az évben 132 főt köteleztek a rendészeti 
szakvizsga letételére, 91 főt a rendészeti vezetővé 
képző tanfolyam, 15 főt pedig a rendészeti 
mestervezetővé képző tanfolyam elvégzésére.  
A Személyügyi és Szociális Főosztály hét esetben 
szervezett kihelyezett rendészeti vezetővé képző 
tanfolyamot belső, kiképzett trénerek vezetésével.

A 2/2013. (i. 30.) BM rendeletben meghatározott 
belső továbbképzési rendszer keretében a 
Belügyi Továbbképzési Kollégiummal 160 belső 
továbbképzést akkreditáltattunk.  
A továbbképzési pontok gyűjtésére kötelezett 
hivatásos állományú tagok (6 570 fő), összesen 
183 264 továbbképzési pontot gyűjtöttek össze, 
amelyet rögzítettünk a Továbbképzést Támogató 
informatikai Rendszerben.  
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A személyi állomány mentális és fizikai 
feltöltődését nagyban segítette a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett 
üdülési pályázat, amelyre 318 dolgozónk nyújtott 
be sikeres pályázatot, ebből 163 fő részére a 
szükséges önerőt a szervezet – összesen 2,2 mFt 
összegben – megtérítette.

A személyi állomány bűnügyi helyzete javulást 
mutat, az év során 440 büntetőügy indulását 
regisztrálták (2013: 592), ez 26%-os csökkenést 
jelent. Az eljárások 42%-a már nyomozati szakban 
megszűnt. A büntetőeljárások során 27 főt (2013-
ban 59 főt) marasztaltak el. 2014-ben katonai 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 
182 eljárás indult, amely a teljes ügyszám 41%-a 
(2013: 62%). A fogvatartás törvényességét sértő 
bűncselekmények gyanúja miatt indult ügyek 
száma 153 (2013: 183), a szolgálattal össze nem 
függő ügyek száma 105 (2013: 42) volt. Az év 
során a fegyelmi jogkört gyakorlók 540 (2013: 902) 
fegyelmi eljárást indítottak, közülük 60 esetben 
katonai vétséget kellett elbírálniuk. A parancsnokok 
112 esetben megszüntették a fegyelmi eljárást, 
illetve 342 esetben fegyelmi szankciót szabtak 
ki. A fenyítések közül leggyakrabban a feddést 
és a megrovást alkalmazták. Jelenleg 86 ügy van 
folyamatban. Méltatlansági eljárás keretében két 
hivatásos állományú tag elbocsátására került sor.

Az informatikai alkalmazásfejlesztési projekt 
részeként, a humán nyilvántartás korszerűsítése 
és funkcionális bővítése keretében kapott helyet 
az integrált fegyelmi és bűnügyi nyilvántartó 
alrendszer (a továbbiakban: modul) üzemeltetése. 
Az ellenőrzések alapján – a tevékenység jogszerű 
és hatékonyabb ellátása érdekében – a modul 
fejlesztett változatát november 30-ával vezettük 
be. Ennek eredményeként a rendszer – a fegyelmi 
és büntetőügyek alaprögzítésén túlmenően – 
csökkentette a fegyelmi és nyomozótisztekre 
háruló adminisztratív terheket. 

A személyi állomány tagjai az alapellátást 
továbbra is a rendvédelmi egészségügyi 
szolgálatnál és a területileg illetékes háziorvosnál 
vették igénybe. A területileg illetékes 
egészségügyi intézményeken túl a Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház 
állt rendelkezésre. A bv. szervezet a saját keretein 
belül továbbra is mozgásszervi rehabilitációs 
ellátást nyújtott speciális foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatásként. 

Az állomány betegforgalma az alapellátásban 
emelkedett, azonban a gondozottak száma 
csökkent. A fogászati ellátást igénybe vevők 
száma a térítés támogatása miatt emelkedést 
mutatott (2013: 3 707 fő; 2014: 4 117 fő).

A személyi állomány felvétel előtti elsőfokú 
egészségügyi és pszichikai alkalmassági 
vizsgálatait a bv. szervek saját hatáskörben 
végezték. A másodfokú alkalmassági vizsgálatokat 
az BvOP szakfőosztálya folytatta le, a 247 
megjelent közül 103 fő bizonyult alkalmasnak 
a vizsgálatokon. Az év során 42 FÜV-eljárást 
kezdeményeztek, amelyből első fokon 37 személy 
minősült hivatásos szolgálatra alkalmatlannak.

Mozgásszervi rehabilitációt 728 aktív és nyugdíjas 
dolgozó számára biztosítottunk (2013: 655 fő) 
igalon, Gyulán és Hévízen.

Az év során súlyos, jelentősebb társadalmi 
visszhangot kiváltó rendkívüli esemény 
nem történt, a fogvatartás biztonságát 

a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen 
biztosítottuk.

A Bv. kódexhez kapcsolódóan kiemelt feladat volt 
a szakterületet érintő szabályozási tevékenység 
végrehajtása, 

amelyből a legfontosabb a kibővült kényszerítő 
eszközök körére vonatkozott, szélesítve a 
lőfegyverhasználatot megelőző, a fokozatosságot 
biztosító intézkedési lehetőségeket. A szolgálati 
kutyás tevékenységet szabályozó szakutasítás 
módosítása a hatékonyabb gyakorlati 
végrehajtást segíti elő. Aktualizáltuk a Biztonsági 
Szabályzatot, amely 2015. év elején kerül 
kiadásra, és új, központi szabályozás jelent meg a 
szolgálatszervezéssel kapcsolatban. 

A korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott 
a biztonsági tevékenységet ellátók szakmai 
felkészítése, amelynek keretében nemcsak a 
vezetők, hanem a speciális feladatot végrehajtó 
állomány részére is szakmai napokat szerveztünk. 

A fogvatartás biztonságának fenntartása és a 
rendkívüli események megelőzése érdekében 
kiemelt jelentőségű volt a társ rendvédelmi 
szervekkel való együttműködés. A bv. szervek 

16 alkalommal hajtottak végre 
közös gyakorlatot, illetve 122 
esetben működtek közre a napi 
feladatellátás során a rendőrség, 
illetve a TEK munkatársaival. A 
katasztrófavédelem szakemberei 
– a bekövetkezett tűzesetek 
felszámolásán túl – többek között 
az állomány felkészítésében és a 
szakterületet érintő szabályozások 
kidolgozásában vettek részt.

A börtönök biztonsága
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A bekövetkezett két fogolyszökést alacsony 
biztonsági kockázatú fogvatartottak, nyitott 
jellegű munkahelyről követték el.  
Mindkét elítéltet rövid időn belül elfogták.  
Az esetek tanulságait feldolgoztuk,  
azokat a szakmai munka során hasznosítjuk  
annak érdekében, hogy a folyamatosan  
bővülő munkáltatásból eredő biztonsági 
kockázatokat minimalizáljuk.

Több intézetben javultak a szolgálatellátás és 
az állomány elhelyezésének infrastrukturális 
feltételei (szolgálati helyek, őrtornyok, technikai 
ügyeletek, öltözők modernizálása), illetve több, 
biztonságot érintő beruházás (bástyafal felújítása, 
személybejáratok megújítása, új őrhely kialakítása, 
jelentősebb biztonságtechnikai fejlesztés) 
is megvalósult. A beléptetés során annak 
biztonságát, a tiltott tárgyak felkutatását szolgálja 
a rendszerbe állított két új csomagvizsgáló 
röntgenberendezés, valamint négy kapukeretes 
és 75 kézi fémkereső. A szolgálati feladatok 
ellátásában az eredményesebb kommunikációt 
30 új, kézi EDR-rádió segíti.

A szolgálati kutyákkal kapcsolatos tevékenység 
hatékonyabb ellátását teszi lehetővé – a 
megújult szabályozás, továbbá a központi 
képzési és minősítési rendszer bevezetése 
mellett – a kiképzési eszközök, illetve a szállítást 
biztosító utánfutók beszerzése, illetve a fiatalodó 
állatállomány. A rendőrséggel történő ezirányú 

együttműködés – a speciális felkészítés terén – 
kibővült a nyomkövető kutyák képzésével is.

A börtönök biztonságával kapcsolatos statisztikai 
mutatók összességében tovább javultak, a 
fogvatartottak által elkövetett cselekmények 
száma csökkent (2013: 1 205 eset; 2014: 1 130 
eset). Az erőszakos cselekmények esetszáma 
szintén, még nagyobb arányban csökkent. 
Említést érdemel, hogy a súlyos testi sértés 26%-
kal, a kényszerítés pedig 19%-kal volt kevesebb, 
emellett lopás miatt is 23%-kal alacsonyabb 
számban kellett feljelentést tenni, mint 2013-ban. 

Kiemelt szakmai feladat volt a szuicid jellegű 
cselekmények megelőzése, megakadályozása. 
Az erre irányuló erőfeszítések eredményeként az 
öngyilkosságok száma tovább csökkent, azonban 
az elkövetési módszerek bővülése nyilvánvalóvá 
tette, hogy nagyobb szakmai figyelmet kell 
fordítanunk az öngyilkosságok és önkárosító 
cselekmények megelőzésére.

FOGVATARTOTTAK áLTAL 
ELKöVETETT CSELEKMÉNyEK (db)
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A fogvatartottak létszámának emelkedése 
az év közben tapasztalt adatokhoz 
képest mérséklődött, az év végi létszám 

17 890 fő volt (2013: 17 841 fő). A fogvatartotti 
átlaglétszám 18 204 főt tett ki, ami 141%-os 
átlagtelítettséget eredményezett. A fogvatartotti 
átlaglétszám ugyan meghaladta az előző évit, 
azonban a férőhely-bővítési program keretében 
átadott többletkapacitás és a bv. intézetek 
telítettségét kiegyensúlyozó program 2%-kal 
csökkentette a telítettséget a 2013-as évi adathoz 
viszonyítva. 

Az előzetesen letartóztatottak létszáma 13%-kal 
csökkent (2013: 5 053; 2014: 4 400 fő). Arányuk 
a teljes fogvatartotti populációban 24,6%-ot 
tett ki. Stagnált a hosszabb ideje – 24 hónapot 
meghaladó – előzetes letartóztatást töltők 
létszáma (329 fő), közülük azonban 190 fő már 
rendelkezett elsőfokú, nem jogerős ítélettel, így 

többségük az abban meghatározott végrehajtási 
fokozatnak megfelelő bv. intézetben került 
elhelyezésre.

A jogerősen elítéltek átlaglétszáma 5,5%-kal 
emelkedett az előző évhez viszonyítva (2013: 
12 391; 2014: 13 073 fő). A börtön és fegyház 
végrehajtási fokozatok dominanciája továbbra 
is megfigyelhető volt, a vizsgált időszak 
létszámtöbblete szinte kizárólag ezen csoportokba 
tartozó fogvatartottakból tevődött össze.
 
Az elzárást töltők létszáma növekedett (2013: 214; 
2014: 266 fő), számuk az év során több esetben is 
meghaladta a 400 főt. Az elhelyezésükre kijelölt 
bv. intézetek kapacitása megfelelő, ugyanakkor 
a gyakran igen rövid (egyes esetekben csupán 
1–2 nap) fogvatartás miatt az elzárást töltők egy 
részénél nem volt lehetőség a megyei (fővárosi) 
bv. intézetből való elszállításra. 

A fogvatartottak létszáma,  
elhelyezése

ELőáLLíTáSOK SzáMA (db)

2013 2014

egészségügyi intézménybe
bíróságokra, ügyészségekre
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A fogvatartottak körében a 
tiltott tárgyak iránti kereslet 
folyamatosan növekszik, 
ennek megfelelően az ezzel 
kapcsolatos statisztikai 
mutatók emelkedtek. Az 
előtalált mobiltelefonok 
száma is növekedett (2013: 

499; 2014: 703 db), azonban 
a személyi állomány tagjai 

5%-kal nagyobb esetszámban 
találták meg a készülékeket 

még a bejutás előtt. Ez az arány a 
fogvatartás biztonságára nagyobb 

veszélyt jelentő kábítószergyanús 
anyagok tekintetében (2013: 123; 2014: 

179 eset) még kedvezőbb, a tiltott szerek 
61%-át sikerült még a fogvatartottakhoz való 

eljutás előtt megtalálni. A további eredményesebb 
fellépés érdekében több szakmai felkészítő 
foglalkozást is tartottunk, a témában elismert 
szakértők bevonásával.

Bv. szerveken kívüli előállítási, szállítási feladatokat 
153 098 fogvatartottat érintően hajtottunk végre. 
Komoly szakmai eredmény, hogy a kiemelkedően 
magas esetszám ellenére nem történt rendkívüli 
esemény. Az előállítások száma jelentősen 
emelkedett (2013: 61 173; 2014: 68 100 eset), melyből 
a bíróságokra, ügyészségekre történő mozgatások 
kisebb mértékben (2013: 49 704; 2014: 51 799 eset), a 
külső egészségügyi intézménybe történő előállítások 
viszont jelentősen (2013: 11 239 eset; 2014: 16 080 
eset) nőttek. A szállítási feladatok kismértékben 
csökkentek (2013: 87 500; 2014: 84 977 fő), azonban 
azon belül a költségigényesebb célszállítások száma 
12%-al volt kevesebb, mint tavaly.
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Súlyos beteg hozzátartozó meglátogatásán, 
illetve temetésén felügyelettel 221 fő (2013:  
230 fő), felügyelet nélkül pedig 335 fő (2013:  
127 fő) vett részt.
 
A fogvatartottak jutalmazására 30 550 esetben 
került sor (2012: 33 934; 2013: 29 961), amelyből 
a kapcsolattartást erősítő jutalmazási formák 
alkalmazása volt a leggyakoribb. 

Jutalmak (eset) 2012 2013 2014
Dicséret 16 969 15 941 17 547
Soron kívüli csomag 1 854 1 598 1 896
Soron kívüli látogató fogadása 6 948 5 821 3 974
Személyes szükségletekre 
fordítható összeg növelése 2 866 2 277 3 019

Tárgyjutalom 23 44 67
Pénzjutalom 62 179 54
Fenyítés hátralevő rész 
elengedése 3 6 2

Fenyítés nyilvántartásból törlése 908 853 943
Rövidtartamú eltávozás 1 191 888 882
Kimaradás 458 391 437
Látogatási idő meghosszabbítása 2 652 1 938 1 724
Dicsérő oklevél 0 0 5
Összesen 33 934 29 936 30 550

Fegyelmi fenyítést 7 391 esetben szabtak ki, 
mely adat az előző évekhez képest további 
csökkenést mutat.

Végrehajtott fegyelmi 
fenyítések (eset) 2012 2013 2014

Feddés 4 735 4 087 3 878
Kiétkezés csökkentése 2 914 2 193 1 967
Magánelzárás 2 232 2 004 1 546
Összesen 9 881 8 284 7 391

A sikeres reintegráció érdekében a foglalkoztatás 
középpontjában a munkáltatáson túl továbbra is 
a fogvatartottak oktatása és képzése állt. 

A fogvatartottak iskolai végzettségének szintje 
magasabb lett, köszönhetően az egyre erősödő 
oktatási-képzési tevékenységnek.

Kiemelendő a szakképzésbe bevont 
fogvatartottak számának növekedése. A csak 
alapfokú végzettséggel rendelkező, de szakmát 
nem tanult fogvatartottak aránya a populációban 
55,7%. Közülük 1 131 főt – minden kilencedik 
fogvatartottat – beiskoláztunk valamilyen 
OKJ-s végzettséget adó képzésre, amelyekből 
országszerte 59 féle indult.

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi 
és munkaerő-piaci reintegrációja és az 
intenzív utógondozás modellje elnevezésű, 
TáMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú 
kiemelt projektbe 4 860 fogvatartottat vontunk 
be, a tréninget végzettek száma 1 704 fő, a 
szakképzésben részt vevők száma 507 fő volt.

A TáMOP 5.6.3 kiemelt projekt keretében az 
ország minden bv. intézetében szerveztek 
jóvátételi programokat. A fogvatartottak önkéntes 
munkájuk során – többek között – hulladékot 
gyűjtöttek, tereprendezésben vettek részt, 
karbantartási, festési munkákat végeztek, parkot, 
játszóteret, óvodát, idősotthont újítottak fel.  

A teljes fogvatartotti populáción belül a 
fiatalkorúak létszáma tovább csökkent 
(2013: 478; 2014: 424 fő). A fogva tartott nők 
létszámaránya változatlan (7,6%), a lakóhelyhez 
közeli elhelyezésük azonban továbbra sem 
minden esetben megoldott, ezért további bv. 
intézeteket jelöltünk ki elhelyezésükre. A nem 
magyar állampolgárságú fogvatartottak létszáma 
emelkedett az előző évhez képest (2013: 653; 
2014: 700 fő). 

Az életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
(2013: 228; 2014: 263 fő), illetve a tényleges 
életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
létszáma egyaránt tovább nőtt (2013: 46; 
2014: 49 fő). A különösen hosszú tartamú 
szabadságvesztést töltők egyedi kezelési 
igényeiben a megfelelő elhelyezés központi 
szerepet tölt be. Ezért annak érdekében, hogy 
több helyszínen és zsúfoltságtól mentesen 
lehessen ezen fogvatartottakat elhelyezni, 
a férőhely-bővítési programban kiemelt 
prioritásként kezeljük a hosszúidős speciális 
rezsimű körletek kialakítását.

Nem változott a rendszeres, hetenkénti 
fogvatartotti szállításokban érintett fogvatartottak 
száma (2013: 67 080; 2014: 67 051 fő),  
a körszállítás heti átlagos létszáma 1 381 fő volt. 

Tovább folytatódott a bv. intézetek  
telítettségét kiegyensúlyozó program 
végrehajtása, amelynek keretében 6 574 fő 
fogvatartott átcsoportosítása valósult meg.

A fogvatartotti panaszok kivizsgálása során az 
alapvető jogok biztosa 38 esetben visszásságot 
nem tárt fel, 14 esetben azonban panaszra okot 
adó körülményeket állapított meg, amelynek 
megszüntetésére azonnali intézkedés történt.

Szabadságvesztés-félbeszakításra irányuló 
kérelmet összesen 982 esetben terjesztettek 
elő a fogvatartottak, hozzátartozóik vagy 
jogi képviselőik, amelyből 177 kérelmet 
engedélyeztek. Hivatalból 41 esetben történt 
büntetés-félbeszakítás (2012: 961/38 eset, 2013: 
958/34 eset), tíz esetben nem tért vissza a 
fogvatartott az intézetbe.

Tanév Általános iskola Középiskola Szakképzés Felsőfok Összesen
2012/2013 787 fő 836 fő 361 fő 38 fő 2 022 fő 
2013/2014 1 151 fő 819 fő 720 fő 46 fő 2 736 fő
2014/2015 1 083 fő 858 fő 1 131 fő 30 fő 3 102 fő
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11

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  20

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  21



A Balassagyarmati Fegyház és Börtön  
„A harangok nem ismernek határokat” című 
pályázati projektben az ARTTÉKA Művészet 
Határok Nélkül Egyesülettel a vidék vonzerejének 
és kulturális infrastruktúrájának fejlesztését 
célozta meg. A „Jó gyakorlatok bemutatása” című 
pályázati projektet szintén a balassagyarmati 
intézet valósította meg a Társadalmi 
Visszailleszkedést Segítő Egyesülettel közösen.

Nemzetközi szinten is érdeklődést keltett a 
fogvatartottak által végzett vakvezetőkutya- 
képzés. A Borsod-Abaúj-zemplén Megyei 
Bv. intézetben négy fiatalkorú fogvatartott 
bevonásával működik a projekt. A Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
által kidolgozott kiképzési gyakorlat szerint 
megvalósuló kölyöknevelési program célja,  
hogy a kiskutyák minél több ingerrel, 
objektummal találkozzanak, egészen addig,  
amíg a kiképző iskolába visszakerülnek.  
Az állatokkal való kapcsolat, törődés a 
fogvatartottak személyiségfejlődését, 
önértékelését pozitívan befolyásolja.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában is 
szereplő jobb agyféltekés rajzolás új elemként 
jelent meg a büntetés-végrehajtás fogvatartottak 
képességeit fejlesztő programjai között. A 
módszer elsajátítása elősegíti a fiatalkorú 
fogvatartottak önkifejezését, fejleszti az 
együttműködési és szociális készségüket. 
A program célja az elkövetők sikeres 
visszailleszkedése a társadalomba szabadulásuk 
után, valamint az ehhez szükséges önbecsülés, 
illetve döntésképesség fejlesztése.

Több bv. intézetben hazai és nemzetközi 
civil szervezetek segítségével valósítottunk 
meg a fogvatartottak reintegrációját segítő 
programokat. Az „Aktív hétköznapok” pályázat 
segítségével létrejött programok az alkotás és a 
nyersanyagok újrahasznosítása jegyében zajlottak 
le. Több nemzetközi program is megvalósult, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Convicts 
Liberty Aid (CLAP) elnevezésű nemzetközi projekt 
keretében együttműködési megállapodást kötött 
több nemzetközi civil szervezettel, a Grundtvig-
program a fogvatartottak és gyermekeik jobb 
kapcsolattartását segítette elő. A balassagyarmati intézet közreműködésével épített  

terényi harangláb és közösségi tér
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A pártfogó felügyelők bv. intézetekben való 
fokozott jelenlétével a szabadulásra való 
felkészítés hatékonyságát várhatóan tovább 
tudjuk növelni. 

A bv. szervezet összesen 2 932 db, a feltételes 
szabadság tartamára törvény alapján fennálló 
vagy elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtásával 
kapcsolatos ügyet vett át a kormányhivatalok 
igazságügyi Szolgálataitól 2014 augusztusában. 
2014. december 31-éig további 1 002 db ügy 
érkezett a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelőkhöz. Az átvett és érkezett ügyekből 
összesen 638 db iratanyag lett lezárva az év végéig.

Továbbra is nagy reintegrációs jelentősége 
van a bv. intézetekben zajló börtönlelkészi 
tevékenységnek és az egyéb, a vallásgyakorlást 
elősegítő programoknak (pl. APAC-módszer). 
A börtönlelkészek nemcsak a szorosan vett 

lelkipásztori feladataikat látták el, a fogvatartottak 
lelki gondozása mellett kiemelkedő jelentőséggel 
bírt aktív szervező munkájuk. Mindezt jól tükrözi, 
hogy az egyházi imatalálkozókon, fogvatartotti 
imanapokon és bibliavetélkedőn több mint ezer 
fogvatartott vett részt.

A „HatArtalan értékek – közösségi művészetekkel 
a fiatalkorú elítéltek és gyermekotthonokban 
nevelkedő fiatalok megerősítéséért” című projekt 
célja fiatal önkéntesek bevonása a bv. intézetekben 
és gyermekotthonokban megvalósuló 
közösségfejlesztő munkába. Az Európai unió 
Fiatalok Lendületben Programja által támogatott 
projektben a Baranya megyei és a Bács-Kiskun 
megyei bv. intézetek fiatalkorú telephelyei, a 
velencei, illetve a pécsi gyermekotthon vett 
részt. A kisprojektek eredményeképpen három 
nagyméretű kültéri falfestmény és több más 
művészi alkotás született, az önkéntesek és a 
részt vevő fiatalok között pedig erősebbé vált a 
kapcsolat a közös alkotás által. 

A 2014-ben lezajlott választások a fogvatartottak 
jelentős körét érintették. Az országgyűlési 
képviselő-választáson a szavazásra jogosult  
5 986 fő közül 1 183 fő szavazott,  
az európai parlamenti képviselőválasztáson 
a jogosult 5 330 fő közül 803 fő fogvatartott 
élt szavazati jogával. A helyi és nemzetiségi 
önkormányzati képviselők, valamint a 
polgármesterek választásával kapcsolatosan a bv. 
intézetek részvételre vonatkozó kérelmet nem 
terjesztettek elő.

A büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó 
felügyelői tevékenységet 2014. augusztus 9-étől  
a Belügyminisztérium szervezi és irányítja.  
A szervezeti átalakítás következtében a megyei 
(fővárosi) kormányhivatalok igazságügyi 
Szolgálataitól összesen 30 pártfogó felügyelő 
a Belügyminisztérium felügyelete alá került, 
feladataikat a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága közvetlen irányítása alatt 
végzik. A 28 bv. intézetben intézetenként 
tervezetten egy-egy pártfogó felügyelő látja el 
a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó 
felügyelői feladatokat. E feladatok közé tartozik a 
szabadságvesztésből szabadultak utógondozása, 
az utógondozás keretében végzett 
börtönpártfogolási tevékenység, a feltételes 
szabadságra bocsátással összefüggésben 
elrendelt pártfogó felügyelői vélemény készítése, 
valamint a feltételes szabadság tartamára a 
törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó 
felügyelet végrehajtása. 
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szervezetünk 2014. évi gazdálkodási 
kereteit a Konvergencia programban és 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCiV. törvényben rögzített 
költségvetési pálya alapján kitűzött hiánycél 
eléréseként a közszféra működési kiadásainál 
érvényesített költségvetési takarékosság elve 
határozta meg. 

A Magyarország 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény a bv. szervezet 
támogatását 4,6 %-kal, 2 279,2 mFt-tal emelte, 
változatlan bevételi előírás mellett. A költségvetési 
támogatás az év során az eredeti előirányzathoz 
képest összesen 2 913,3 mFt-tal (6%) emelkedett. 
Gazdálkodási mozgásterünket tovább javította 
többletbevételünk, az átvett pénzeszközök és 
az előző évi maradvány igénybevétele, melynek 
eredményeként kiadási főösszegünk az év 
folyamán 7 341 mFt-tal emelkedett (14%). 

A kiemelt előirányzatok alakulását vizsgálva a 
december 31-ei módosított kiadási előirányzat 
61,5%-a a személyi jellegű kifizetésekhez 
kapcsolódik, 33,9%-a dologi kiadás, és 

mindösszesen a fennmaradó 4,6% oszlik meg  
az egyéb működési és a felhalmozási 
előirányzatok között. 

Az év folyamán pénzügyi helyzetünk stabil volt, 
2013-ról fedezet nélküli kötelezettséget nem 
hoztunk át. Az év során ugyan zárolás történt, 
de azt decemberben feloldották, így az addig 
felhalmozódott lejárt számlaállományt kifizettük. 
A rendelkezésre álló költségvetési támogatásunk 
– takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett – 
kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított. 

Az év során – zavartalan likviditás mellett – 
időlegesen egy-két intézetnél adódott csak 
átmeneti, központi segítséggel azonnal kezelhető 
probléma. December 31-én a szervezetnek lejárt 
számlaállománya nem volt.

A 2014-es év előző évekkel történő 
összehasonlítása is a gazdálkodás 
kiegyensúlyozottságát támasztja alá. Nem voltak 
az év során a korábbi évekre jellemző hirtelen 
kiugrások, sem a számlaállomány, sem a lejárt 
számlák tekintetében. 

A fogvatartottak egészségügyi ellátásában 
a korábbiakhoz hasonlóan az általános 
társadalombiztosítási jogosultság volt  
a meghatározó, az állapotuk által indokolt 
gyógyító-megelőző ellátás a progresszív 
betegellátás valamennyi szintjén  
biztosított volt. 

A gyógyszerellátásra vonatkozó szabályozás 
értelmében a bv. szervek 2014-ben is a térítési 
kötelezettség maradéktalan érvényesítésére 
törekedtek, méltányosság gyakorlására csak 
nagyon indokolt esetben került sor. 
A gyógyszerkiadások a fogvatartotti létszám 
emelkedése ellenére továbbra is csökkenő 
tendenciát mutattak. A gyógyszerek térítéséből 
származó bevétel a kétszeresére emelkedett 
(2013: 13 mFt; 2014: 26 mFt).

A speciális szakellátási feladatok (pl. CT, MRi) 
miatt emelkedett a külső egészségügyi 
szolgáltatók igénybe vétele, a sürgősségi 

egészségügyi ellátásban az Országos 
Mentőszolgálat működött közre.

A fogvatartottak halálozási adatai továbbra sem 
térnek el az országos egészségügyi adatoktól. 
A természetes haláleseteket 2014-ben is közel 
egyenlő arányban okozták szív-érrendszeri és 
rosszindulatú daganatos megbetegedések.  
2014-ben 67 fogvatartott hunyt el, 61 sorsszerű 
megbetegedésben (54 férfi, 7 nő), 6 férfi 
öngyilkosságot követett el.

A járványügyi helyzet kiegyensúlyozott volt, 
jelentésre kötelezett fertőző betegségeket 
minimális számban diagnosztizáltak, jelentős 
járványos méretű megbetegedés nem fordult elő. 
A tuberkulózis terjedésének megelőzése érdekében 
a tüdőszűrések elvégzésére kiemelt figyelmet 
fordítottunk. Jelentős energiát fordítottunk továbbá 
a kötelező megelőző járványügyi intézkedésekre 
(szűrés, védőoltás, védőeszközök), valamint a 
védőoltások biztosítására.

Gazdálkodás

FogvaTarToTTi beTegForgalmi adaTok

Ellátási forma / év 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Járóbeteg-ellátás bv. 
intézetben / bv. eü. 

intézményben

220 243 236 777 312 615 318 332 297 550 274 822

Járóbeteg-ellátás nem 
bv. eü. intézményben

8 069 9 679 11 555 11 285 10 926 13 242

Fekvőbeteg-ellátás az 
intézetben

1 712 4 154 3 447 2 523 2 274 3 221

Fekvőbeteg-szakellátás 
bv. eü. intézményben

2 363 3 096 3 911 4 580 4 276 4 603

Fekvőbeteg-ellátás nem 
bv. eü. intézményben

364 295 1 087 489 355 394

KiADáSOK MEGOSzLáSA

dologi kiadások
egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

munkaadókat terhelő járulékok
személyi juttatások

0,2% 4,4%

33,9%
49,0%

12,5%
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2014-ben számos jelentős beruházás, felújítás 
valósult meg, illetve vette kezdetét.

A 2013-ban megvalósított férőhely-bővítési 
beruházások használatbavételi eljárásának 
lefolytatását követően, február hónapban 159 új 
fogvatartotti férőhely feltöltésére kerülhetett sor.

Folytatódott a fogvatartotti férőhely-bővítési 
program végrehajtása, amely a következő bv. 
intézeteket érintette: 
•	  Budapesti Fegyház és Börtön:  

HSR/TÉSz körlet kialakítása
•	  Közép-dunántúli Országos Bv. intézet:  

a martonvásári objektum elzárásos körletének 
létrehozása

•	  állampusztai Országos Bv. intézet: a solti 
objektum új körletépületének építése

•	  Szombathelyi Országos Bv. intézet:  
A2 épület átalakítása

A férőhely-bővítések megvalósítására a 2010. 
évi árszinten becsült bekerülési költségek álltak 
rendelkezésre, amely következtében több 
műszaki tétel elhagyása is szükségessé vált, így 
azonos műszaki színvonalú, de gazdaságosabb 
megoldásokat valósítottunk meg. Jelentős 
összegeket takarítottunk meg a munkaterületek 
előkészítése során a fogvatartotti munkaerő 
igénybevételével. A bv. intézetek egy részében 
a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló zárkák 
illemhelyeinek kialakítása sérti a fogvatartottak 

emberi méltósághoz való jogát. Az országos 
felmérés alapján 13 intézetben, 675 zárkában 
csak függönnyel van elválasztva a lakótér 
az illemhelytől. Az érintett intézetek közül 
Szekszárdon, Szolnokon és Győrben kezdtük meg 
az illemhelyek elkülönítését.

Felhalmozási előirányzatainkból az év folyamán 
számos beruházást, felújítást hajtottunk végre, 
melyek a biztonsági rendszer korszerűsítését, az 
őrhelyek modernizálását, a konyhatechnológia 
fejlesztését, zárkafelújításokat, a villamoshálózat 
korszerűsítését célozták.

A BvOP vagyonkezelésébe 2014-ben 811 db saját 
rendelkezésű lakás, 638 db állami tulajdonú, bv. 
vagyonkezelésű ingatlan, 139 db önkormányzati 
tulajdonban lévő, bv. bérlőkijelölési jogú lakás, 
továbbá a gazdasági társaságok tulajdonában 
lévő 33 db ingatlan, összesen 445 önálló helyrajzi 
számú ingatlan tartozott. 
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A büntetés-végrehajtás tulajdonában, 
üzemeltetésében 2014-ben 433 db szolgálati 
jármű volt, az év során nyolc új nagy befogadó-
képességű rabszállító buszt szereztünk be.  
A járműpark átlagéletkora 8,5 év. A Bv. Központi 

Kórház üzemeltetésében lévő Mercedes 
Sprinter típusú mikrobuszt a jogszabályoknak 
megfelelően betegszállító járművé alakítottunk 
át. Saját oktatók bevonásával 564 személy részére 
tartottunk ügyintézői gépjárművezető képzést.
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Az év során elsődleges szerepet kapott, 
és az elmúlt évek intenzitásának 
megfelelően folytatódott a 

fogvatartottak foglalkoztatásának növelése. 
A munkát végző fogvatartottak száma 
tovább emelkedett, az összesített létszámuk 
7 562 fő volt, amely közel öt százalékos 
emelkedést jelent az előző évhez képest, 331 
fővel több fogvatartott számára biztosítva 
munkalehetőséget. A foglalkoztatott 
fogvatartottak összlétszáma 9 381 fő volt,  
a foglalkoztatás 80%-os szinten valósult meg.

A fogvatartottaknak kifizetett átlagmunkadíj a 
költségvetési foglalkoztatásban 33 365 Ft/fő/hó, 
a teljesítménybérezést is alkalmazó gazdasági 
társaságoknál a tényleges dolgozói létszámra 
vetítve 35 583 Ft/fő/hó volt. 

A 11 gazdasági társaság eredményét tekintve 
– amelyek realizálódását még befolyásolják a 
mérlegkészítés időpontjáig teljesülő, a 2014. 
évre elszámolandó gazdasági események – 
összességében mintegy 1 123,8 mFt mérleg 
szerint eredmény elszámolása várható, amely 
14,8%-kal magasabb a tervezettnél. 

Az ipari társaságok gazdálkodásában 
meghatározó szerepet tölt be a fogvatartotti 
munkáltatás közfeladatának támogatása 
érdekében központilag befolyásolt, irányított 
felvevőpiac alakulása. A mezőgazdasági 
társaságoknak az ágazati struktúrák és 
támogatások stabil működési hátteret 
biztosítanak. 

A ruházati ellátást tekintve 2014-ben a személyi 
állomány minden arra jogosult tagja 61,5 eFt 
értékű terméket kapott (12M egységes rendészeti 
nyári szolgálati bakancs, nyári szolgálati dzseki és 
taktikai öv), illetve 35 eFt-ot pénzbeli ellátásként 
fizettünk ki számukra.

A fogvatartottak elhelyezésével, ellátásával 
kapcsolatosan megvalósult a bv. szervek 
konyhatechnológiai felmérése, amely 

eredményeként új gépeket és berendezéseket 
szereztünk be. 

Az élelmezési szakterületen új feladatként 
jelentkezett a ii. félévben a Bevándorlási és 
állampolgársági Hivatal befogadó táboraiban 
elhelyezettek élelmezési ellátása Debrecenben, 
Baracskán és Győrben (a napi átlaglétszám 1 000 
fő volt). Megtörténtek az előkészületek a Szegedi 

Fegyház és Börtön nagyfai objektuma mellé 
épülő befogadótáborban elhelyezettek 
ellátására is 6,8 mFt összegben.

Gazdasági társaságaink  
működése és a központi ellátás

FOGLALKOzTATOTTAK SzáMA: 9 381 Fő

1 633 fő
186 fő

684 fő

2 741 fő

4 137 fő

kft.

intézet

PPP

terápiás

oktatás, képzés
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A társaságok szakmai támogatással és 
tevőlegesen is részt vettek a belügyi tárca 
által felügyelt kormányprogramokban, így 
folytatódott a START-program, a közfoglalkoztatási 
varrodai tevékenység, valamint az iratanyagok 
megsemmisítése is.

A bv. gazdasági társaságok beruházási tevékenysége 
tovább folytatódott, a beruházások várható 
összértéke meghaladja a 2 000 mFt összeget. 

Az ipari társaságok 2014-ben 322 mFt értékben 
végeztek beruházásokat, elsősorban a termelés 
fejlesztése és az ingatlanok felújítása céljából. 

FőBB GAzDáLKODáSi ADATOK
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Folytatódott a természetbeni ellátórendszer  
és a belső ellátás fejlesztése: 

 y sütőipari tevékenység (új péküzem Szegeden), 
 y  a fagyasztókapacitás és a fagyasztott sütemények 

gyártására alkalmas gépsor üzembe helyezése (Baracska), 
 y nyomdaipar (Vác), 
 y varroda (Kalocsa), 
 y hulladékfeldolgozás (Budapest). 

összegzésül megállapítható, hogy a belső ellátás, 
illetve az az államigazgatási szervek számára 
történő termelés feltételrendszere kialakult, 
és a további eredmények elérése érdekében 
megindult a társaságok holdingszervezetbe 
történő szervezésének előkészítése.

A központi ellátás hatálya alá tartozó 
költségvetési szervek 3 239 ellátási igénnyel 
fordultak a Központi Ellátó Szervhez 
(továbbiakban: KESz). A benyújtott igények 
tekintetében a központi államigazgatási és a 
rendvédelmi szervek által benyújtott igények 
voltak túlsúlyban (54%). Az igénybejelentések 
értéke néhány egészségügyi intézmény mosodai 
szolgáltatásra, valamint a Központi Gazdasági 
Ellátó igazgatóság egyenruházati termékek 
beszerzésére vonatkozó igényének kivételével 
nem érte el a költségvetési törvényben 
meghatározott uniós értékhatárt. Az igények 
számának emelkedése azonban nem járt együtt 
a kijelölések, valamint a megkötött szerződések 
értékének növekedésével. A KESz-hez beérkezett 
igények alapján közel nettó 6 300 mFt értékben 
történt meg a teljesítésre képes gazdasági 
társaságok kijelölése. A gazdasági társaságok 
által megkötött szerződések teljesítésének 
nettó értéke – az élelmezés nélkül – várhatóan 
meghaladja a 4 000 mFt-ot.

A megkötött szerződések értékének jelentős 
részét, mintegy 45%-át egyenruházati termékek 
teszik ki. Számottevő még a bútorgyártás (21%), 
valamint a mosodai szolgáltatás (18%) is. 

A KESz 405 mFt értékben két egészségügyi 
intézmény mosodai szolgáltatására kötött 
szerződést. Az eljárások kapcsán a kórházak 
közel 88 mFt-os megtakarítást érhetnek el az 
előző szolgáltató áraihoz képest. Az előzőeken 
túl a rendőrség számára 560 mFt értékben 
egyenruházati termékek beszerzése valósult meg.

1

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  36

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

z Év
 Ér

tÉk
elÉse  |  37

1



ÉLELMiSzERELLáTáS
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Projektjeinkigen jelentős, 19%-os növekedés következett  
be az élelmiszerellátásban, a kiszállított  
élelmiszer-alapanyagok összértéke 
megközelítette a nettó 880 mFt-ot. A Társadalmi Operatív Program 

(továbbiakban: TáMOP) 5.6.2 kiemelt 
projektben, amely „A társadalmi kohéziót 

erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok 
megalapozása” címet viseli, a bv. szervezet 262 
mFt-os költségvetési kerettel vett részt.

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és 
munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív 
utógondozás modellje TáMOP 5.6.3 kiemelt 
projekt 785 mFt-os támogatási keretösszegének 
lehívása folyamatosan történt az év folyamán, a 
szakmai megvalósítás meghosszabbítása várható 
a 2015-ös évre is. 

A TáMOP 5.6.1 i. és ii. jelű konstrukciókban  
267 mFt támogatást, míg más TáMOP, illetve 
nemzetközi együttműködést megvalósító 
konstrukciókban pedig összesen 84 mFt-os 
támogatási összeget kaptak a bv. intézetek, ezen 
összegek lehívása a fogvatartottak képzéséhez és 
foglalkoztatásához járult hozzá. 
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Az elmúlt évben is kiemelt figyelem irányult 
a szervezet nemzetközi kapcsolatainak 
ápolására. Az eddig kialakított partnerségi 

viszonyok fenntartása mellett törekedtünk új 
kapcsolatok felvételére szervezeti és intézeti 
szinten egyaránt. Fontos szakmai célunk, hogy a 
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás is 
folyamatos legyen. 

A nemzetközi kapcsolatainkat jelentős mértékben 
meghatározta az európai szakmai eseményeken, 
kiemelten az Európa Tanács büntető-
igazságszolgáltatási és börtönüggyel foglalkozó 
főigazgatósága által szervezett rendezvényeken 
történő részvétel.

A szakmai szervezetek munkájában is aktívan 
részt vettünk. A bv. szervezet több eseményen 
országos vezetői, illetve főosztályvezetői szinten 
képviseltette magát:

•	   a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási 
Kerekasztal (MECR) Csehországban 
megrendezett találkozója, 

•	  az Európa Tanács szervezésében 19. 
alkalommal megrendezett országos 
parancsnokok éves találkozója Helsinkiben, 

•	  a Visegrádi Négyek országos vezetői szintű 
konzultációja Budapesten,

•	  az Európa Tanács PC-CP plenáris ülései 
Strasbourgban,

•	  a fogvatartottak kockázatelemzésének 
gyakorlatát és a szexuális bűnelkövetők 
kezelését célzó szakmai konzultációkon való 
részvétel.

A regionális együttműködés szempontjából 
a Visegrádi Négyek májusban megrendezett 
országos parancsnoki szintű találkozója új 
alapokra helyezte a négy ország közötti  
felső szintű kapcsolatokat.

A Környezet és Energia Operatív Program 
(továbbiakban: KEOP) és Közép-Magyarország 
Operatív Program (továbbiakban: KMOP) 
források terhére 2013-ban és 2014-ben 
összesen 812 mFt-os összegben valósultak 
meg az energiafelhasználás hatékonyságát 
és a megújuló energiaforrások hasznosítását 
célzó infrastrukturális beruházások a hazai bv. 
intézetekben és intézményekben. 

A Belügyminisztérium által kiírt „üzemeltetési 
költségcsökkentést eredményező energetikai 
fejlesztések pénzügyi támogatására” című 
pályázaton elnyert támogatás 62,3 mFt volt. 
A pályamunkák által megvalósított műszaki 
fejlesztések, a megújuló energiaforrások 
közvetlen villamosenergia-termelésre történő 
hasznosítását tették lehetővé.

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
(továbbiakban: EKOP) 1.1.15 jelű forrásokból 500 
mFt értékben zajlottak informatikai fejlesztések. A 
„Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban 
2. ütem” elnevezésű kiemelt projekt pályázati 
forrásának egy részéből az EKOP-1.1.6 projektben 
beszerzett eszközpark kiegészítését hajtottuk 
végre, a forrás másik részét hét helyszínen a 
minősített adatok kezeléséhez rendelt védelmi 
megoldások megvalósítására fordítottuk. 

nemzetközi kapcsolatok
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Konzuli találkozót szerveztünk a Budapesti 
Fegyház és Börtönben 47 ország konzuli 
szolgálatának, illetve nagykövetségi 
munkatársának részvételével. A rendezvény 
a nagykövetségekkel történő folyamatos 
kapcsolattartás mellett kiemelt jelentőséggel bírt 
a nem magyar állampolgárságú fogvatartottak 
hazájukkal történő kapcsolattartásának 
elősegítésében is.

Új elemként jelent meg, hogy az év második 
felében bekapcsolódtunk az Európai Bizottság 
TAiEX programjába, amelynek köszönhetően 
a beutazó szakmai delegációk látogatása nem 
terhelte a szervezet költségvetését, mert a 
finanszírozás uniós forrásból valósult meg. A 
program keretében Horvátország és Törökország 
országos parancsnoki szintű delegációja érkezett 
tapasztalatcsere-látogatásra hazánkba.

összegzés
Az év során meghatározó jellegűek voltak  
a Bv. kódex hatálybalépésével kapcsolatos 
feladataink. A végrehajtási rendeletek 
kidolgozása, és az új jogszabály alkalmazására 
való felkészülés felelősségteljes munkát rótt  
a személyi állományra.

Bv. intézeteink zsúfoltsága továbbra is gondot 
jelent, azonban a tavalyi esztendőben évek óta 
tartó trend tört meg: a fogvatartotti átlaglétszám 
ugyan meghaladta az előző évit, azonban  
a férőhely-bővítési program keretében átadott 
többletkapacitás jóvoltából csökkent  
a börtönök telítettsége. 

Gazdasági társaságaink eredményes évet zártak.  
A társaságok munkahelyteremtő tevékenységének 
és a bv. intézetek kitartó, következes törekvéseinek 
egyaránt köszönhető, hogy nőtt a fogvatartotti 
foglalkoztatás aránya. Mindez együttesen járul 
hozzá reintegrációs feladataink végrehajtásához. 

A bv. szervezet 2014-ben nem teljesíthette volna 
vállalt kötelezettségeit, ha személyi állományunk 
nem látja el magas színvonalon hivatásából 
eredő feladatait, illetve ha a társszervek, 
önkormányzatok, vallási felekezetek, civil 
szervezetek nem segítik tevékenységünket. 

A bv. szervezet 2014-ben nyugodt, 
kiegyensúlyozott évet zárt, a fogvatartás 
biztonságát – a jogszabályoknak megfelelően – 
szakszerűen biztosítottuk. Célunk továbbra is az, 
hogy képesek legyünk hozzájárulni egy erősebb 
és biztonságosabb társadalom megteremtéséhez.
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Pillanatképek
Május 13-án tartották meg a Magyar 
Börtönügyi Társaság tisztújító közgyűlését és 
szakmai fórumát az ELTE állam- és Jogtudományi 
Kara dísztermében. A jelenlévő tagok a társaság 
elnökhelyettesévé választották Schmehl János 
bv. dandártábornokot, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettesét. A 
közgyűlést követő szakmai fórum a „Nők a 
büntetés-végrehajtásban” címet viselte.

tudomány

Október 16-án  „Fiatalkorúak az 
igazságszolgáltatás útvesztőjében” címmel 
rendeztek szakmai konferenciát a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. intézetben. A fórumon a Legfőbb 
Ügyészség, a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék, 
a BVOP, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
valamint a fiatalkorúakat fogva tartó bv. intézetek 
szakemberei vettek részt.  

Október 30-án a pécsi egyetem jogi karán 
tartották meg a Magyar Börtönügyi Társaság  
„A magyar büntetés-végrehajtási jog az európai 
elvárások tükrében” című szakmai konferenciáját. 
A rendezvényen bemutatták az új, hiánypótló 
szakirodalmi művet, a Börtönügyi Lexikont is, 
amelynek szerzője dr. Bencze Béla bv. alezredes, a 
Baranya Megyei Bv. intézet parancsnokhelyettese. 

A Kronosz Kiadó gondozásában kiadott 270 
oldalas, több mint 1300 szócikket és 250 képet 

tartalmazó lexikon a büntetés-
végrehajtás legfontosabb 
fogalmainak, eszközeinek, 

intézményeinek megismertetésére, több 
évszázados fejlődésének összegzésére vállalkozik, 
megjelenítve a börtönügyhöz kapcsolódó 
társadalomtudományok széles spektrumát is.

november 18-án „A legjobb gyakorlatok 
a fogvatartotti reintegráció területén” címmel 
tartották meg a büntetés-végrehajtási szervezet 
hagyományos szakmai konferenciáját a XX., 
jubileumi Kriminálexpón. A tanácskozás egyben 

a büntetés-végrehajtás 2014. évi, a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett 
rendezvénye volt.
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Március 12-én a Bv. Szervezet 
Oktatási Központjában rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási szervezet 2014. évi 
asztalitenisz-bajnokságát. A döntőben hat bv. 
intézet huszonhárom játékosa mérte össze 
tudását.  A csapatversenyt a Balassagyarmati 

Fegyház és Börtön versenyzői 
nyerték meg.

Április 9-én tartották meg a büntetés-
végrehajtás 2014. évi országos terepfutó 
bajnokságát a Bv. Szervezet Oktatási 
Központjában. A megmérettetésen 36 
csapat összesen 640 versenyzője vett részt. 
A csapatverseny győztese a Pálhalmai 
Országos Bv. intézet csapata lett.

sportnovember 20-án a Magyar Börtönügyi 
Társaság Humán és Biztonsági szekciójának közös 
konferenciáját rendezték meg a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. intézetben. A tanácskozás előadói 
között volt a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke, 
Dobson Tibor tű. dandártábornok, aki a testület 
működését és az életpályamodellel kapcsolatos 
elképzeléseket mutatta be. 

november 28-án elismeréseket 
adtak át a Magyar Tudomány Ünnepének 
zárórendezvényén a Belügyminisztérium 
márványtermében. A Belügyi Tudományos Tanács 
és az Országos Vízügyi Főigazgatóság pályázatára 
benyújtott, a „Nagyfa-Alföld Kft. területén 
megvalósítható vízgazdálkodással összefüggő 
fejlesztési lehetőségekről, különös tekintettel 
egy komplex mintaprojekt kialakítására” című 
pályamunkáért elismerő oklevelet kapott Benkó 
László bv. őrnagy, a Nagyfa-Alföld Kft. vegyesipari 

osztályvezető-helyettese és Deli Miklós bv. őrnagy, 
üzemvezető. A Büntetés-végrehajtás Tudományos 
Tanácsa elismerő oklevelet adományozott „A hazai 
börtönügyet érintő szakkifejezések definiálását 
célzó lexikon” című pályaművével elért i. díjáért 
dr. Bencze Béla bv. alezredesnek, a Baranya 
Megyei Bv. intézet parancsnokhelyettesének. A 
Magyar Rendvédelmi Kar elismerő oklevelét vette 
át Kovács ivett bv. törzsőrmester, a Fővárosi Bv. 
intézet ii. objektuma körletfelügyelője a „Béren 
kívüli és jóléti célú juttatások fejlesztésének 
lehetséges és szükséges irányzatai” című 
pályaművével elért különdíjáért. 

December 10-én a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karán tartották 
meg a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi 
szekciójának ülését. A rendezvény legfontosabb 
témáját az új bv. törvény alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések alkották.
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Május 14-én Márianosztrán bonyolították 
le a büntetés-végrehajtási szervezet 2014. évi 
országos járőrbajnokságát, amelyen huszonkilenc 
bv. szerv csapata kilencven fővel vett részt. A 
járőrbajnokság győztese a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bv. intézet csapata lett.

Május 23-án harmadik alkalommal 
rendezték meg a kutyavezetők és szolgálati 
kutyák országos szakmai versenyét, a helyszín 
ezúttal a Fővárosi Bv. intézet iii. objektuma volt.  
A csapatversenyt a házigazda Fővárosi Bv. intézet 
nyerte meg.

Október 8-án a Bv. Szervezet 
Oktatási Központjában tartották meg a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet 2014. évi 
országos sakkbajnokságát, amelyen hat bv. 
szerv csapata 34 versenyzővel vett részt. A 
csapatverseny győztese a Budapesti Fegyház 
és Börtön csapata lett.

Június 11-én az ORFK Rendészeti Szervek 
Kiképző Központja Vágóhíd utcai sporttelepén 
rendezték meg a büntetés-végrehajtás 2014. 
évi kispályás labdarúgó bajnoksága döntőjét, 
amelyen a regionális bajnokságok győztesei, hat 
bv. szerv csapata vett részt. A bajnokság első 
helyezettje a Pálhalmai Országos Bv. intézet és a 
pálhalmai Agrospeciál Kft. közös csapata lett.

szeptember 10-én a Bv. Szervezet 
Oktatási Központja volt a házigazdája a büntetés-
végrehajtási szervezet 2014. évi országos 
lőbajnokságának, amelyen 32 bv. szerv csapata 
128 fővel vett részt. A lőversenyt a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön versenyzői nyerték meg. 
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november 12-én az uTE Megyeri 
úti dzsúdótermében rendezték a büntetés-
végrehajtási szervezet 2014. évi országos 
dzsúdóbajnokságát. A versenyen 17 bv. szerv 
107 versenyzője vett részt. A csapatverseny első 
helyezettje a Fővárosi Bv. intézet csapata lett.

December 10-én  
az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző 

Központjában rendezték meg az 
Országos Pontszerző Bajnokság díjátadó 

ünnepségét, amelyen a kiemelkedő kiképzési 
tevékenységükért, illetve sporteredményeikért 
elismerésben részesültek a Belügyminisztérium 
és a rendészeti szervek személyi állományába 
tartozó kollégák. A díjakat dr. Kontrát Károly, a 

BM parlamenti államtitkára, zsinka András, 
a BM személyügyi helyettes államtitkára, dr. 
Tóth Tamás bv. dandártábornok, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának 
általános helyettese, valamint Vincze P. 
Márton, az ORFK-RSzKK igazgatója  
adták át. A belügyi és rendészeti sportban 

végzett sportszervezői munkájáért  
Mező László bv. főhadnagy miniszteri 
tárgyjutalomban, Tuba-Kovács Béla bv. 
főhadnagy a Magyar Rendészeti Sportszövetség 
jutalmában részesült. A büntetés-végrehajtás 
2014. évi pontszerző bajnokságát a Fővárosi Bv. 
intézet nyerte meg. 

Január 20.
Az új bv. kódex, a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény előkészítése, kidolgozása során végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenységéért dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter festmény emléktárgyat 
adományozott a büntetés-végrehajtás több 
munkatársának is. Az elismeréseket dr. Felkai 
László közigazgatási államtitkár adta át a 
Belügyminisztériumban.

Január 23.
Az országos ökumenikus imahét alkalmából a 
Fővárosi Bv. intézet mindhárom objektumában 
istentiszteletet tartottak. Az imanapot  
dr. Stift zoltán római katolikus, Kiss Sámson Endre 
református, valamint Szeverényi János és Varsányi 

Ferenc evangélikus lelkészek tartották mintegy 
száz fogvatartott részvételével. A nyugalomba 
vonuló udvardy istván György bv. lelkész 14 éves 
szolgálatát Cséri zoltán bv. dandártábornok, az 
intézet parancsnoka köszönte meg a személyi 
állomány nevében. 

Január 27.
Termékbemutatóval egybekötött találkozót tartott 
az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 
(EGVE) és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Miskolcon.  
Az eseményen Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok gazdasági és informatikai 
helyettese és Molnár Attila, az EGVE elnöke számolt 
be az egészségügy és a büntetés-végrehajtás 
együttműködéséről. Varga Valéria kiemelte: a 
gazdasági társaságok kínálata széles, a textilipari 
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Február 5.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartotta 
soron következő ülését a Magyar Rendvédelmi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tagozata.  
A tanácskozás kezdetén dr. Budai istván 
bv. ezredes, intézetparancsnok, valamint 
Nemszilaj Sándor bv. ezredes, ügyvezető 
igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd 
tájékoztatást adtak a nagy történelmi múlttal 
rendelkező intézetről és az ipoly Cipőgyár 
Kft.-ről. Ezt követően beszámoló hangzott el 
a Magyar Rendvédelmi Kar elnökségi ülésén 
elhangzottakról, a háttérmunka alakulásáról.

Február 10. 
A büntetés-végrehajtási szervezet 2013. évi 
munkáját és a 2014. év fő feladatait meghatározó 
értekezletet a Fővárosi Bv. intézet Venyige 
utcai objektumának színháztermében tartották 
meg. Az állománygyűlésen Csóti András bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok értékelte a 
büntetés-végrehajtás tevékenységét, beszámolt 
a szervezet eredményeiről, problémáiról, 

fejlesztéseiről, valamint ismertette a 2014. év 
feladatait és céljait. A 2013-as év legjelentősebb 
eredménye az új bv. kódex megalkotása volt. A 
kodifikációs munkában a Belügyminisztérium és a 
Közigazgatási és igazságügyi Minisztérium mellett 
a büntetés-végrehajtási szervezet is aktívan 
részt vett. Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára elfogadta az országos 
parancsnok értékelését, megköszönte a szervezet 
munkáját, valamint hangsúlyozta, hogy a 
Belügyminisztérium a szakmai felügyeleten túl 
továbbra is biztosítja a kellő feltételeket a 2014. 
évi feladatok végrehajtásához.

A Közszolgálatban Dolgozók Európai 
Szövetségnek (EuROFEDOP) delegációja tett 
látogatást a Budapesti Fegyház és Börtönben. 
Az egyik legrégebbi európai szakszervezeti 
konföderáció jelenleg 55 tagszervezettel 
rendelkezik, fő célkitűzése a közszolgálatban 
dolgozók érdekeinek képviselete az Európai 
unióban. A hazánkba érkező delegációt 
a szervezet főtitkára, Bert Van Caelenberg 
(Belgium) vezette. A vendégeket Palkovics imre, 
a Munkástanácsok Országos Szövetségének 
elnöke és Kucsera Miklós, az FBVSzOSz főtitkára 
kísérte a bv. intézetbe, ahol a delegáció tagjai 
képet kaptak a magyar börtönügy helyzetéről, 
a személyi állomány munkájáról, illetve a 
fogvatartottak munkáltatásáról és a részükre 
kidolgozott programokról.

miniszter vezetésével. A küldöttség tagjait Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, Cséri 
zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. intézet 
parancsnoka és Radvánszki András bv. százados,  
a BVOP főosztályvezetője fogadta. A látogatás 
során a vendégek átfogó tájékoztatást kaptak a 
magyar büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetéről, 
a Fővárosi Bv. intézet feladatairól és működéséről.  
A program intézetlátogatással zárult.

átadták a Fővárosi Bv. intézet i. objektuma 
biztonsági osztályának felújított öltőzőit. 
A munkálatok során a szakipari munkákat 
fogvatartottak végezték. Kicserélték a padlózatot, 
festették és csempézték a falakat, ezen kívül 
felújították a szaniter- és a szellőzőrendszert is.  
A pihenő-, valamint az öltözőhelyiségbe 
az intézet – a belső ellátás keretében – a 
BuFA Kft.-től vásárolta a bútorokat és a száz 
öltözőszekrényt. A mintegy 13 millió forintos 
beruházás során megszépült a biztonsági tiszt 
irodája és az ügyeleti helyiség is.

termékektől kezdve a bútorokon át a papír- és 
élelmiszeripari termékekig terjed a fogvatartotti 
munkáltatással előállított áruk, szolgáltatások köre. 
A rendezvényen a régióban működő egészségügyi 
szolgáltatók, kórházvezetők, gazdasági igazgatók  
és a beszerzéssel foglalkozó munkatársak 
vettek részt.

Január 28. 
A Belügyminisztérium márványtermében 
tartották meg a tárca évértékelőjét, amelyen 
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 
is jelen volt. Pintér Sándor belügyminiszter 
évértékelő beszédében a büntetés-végrehajtással 
kapcsolatban kiemelte az új bv. törvény 
jelentőségét, majd a bv. intézetek önellátási 
tevékenységének, illetve a fogvatartottak 
foglakoztatásának eredményeit méltatta. 

Külön sikernek könyvelte el, hogy a túlterhelt 
börtönök mellett a rendkívüli események  
nem szaporodtak, továbbá utalt arra is,  
hogy új bv. intézet építése szükséges. Orbán 
Viktor beszédében elismerte a büntetés-
végrehajtás dolgozóinak nehéz körülmények 
között végzett munkáját, valamint a szervezet 
további elmozdulását szorgalmazta az 
önfenntartás irányába.

Január 29.
Kenyai delegáció látogatott a Fővárosi Bv. intézetbe 
Joseph Ole Lenku belügy- és koordinációs 
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Február 11.
A biztonságpiac.hu hírportál, a Gazdálkodási és 
Tudományos Társaságok Szövetsége, valamint 
a Magyar Rendészettudományi Társaság közös 
szervezésében tartották meg a Biztonságpiac 
2013–2014 konferenciát és kiállítást az Országos 
Rendőr-főkapitányság székházában.  
A tanácskozás megnyitóján elhangzott: a 
biztonság a legfontosabb érték.
A biztonság garantálásához fontos, hogy az 
érintettek – katonák, rendőrök, polgárőrök, a 
katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a 
hadiipar dolgozói is – összefogjanak.  

Február 13.
Együttműködési megállapodást kötött a 
Szombathelyi Országos Bv. intézet és a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, 
amelynek során a két aláíró fél, Tóth Tamás Tibor 
bv. ezredes, intézetparancsnok, valamint dr. 
Takács árpád tű. ezredes, igazgató hangsúlyozta 
a két szervezet közötti hatékony együttműködés 
fontosságát.

Február 19.
Több éve sikerrel szervezi meg  
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Szociológiai Tanszéke a hallgatók 
gyakorlatát és kutatási munkáit segítő 
„Terepbörzét”. A rendezvényen bemutatkozó, 
terepgyakorlatot biztosító intézmények sorában 
első alkalommal vett részt a Hajdú-Bihar Megyei 
Bv. intézet is.

Február 23.
Második alkalommal rendezték meg 
a rendvédelmi szervek kispályás 
labdarúgó bajnokságát a Fáy utcai Vasas 
Sportközpontban. A győztes az Országos 

Rendőr-főkapitányság csapata lett. A BVOP 
a torna tizenöt résztvevője közül a negyedik 
helyet szerezte meg. A legjobb kapusnak 
járó különdíjat Petróczi Tamás kapta, illetve 
a focibajnokság kísérő eseményeként 
megrendezett szabadtéri bográcsfőzőversenyt 
a büntetés-végrehatás nyerte meg.

Február 25.
Kaposváron, a Somogy Megyei Bv. intézetben 
női öltözőt adtak át. Az 1905-ben épült börtönt 
már több alkalommal korszerűsítették, de nem 
létesítettek öltözőt a személyi állomány női 
munkatársai részére, holott az intézet dolgozóinak 
egyötöde nő. A korszerűsítés 2,4 millió forintos 
költségének kétharmadát a BVOP, egyharmadát 
az intézet finanszírozta. A kivitelezésben 
tizenöt fogvatartott is részt vett, ők készítették 
az öltözőszekrényeket és a padokat az intézet 
asztalosműhelyében.

Március 4.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézet iii. 
objektumában tartották meg az önkéntes 
hitéleti tevékenységet végző missziósok 
munkaértekezletét. Az eseményen részt vett 
Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság elnöke, valamint  
Szabó József, a Magyar Evangéliumi 
Börtönmisszió elnöke. A munkaértekezleten 

megvitatták a fogvatartottak között végzett 
keresztény misszió szervezési és végrehajtási 
kérdéseit, továbbá kitértek a fogvatartotti 
magatartásformák értékelésére is.

Március 6. 
A Magyar Rendvédelmi Kar soros és egyben 
ünnepi közgyűlését a Belügyminisztérium 
márványtermében tartották meg, ahol 
átadták a szervezet által alapított Magyar 
Rendvédelmi Emlékérmeket a Kar munkáját 
kimagasló közösségi tevékenységgel 
támogató kollégáknak. Az elismerést a 
büntetés-végrehajtás nyolc munkatársa kapta 
meg. Az emlékérmeket Dobson Tibor tű. 
dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar 
elnöke és a Büntetés-végrehajtási Tagozat 
elnöke, Lampert Csaba bv. százados adta át.

Március 14.
Március 15-e alkalmából a büntetés-végrehajtási 
szervezet számos dolgozója részesült 
elismerésben. Magyarország köztársasági 
elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt katonai 
tagozatát adományozta Koncz Klára bv. 
ezredesnek, a BVOP Gazdasági Társaságok 
Főosztálya vezetőjének; a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje katonai tagozatát adományozta 
Fülöp istván András bv. alezredesnek, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gazdasági 
vezetőjének.
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Március 19.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében 
az uTE Megyeri úti Sportcsarnokában rendezték 
meg a Belügyminisztérium 2014. évi országos 
dzsúdóbajnokságát. A büntetés-végrehajtási 
szervezet részéről 12, a társszervek részéről 
23 csapat összesen 152 versenyzője indult a 
versenyen. A bajnokságot a Készenléti Rendőrség 
csapata nyerte meg, a büntetés-végrehajtás 
versenyzői több kiváló egyéni eredményt értek el, 
egy arany- és három bronzérmet szereztek. 

Mindszenty József bíboros születésének 122. 
évfordulójára emlékeztek a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönben. Az ünnepségen részt vett 
Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg, a Magyar 
Mindszenty Alapítvány elnöke. A megemlékezés 
szentmisével kezdődött a börtönkápolnában, 
amelyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek  
és Butsy Lajos börtönlelkész celebráltak.  
A szentmisét követően történészek emlékeztek 
a bíborosra, majd az ünnepség a börtön külső 
falán elhelyezett Mindszenty-emléktábla 
koszorúzásával zárult.

Március 20. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Parancsnoki 
Kollégiuma újjáalakuló ülését a Szegedi Fegyház 
és Börtönben tartotta. Az értekezleten megjelent 

vezetők elfogadták a Parancsnoki Kollégium 
alapszabályát, és megválasztották az ügyvivőt, 
Cséri zoltán bv. dandártábornokot, a Fővárosi 
Bv. intézet parancsnokát,  valamint helyettesét, 
Nyima Tamás bv. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei 
Bv. intézet parancsnokát.

A Közép-dunántúli Országos Bv. intézetben 
megtartották a TáMOP 5.6.1.A-11/4-211-0009 
számú projekt záró rendezvényét. A programban 
a baracskai intézet részéről 40 férfi fogvatartott, 
a Kalocsai Fegyház és Börtön részéről 20 női 
fogvatartott vett részt. Szeidl Tamás bv. alezredes, 
parancsnokhelyettes köszöntőjében elmondta, 
hogy intézetük aktív pályázati tevékenységet folytat.  
Több különböző TáMOP-projekt zajlik egyidejűleg, 
a különféle projektek célja azonban azonos:  
a rendelkezésre álló eszközök hatékony, célzott 
felhasználásával segítsék a fogvatartottak 
társadalomba történő visszailleszkedését.

Április 1.
átadták a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának 
megújult igali telephelyét. Az intézmény az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretében két sikeres pályázattal nyert  
55 millió forint, önrész nélküli, vissza nem térítendő 
támogatást az épületek felújítását, modernizálását, 
költséghatékony működtetését célzó beruházásokra. 
A kivitelezés során korszerűbbé vált a telephely 
energiaellátása. A napkollektoros és napelemes 
rendszerek használatával 85–95%-kal csökken a 
meleg víz előállításához felhasznált gáz mennyisége. 
A beruházással évente 240 GJ megújulóenergia-
felhasználást lehet elérni, ami évi 13,4 tonna 
üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenést eredményez, 
hozzájárulva környezetünk megóvásához. 

A Fővárosi Törvényszéken bemutatták a bírósági 
távmeghallgatási rendszert, amely a büntetés-
végrehajtás, a bíróságok és a rendőrség 

tevékenységét egyaránt segítheti. 
Az újszerű informatikai megoldást, amelynek 
bevezetésével jelentősen csökkenthető az 
előállítások, szállítások száma, az Országos 
Bírósági Hivatal és a Fővárosi Törvényszék a 
Belügyminisztériummal és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságával együttműködve 
dolgozta ki. A megoldás az eljárási törvény 
által jelenleg is lehetővé tett zárt láncú 
távközlési rendszer útján foganatosított eljárási 
cselekményekhez hasonló, lényege, hogy a 
bíróság a tárgyalóterem és a bv. intézet között 
kiépített közvetlen videókapcsolaton keresztül 
hallgatja meg a fogvatartottat. A pilot projektben a 
Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a Fővárosi 
Bv. intézet iii. számú objektuma vett részt. 

Április 6. 
A közel 18 300 fogvatartottból mintegy 6 ezren 
voltak jogosultak választani, közülük közel 1 800 
fogvatartott nyilatkozott arról, hogy élni kíván 
szavazati jogával. Mintegy 1 180 fő kapta meg 

a helyi választási szervek visszaigazolását, és 
voksolt a börtönökben. Az érintett személyek a 
fogvatartásuk helyén, a helyi választási irodával 
egyeztetett időpontban – a választási eljárásra 
vonatkozó jogszabályok szerint – mozgóurnával 
szavaztak. A bv. szervek vezetői úgy szervezték 
meg a szolgálatot, hogy a beosztott személyi 
állomány is gyakorolhassa a választójogát.

Április 8.
Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács elnöke és Csóti András bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
tartott sajtótájékoztatót Tökölön, a fiatalkorú 
elítélteknek szervezett jobb agyféltekés rajzolási 
módszert oktató képzés eredményeiről és a 
további tervekről. A módszer elsajátítása elősegíti 
a fiatalkorú fogvatartottak önkifejezését, fejleszti 
az együttműködési és szociális készségüket. 
Segíti a stresszoldást, csökkenti az agressziót, 
kialakítja a képzőművészetek iránti kulturális 
érzékenységet, valamint fejleszti a kreativitást. 
Az első tanfolyamot 15 elítélt végezte el, a 
későbbiekben újabb csoportok indulnak. A 
fogvatartotti programok célja az elkövetők sikeres 
visszailleszkedése a társadalomba szabadulásuk 
után, valamint az ehhez szükséges önbecsülés, 
illetve döntésképesség fejlesztése.

Április 9.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának dísztermében 
köszöntötték dr. Lőrincz József ny. bv. 
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dandártábornok, címzetes egyetemi tanárt 
70. születésnapja alkalmából. A Büntetés-
végrehajtás Tudományos Tanácsa által szervezett 
rendezvényen Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok az alkalomra készült 
tisztelgő kötetet, továbbá dr. Ruzsonyi Péter 
bv. dandártábornok, dékán a dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter adományozta díszszablyát adta 
át az ünnepeltnek.

Április 11.
Befejeződött a szolgálati kutyavezetők és kutyáik 
három hónapon át tartó kiképzése. Az oktatás 
három helyszínen: a Budapesti Fegyház és 
Börtönben, Sopronkőhidán és a Fővárosi Bv. 
intézet iii. objektumában zajlott. A képzés alatt 
összeszoktatták a kutyavezetőket a kutyákkal, 
kialakították a motivációs készségeket, emellett 
fegyelmező, őrző-védő, valamint szituációs 
gyakorlatokat is végeztek a résztvevők.

Április 12–15.
Húsvéti szentmiséket tartottak a bv. intézetekben. 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök főpapi 
szentmisét mutatott be a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben április 12-én. A Veszprém 
Megyei Bv. intézetben április 14-én dr. Márfi Gyula 
veszprémi érsek celebrált ünnepi szentmisét. 
április 15-én a Fővárosi Bv. intézet Gyorskocsi 
utcai objektumának kápolnájában ökumenikus 
istentiszteletet tartott Steinbach József, a 
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. intézetben 
vallási imahetet rendeztek virágvasárnaptól 
húsvét keddig, amelyen a történelmi egyházak 
képviselői tartottak előadásokat.

Április 15.
A BVOP Titkársági és Jogi Főosztálya 
szervezésében Pilisszentkereszten rendezték 
meg a bv. szervezet jogászainak továbbképzését. 
A rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok nyitotta meg, majd dr. Pallo 
József bv. ezredes, főosztályvezető mutatta be 
az új bv. törvényt, és ismertette a kapcsolódó 
jogalkotási munka ütemezését.  Ezt követően 
neves szakértők – a Közigazgatási és igazságügyi 
Minisztérium, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala munkatársai, továbbá 
a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE oktatói – 
tartottak előadásokat. 

Április 23.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
igazgatóság részvételével törzsfoglalkozással 
összekötött katasztrófavédelmi gyakorlatot 
tartott. A gyakorlat során a börtön harmadik 
emeletén észlelt zárkatűz miatt az intézet 
azonnal riadót rendelt el. Perceken belül a 
helyszínre érkeztek a tűzoltók, és a bv. személyi 
állományával közösen sikeresen felszámolták a 
katasztrófavédelmi helyzetet.

Április 24. 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díjat adományozta Bényei 
Tamás bv. őrnagynak, a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft. foglalkoztatásért felelős ügyvezető-
helyettesének, aki jelentős szerepet vállalt 
a 2013. évi árvízi védekezésben. A rangos 
önkormányzati kitüntetést Dunaújváros 
Közgyűlése a város területén dolgozó hivatásos 
rendvédelmi dolgozók és azon személyek 

vagy közösségek elismerésére hívta életre, akik 
Dunaújváros közbiztonságáért kiemelkedő 
tevékenységet folytatnak.

Április 29.
A Budapesti Fegyház és Börtön adott otthont 
a 2014. évi konzuli találkozónak, a BVOP által 
szervezett rendezvényen több mint harminc 
ország képviselője vett részt. A találkozón 
elsőként Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 

parancsnok mutatta be a bv. szervezet helyzetét, 
ezután Schmehl János bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese beszélt a nem magyar 
állampolgárságú fogvatartottak összetételéről, és 
értékelte a konzulátusokkal való kapcsolattartást. 
Széles Gábor bv. ezredes, a Budapesti Fegyház 
és Börtön parancsnoka bemutatta az intézetet, 
ezt követően a konzulok intézetlátogatáson 

vettek részt, majd konzultáció következett. A 
találkozó mindkét fél számára hasznos volt, a 
konzulok bepillantást nyertek a bv. szervezet 
működésébe és a fogvatartottak mindennapjaiba, 
míg a szervezők megismerkedtek azokkal 
a problémákkal, amelyek megoldása után 
még hatékonyabbá válhat a szervezet és a 
konzulátusok együttműködése.

Április 30.
Anyák napi ünnepséget tartottak a 
Belügyminisztériumban. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter nevében dr. Kontrát Károly 
parlamenti államtitkár fejezte ki elismerését és 
köszönetét a rendvédelmi szerveknél dolgozó 
édesanyáknak, köztük tizenöt nagycsaládos, négy 
vagy öt gyermeket nevelő kolléganőnknek. A 
büntetés-végrehajtási szervezet nevében Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
köszöntötte az ünnepelteket.

Április 29. – 2014. évi konzuli találkozó

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  60

33

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  61



Május 1.
A hagyománnyá vált Kőbányai virtusvetélkedőn 
2014-ben kilenc csapat indult, köztük a Fővárosi 
Bv. intézet, valamint a Budapesti Fegyház 
és Börtön versenyzői. A játékos erőpróbán 
számos versenyszámban kellett a csapatoknak 
ügyességüket, erejüket, állóképességüket 
bizonyítaniuk. A vetélkedőn a Fővárosi Bv. 
intézet a ii. helyen végzett, a győzelmet 2014-
ben is a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
csapata szerezte meg. A nap hőse a Kőember 
címet elnyerő Varga istván bv. főtörzsőrmester, 
a Budapesti Fegyház és Börtön körletfelügyelője 
lett, aki 40 méteren át cipelte a 91 kilós 
betonkockát. A rendezvény halfőzőversenyén 
a 31 induló csapatból a Fővárosi Bv. intézet 
két csapata a Prémium kategóriában az Arany-
fakanál címet nyerte el.

Május 5. 
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
tartották meg a római katolikus börtönlelkészek 
konferenciáját. A találkozó szentmisével 
kezdődött, melyet Bíró László tábori püspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar börtönpasztorációs 
referense mutatott be a koncelebráló atyákkal 
együtt. A szentmisén a bv. intézet fogvatartottjai 
is részt vettek, a zenei szolgálatot az intézet Szent 
Dávid zenekara biztosította.

A Károli Gáspár Református Egyetem állam- és 
Jogtudományi Kara „Magyarország új Büntetés-
végrehajtási Kódexe” címmel rendezett 
konferenciát a Magyarországi Református Egyház 
zsinati Épületében. A tanácskozást dr. Antalóczy 
Péter, a KRE áJK dékánja nyitotta meg, majd 
dr. Mezey Barna, az ELTE rektora előadásában a 
börtönbüntetés és a börtön történeti dilemmáit 
boncolgatta. Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok a büntetés-végrehajtás 
jelenlegi feltételrendszerét és az bv. új kódexhez 
kapcsolódó fejlesztéseket ismertette. Dr. Vókó 
György egyetemi tanár, az Országos Kriminológiai 
intézet igazgatója a bv. jog fejlődési irányait 
vázolta fel előadásában. Dr. Ruzsonyi Péter 
bv. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja a 
kriminálpedagógia tudománya felől elemezte az új 
bv. kódexben bekövetkezett változásokat.

Május 5. – Károli-konferencia

Május 8.
Együttműködési megállapodást írt alá Cséri 
zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. intézet 
parancsnoka, valamint dr. Demeter Tamás 
pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Bevetési Főigazgatóságának főigazgatója. A két 
szerv abban állapodott meg, hogy a szolgálati 
kutyák alkalmazhatóságának fejlesztése céljából 
tevékenységüket összehangolják. Ennek 
érdekében kölcsönösen biztosítják a szolgálati 
kutyák képzéséhez szükséges eszközöket és 
a helyszínt, illetve a feladat végrehajtásához 
megfelelő szakmai jártassággal rendelkező 
személyt, valamint lehetőséget a szolgálati 
kutyavezetői tanfolyamon történő részvételre. 

Május 9.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. intézetben 
rendezték meg a Nyírség Kupa kiképzési 
és szintfelmérő versenyt. A hét bv. intézet 
részvételével megtartott regionális bajnokságon 
labdarúgás, lövészet és sakk versenyszámokban 
mérték össze tudásukat a versenyzők. Az 
összesített csapatversenyben az első helyezett a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön csapata lett.

Május 11.
Tizenhét csapat, közel kétszáz résztvevő 
versenyzett az i. Desedai Sárkányhajó 
Bajnokságon, amelyet a Kaposvári Vízügyi SC 
rendezett. A viadalon a Somogy Megyei Bv. 
intézet két csapattal indult, amelyek a 6. és a 11. 
helyezést érték el. A rendezvény célja a Deseda-
tó és a vízi sportok népszerűsítése, valamint a 
munkahelyi közösségek összekovácsolása volt.

Május 12–15.
Magyarországon tett látogatást Jacek Włodarski 
bv. dandártábornok, a lengyel büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka, Eugen Balko 
bv. ezredes, a szlovák és dr. Pavel Ondrašek bv. 
ezredes, a cseh büntetés-végrehajtás első számú 
vezetője. A BVOP-n lezajlott találkozón a cseh, a 
lengyel, a szlovák és a magyar vezetők bemutatták 

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  62

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  63

33



saját országuk büntetés-végrehajtásának 
aktuális helyzetét, áttekintették az országos és az 
intézeti szintű kétoldalú kapcsolatokat, továbbá 
egyeztettek a szervezetek közötti európai uniós 
együttműködési lehetőségekről. Az országos 
parancsnokokat a Belügyminisztériumban dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter fogadta. Az út 
során a Visegrádi Négyek bv. szervezeteinek 
vezetői látogatást tettek a Fiatalkorúak Bv. 
intézetében és a Duna Papír Kft. üzemében, illetve 
a Közép-dunántúli Országos Bv. intézetben és az 
Annamajor Kft. székhelyén.

Május 15.
átadták a Pálhalmai Országos Bv. intézet 138 
millió forintból megújított energetikai rendszerét. 
A fejlesztés célja a költségek csökkentése volt 
a megújuló energiaforrások használatának 
növelésével, a projekt a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretén belül, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi 
költségvetési előirányzat közös finanszírozásával 
valósult meg. A beruházás eredményeként 
a 2012-ben telepített mélykúti napelemes 
rendszer után immár mindhárom objektumában 
napenergiából előállított villamos energiával 
fedezi szükségleteinek 15%-át a közel 1 600 
fogvatartott elhelyezését biztosító bv. intézet. 
A fejlesztés során a három objektum épületeire 
összesen 581 darab napelemet telepítettek 150 
négyzetméternyi felületen. A számítások szerint 

a 140 kilowatt teljesítményű, 
hálózati visszatáplálásos 

kiserőművek az 

55 millió forint éves energiafelhasználásból 
megközelítőleg hét millió forintos 
költségmegtakarítást eredményeznek.

Május 17., 24.
A RáCS Sportegyesület Szombathelyen, az 
Újperinti Pontytanyán szervezett horgászversenyt 
a büntetés-végrehajtási dolgozók, rendőrök, 
tűzoltók és hozzátartozóik számára.  

A Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdői 
Horgászegyesület és az iPA megyei szervezete 
„Nyílt nemzetközi halfogó verseny”-t rendezett, 
amelyre meghívást kapott a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Bv. intézet csapata is.

Május 21.
A „Nemzetközi Együttműködési Kultúráért” 
nívódíjjal tüntették ki a Budapesti Fegyház 
és Börtön „Prisoners Opportunity to Educate 
Children by Telling Stories” című pályamunkáját. 
A Tempus Közalapítvány 2008-ban létrehozott 
díját az egész életen át tartó tanulás témájában 
megalkotott, nemzetközi színvonalú 
projekteknek ítélik oda.

Május 26.
A Kossuth Rádió „Közelről” című magazinműsora 
kétórás elő adását az egri bv. intézet – ezen 
keresztül a magyar börtönélet – bemutatásának 
szentelte. Még soha nem fordult elő,  
hogy egy magyar rádió élőben jelentkezzen  
egy börtön falai közül.

Május 27.
A „Tudásalapú közszolgálati előmenetel 
támogatása” című áROP-projekt nemzetközi 
konferenciáját tartották meg  
a NKE Rendészettudományi Karának 
nagytermében, amelynek témája az új 
büntetés-végrehajtási kódex volt. Dr. Ruzsonyi 
Péter bv. dandártábornok, a kar dékánja, a 
tanácskozás levezető elnöke, dr. Patyi András, az 
egyetem rektora, valamint Schmehl János bv. 
dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának biztonsági és fogvatartási 
helyettese köszöntötte a résztvevőket, majd 
előadások következtek. 

Cornel Marius Marint, a román büntetés-
végrehajtás országos parancsnokhelyettesét  
Cséri zoltán bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok fogadta a Fővárosi Bv.  
iii. objektumában.

Május 28.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és 
családügyért felelős államtitkársága 2014-ben is 
számtalan pályázó közül választotta ki a leginkább 
családbarát munkahelyeket. A költségvetési 
szervek kategóriájában a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön is díjazott lett, így a korábban már ezt a 
címet megszerző Bács-Kiskun Megyei Bv. intézet 
és a Fővárosi Bv. intézet mellett a harmadik bv. 
szerv, amely az értékes elismerés birtokosa.

Május 29.
Két egymással szomszédos település, a 
szlovákiai Apátújfalu és a magyarországi Terény 
együtt pályázott, hogy a turizmusfejlesztést 
célzó Magyarország-Szlovákia Határon 
átnyúló Együttműködési Program keretében 
közösségi helyeket hozzanak létre. „A harangok 
nem ismernek határokat” című projekt záró 
rendezvényén adták át és áldották meg a 
harangokat és az új közösségi tereket a két 
községben. Apátújfaluban gyaloghidat hoztak 
létre, és kialakították a község főterét, Terényben 
– többek között – felújították és lefedték a 
szabadtéri színpadot. Mindkét településen 
felállítottak egy-egy haranglábat, a szlovákiait 
magyar, a magyarországit pedig szlovák tervező 
álmodta meg. A munkában együttműködő 
partnerként részt vett a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön. A bv. intézetben erre a célra 
pályázati pénzből faipari műhelyt alakítottak 
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ki, ott készítették el az összes fa járólapot és 
más faszerkezeteket is. A terényi haranglábat 
dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke, 
az apátújfaluit pedig Stella Leontin kanonok 
plébános szentelte fel.

A Közép-dunántúli Országos Bv. intézet baracskai 
objektumában tartották meg a rendvédelmi 
szervek speciális csoportjainak közös kiképzési 
napját. A képzést Széll Gábor, a Kelet-Európai Wing 
Tsun Kung-Fu Szövetség főinstruktor-helyettese, 
7. fokozatú mester tartotta. A programon részt 
vett a Közép-dunántúli Országos Bv. intézet 
baracskai és székesfehérvári objektuma, továbbá 
a Szegedi Fegyház és Börtön, a Veszprém Megyei 
Bv. intézet, a Pálhalmai Országos Bv. intézet, a zala 
Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint az MH 43. 
Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató 
Ezred speciális csoportja.

Május 30.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
pedagógusnapi ünnepséget tartottak.  
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 

büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül 
emléktárgyat adományozott árvai Judit Katalin 
bv. alezredesnek, a Bv. Szervezet Oktatási 
Központja kiemelt főreferensének és Bacsóné 
Pelcz Mária bv. századosnak, a tököli Fiatalkorúak 
Bv. intézete nevelőjének. 

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában e napon 
tartották meg az első egységes rendvédelmi 
képzésben részesült osztály kibocsátó ünnepségét 
is. Az OKJ-s bizonyítványokat Csóti András bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok adta át a 
huszonegy, sikeres vizsgát tett hallgatónak.  

„Ne légy áldozat” jelmondattal harmadik 
alkalommal rendezték meg a rendvédelmi napot 
Nyíregyházán Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
rendvédelmi szervei, amelyen a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Bv. intézet is részt vett. A látványos 
rendezvényen az intézet – többek között – a 
Szöktetési kísérlet című bemutatójával vívta ki  
a közönség elismerését.

Május 31.
Az Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek című 
TáMOP-projekt „Egészségesen, de hogyan” című 
programja keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. intézet dolgozónak gyermekei részére 
gyermeknapot tartottak az intézet császárszállási 
hétvégi üdülőjében.

A Tartalmas Életért Közhasznú Egyesület 
szervezésében családnapot rendeztek a 
Sasfészek ifjúsági Szállóban a zala Megyei 
Bv. intézet állományának tagjai és családjaik 
részére. A gyermekek megismerkedhettek az 
origami-hajtogatás és a csillámfestés titkaival, 
a nagyobbakat asztalitenisz-, strandfutball- 
és tollaslabdaverseny várta, az érdeklődők 
betekinthettek a korongozás fogásaiba is.

Június 10.
Együttműködési megállapodást írt alá dr. zakhar 
Tibor bv. ezredes, a Bv. Szervezet Oktatási 
Központjának igazgatója és dr. Papp Antal tű. 
ezredes a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
igazgatója. A két partner megállapodott 
abban, hogy kölcsönösen segítik egymást 
az oktatás és a kiképzés területén, ennek 
érdekében összehangolják tevékenységüket. Az 
együttműködés kiterjed arra is, hogy a jövőben 
az oktatási központban a katasztrófavédelem 
szakemberei oktatják a tűzvédelmi feladatokat a 
büntetés-végrehajtási tanulók részére.

Június 11.
A Váci Fegyház és Börtönben tartották meg a 
büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok 
ügyvezető igazgatóinak értekezletét. Beszámolók 

hangzottak el – többek között – az Egészségügyi 
Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) és a bv. 
gazdasági társaságok kapcsolatának fejlődéséről, 
az egészségügynek gyártott textiltermékek, 
illetve nyomtatványok ellátásának kedvezőbb 
alakulásáról, valamint az iskolai közétkeztetésben 
történő növekvő szerepvállalásról. Az értekezlet 
zárásaként Szakolczai Lóránt bv. alezredes, 
ügyvezető igazgató ismertette a Duna-Mix Kft. 
működését, majd a résztvevők megtekintették 
a nyomdát és könyvkötészetet, a varrodát, a 
gépihímző-üzemben zajló egyenruhaékítmény-
gyártást, valamint a kábelkötegelő 
bérmunkaüzem tevékenységét.

Június 12.
A Pálhalmai Országos Bv. intézetben rendezték 
meg a iV. Országos Fogvatartotti imanapot. 
A rendezvényen tizenegy bv. intézetből 
közel kétszáz fogvatartott vett részt, fellépett 
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a mélykúti Kodály Kórus is. Az egyházak 
képviseletében az ökumenikus imanapon részt 
vett Szabó istván, a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspöke, Magyarné Balogh 
Erzsébet, a Református Misszió Központ 
lelkészigazgatója, Szabó József, a Magyar 
Evangéliumi Börtönmisszió elnöke, Magyari 
Márton, a Magyar Testvéri Börtöntársaság 
ügyvezetője és L. Molnár istván börtönlelkész.

A Szolnoki Törvényszék és a Szolnoki Járásbíróság 
bírái és munkatársai tettek intézetlátogatást a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. intézetben 
Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék 
elnöke vezetésével. Az intézetlátogatás 
során Horváth ákos bv. alezredes, mb. 
intézetparancsnok tartott tájékoztatót az 
intézet szakmai munkájáról, majd a vendégek 
megtekintették az intézetet. 

Június 13.
átadták a református egyház és a büntetés-
végrehajtás együttműködésével kialakított 
ökumenikus kápolnát a Szegedi Fegyház és 
Börtön nagyfai objektumában. A kápolnát  
dr. Bölcskei Gusztáv református püspök és  
dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
megyéspüspök szentelte fel. Ezután Csóti 
András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka mondott ünnepi 
beszédet a börtönök hitéleti tevékenységéről. 
Tikász Sándor bv. dandártábornok, az intézet 
parancsnoka elmondta, hogy a Szegedi Fegyház 
és Börtönben 13 vallási felekezet gondoskodik 
a fogvatartottak lelki gondozásáról, illetve egy 
katolikus és egy református börtönlelkészük 
is van. A kápolnát az elítéltek kulturális 

körletrészének termében alakították ki, 
fogvatartotti munkával újították fel az ablakokat, 
a padokat, a szószéket, a keresztet, valamint a 
református címert a Nagyfa-Alföld Kft. szegedi 
telepén készítették az elítéltek.

Emlékfutást szervezett az MH 12. Arrabona 
Légvédelmi Rakétaezred a 2013. évi árvíz 
évfordulóján, hogy méltó módon emlékezzenek a 
védekezés során tapasztalt példátlan összefogásra, 
a bajtársiasságra, az önzetlen segíteni és tenni 
akarásra. A mezőny Győrzámoly térségéből indult, 
ahol a legintenzívebb volt a védekezés. A versenyre 
mintegy harminc csapat nevezett, közel 300 futó – 
közöttük a győri bv. intézet versenyzői – vett részt 
a 22 km-es váltóversenyben. 

Június 14.
Az i. Soproni Fertő Tavi Sárkányhajó Fesztivál amatőr 
versenyében a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
női csapata sikerrel szállt vízre, a tíz induló felnőtt 
csapat közül a negyedik helyen eveztek célba.

Június 17.
Szekszárdon, a Tolna Megyei Bv. intézetben 
együttműködési gyakorlatot tartottak az intézet, 

az Országos Mentőszolgálat és a Terrorelhárítási 
Központ paksi osztályának részvételével. 
A gyakorlat feltételezése szerint a börtönnel 
szomszédos ügyészségen bombarobbantással 
fenyegetőzött egy illető, azután pedig zárkatűz 
ütött ki, valamint túszejtés is történt. A sikeres 
gyakorlat tapasztalatait törzsfoglalkozáson 
elemzik a résztvevők.

Június 17–20.
Krízis-incidens tárgyaló tanfolyamot (Bv. KiT) 
rendeztek a Váci Fegyház és Börtönben.  
A Huszár László bv. dandártábornok vezette 
továbbképzésre tizenöt intézetből érkeztek 
kollégák, hogy elsajátítsák a krízishelyzetek, 
incidensek tárgyalási technikáit és gyakorolják a 
rendkívüli események hatékony kommunikációs 
kezelését.  Az elméleti és gyakorlati ismereteket 
nyújtó képzésen a Terrorelhárítási Központ 
túsztárgyaló munkatársai is részt vettek,  
akik pozitívan értékelték a tanfolyamon 
tapasztaltakat.

Június 19.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 
sajtótájékoztatót tartott az Országos 
Kriminológiai intézet (OKRi) kutatásáról, amely 
139 jogerősen elítélt betörő bevonásával készült. 
Magyarországon a betörés az egyik leggyakoribb 
bűntett, minden hatodik vagyon elleni 
bűncselekmény betöréses lopás.  Mint azt  
dr. Barabás Tünde, az OKRi kutatásvezetője 

elmondta: 60–90 perces interjúkat készítettek 
önként jelentkező elítéltekkel, akik 100 kép alapján 
választották ki, hogy hová törnének be „szívesen”, 
illetve mi az, ami visszatartja őket. 
Dr. Hatala József, a NBT elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a kutatás alapján a Tanács olyan 
kiadványokat juttat majd el a lakossághoz, 
amelyekben ötleteket adnak az önvédelemre, 
egyben kifejezte reményét, hogy a kutatás 
hozzájárul a bűncselekmények visszaszorulásához. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka arról beszélt, 
hogy a BVOP és az NBT együttműködése alapján 
megvalósult vizsgálatban az elítéltek szigorúan 
önkéntes alapon vehettek részt. 

Június 26.
Eugen Balko ezredes, a szlovák büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka és 
Milan ivan ezredes, a szlovák országos 
parancsnok helyettese, illetve Lubomíra 
Vrobelová, a szlovák igazságügyi Minisztérium 
kabinetfőnöke látogatott el a Szombathelyi 
Országos Bv. intézetbe, hogy megismerjék a 
PPP-konstrukcióban épült intézet működési 
tapasztalatait. 

Június 29.
A hagyományoknak megfelelően a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának végzős hallgatóit a Budai Várban avatták 
tisztté. Büntetés-végrehajtási szakon három 
nappali és három levelező tagozatos hallgató 

Június 14. – Sárkányhajó Fesztivál
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végzett. A kar többi hallgatója a rendőrség, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
tisztje lesz. A tisztavatáson beszédet mondott 
Orbán Viktor miniszterelnök is.

Június 30.
A 2010 óta tartó férőhely-bővítési program 
mellett a gépjárműpark megújítása is folytatódott 
a büntetés-végrehajtási szervezetnél. Ennek 
eredményeként öt új, nagy befogadóképességű 
szállítójárművet adott át Tasnádi László rendészeti 
államtitkár a szervezet számára. A gépjárművek 
mintegy 250 millió forint értékű beszerzésével 
párhuzamosan a legrosszabb műszaki állapotú 
járműveket a büntetés-végrehajtás leselejtezi, így 
a járműpark átlagéletkora jelentősen csökken, 
és a szállítókapacitás közel 10%-kal nő: 908 
fogvatartott egyidejű szállítására nyílik lehetőség. 
Az új Renault Tornádó típusú, Euro 6-os motorral 
felszerelt járművek egyenként 42 személy 
szállítására alkalmasak. Az öt gépjármű a fővárosi, 
a pécsi, a kaposvári, a nyíregyházi és a szegedi 
börtön munkáját segíti.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
Semmelweis-nap alkalmából tizenegy főt 
részesített elismerésben. Az elismerések 
ünnepélyes átadására a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán került sor.

Július 2.
átadták a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
felújított Tómalmi üdülőjét. A korszerűsítés során 
megújult a szobák teljes bútorzata, a kényelmet 
internetelérés, tv, mikrohullámú sütő és hűtő is 
garantálja. Új burkolatot kapott a terasz, megújult 
a homlokzat, az épület belsejében kicserélték a 
burkolatokat, és az üdülő valamennyi nyílászáróját 
is korszerűsítették. A kertben parkolót is 
kialakítottak, a területet pedig parkosították. A 
felújítás teljes költségvetése közel huszonkét 
millió forint volt. A megújult Tómalmi üdülő hét 
szobával, összesen 24 férőhellyel várja a büntetés-
végrehajtás pihenni, kikapcsolódni vágyó 
dolgozóit és hozzátartozóikat.

Július 2-6.
Hetedik alkalommal vett részt a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön bűnmegelőzési bemutatóval 
a soproni VOLT Fesztiválon. A látogatók 
megtekinthették az intézet bemutató-

zárkáját és a zárka mellett felállított „bv.-s 
sátrat”. Megismerhették az intézetekben 
rendszeresített mozgáskorlátozó eszközöket, 
üveges vitrinekben pedig a fogvatartottak 
által készített tiltott tárgyakat, illetve a 
szakköri foglalkozásokon készített alkotásokat 
tekinthették meg. A bv. intézet a fesztivál külső 
helyszíneként is szerepelt. Azok a látogatók, 
akik már betöltötték a 14. életévüket és kedvet 
éreztek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 

megtekintéséhez, „rabomobillal” Sopronkőhidára 
utazhattak, ahol – egy 60 perces bűnmegelőzési 
látogatás keretében – testközelből is 
megismerhették az intézetet.

Július 11.
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka és dr. 
Hatala József ny. r. altábornagy, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács elnöke értékelte a Bv. 
Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja sikeres projektzárását. Az intézmény 
40 millió forint önrész nélküli pályázati forrást 
nyert a TáMOP bűnmegelőzési pályázatán. 
A 16 hónap alatt megvalósult projektben a 
térség három iskolája, illetve a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Szentendrei 
Rendőrkapitányság munkatársai vettek részt.  

A diákoknak bűnmegelőzési célú és az áldozattá 
válás megelőzését szolgáló ismereteket közvetítő 
táborokat, illetve természet- és környezetvédelmi 
alapokra épülő kirándulásokat, a diákokat 
oktató pedagógusoknak és iskolarendőröknek 
konfliktuskezelő és kommunikációs tréningeket 
szerveztek. A projekt keretében indult útjára az 
ún. POLiCE COFFEE rendezvénysorozat, ahol az 
érdeklődők egy kávé mellett, kötetlenül tehetik fel 
kérdéseiket a rendvédelmi dolgozóknak.

Július 21.
Megújították a BVOP és az ELTE együttműködési 
megállapodását. A megújított szerződés jelentős 
előrelépést jelenthet a büntetés-végrehajtási jog 
elméleti és a gyakorlati problémáinak megoldása 
terén, mivel szellemisége egybeesik az új bv. 
kódex fő üzenetével, amely szintén az elmélet és 

Július 2. – Megújult a Tómalmi üdülő
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a gyakorlat közelítését célozza. A megállapodás 
ünnepélyes aláírásán részt vett dr. Mezey Barna, 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora, dr. 
Király Miklós, az államigazgatási és Jogtudományi 
Kar dékánja, illetve Csóti András bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is.

Július 23.
A Magyar ökumenikus Segélyszervezet 
kezdeményezésére a TáMOP 5.6.3 projekt 
keretében Magyarországon tartózkodó belorusz 
szakmai delegáció látogatást tett a Borsod-Abaúj-
zemplén Megyei Bv. intézetben. A vendégeket 
Joó László bv. ezredes, parancsnok tájékoztatta az 
intézet általános tevékenységéről, a fogvatartottak 
munkáltatásáról és reintegrációs programjairól. 
A tájékoztatást követően a delegáció tagjai 
megtekintették az intézet mindkét objektumát és 
az ott folyó foglalkozásokat.

Július 28–29.
Pilisszentkereszten tartották meg a 
börtönlelkészek 2014. évi továbbképzését. A 
rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok nyitotta meg, majd a 
történelmi egyházak koordinációs vezetői 
tartottak beszámolót a börtönlelkészi 
munka aktuális gyakorlati tapasztalatairól. A 
továbbképzés az APAC- és zákeus-program 
alkalmazásának további kiszélesítésére, 
valamint a börtönlelkészeknek a resztoratív 
igazságszolgáltatásban betöltött szerepére 

fókuszált. A továbbképzésen részt vett Bíró László 
püspök, katonai ordinárius, a katolikus lelkészek 
püspöki referense.

Augusztus 1.
Elkészült és teljes kapacitással működik 
a péküzem a Szegedi Fegyház és Börtön 
szomszédságában elhelyezkedő Nagyfa-Alföld Kft. 
gyártelepén. Az Annamajori Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. egy közel 300 négyzetméteres 
épületben alakította ki az új péküzemet. A Rácsos 
Sütöde építési munkálataiban külső vállalkozók 
mellett fogvatartottak is részt vettek. Az építkezés 
befejezése és a szakhatósági engedélyek 
beszerzése után, a nyár közepén kezdődött meg 
a próbaüzem, ezzel tizenkét új fogvatartotti 
munkahely létesült. A pékségben sütik a 
Csillagbörtön 1500–1600 lakója részére a kenyeret 
és a péksüteményeket.

Augusztus 8.
Az iPA Nemzetközi Szervezetének Kalocsai 
Csoportja nemzetközi lőversenyt rendezett az 
állampusztai Országos Bv. intézet lőterén. Az 
eseményen tíz csapat nyolcvan versenyzővel 
vett részt. A külföldi csapatok Lengyelországból, 
Csehországból, Szlovákiából és Szlovéniából 
érkeztek. Hazánkat a Paksi Vízirendőrség, 
a Kecskeméti Repülőbázis, a Kalocsai 
Rendőrkapitányság, az állampusztai Bv. intézet és 
két másik csapat képviselte. A versenyt Csehország 
csapata nyerte, 2. helyezett lett a Kecskeméti MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis csapata, míg 
a bronzérmet az állampusztai Országos Bv. intézet 
versenyzői vehették át. 

Augusztus 15.
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok általános helyettese adta 
át a Bv. Szervezet Oktatási Központjában a 
tizennégyhetes alapozó szaktanfolyami képzés 
bizonyítványait. A harminckilenc, sikeres vizsgát 
tett hallgató közül a Tiszalöki Országos Bv. 
intézet és a Veszprém Megyei Bv. intézet egy-egy 
hallgatója kitűnő eredménnyel végzett.

Augusztus 18.
Augusztus 20-a alkalmából a büntetés-
végrehajtási szervezet több dolgozója részesült 
magas állami kitüntetésben. Magyarország 
köztársasági elnöke az Európai unió iraki polgári 

válságkezelési missziójának vezetőjeként végzett 
munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetést adományozta  
dr. Huszár László bv. dandártábornoknak, 
a BVOP főosztályvezetőjének; a büntetés-
végrehajtás vezetői állományában végzett több 
mint két évtizedes kiemelkedő tevékenysége 
elismeréséként a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést adományozta  
Tóth Tamás Tibor bv. ezredesnek, a Szombathelyi 
Országos Bv. intézet parancsnokának; a 
büntetés-végrehajtásban végzett közel négy 
évtizedes kiemelkedő munkája, példamutató 
szolgálatteljesítése elismeréseként a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adományozta Pálfiné 
Nagy ilona zsuzsanna bv. zászlósnak, a Szegedi 
Fegyház és Börtön szociális segédelőadójának. 

Augusztus 19.
Befejeződött a Váci Fegyház és Börtön 
eligazító folyosójának, valamint a felügyelők 
őri pihenőjének felújítása, amely fogvatartotti 
munkáltatás révén másfél hónap alatt készült 
el. A felújítási munkálatokban részt vevő 
fogvatartottak közül többen az intézetben 
tettek sikeres vizsgát a minden évben induló 
építőipari szakmai képzéseken. A munka során 
új burkolatot kapott az eligazító folyosó, illetve 
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átalakították és korszerűsítették a vizesblokkot 
is. A felújítás után jól felszerelt, elektromos 
háztartási készülékekkel ellátott étkezőhelyiség 
várja a váci kollégákat.

Augusztus 23.
Az 1945–1956 közötti magyar Politikai Elítéltek 
Közössége koszorúzott a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön épületének falán az 1952–1953 
között az intézetben raboskodott női politikai 
elítéltek emlékére állított márványtábla előtt. 
A megemlékezésen részt vett Demeter zoltán 
országgyűlési képviselő, a Politikai Elítéltek 
Közösségének csoportja Fehérváry istván 
elnök és Gruber Rudolfné elnökségi tag 
vezetésével. A koszorúzást követően ünnepi 
liturgiát celebráltak a börtön kápolnájában az 
intézet börtönlelkészei, Hajdú Miklós római 
katolikus és Darvas Szilárd református lelkész. 
A megemlékezés keretén belül a Politikai 
Elítéltek Közössége jubileumi emlékérmet és 
oklevelét adományozott Rózsahegyi Tamás bv. 
ezredesnek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
parancsnokának.

Augusztus 30.
Hetedik alkalommal rendezték meg a 
rendvédelmi napot a kőbányai óhegy-parkban, 
amelyen a Budapesti Fegyház és Börtön, 
valamint a Fővárosi Bv. intézet is bemutatkozott. 
A két fővárosi intézet látványos közelharc- és 
szolgálatikutya-bemutatói nagy sikert arattak, 
emellett sátraikban biztonságtechnikai 
eszközöket, zárkaberendezéseket állítottak ki. 
Az érdeklődők, akik a büntetés-végrehajtás 
szállítójárműveit is megtekinthették, a 
bv. szervezetre vonatkozó kérdéssorral is 
tesztelhették tudásukat.

szeptember 1.
áder János köztársasági elnök a belügyminiszter 
javaslatára Balázs Péter bv. ezredest, a Pálhalmai 

Országos Bv. parancsnokát 2014. szeptember 8-ai 
hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká 
nevezte ki a Sándor-palota Tükörtermében.

szeptember 3–4.
A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár püspökszilágyi 
kiképző bázisán rendezték meg a katonai 
háromtusa- és járőrbajnokságot, amelyen a 
büntetés-végrehajtás női csapata regionális 
második, férfi csapata pedig regionális ötödik 
helyezést ért el, illetve a női csapat  
különdíjban is részesült.

szeptember 3–5.
Az igazságügyi Együttműködési Hálózat (JCN) 
nemzetközi konferenciát szervezett a „magas 
kockázatú elkövetők reintegrációja” témában. 
A konferencián, amelyet a németországi 
Rostockban tartottak meg, az Európai Bizottság 
„Criminal Justice” programja keretében 
támogatott hároméves nemzetközi projekt 
eredményeit mutatták be. Az előadások  
négy fő téma – jogalkotás, reintegrációs terv  
és kezelés, szabadulás és átmenet,  
utógondozás és monitoring – köré 
csoportosultak. A tanácskozáson 34 európai 
ország több mint 370 képviselője vett részt,  
a magyar büntetés-végrehajtást tízfős szakmai 
delegáció képviselte.

szeptember 8.
Dai Sujun r. altábornagy, országosparancsnok-
helyettes vezetésével a Kínai Fegyveres 
Rendőrség ötfős delegációja tett látogatást  
a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán. A kínai fél látogatásának  
célja a magyar büntetés-végrehajtási  
szervezet működésének megismerése volt.  
A munkamegbeszélést követően  
a vendégek megtekintették a Budapesti  
Fegyház és Börtönt.

átadták a Szolnoki Törvényszéken az újonnan 
kialakított gyermekmeghallgató helyiséget.  

A megnyitón Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki 
Törvényszék elnöke és dr. Pongrácz zsolt, a 
törvényszék büntető kollégiumának vezetője 
a szoba kialakításának előzményeiről és 
fontosságáról beszélt. A törvényszék elnöke 
külön köszönetét fejezte ki Tóth Gábor bv. 
ezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bv. intézet parancsnokának, amiért részt 
vállaltak a helyiség kialakításában. Az Országos 
Bírósági Hivatal a bíróságok szolgáltató jellegét 
erősítő „gyermekközpontú igazságszolgáltatás” 
programja keretében alakította ki a 
gyermekmeghallgató szobát. A helyiség felújítási 
munkálatait három elítélt végezte. 

szeptember 3-5. – Rostocki konferencia
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A büntetés-végrehajtási szervezet napja és a Fővárosi Bv. intézet 
részére adományozandó csapatzászló átadása alkalmából ünnepi 
állománygyűlést rendeztek a Fővárosi Bv. intézet Venyige utcai 
objektumának színháztermében. Tasnádi László, a Belügyminisztérium 
rendészeti államtitkára és Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka kitüntetéseket és elismeréseket 
adott át a jutalmazottaknak, majd a belügyminiszter által adományozott 
csapatzászlót Tasnádi László rendészeti államtitkár adta át Cséri zoltán bv. 
dandártábornoknak, a Fővárosi Bv. intézet parancsnokának. 

Adorján-
szeptember 5.

nap

szeptember 6.
Országszerte családi napok keretében 

ünnepelték a büntetés-végrehajtási 
dolgozók és családtagjaik a 
szervezet napját. Színes szakmai és 
sportprogramokkal, koncertekkel és 
gyerekprogramokkal várták a nagyokat és 
a kicsiket. 
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szeptember 10. 
A zala Megyei Bv. intézetben a zala 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a zala 
Megyei Katasztrófavédelmi igazgatósággal 
együttműködési gyakorlatot hajtottak végre, amely 
eredményesen zárult. A gyakorlat feltételezése 
szerint egy csomagban robbanóeszköz került a 
börtön területére, amely miatt az intézet értesítette 
a társszerveket és közös erővel számolták fel a 
rendkívüli eseményt. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatóság szervezésében 
Szolnokon rendezték meg a belügyi kispályás 
labdarúgó-bajnokságot, amelyen a büntetés-
végrehajtási szervezetet a Fővárosi Bv. intézet,  
a Pálhalmai Országos Bv. intézet, valamint  
a Szombathelyi Országos Bv. intézet csapata 
képviselte. A büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokának különdíját a 
szombathelyi csapat kapta meg.

szeptember 12.
A Szegedi Fegyház és Börtön rendezte meg 
a Maty-éri pályán a XViii. Lovas Bálint Emlék 
Horgászversenyt, amelyre az ország bv. 
intézeteiből 92 versenyző, illetve 32 csapat 
nevezett. A csapatversenyt a Fekete Ló nevű 
szegedi csapat nyerte, egyéniben Farkas Ferenc 
(Tököl) lett az első.

szeptember 15–17.
Krakkóban találkoztak a lengyel, a szlovák és a 
magyar büntetés-végrehajtási szervezet országos 
parancsnokai, akik az állomány helyzetéről, 
oktatásáról és képzéséről, illetve a fogvatartottak 
foglalkoztatásáról, egészségügyi ellátásáról, 

valamint a jóvátételi programok 
hatékonyságáról tárgyaltak.  

A háromoldalú tanácskozáson a 
magyar büntetés-végrehajtást Csóti 
András bv. vezérőrnagy képviselte.

szeptember 10. – Együttműködési gyakorlat

szeptember 18.
A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán 80. születésnapja alkalmából 
köszöntötték Kun László ny. bv. vezérőrnagy, volt 
országos parancsnokot. Kun László 1988 és 1990 
között szolgált a büntetés-végrehajtás első számú 
vezetőjeként.

szeptember 20.
Második alkalommal rendezte meg a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a 
Dunai Sárkányhajózási Vállalat Kft. a meghívásos, 
amatőr sárkányhajóversenyt. A Nógrád megyei 
Bánki-tavon megrendezett vetélkedőn a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a BvOP 
és az ipoly Cipőgyár Kft. egy-egy csapattal, 
valamint a Márianosztrai Fegyház és Börtön két 
csapattal vett részt.

szeptember 22. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok fogadta a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán a kínai Jiangxi 
tartomány igazságügyi Hivatalának delegációját.  
A csoportot Xiao Liang, a hivatal főigazgató-
helyettese vezette, akit a szakmai útra a 
tartomány négy bv. intézetének vezetője, 
köztük a nők és a fiatalkorúak börtönének 
parancsnokhelyettesei kísérték el. A delegáció 
tagjai látogatást tettek a Fővárosi Bv. intézet  
ii. számú objektumában is.

szeptember 22–25. 
A 2010-ben aláírt és 2013-ban meghosszabbított 
cseh-magyar együttműködési megállapodás 
keretében látogatott Magyarországra a cseh 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Logisztikai Főosztályának vezetője és két 
munkatársa. A delegációt Lajtár József 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese fogadta, 
ezt követően a vendégek a BVOP Műszaki és 
Ellátási Főosztályának munkatársaival folytattak 
konzultációt. A delegáció szakmai útja során 
látogatást tett a Budapesti Fegyház és Börtönben, 
a Pálhalmai Országos Bv. intézetben valamint a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft.-nél is.

szeptember 23–25.
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok általános helyettese vett 
részt a Közép-európai Büntetés-végrehajtási 
Parancsnokok Kerekasztala (MECR) soron 
következő ülésén a csehországi Kromerižben. 
A vezető szakemberek tájékozódtak a cseh 
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büntetés-végrehajtás helyzetéről, majd 
ellátogattak a mirovi bv. intézetbe. Ezt követően 
kerekasztal-beszélgetésen tárgyaltak a speciális 
őrizetben lévő csoportok helyzetéről és a 
mentálisan beteg fogvatartottakkal kapcsolatos 
megelőző biztonsági intézkedésekről.

szeptember 30. – október 3.
Stresszhelyzet-reakció tréninget (SHRT) szerveztek 
az állampusztai Országos Bv. intézetben.  
A részvevők gyakorlati tapasztalatokat szereztek 
a magas rizikójú, váratlan, a szokásosnál 
intenzívebb stresszt kiváltó szolgálati helyzetekkel 
kapcsolatban, és megismerhették, átélhették 
az e helyzetekre adott pszichés, fiziológiai és 
kognitív reakciókat. A tréning tematikájában 
az egészségügyi krízis- és stresszhelyzetek, a 
legmodernebb elsősegély-nyújtási metódusok, 
illetve a fegyverkezési technikák, mozgások  
és a konvojok biztosításának taktikai  
elemei is szerepeltek.  

Október 1.
Az idősek Világnapja alkalmából az elmúlt 
évek hagyományait követve immár harmadik 
alkalommal rendezett ünnepséget a büntetés-
végrehajtási szervezet vezetése a nyugdíjas 
kollégák részére a Fővárosi Bv. intézet iii. 
objektumának színháztermében. A rendezvényen 
részt vett a bv. korábbi országos parancsnokai 
közül dr. Kun László nyugállományú vezérőrnagy, 
valamint dr. Tari Ferenc és Csere László 
nyugállományú altábornagyok.

Október 2.
A Fővárosi Bv. intézet Venyige utcai 
objektumában Lajtár József bv. vezérőrnagy, 
gazdasági és informatikai helyettes adta át 
ünnepélyes keretek között az intézet újabb 
napelemes rendszerét. A beruházás első 
üteme 2013-ban 65 millió forintból, második 
üteme pedig – az Új Széchenyi Terv Közép-
Magyarországi Operatív program keretében –  

Október 2. – A Venyige utcai napelemes rendszer átadása

52 millió forintos támogatással valósult 
meg. A napelemek telepítése fogvatartotti 
munkaerő bevonásával történt. A két beruházás 
eredményeként a Fővárosi Bv. intézet  
iii. objektumában éves szinten mintegy 5 millió 
forintos megtakarítás érhető el, ez az objektum 
éves energiafelhasználásra fordított költségének 
7%-át teszi ki. 

Október 6–8.
A fogvatartottak munkáltatását és az ehhez 
kapcsolódó gyakorlati tapasztalatokat tanulmányozta 
Magyarországon az a lengyel delegáció, amely a 
sátoraljaújhelyi, a miskolci,  a tiszalöki, valamint a 
nyíregyházi intézettel együttműködő lengyel bv. 
intézetek tagjaiból állt. A látogatók megismerkedtek 
a belső ellátás működésével, a költségvetési 
munkáltatással, és megtekintették az Adorján-Tex 
Kft.-nél folyó munkát is.

Október 13–17.
A Fővárosi Bv. intézet és a cellei börtön által 
kötött együttműködés alapján négyfős 
delegáció érkezett a német városból 
Magyarországra. A vendégek megismerkedtek 
a Fővárosi Bv. intézet objektumaival, majd 
megtekintették a Közép-dunántúli Országos 
Bv. intézet mindkét objektumát, a Budapesti 
Fegyház és Börtönt, valamint tanulmányozták az 
Annamajori Kft.-ben és a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft.-ben folyó munkáltatást.

Október 15.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes 
Csapatszolgálati Századával, valamint 
Mélységi Ellenőrző és Közterületi Támogató 
Alosztályával (MEKTA) együttműködve tartotta 

meg törzsvezetési gyakorlatát, melynek során 
egy konkrét eseményt, egy 20–25 főből álló 
fogvatartotti csoport tagjai között kialakult 
szóváltást, majd verekedést szimuláltak, 
melyet az együttműködő egyenruhásoknak 
kellett kezelniük. ugyanekkor aláírták a bv. 
intézet, a Nógrád megyei rendőrség, valamint 
katasztrófavédelem közötti új együttműködési 
megállapodást. 

Október 17.
A Vas megyei törvényhozás, bíráskodás és 
rendvédelmi szervek képviselői konferencián 
emlékeztek meg a 125 éves megyei börtönről 
és a ma is impozáns törvényszéki épületről, 
amelynek dísztermében tartották meg  
a jubileumi rendezvényt.  A tanácskozást  
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok nyitotta meg. 
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A konferenciát Tóth Tamás Tibor bv. ezredes, 
a szombathelyi börtön parancsnoka vezette 
le. Beszédet mondott dr. Andor Szabolcs, a 
Törvényszék elnöke, dr. Hegedüs László ügyész 
és dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok 
címzetes egyetemi tanár, aki egyben a jubileumi 
alkalomra kiadott emlékkönyv szerkesztője is volt. 
Ezt követően Rákli Ferenc ny. bv. ezredes, volt 
börtönparancsnok méltatta az emlékkönyvet a 
megjelentek előtt, az eszmecsere dr. Simon József 
főügyész zárszavával fejeződött be. A törvényszéki 
sétát követő állófogadáson Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt.

Október 19–20. 
Kiváló eredményeket értek el a büntetés-
végrehajtás versenyzői a fegyveres társzervek 
fekve nyomó versenyein. Október 19-én az 
Országgyűlési őrség rendezte ii. Tornyos Kupán 
egy első és egy második helyezést értek el. 

Október 20-án a BM Országos Fekve nyomó 
Bajnokságán, amelyet Miskolcon rendeztek  
meg, a 160 résztvevő között a BVOP, a Fővárosi 
Bv. intézet, a Somogy Megyei Bv. intézet, a 
Tiszalöki Országos Bv. intézet, a Borsod-Abaúj-
zemplén Megyei Bv. intézet, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön és a Békés Megyei Bv. 
intézet versenyzői is képviseltették magukat. 
A versenyen két ezüst- és egy bronzérmet 
nyertek a bv. versenyzői, Nádházi János bv. 
őrmester a büntetés-végrehajtási szervezet 
legeredményesebb versenyzőjeként a 
Borsod-Abaúj-zemplén Megyei Bv. intézet 
parancsnokának különdíját is átvehette.

Október 22. 
Október 23-a alkalmából a büntetés-végrehajtási 
szervezet több dolgozója is kitüntetésben 
részesült. Az elismerések átadására a 
Belügyminisztériumban, illetve a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságán rendezett 
központi ünnepségeken került sor.

Október 22–24.
Rangos elismerésben részesült a Váci Fegyház  
és Börtön médiaszakköre által készített Cetli című 
film a lengyelországi Börtönfilmek Nemzetközi 
Filmfesztiválján. Az Olsztynban megrendezett 
fesztiválon hazánkat a Váci Fegyház és Börtön 
küldöttségeként Gáspár János bv. százados, büntetés-
végrehajtási osztályvezető-helyettes és Pősz Krisztina 
bv. százados, szakpszichológus képviselte.

Október 23.
Sátoraljaújhely Város Képviselőtestülete  
a város érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenységük elismeréséül Közszolgálati Díjat 
adományozott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön dolgozói részére az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 58., valamint a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 25. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen. A díjat 
Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön parancsnoka vette át 
Szamosvölgyi Péter polgármestertől.

Október 27–29.
Az Európai unió TAiEX programjának keretében 
a horvát büntetés-végrehajtási szervezet három 
munkatársa látogatott Magyarországra, ahol a 
fogvatartottak foglalkoztatását, oktatását és az 
utógondozást tanulmányozták. A delegációt Lajtár 
József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese, valamint 
Schmehl János bv. dandártábornok, biztonsági 
és fogvatartási helyettes fogadta. A vendégek 
megtekintették a Váci Fegyház és Börtönt, a 

Duna-Mix Kft.-t, a Kalocsai Fegyház és Börtönt, 
az Adorján-Tex Kft.-t, a Pálhalmai Országos Bv. 
intézetet, a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-t, a Fővárosi 
Bv. intézet iii. objektumát, a Budapesti Fegyház és 
Börtönt, valamint a BuFA Kft.-t is.

Október 28.
A Budapesti Fegyház és Börtönben került sor  
a Kőbányai Közbiztonsági Koordinációs Értekezlet 
kihelyezett testületi ülésére. Az együttműködés 
keretében a kerületi rendvédelmi szervezetek 
rendszeres egyeztetéseik során közösen  
értékelik az aktuális eseményeket, továbbá 
megbeszélik azokat a teendőket, amelyek 
hozzájárulnak a közbiztonság javításához. 

Október 22-24. – Börtönfilmek Nemzetközi Fesztiválja
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Az értekezlet résztvevői a napirendi pontok 
megtárgyalását követően megtekintették az 
intézet „A” objektumának fogvatartási körletét, 
a férőhelybővítéssel érintett épületszárnyat, 
valamint a Kisfogház Emlékhelyet.

Október 31.
A Tiszalöki Országos Bv. intézet tartott közös 
gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatósággal és a megyei 
rendőr-főkapitánysággal. A feltételezett 
helyzet szerint az intézet egyik épületében 
természeti csapás következtében megszűnt 
az áramellátás, emiatt „megelőző készenlét” és 
„részleges gyakorló riadó” elrendelésére került 
sor. A gyakorlaton robbantással fenyegetést és 
tűzesetet számoltak fel az intézet munkatársai 
a tűzoltóság szerkocsijainak és a rendőrség 
robbanószer-kereső kutyáinak segítségével. 

november 3.
Budapest közrendjének és közbiztonságának 
fenntartása érdekében végzett két évtizedes 
áldozatos munkájáért, kiemelkedő szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréséül PRO uRBE BuDAPEST 
díjat adományozott Tarlós istván főpolgármester 
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornoknak, az országos 
parancsnok általános helyettesének.

november 5–7.
Strasbourgban tanácskozott a bűnözés 
problémáival foglalkozó európai bizottság 
(CDPC) és a Pönológiai Együttműködési 

Tanács (PC–CP). A megtárgyalt témák között 
szerepelt az életfogytiglani szabadságvesztés 
ítélkezési gyakorlata, a fiatalkorú bűnelkövetők 
intézeteiben jelen lévő erőszak, a resztoratív 
igazságszolgáltatás alkalmazása. A tanácskozáson 
a büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Huszár 
László bv. dandártábornok képviselte.

november 11–14.
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok, Koncz Klára bv. ezredes, a BVOP 
Gazdasági Társaságok Főosztályának vezetője és 
Schneider Gyula ny. bv. ezredes, az állampusztai 
Kft. igazgatója vett részt a horvát büntetés-
végrehajtási szervezet meghívására létrejött 
tapasztalatcserén. A delegáció négy bv. intézetet 
látogatott meg, ahol elsősorban a munkáltatás 
körülményeit tanulmányozták. 

november 20.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
kezdeményezésére nyílt meg a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban a „Kéklámpások 
képzőművészeti kiállítás” a Fejér megyei 
rendvédelmi szervek személyi állományának 
képzőművészeti alkotásaiból. A látogatók a 
megyei társhatóságok dolgozóinak művei 
mellett a közép-dunántúli és a pálhalmai intézet 
munkatársainak festményeit, grafikáit és egyéb 
alkotásait is megtekinthették.

november 26.
A „20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságai” című jubileumi konferenciát és 
kiállítást tartották meg a Stefánia Palotában. 
A tanácskozás résztvevőit Lajtár József bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok  
gazdasági és informatikai helyettese,  
levezető elnök köszöntötte, majd Biró Marcell,  
a Belügyminisztérium kabinetfőnöke 
nyitotta meg a konferenciát.  Csóti András 
bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 

előadásában nagy ívű visszatekintést tett 
a fogvatartotti munkáltatás hazai múltját 
illetően, majd hangsúlyozta, hogy a 2010-es 
állami szerepvállalás tette stabillá a gazdasági 
társaságok helyzetét. Az előadást követő 
szünetben a gazdasági társaságok múltját és 
jelenét, termékeit, illetve eredményeit bemutató 
kiállítást dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok általános helyettese 
nyitotta meg. A konferencián előadások 
hangzottak el a központi ellátás fejlődéséről, 
a bv. gazdasági társaságok önellátásban 
betöltött szerepéről, a kft.-k munkájának 
társadalmi elfogadtatásáról, egységes arculati 
megjelenítéséről, valamint a tervezett Bv. 
Holding működéséről. Czomba Sándor, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerő-piaci 
és képzési államtitkára előadásában többek 
között kitért a hátrányos helyzetű munkavállalók 
foglalkoztatásának elősegítésére tett kormányzati 
lépések ismertetésére. A tanácskozás résztvevői 
távozásukkor átvehették a „Régóta foglalkoztat –  
20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságai” című, az ünnepi alkalomra készült 
reprezentatív kiadványt.

november 26–28. 
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön adott 
otthont az első magyarországi börtön-
cursillónak, amelyen a három nap során tizenöt 
fogvatartott és hét előadó vett részt.   
A cursillo spanyol eredetű szó, amely  
magyarul a kereszténységről szóló rövid 
tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak,  
de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk 
módján istenhívők is mérlegelhetik, 
meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény 
megközelítés és válasz a ma kérdéseire. 

november 30.
Az országos adventi Biblia-vetélkedő  
döntőjét rendezték meg a Fővárosi Bv. intézet 
Gyorskocsi utcai objektumában. A vetélkedőre 
huszonhat bv. intézetből ezeregyszáz  
fogvatartott nevezett be.
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December 1. 
átadták a Fővárosi Bv. intézet iii. objektumában 
a fogvatartotti látogatók számára készült új 
beléptető kaput és várakozó helyiséget. 
Az ünnepségen részt vett dr. Bánáti János, a 
Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Varga Jenő, a 
Fővárosi Főügyészség főügyész-helyettese, Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, 
valamint a társ- és rendvédelmi szervek vezetői.

December 2.
Rendhagyó divatbemutatót tartottak a László 
Kórházban, ahol a bv. gazdasági társasága, az 
Adorján-Tex Kft. és konzorciumi partnere, a 

Sebtex Kft. mutatták be azokat az egészségügyi 
formaruhákat, amelyeket a szakértők jóváhagyása 
után a jövőben a fogvatartottak gyártanak majd. 
A ruhavizit nagy tetszést aratott a jelenlévő 
potenciális megrendelők, a kórházak gazdasági és 
ápolási osztályvezetői körében. 

December 10.
A Budapesti Fegyház és Börtön fogvatartottjai 
jóvátételi program keretében az általuk készített 
cérnaképeket ajánlották fel beteg gyermekek és idős 
emberek számára. A TáMOP 5.6.3 projektbe bevont 
fogvatartottak adományát a budapesti Bethesda 
Gyermekkórház, valamint a Margaréta idősek és 
Pszichiátriai Betegek Otthona részére adták át. 

December 11–12.
Az Európai unió TAiEX programjának keretén 
belül Magyarországon tett látogatást a török 
büntetés-végrehajtási szervezet országos 
parancsnoka, Enis yavuz yildirim és a szervezet 
két munkatársa a fogvatartottak magyarországi 
foglalkoztatásánál felmerülő egészségügyi 
kérdések tanulmányozása céljából. A delegációt 
a BVOP épületében Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok fogadta, majd Schmehl 
János bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
mutatta be a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezetet, illetve dr. Nemes Nagy Anna bv. o. 
alezredes, az Egészségügyi Főosztály vezetője 
ismertette szakterülete sajátosságait. Ezt követően 
a delegáció megtekintette a Fővárosi Bv. intézet 
iii. objektumát, a Fiatalkorúak Bv. intézetét, a 
Büntetés-végrehajtás Központi Kórházát, a Duna 
Papír Kft.-t, a Budapesti Fegyház és Börtönt, 
valamint a BuFA Kft.-t. 

December 18.
A nagycsaládos rendvédelmi dolgozókat 
köszöntötték a Belügyminisztériumban. Tasnádi 
László rendészeti államtitkár dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter nevében ajándékokat adott 

át a belügyi szerveknél dolgozó, hat vagy több 
gyermeket nevelő nagycsaládosoknak, valamint 
a szolgálatteljesítés közben hősi halált halt, 
illetve szolgálati halott hivatásos állományúak 

özvegyeinek és gyermekeinek a minisztérium 
karácsonyi ünnepségén. A büntetés-végrehajtási 
szervezet két nagycsaládos munkatársát dr. 
Tóth Tamás bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok általános helyettese köszöntötte.

December 22.
A Fővárosi Bv. intézetben celebrált karácsonyváró 
szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, prímás, 
Esztergom-budapesti érsek, aki immár második 
alkalommal tisztelte meg az intézetet személyes 
jelenlétével. Mint elmondta, az örömhírt 
ugyanúgy el kell vinni a börtönlakóknak is, hiszen 
mindenkinek a személyes sorsában adódnak 
olyan pillanatok, amikor válaszolhat az isteni 
szóra. A különleges alkalmon száz fogvatartott 
tartotta kezében az imakönyvet. A szentmisét 
komoly felkészülés előzte meg, melynek során a 
résztvevőket az intézet börtönlelkészei készítették 
fel a liturgia menetére és az egyházi énekekre.
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2014 marked a fundamental change in basic 
legislation governing our organization’s activities. 
The new Prison Code, part of the ongoing 
comprehensive legal reform, used the new 
criminal code and previous years’ experience to 
build a new foundation for prison service work. 
Act no. CCXL of 2013, which entered into force 
on January 1, 2015, places great emphasis on the 
social integration of former prisoners in order to 
facilitate their successful participation in the lives 
of law-abiding communities after release.

Prison Service Headquarters (PSHQ), the unit 
responsible for managing, supervising and 
controlling activities of the organization, 
amended its organizational structure to fully 
account for its new tasks, and published the new 
structure in its internal rules and regulations on 
December 12, 2014.

There were several personal changes in 
management during the year, both at HQ and the 
institutions. The Hungarian Minister of the Interior 
appointed Brig. Gen. Tamás Tóth Dr. Deputy General 
to the Director General, effective July 1, 2014, and 
Maj. Gen. József Lajtár Deputy for Finance and 
Information Technology, effective September 1.

The system of organizational audits has been 
reviewed and updated. A new “mobile” audit has 
been added to the activities of the audit teams 
at PSHQ, and a separate set of regulations has 
been approved for unexpected incidents. The 
existing concepts for comprehensive, topical, 
targeted and follow-up audits remained, but 
their planning, management, coordination 
and recordkeeping processes changed both in 
appearance and content.

PSHQ’s audit teams conducted comprehensive 
professional audits at ten prison service institutions 
in 2014. The findings warranted follow-up checks 
at two institutions. At six further institutions 
audits were conducted to follow up on the 
progress of previous year’s comprehensive audit 
recommendations and evaluate corrective 
measures taken by local management. In addition, 
there were 74 topical, 54 targeted and 15 mobile 
audits at various Prison Service institutions.

Similarly to previous years, external audits were 
conducted by several organizations entitled or 
required to supervise the prison administration. 
Prosecutors’ offices remained the most active 
among them. We have processed their findings and 
took steps to address the issues they concerned.

In accordance with the applicable Prison Service 
directive, we opened a complaints office at 
PSHQ to accept spoken complaints and public 
interest reports.

2014 was another year the Hungarian Prison Service 
performed its legally prescribed duties of safe incarceration, 
in compliance with applicable legislation, to the highest 
professional and safety standards.

Annual Report 

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

n
n

u
A

l R
epo

R
t 2014  |  89

44

Év
kö

n
y

v
 2014  |  A

n
n

u
A

l R
epo

R
t 2014  |  88



In order to ensure high professional standards, 
both in our everyday work and extra tasks, we 
placed special emphasis on staff education 

and training.

420 students started our 14-week elementary 
prison service course at Prison Service Training 
Center. 392 passed the final examination. 334 
persons study at intermediate level, out of 
which 153 passed a final examination in June. 
21 students passed the final examination of our 
modular course which had been introduced in 

September 2013. 19 institutions sent a total of 
25 students to the Corrections Supervisor course 
starting in September 2014. These students are 
currently working on Module 2 (A corrections 
officer’s tasks). After the successful completion 
of all 4 modules a final examination will be held 
in March 2015. 83 persons took the advanced 
training course and 170 persons took the 
advanced-level Prison Service exam.
Eight Prison Service major students passed their 
final examinations at National Public Service 
University, Faculty of Law Enforcement, Law 
Enforcement Management Department, and 
three of them received their degrees.

242 employees participated in the stress 
management training we had introduced to 
help preserve employee health and improve the 
working environment. The program was approved 
by the Ministry of the Interior Training Council and 
quickly became popular with our staff.

prison staff

STAFF TURNovER
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Staff training

ut of the approved central 
headcount of 8 487 for 
2 014, 158 positions 

were to be used for capacity 
expansion under Government 
Decree no. 1040/2011 (hereinafter: Govt. Decree). 
There were 8 315 approved positions in the 
organizational chart, with funding for 8 350.

The Minister of the Interior approved the use 
of the positions specified in the Govt. Decree 

from August 1, which the institutions involved in 
capacity expansion then started to fill, up to 103 
new staff at the initial stage. In accordance with 
applicable legislation, 30 positions were moved 
from Government offices to the Prison Service 
to account for an increased workload (prisoner 
follow-up, probation services).

Sufficient headcount was provided for throughout 
2014 to ensure proper operation. Fluctuation 
indicators improved (2013: 670, 2014: 592).
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The Prison Service participated in joint field 
practices on 16 occasions, and worked with the 
Police and TEK on 122 occasions during the year. In 
addition to managing fire incidents, the emergency 
services offered training courses to our staff and 
provided input for internal security regulations.

Working conditions and service infrastructure 
improved at several institutions (modernized 
service stations, guard towers, technical duty 
rooms, changing rooms) and we made several 
security investments (wall reinforcements, 
entrance and exit renovations, new guard 
stations, security technology).

In addition to the improved service manual and 
new central training and qualification procedures, 
activities with service dogs became more 
efficient due to the procurement of new training 
equipment and transport trailers, and the increase 
of younger animals in number. A tracking program 
was also added to our cooperation with the Police 
in special service dog training.

Prison security indicators continued to improve 
in general. The number of crimes committed by 
prisoners decreased (2013: 1 205 cases, 2014: 1 130 
cases). violent crimes decreased even further.

Suicide prevention was a priority task this year. 
Thanks to our efforts the number of suicides 
decreased, but the methods became more 
diverse which shows that the prevention of 
suicide and self-harm demands more attention.there were no serious incidents attracting 

great public attention during the year. 
We performed all duties related to 

incarceration in compliance with applicable 
legislation and to high professional standards. 
The new Prison Code made some regulatory 
tasks a priority, for example those related to 
coercive devices and the extended protocol for 
gradual action preceding the use of firearms. 

An amendment to the service dog activity 
manual made its application more efficient. 
We updated our Security Regulations, to be 
published in the beginning of 2015, and 
new, central regulations were issued for 

service management.

Cooperation with partner 
organizations in law enforcement 
is key in maintaining security and 
preventing incidents. 

Discipline

prison security

Criminal statistics among staff have 
improved. A total of 440 criminal cases 
went on record during the year (2013: 

592) which is a 26% decrease. 42% of the cases 
were closed during the investigation stage. 27 
persons were found guilty to criminal charges (59 
in 2013). 182 military justice proceedings were 
initiated in 2014 for suspected crimes, which 
corresponds to  41% of all cases (2013: 62%). 
Unlawful incarceration charges were pressed 
in 153 cases (2013: 183); there were 105 new 
criminal proceedings unrelated to prison service 
work (2013: 42). There were 540 disciplinary 
procedures during the year (2013: 902), 60 

of which were under military law. Directors 
dismissed 112 cases, and took disciplinary action 
in 342 cases.

As part of the ongoing IT application 
development project, an integrated criminal 
and disciplinary record subsystem (module) was 
created under our updated and extended human 
resource records. After taking all test results into 
consideration, the module was introduced on 
November 30. In addition to keeping a record 
of criminal and disciplinary procedures, the 
system decreases the administrative workload on 
disciplinary officers and investigators.
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prisoners numbers increased at a slower 
rate than before; our end-of-year 
headcount was 17890 (2013: 17 841). The 

average number of prisoners was 18 204 which 
corresponds to 141% overcrowding. This average 
exceeds last year’s, but the extra capacity we 
opened during the year and our efforts to even 
out regional differences resulted in a 2% decrease 
in overcrowding compared to 2013.

The number of prisoners in pretrial custody 
decreased by 13% (2013: 5 053; 2014: 4 400). 
Their proportion in the total amounts to 24.6%. 
The average number of prisoners serving final 
sentences increased by 5.5% (2013: 12 391; 2014: 
13 073). Strict and medium regime sentences 
continue to dominate; the increase in total 
prisoner numbers fell almost entirely into one of 
these categories.

The two escapes during the year were both 
committed by low-risk prisoners and from open 
workplaces. Both prisoners were captured soon 
afterwards. We processed the lessons from these 
incidents and incorporated them in our work 
on minimizing security risks while increasing 
prisoner employment.

The demand for banned items keeps increasing 
among prisoners, therefore our statistics on such 
items increased as well. The number of mobile 
phones found went up from 499 in 2013 to 703 
in 2014, but there was also a 5% increase in the 
number of phones found before entering the 
facilities. Drugs are more of a concern when it 

comes to prison security, and  those statistics also 
improved (2013: 123; 2014: 179 cases): in 61% of 
the cases we managed to intercept the illegal 
substance before it reached the prisoners.

Prisoner transport outside our institutions, 
including to and from court hearings, took place 
on 153 098 occasions. We take pride in the fact 
that, despite such a high number, there were no 
special incidents during the year. The number of 
court hearings increased significantly: from 61 173 
in 2013 to 68 100 in 2014, while the number of 
other transports somewhat decreased  (2013: 
87 500; 2014: 84 977). High-cost target transfers 
decreased by 12% from 2013.
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The number of police detainees increased  
(2013: 214; 2014: 266); at certain times during  
the year it exceeded 400.

The proportion of juvenile prisoners continued to 
decrease (2013: 478; 2014: 424). Female prisoners 
still account for 7.6% of prison population. 
Holding female prisoners in institutions close 
to their home communities remains difficult; 
we designated further capacity to address this 
issue. The number of foreign nationals in custody 
increased (2013: 653; 2014: 700).

The number of prisoners serving life sentences 
(2013: 228; 2014: 263), and life sentences without 
parole (2013: 46; 2014: 49) both increased. 
Finding the right location for prisoners serving 
long sentences is key in managing individual 
needs, therefore, in order to be able to keep such 
prisoners in less crowded and separate areas, we 
considered long-term special regime prisoner 
units a priority in capacity expansion.

The number of prisoners affected by  
weekly transports remained (2013: 67 080;  
2014: 67 051); average weekly headcount for 
round-transfers was 1 381.

We continued with the transfer program aiming 
at evening out population differences between 
institutions; we transported a total of 6 574 
prisoners during the year for this purpose.

The High Commissioner for Basic Human Rights 
closed 38 investigations without taking action, 
and issued recommendations in 14 cases.  
We took immediate steps to eliminate the causes 
for these complaints.

Prisoners, families and legal representatives 
submitted a total of 982 requests to interrupt 
sentences, of which 177 were granted. on 41 
occasions interruptions were officially authorized 
(2012: 961/38, 2013: 958/34); on 10 occasions 
prisoners failed to report back.

221 prisoners were allowed to visit gravely ill 
relatives or attend funerals with supervision (2013: 
230), and 335 without supervision (2013: 127).

The prisoners received rewards for good behavior 
on 30 550 occasions (2012: 33 934; 2013: 29 961), 
mainly in the form of personal contact opportunity. 
There were 7 391 disciplinary actions against 
prisoners, which is a decrease over the previous year.

PRISoNER DISTRIBUTIoN
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Several of our institutions offered prisoner 
integration programs through the help of 
Hungarian and international NGos. Events 
under the “Active workdays” program focused on 
creative self-expression and recycling materials. 
Sopronkőhida Strict and Medium Regime Prison 
signed cooperation agreements with several 
international organizations under the Convicts 
Liberty Aid (CLAP) project. The Grundtvig 
program helped build better connections 
between prisoners and their children. 
Balassagyarmat Strict and Medium Regime Prison 
targeted cultural infrastructure development in 
rural areas under the name “Church bells without 
frontiers” with the NGo ARTTÉKA Art Without 
Frontiers Association.

our service dog training project, in which 
prisoners participate in the training of assistance 
dogs for the blind, earned international acclaim. 
The project follows a training program developed 
by the Hungarian Federation for the Blind and 
Partially Sighted, and its primary aim is to give 
puppies as much contact and experience in 
the world as possible before they become old 
enough to undergo real service training. Being 
in contact with and taking care of animals has a 
positive effect on the personality development 
and self-esteem of prisoners.

Under the project „HatArtalan értékek” - 
community art for juvenile prisoners and 
teenagers living in children’s homes, young 
volunteers are invited to participate in 
community development projects in juvenile 
prisons and children’s homes. The project, 
supported under the European Union’s youth  
in Action program, involved the various 
locations of Baranya and Bács-Kiskun County 
Juvenile Prisons, and children’s homes  
in velence and Pécs.

As of August 9, 2014, the Ministry of the Interior 
is responsible for organizing and supervising 
the activities of the Probation Services, an 
area closely related to correctional work. As a 
result of organizational changes, 30 county and 
metropolitan probation officers were moved 
from under the Justice Services of Government 
offices to the direct supervision of the Ministry 
of the Interior, which left Prison Service 
Headquarters in direct control of the area.  
The plan is to assign one probation  
officer to each of the 28 correctional  
institutions in the country. We hope to improve 
the efficiency of preparation for life after  
prison by having the continued presence of 
probation officers on site.

In order to facilitate social integration, prisoners 
are offered education and training, in addition 
to employment.

Education levels among prisoners improved due 
to our continued efforts in the field of prisoner 
education.

 

StuDent numbeRS
Academic 

year
Elementary 

school
Secondary 

school
Vocational 

training
Higher 

education
Total

2012/2013 787 836 361 38 2 022
2013/2014 1 151 819 720 46 2 736
2014/2015 1 083 858 1 131 30 3 102

 

The increased number of prisoners participating 
in vocational training is noteworthy. 55.7% of 
all prisoners have no training above elementary 
school. We enrolled 1 131 of them – one in nine – 
in one of the 59 types of accredited “oKJ” training 
programs in the country.

4860 prisoners were included in a priority project 
titled “TÁMoP-5.6.3-12/1-2012-0001 Multistage 
social and labor market integration and intensive 
after release care for prisoners”. 1 704 persons 
finished their training; 507 persons participated in 
vocational training.

As part of another TÁMoP 5.6.3 special project, 
every correctional institution in the country 
organized community compensation events. 
Prisoners were offered volunteer work in support 
of local communities: picking litter, gardening, 
maintenance, painting, renovation at parks, 
playgrounds, kindergartens and retirement homes.

As a new skills class under the National Crime 
Prevention Strategy, prisoners are now offered 
right-brain drawing workshops. These classes 
help juvenile prisoners express themselves, 
practice cooperation and develop social skills.

prisoner education –  
prisoners’ programs 
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prisoners receive standard healthcare under 
social security, just like in previous years. 
Treatment and prevention are available at 

every level of progressive care.

In accordance with applicable legislation on 
medications, the Prison Service tried to enforce 
payment obligations in every case, with only 
a few, reasonable exceptions. The use of 
medications continued to decrease in spite of 
increasing prisoner numbers.

External providers were used to offer specialized 
care (CT, MRI) more frequently than in the 
previous year; the National Ambulance 
Emergency Service offered emergency care when 
it was needed.

Mortality statistics among prisoners are similar to 
the national healthcare numbers. The two leading 
causes of natural death among prisoners was 
circulatory conditions and malignous cancer in 
2014. There were 67 deaths, 61 due to illness (54 
male, 7 female) and 6 suicides (all male).

Regarding epidemiology, the number of cases 
subject to disease reporting was very low; there 
were no significant outbreaks of any kind of 
infection. In order to prevent the spreading of 
tuberculosis, we continue to screen prisoners. We 
also put special emphasis on preventive measures 
like screenings, vaccines and protective gear.

Pastoral care and other religious programs (eg. 
The APAC method) continue to be an important 
part of prisoner integration. Prison pastors not 
only act as priests, offering spiritual guidance, 

but also organize a variety of events. Prayer days 
and Bible competitions are very popular with 
the prisoners: more than a thousand prisoners 
participated in these last year.

prisoner healthcare
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We used some of our savings to make 
investments and renovations during the year, 
including security system upgrades, guard station 
modernization, installing new kitchen appliances, 
renovating cells and upgrading electric networks.

The Prison Service owned and operated 433 
service vehicles in 2014. We purchased eight 
large prisoner transport vehicles during the year. 
The average age of the vehicle fleet is 8.5 years.

In 2014 every eligible member of staff received 
HUF 61 500 worth of clothing and uniform (12M 
law enforcement summer service boots, summer 
service jacket and tactical belt) and HUF 35 000 in 
cash as clothing allowance.

We conducted a comprehensive technological 
evaluation of kitchen equipment available at the 
institutions, and based on the findings purchased 
several new appliances and pieces of equipment.

As a new item in our catering responsibilities, 
we had to provide for asylum seekers at office 
of Immigration and Nationality centers in 
Debrecen, Baracska and Győr in the second half 
of the year (1 000 persons/day on average). We 
also made preparations to cater for persons to 
be housed in the immigration center under 
construction next to the Nagyfa unit of Szeged 
Strict and Medium Regime Prison.

our financial situation was stable during the 
year; comparing 2014 to previous years 
shows a balanced position. The available 

central funding, with frugal financial management, 
is sufficient to ensure stable operation.

Act no. CCXXX of 2013 on the 2014 budget of 
Hungary increased central funding provided to 
the Prison Service by 4.6% (HUF 2 279.2 million) 
while requiring the same level of income as in the 
previous year. Compared to the original target, 
central funding was HUF 2913.3 million (6%) 
higher. our extra income, received monetary 
assets and previous year’s surplus allowed for a 
HUF 7 341 million (14%) increase in spending.

Looking at priority appropriations, the amended 
spending allowances on December 31 called 
for 61.5% personnel and related cost, 33.9% 
material cost, and only the remaining 4.6% were 
dedicated to other operational and savings costs.

Several investments and renovation projects 
were carried out or started in 2014. The 2013 
capacity expansion projects, after being subject 
to the required audit procedures, added 159 extra 
places to prisoner housing in February.

As part of the ongoing prisoner housing capacity 
expansion program, the following institutions 
carried out building or renovation works:

 y  Budapest Strict and Medium Regime Prison: 
“HSR/TÉSZ” unit

 y  Közép-dunántúli National Prison: detention 
center at the Martonvásár site

 y  Állampusztai National Prison: new housing 
unit at the Solt site

 y  Szombathelyi National Prison: remodeling 
building

The capacity expansion project was calculated 
at 2010 price levels, and as a result, some of the 
technological features had to be skipped to 
remain within budget while keeping the rest of 
the investment at the appropriate technological 
level. We managed significant savings by 
employing prisoners in site preparation works.

Financial management
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The requests increased in number but not in 
value: KESZ dedicated orders of a total of HUF 
6 300 million to various prison enterprises, 
but the net value of contracts signed by the 
enterprises was only a little over HUF 4 000 
million (catering excluded).

The majority of contracts, 45%, was signed  
for the provision of uniforms. Building 
furniture is also significant (21%), as well  
as laundry services (18%).

KESZ signed a contract for laundry services  
to two healthcare institutions for HUF 
405 million. Compared to their previous 
contractor’s prices, the hospitals saved HUF 88 
million this way. The Police ordered uniforms 
and clothing for HUF 560 million.

There was a significant, 19% increase in food 
supplies; the total value of raw food delivered 
almost reached HUF 880 million.

A priority for the year, and an ongoing 
process, was increasing prisoner 
employment. The number of prisoners 

in employment continued to increase, to an 
average of 7 562 for the year, which is a 5% (331) 
increase over the previous year. The total number 
of prisoners working was 9 381, which is 80% of 
the prisoner population.

The 11 prison enterprises are expected  
to make a total of about HUF 1 123.8 million 
profit for 2014 (this number is based on estimates 
and is therefore subject to change due to 
unforeseeable changes in the economy),  
which is 14.8% higher than planned.

Industrial enterprises are greatly affected by 
central procurement, which is a way for the 
government to regulate demand for the products 
in order to support prisoner employment. 
Agricultural enterprises have a stable operational 
background due to the reliable sectoral structures 
and subsidies in place.

Prison enterprises continued to make 
investments of more than of HUF 2 000 million 
in value. Manufacturing enterprises made 
investments to a total of HUF 322 million in 
2014, primarily to upgrade production and 
renovate buildings.

The enterprises participated in government 
programs under the Ministry of the Interior by 
delegating experts and providing support to 
various programs like the START program, public 
worker employment in a sewing factory, and 
document shredding.

The following steps were taken towards self-
sufficiency:

 y baking capacity (a new bakery in Szeged), 
 y  building cooling capacity and installing a 

production line for frozen pastries (Baracska), 
 y printing press (vác), 
 y sewing factory (Kalocsa), 
 y waste recycling (Budapest).

In summary, the capacities for self-sufficiency and 
supplying the central procurement are in place, 
and in order to make further progress, we are 
preparing to join prison enterprises in a holding 
organization.

Government institutions subject to central 
procurement submitted 3 239 requests for 
supplies to the Central Procurement office “KESZ”. 
Public administration and law enforcement 
organizations submitted the majority (54%) of 
the requests. Except for a few requests for laundry 
services to healthcare institutions and a single 
order for uniforms to the Central Procurement 
Directorate, the value of the requests received 
did not reach the prescribed limit for mandatory 
public procurement under EU law. 

prison enterprises and  
central procurement
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International relations remained a priority 
in 2014. Besides fostering our existing 
partnerships, we tried to make new contacts 

both at the organizational and institutional level. 
We are aiming at having continuous contact with 
international organizations.

our international relations are greatly influenced 
by European professional events, especially those 
organized by the Council of Europe directorates 
for criminal justice and prison administration.

We attended several meetings of professional 
organizations. The Hungarian Prison Service 
participated at:

 y  the Middle Europe Corrections Roundtable 
meeting in the Czech Republic,

 y  the 19th Conference of Directors of Prison 
Administration organized by the Council of 
Europe in Helsinki,

 y  the visegrád Group Director Generals meeting 
in Budapest, MG9685

 y  the Council of Europe PC-CP plenary in 
Strasbourg,

 y  expert consultations about prisoner risk 
assessment and sex offender management.

In regional cooperation, the visegrád Group 
meeting for Director Generals in May laid a new 
foundation for high-level international relations 
between the four countries.

We organized a consular meeting for the 
representatives of 47 consulates and embassies 
at Budapest Strict and Medium Regime Prison. 
In addition to keeping in touch with embassies, 
these events have special significance in 
facilitating the contact of foreign nationals in 
custody with their home countries.

In the second half of the year we joined the 
European Commission’s TAIEX program, under 
which we received director’s delegations for 
study visits from Croatia and Turkey.

eU tenders aiming at social cohesion, 
crime prevention, social and labor market 
integration of prisoners, and intensive 

post-release care (TÁMoP 5.6.2. and 5.6.3. 
priority projects) are very efficient means to offer 
prisoner education and improve the chances of 
employment after release. We used a total of HUF 
947 million under the two projects in 2014.

Hungarian correctional institutions received a 
total of HUF 351 million in support, from TÁMoP 
and other international cooperation projects, to 
improve prisoner education and employment.

Infrastructure developments aiming at improved 
energy efficiency and the use of renewable 
energy (under the Environment and Energy 
operative Program “KEoP”) were carried out 

in 2013 and 2014 in a total value of HUF 812 
million at various Prison Service institutions. The 
Ministry of the Interior used its own budget to 
support some investments aiming at reducing 
energy costs.

IT developments worth HUF 500 million 
were carried out under the Electronic Public 
Administration operative Program (EKoP).

projects

International relations

4
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In 2014 we prioritized the tasks that were 
related to the new Prison Code’s entering into 
force.  Drafting executive orders and preparing 

for the application of new regulations required a 
concentrated effort from our people.

The overcrowding of prisons remains a concern. 
Last year, however, we managed to halt a trend of 
several years: while the average prison population 
continued to increase, overcrowding decreased 
due to new capacity opened under our ongoing 
capacity expansion program.

our enterprises closed the year with profit. 
Thanks to them and the continued effort of the 
Prison Administration, prisoner employment 
increased, which also contributes to our aim of 
facilitating prisoner social integration.

The Prison Service could not have carried out 
all of its duties in 2014 without the help of a 
dedicated and highly professional staff, and that 
of our partner organizations: local governments, 
churches, and non-governmental organizations.

2014 was a year of stability and peace for the 
Prison Service. Safe incarceration, our main 
responsibility, was provided to high professional 
standards and in compliance with applicable 
legislation. our aim as an organization continues 
to be contributing to building a stronger and 
safer society.

Summary
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Büntetés-végrehajtás  
Országos Parancsnoksága
Hungarian Prison Service Headquarters

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

Csóti András bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, országos parancsnok 
Maj. Gen. András Csóti 
Director General
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok
az országos parancsnok általános helyettese
Brig. Gen. Tamás Tóth, Dr. 
Deputy Director General
Lajtár József bv. vezérőrnagy
az országos parancsnok gazdasági és  
informatikai helyettese
Maj. Gen. József Lajtár
Deputy Director General, Finance and IT
Schmehl János bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, az országos parancsnok  
biztonsági és fogvatartási helyettese
Brig. Gen. János Schmehl
Deputy Director General, 
Security and Inmate Affairs

Büntetés-végrehajtás  
Országos Parancsnoksága 
Hungarian Prison Service Headquarters

Címtár / 
Contact details

Állampusztai Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet 
Állampuszta National Prison 

 6327 Állampuszta
 +36 78 407 860
 +36 78 408 351
 www.bv.gov.hu/allampuszta
 apuszta.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes
parancsnok
Governor: Col. Viktor Füzesi, Dr.

Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Balassagyarmat Strict and  
Medium Regime Prison 

 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
 +36 35 501 170
 +36 35 501 180
 www.bv.gov.hu/balassagyarmat
 bgyarmat.uk@bv.gov.hu

Dr. Budai István bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. István Budai, Dr.

Baranya Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Baranya County Remand Prison

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

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Pécs)
a megyei bv. intézettel  azonos címen
Site: Juvenile Regional Prison (Pécs)

Dékány Zsolt bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Zsolt Dékány

Büntetés-végrehajtási intézetek 
Prisons 5
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Bács-kiskun Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Bács-Kiskun County Remand Prison

 6001 Kecskemét, Mátyási u. 2.
 +36 76 483 783
 +36 76 483 840
 www.bv.gov.hu/kecskemet
 kecskemet.uk@bv.gov.hu

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Kecskemét)
Site: Juvenile Regional Prison (Kecskemét)

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

Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes
parancsnok
Governor: Col. Tibor Zakhar, Dr.

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Békés County Remand Prison

 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
 +36 66 362 165
 +36 66 562 520
 www.bv.gov.hu/gyula
 gyula.uk@bv.gov.hu

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes
parancsnok
Governor: Col. Csaba Zoltán Hafenscher 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén County  
Remand Prison

 3501 Miskolc, Fazekas u. 4.
 +36 46 502 640
 +36 46 502 373
 www.bv.gov.hu/miskolc
 miskolc.uk@bv.gov.hu

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-
végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő)
Site: Juvenile Regional Prison (Szirmabesenyő)

 3711 Szirmabesenyő, Miskolci út 3.
 +36 46 500 500
 +36 46 501 042

Joó László bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. László Joó

Budapesti Fegyház és Börtön
Budapest Strict and Medium Regime Prison

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

Széles Gábor bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. Gábor Széles

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
Juvenile Prison (Tököl)

 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
 +36 24 503 100
 +36 24 479 394
 www.bv.gov.hu/tokol
 tokol.uk@bv.gov.hu

Dr. katona János krisztián bv. alezredes  
bv. tanácsos,  mb. igazgató
Acting Director: Lt. Col. János Krisztián Katona, Dr.

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Budapest Remand Prison 
I.  objektum – Unit I

 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11. 
 +36 1 475 5500
 +36 1 302 4008
 www.bv.gov.hu/fovarosi
 fovaros.uk@bv.gov.hu
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II. objektum – Unit II
 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25-27. 
 +36 1 488 5010
 +36 1 213 1482 

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

Cséri Zoltán bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok 
Governor: Brig. Gen. Zoltán Cséri

Győr-Moson-Sopron Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Győr-Moson-Sopron County Remand Prison

 9021 Győr, Jókai u. 18.
 +36 96 312 566
 +36 96 327 043
 www.bv.gov.hu/gyor
 gyor.uk@bv.gov.hu

Mihály Attila bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Attila Mihály

Hajdú-Bihar Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Hajdú-Bihar County Remand Prison

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

nyima Tamás bv. alezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Lt. Col. Tamás Nyima

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Heves County Remand Prison

 3300 Eger, Törvényház u. 2.
 +36 36 412 722
 +36 36 412 026
 www.bv.gov.hu/eger
 eger.uk@bv.gov.hu

Juhász Attila bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Attila Juhász

Jász-nagykun-Szolnok Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok County  
Remand Prison

 5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a.
 +36 56 512 750
 +36 56 511 087
 www.bv.gov.hu/szolnok
 szolnok.uk@bv.gov.hu

Tóth Gábor bv. ezredes
bv. tanácsos, parancsnok
Governor: Col. Gábor Tóth

kalocsai Fegyház és Börtön
Kalocsa Strict and Medium Regime Prison

 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
 +36 78 467 930
 +36 78 467 653
 www.bv.gov.hu/kalocsa
 kalocsa.uk@bv.gov.hu

Dr. Tanács eszter Tímea bv. ezredes
parancsnok
Governor: Col. Eszter Tímea Tanács, Dr.

közép-dunántúli Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Middle-Transdanubium National Prison 

 2741 Baracska-Annamajor
Unit Baracska

 +36 22 454 023
 +36 22 454 066
 www.bv.gov.hu/kozep-dunantuli
 baracska.uk@bv.gov.hu
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Unit Székesfehérvár 
 8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.
 +36 22 515 214
 +36 22 314 159
 fehervar.uk@bv.gov.hu

Dr. kiszely Pál bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. Pál Kiszely, Dr.

Márianosztrai Fegyház és Börtön
Márianosztra Strict and Medium Regime Prison

 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
 +36 27 620 400
 +36 27 620 442
 www.bv.gov.hu/marianosztra
 nosztra.uk@bv.gov.hu

kovács István bv. alezredes
mb. parancsnok
Acting Governor: Lt. Col. István Kovács

Pálhalmai Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Pálhalma National Prison 

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

Balázs Péter bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor:  Brig. Gen.  Péter Balázs

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Sátoraljaújhely Strict and Medium  
Regime Prison

 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35.
 +36 47 523 560
 +36 47 324 360
 www.bv.gov.hu/satoraljaujhely
 saujhely.uk@bv.gov.hu

rózsahegyi Tamás bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Tamás Rózsahegyi

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Somogy County Remand Prison

 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 19.
 +36 82 529 740
 +36 82 412 148
 www.bv.gov.hu/kaposvar
 kaposvar.uk@bv.gov.hu

nagy István bv. ezredes
parancsnok
Governor: Col. István Nagy

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Sopronkőhida Strict and Medium  
Regime Prison

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

Biczó László bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, mb. parancsnok
Acting Governor: Brig. Gen. László Biczó

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg County  
Remand Prison

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

Drotár Zsolt bv. alezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Lt. Col. Zsolt Drotár

Szegedi Fegyház és Börtön
Szeged Strict and Medium Regime Prison
I. objektum – Unit I

 6724 Szeged, Mars tér 13.
 +36 62 554 970
 +36 62 622 082
 www.bv.gov.hu/szeged
 szeged.uk@bv.gov.hu
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II. objektum – Unit II
 6728 Szeged, Dorozsmai út 25-27.
 +36 62 554 860
 +36 62 622 023

III. objektum – Unit III
 6750 Algyő-Nagyfa
 +36 62 620 800
 +36 62 624 014
 nagyfa.uk@bv.gov.hu

Tikász Sándor bv. dandártábornok
parancsnok
Governor: Brig. Gen. Sándor Tikász

Szombathelyi Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Szombathely National Prison 

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

Tóth Tamás Tibor bv. ezredes 
bv. tanácsos, parancsnok
Governor: Col. Tamás Tibor Tóth

Tiszalöki Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Tiszalök National Prison 

 4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
 +36 42 524 900
 +36 42 401 690
 www.bv.gov.hu/tiszalok
 tiszalok.uk@bv.gov.hu

Mészáros László bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Brig. Gen. László Mészáros

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Tolna County Remand Prison

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

Soczó László György bv. ezredes
parancsnok
Governor: Col. László György Soczó

Váci Fegyház és Börtön
Vác Strict and Medium Regime Prison

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

kopcsik károly bv. ezredes 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Károly Kopcsik

Veszprém Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézet
Veszprém County Remand Prison

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

németh Éva bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Éva Németh

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Zala County Remand Prison

 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.
 +36 92 313 433
 +36 92 313 434
 www.bv.gov.hu/zalaegerszeg
 zalaeg.uk@bv.gov.hu

Simon Attila bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Attila Simon
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Büntetés-végrehajtási Szervezet  
Oktatási központja
Training Centre of the Prison Service 

 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. 
 +36 1 261 7011
 +36 1 431 0180
 www.bv.gov.hu/intezmenyek
 oktatasi.uk@bv.gov.hu

Dr. nádasi Béla bv. ezredes 
bv. tanácsos, igazgató
Director: Col. Béla Nádasi, Dr.

nemzeti közszolgálati egyetem, 
rendészettudományi kar,  
Büntetés-végrehajtási Tanszék
National University of Public Service,  
Faculty of Law Enforcement,  
Penitentiary Department 

 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
 /   +36 1 392 3526
 www.bv.gov.hu/intezmenyek
 halasz.krisztina@uni-nke.hu

Prof. Dr. ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, dékán,  
tanszékvezető egyetemi tanár
Head of Department:  
Brig. Gen. Prof. Péter Ruzsonyi PhD

Büntetés-végrehajtási  
intézmények 
Institutioms of the Prison Service

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és rehabilitációs központ
Further Training and Conference Centre of 
the Prison Service (Pilisszentkereszt/Igal)

 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
 +36 26 347 655
 +36 26 347 677
 www.bv.gov.hu/intezmenyek
 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
Director: Col. Zoltán Szabó

Büntetés-végrehajtás központi kórház
Central Hospital of the Prison Service

 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
 +36 24 503 158
 +36 24 489 798
 www.bv.gov.hu/intezmenyek
 korhaz.uk@bv.gov.hu

Dr. Takács Valéria katalin  
ny. bv. orvos alezredes
mb. főigazgató főorvos
Acting Director: 
Lt. Col. MD. Valéria Katalin Takács
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Igazságügyi Megfigyelő és  
elmegyógyító Intézet
Forensic Psychiatric Mental Institution 

 1108 Budapest, Kozma u. 13.
 +36 1 264 2662
 +36 1 264 2627
 www.bv.gov.hu/intezmenyek
 imei.uk@bv.gov.hu

Dr. Hamula János
mb. főigazgató főorvos
Acting Director:  MD. János Hamula

Magyar Büntetés-végrehajtás  
Múzeumi kiállítóhelye
Museum of the Hungarian Prison Service

 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35.
 +36 47 523 560 
 +36 47 523 563
 www.bv.gov.hu/bortonmuzeum
 info@bortonmuzeum.hu

Fenntartója: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Maintained by the Sátoraljaújhely Strict and 
Medium Regime Prison

Bv. Holding kft.

 1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.
 +36 1 301 8459
 www.bvholdingkft.hu
 bvholdingkft@bvholdingkft.hu

nagy László
ügyvezető igazgató
Managing director: László Nagy

ADOrJÁn-TeX konfekcióipari és 
kereskedelmi kft.
ADORJÁN-TEX Ltd. 

 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
 +36 78 563 630
 +36 78 563 641
 www.allamipartner.hu, www.adorjantex.hu
 konfekci@t-online.hu

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

Máté endre bv. alezredes
ügyvezető igazgató
Managing director: Lt. Col. Endre Máté

Állampusztai Mezőgazdasági és 
kereskedelmi kft.
Állampuszta Ltd. 

 6327 Állampuszta 1.
 +36 78 407 877
 +36 78 407 890
  www.allamipartner.hu,  

www.allampusztaikft.hu
 aptakft@t-online.hu

Schneider Gyula ny. bv. ezredes
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Gyula Schneider

Annamajori Mezőgazdasági és 
kereskedelmi kft.

Annamajor Ltd. 
 2471 Baracska, Annamajor 1.
 +36 22 454 099
 +36 22 454 172
  www.allamipartner.hu,  

www.annamajor.hu
 annamajor@t-online.hu

Laczkó Lóránt bv. alezredes
ügyvezető igazgató
Managing director: Lt. Col. Lóránt Laczkó 

Gazdasági Társaságok
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BUFA Budapesti Faipari Termelő és 
kereskedelmi kft.
BUFA Ltd. 

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

www.bufa.hu
 bufa@bufa.hu

Váradi Balázs bv. alezredes
bv. tanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Lt. Col. Balázs Váradi

DUnA-MIX Ipari, kereskedelmi, 
Szolgáltató kft.

DUNA-MIX Ltd. 
 2600 Vác, Barabás Miklós u.1.
 +36 27 501 575
 +36 27 501 576
  www.allamipartner.hu,  

www.dunamix.hu
 info@dunamix.hu

Szakolczai Lóránt bv. alezredes
ügyvezető igazgató
Managing director: Lt. Col. Lóránt Szakolczai

DUnA PAPír Termelő, kereskedelmi és 
Szolgáltató kft.
DUNA-PAPÍR Ltd. 

 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
 +36 24 531 845
 +36 24 531 846
  www.allamipartner.hu,  

www.dunapapir.hu
 info@dunapapir.hu

Fogarasi László bv. ezredes
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. László Fogarasi

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató kft.
Ipoly Ltd. 

 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
 +36 35 501 279
 +36 35 501 278
  www.allamipartner.hu, 

www.ipolycipo.hu
 ipoly@ipolycipo.hu

nemszilaj Sándor bv. ezredes
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Sándor Nemszilaj

nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és 
Vegyesipari kft.
Nagyfa-Alföld Ltd. 

 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
 +36 62 426 679
 +36 62 426 616
  www.allamipartner.hu,  

www.nagyfaalfold.hu
 inform.nagyfalkft@vnet.hu

Borsi János bv. ezredes
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. János Borsi

nostra Vegyesipari kereskedelmi és 
Szolgáltató kft.
Nostra Ltd. 

 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
 +36 27 370 005
 +36 27 370 014
  www.allamipartner.hu,  

www.nostrakft.hu
 nostra.kft@invitel.hu

Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy
ügyvezető igazgató
Managing director: Maj. Gen. Tibor Frank

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági 
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató kft.
Pálhalma Agrospeciál Ltd. 

 407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
 +36 25 286-514, +36 25 531 100
 +36 25 285 929
  www.allamipartner.hu,  

www.agrospec.hu
 p@agrospec.hu

Farkas Zsolt
ügyvezető igazgató
Managing director: Zsolt Farkas

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató kft.
Sopronkőhida Ltd. 

 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.
 +36 99 511 246
 +36 99 311 728
 www.allamipartner.hu, www.skhkft.hu
 skipari@skiparikft.t-online.hu

Farkas György
ügyvezető igazgató
Managing director: György Farkas

  Nagyfa - Alföld 
 Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

Nagyfa - Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

  Nagyfa - Alföld 
 Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

Nagyfa - Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.
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Nagyfa - Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.
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