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A reintegráció egyik fontos eleme a 
jóvátételi munka, hogy az elítéltek – ha 
szimbolikusan is – visszaadhassanak 
valamit a társadalom tagjainak, akiktől 
bűncselekményük miatt korábban elvettek. 
Idén közel száz alkalommal került sor a 
bűncselekmény által okozott hátrányok 
csökkentésére, a sértett, valamint 
a megsértett közösség szimbolikus 
kiengesztelésére.

Az év folyamán szinte minden börtönből 
jelentkeztek a fogvatartottak különféle 
önkéntes munkákra: településeket 
és közintézményeket tettek szebbé, 
adományokat gyűjtöttek, ajándékokat 
készítettek a rászorulóknak, műsorokkal 
kedveskedtek időseknek és gyermekeknek. 
A felajánlás és a részvétel minden esetben 
önkéntes, az intézeten kívüli munkavégzést 
pedig természetesen szigorú biztonsági 
intézkedések előzik meg.

” Idén közel száz alkalommal  
került sor a bűncselekmény által okozott 
hátrányok csökkentésére,  
a sértett, valamint a megsértett  
közösség szimbolikus 
kiengesztelésére
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Városszépítés
A bv. intézetek rendszeresen segítenek 
a települések és külterületeik tisztán 
tartásában. A tiszalökiek tavasszal több 
alkalommal is szebbé tették a Tisza-partot, 
a hordalékok eltakarításával, a tanösvény 
és az erdősáv megtisztításával készítették 
elő a nyári időszakra a kirándulóhelyeket. 

A szegediek az egyik vízitepelet tették 
rendbe és Algyő külterületét tisztították 
meg a szeméttől. Az állampusztai börtön 

fogvatartottjai évente 

két-három alkalommal rendbe teszik 
Harta temetőjét, ők takarítják az utakat 
és a régi, hozzátartozó nélküli sírokat is. 
A szombathelyi elítéltek rendszeresen 
teremtenek tiszta környezetet a városban, 
idény szerinti munkákkal teszik rendbe 
a parkokat, a patakpartot és az árkokat 
egyaránt. Győrben évek óta működik a 
„Megbántam, jóvátenném” elnevezésű 
program, amely keretében többek 
közt összegyűjtötték a szemetet és 
eltakarították az árvízi védekezésben 
használt homokzsákokat a város 
egyik terén, valamint megtisztították a 
Nádorvárosi temetőt is az őszi levelektől. 
Szolnokon a nemzeti ünnepek közeledtével 
a fogvatartottak megtisztították a 
város emlékműveit és azok környékét, 
valamint hónapról hónapra kulturáltabbá 
varázsolták a parkokat és az intézet 
környezetét. Gyulán egyenesen a várban 

végeztek resztoratív munkát az 
elítéltek, a „házi és kerti praktikák” 

foglalkozásokon tanultakat a város 
több helyszínén is hasznosították. 
A Budapesti Fegyház és Börtön 
elítéltjei a Föld Napja alkalmából 
tisztították meg Kőbánya 
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 Az előző évekhez hasonlóan számos 
börtön csatlakozott az országos „TeSzedd! 
- önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
elnevezésű szemétgyűjtő programhoz. 
A Hortobágyi Nemzeti Park területén 
szedtek össze két kisteherautónyi szemetet 
a debreceni fogvatartottak, Baracska 
külterületén, a 7-es számú főút mentén 
140 zsák telt meg hulladékkal az elítéltek 
munkájának eredményeként. Kecskeméten 
az intézet környékét és a szomszédos 
szabadidőközpontot tisztították meg  
a program keretében, a veszprémiek 
pedig egy kirándulóhelyen szedték össze 
a szemetet. A győri elítéltek az ikrényi 
autópálya-felhajtó melletti elhanyagolt 
területet szépítették meg, a váciak a Duna-
part négy kilométeres szakaszát tisztították 
meg a felhalmozott szeméttől. A Csillagbörtön 
elítéltjei pedig Algyő külterületein, a 
vasútállomás környékén, a Tisza partján és 
a szabadidőközponthoz vezető úton szedték 
össze az eldobált szemetet.

Jóvátételek
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egy részét az 
illegálisan lerakott 
hulladéktól, májusban 
pedig több intézet is 
csatlakozott az országos 
szemétgyűjtési akcióhoz, a 
„TeSzedd” programhoz. Az egri intézet 
„Börtön a Városért” nevű programjában 
legalább havonta egyszer segítenek a 
fogvatartottak, a nemzeti ünnepek előtt a 
megemlékezések helyszíneit tették rendbe, 
ősszel a virágültetésben segítettek, télen 
pedig a járdák tisztántartásában vették ki 
a részüket. A baracskaiak a „Szeretethíd” 
program során a kápolnásnyéki zsidó 
temetőt tisztították meg a gaztól és a 
hulladéktól, később a 7-es főút mellett 
szedték össze a szemetet. A pálhalmai 
és a szekszárdi börtön lakói városuk 
„nagytakarításából” is kivették a részüket, 
a civilekkel együtt, közösen dolgoztak a 
település megtisztításán. A váci rabok 
nemcsak a Duna-partot és a város 
köztereit tették szebbé többször is 
az év során, hanem ők gondoskodtak 
a váci rabtemető tisztán tartásáról 
is. A sátoraljaújhelyi elítéltek a Hősök 
temetőjének gondozásában vették 
ki a részüket, a területrendezéstől a 
fejfák felújításáig különböző munkákkal 
gondoskodtak a hadisírok méltó 
megőrzéséről.

Önkéntes munka
Az elítéltek szívesen ajánlják fel 
segítségüket iskoláknak, óvodáknak, de az 
egyes intézmények is gyakran felkeresik 



 Angelico atya, börtönlelkész és a 
Szombathelyi Országos Bv. Intézet néhány 
tehetséges fogvatartottjának áldozatos 
munkájával újult meg a szombathelyi 
mentőállomás épületében található 
gyermekügyeleti váró, amelyet Tóth Tamás 
Tibor bv. dandártábornok, parancsnok 
adott át dr. Lórántfy Mária orvos igazgató 
asszonynak november 16-án. Dr. Stift 
Zoltánnak, azaz Angelico atyának számtalan 
grafikája, rajzos képeskönyve jelent már meg, 
kiállításai bejárták a világot. A helyiséget 
elítéltek újították fel jóvátétel keretében, 
majd a gyermekváró falai Angelico atya 
képeivel szépültek meg. A grafikák – az atya 
irányításával és folyamatos jelenlétével – 
fogvatartotti munkával keltek életre.
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a börtönöket, hogy a fogvatartottak 
segítségét kérjék. A szakmaképzésben részt 
vevő elítéltek a megszerzett szaktudásukat 
is tudják így hasznosítani, az elkészített 
vizsgamunkáikat előszeretettel ajánlják 
fel a közintézmények, önkormányzatok 
részére. Az állampusztai börtön szobafestő 
szakmát tanuló fogvatartottjai a közeli 
Szeliden segítettek egy épület felújításában, 
az adventi időszakban pedig Harta 
település karácsonyi előkészületeiben is 
kivették a részüket az elítéltek, feldíszítették 
a falu karácsonyfáját és ők állították 
fel a vásári sátrakat is. Madárodúkat 
készítettek a faipari szerelés tanfolyamon 
végzett szegedi fogvatartottak, amelyeket 
a városnak ajándékoztak, így azok 
kikerülhettek a parkokba, téli menedéket 
nyújtva az énekesmadaraknak. A 
balassagyarmatiak munkájával egy 
óvoda kapott új járólapburkolatot, 
Márianosztrán a TÁMOP 5.6.3 projekt 
keretében egy általános iskola tornatermét 
festették ki az elítéltek. A debreceni 
és veszprémi fogvatartottak óvodák 
udvarain végeztek jóvátételi munkákat, a 
homokozók felújításától a virágágyások 
felásásáig sokféle segítséget nyújtottak az 
intézményeknek. Szombathelyen a nyár 
folyamán heteken át egy szakközépiskola 
tornapályáján, majd a gyepmesteri 
telepen is irtották a gyomokat, valamint 
egy új kerítést is építettek a telep köré a 
fogvatartottak. Tökölön a plébániakertet 

tették rendbe az elítéltek, Nyíregyházán 
pedig a bíróság épületének felújításában 
segítettek. Egy általános iskola nehéz 
falitábláit juttatták el az osztálytermekbe, 
és egy gyermekotthon játszóterét is 
korszerűsítették a győri fogvatartottak, a 
sátoraljaújhelyi börtön kreatív műhelyében 
pedig egy korábban megrongált Rákóczi 
Ferenc-emléktábla pontos mását 
készítették el, majd helyezték vissza 
a kijavított márványalapra az elítéltek. 
Nemcsak a fogvatartottak, a szombathelyi 
börtönlelkész is felajánlotta segítségét a 
mentőállomáson található gyermekügyeleti 
váró megszépítésében. Egerben egy fiatal 
építészcsapat ötlete alapján egy különleges 
új közösségi tér jött létre egy romos 
házból, a felújításból a börtön férfi elítéltjei 
is kivették a részüket.



 Gyermekek mindennapjait tették szebbé a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön elítéltjei, 
a karácsony közeledtével több mint 200 
dolgozó fogvatartott döntött úgy, hogy keresete 
egy részét – összesen több mint 100 ezer 
forintot – felajánlja a balassagyarmati kórház 
gyermekosztályának javára. A balassagyarmati 
bv. intézet évek óta dolgozik azon, hogy a 
fogvatartottak hasonló, resztoratív programok 
keretében ismerjék fel, hogy felelősséggel 
tartoznak, nemcsak az áldozatok, hanem a 
közösség felé is.  A fogvatartottak adományát 
dr. Bauer Viktor osztályvezető főorvos vette 
át december 23-án, aki kiemelte, hogy nem ez 
az első együttműködésük a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönnel, hiszen például az osztály 
falain található festmények is a fogvatartottak 
munkái. Az elítéltek kezdeményezése nem új 
keletű, az elmúlt években többek között a Szátoki 
Gyermekotthonnak, valamint a balassagyarmati 
Reménysugár Gyermekotthonnak is ajánlottak 
fel adományokat. Dr. Budai István bv. ezredes, 
intézetparancsnok szerint akkor van esély a 
fogvatartottak sikeres visszailleszkedésére, 
ha tesznek valamit a közösségért. Elmondta, 
hogy az intézeten kívüli jóvátételi munkák 
nagyban hozzájárulnak a fogvatartottak 
személyiségfejlődéséhez. „Gyakran visszajelzést 
kapnak a civil átlagpolgároktól, hogy hasznos, 
értelmes tevékenységet végeztek, ez megerősíti 
az elítéltek önbecsülését” – hangsúlyozta a 
parancsnok.
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Adomány a 
börtönből
Nemcsak munkával, hanem kreatív 
alkotásokkal, adományokkal is gondoltak 
a rászorulókra a fogvatartottak. 
Balassagyarmaton az év elején egy 
gyermekotthon lakói számára adakoztak, 
immár harmadszor: keresményükből 
több mint 150 ezer forintnyi összeget 
gyűjtöttek össze a fogvatartottak, 
amelyet zenés műsor keretében adtak át 
a gyermekotthon részére. Karácsonyra 
pedig több mint százezer forintot 
gyűjtöttek össze, amelyet játékok 
formájában nyújtottak át a városi kórház 
gyermekosztályának. A váci fogvatartottak 
a hajléktalanok átmeneti szállásának 
adományoztak a munkadíjukból vásárolt 
konzerveket, közel százezer forint 
értékben. A kalocsai fogvatartottak 
énekkara rendszeresen fellép a város 
ünnepségein, idén az időseknek is 
kedveskedtek egy műsorral a karácsony 
közeledtével. A tiszalöki elítéltek az egyik 
helyi általános iskola karácsonyfájára 
készítettek díszeket, Szolnokon pedig 
a fogvatartottak a diákok rajzaiból 
varrtak plüssfigurákat és azokat adták 
át az iskolásoknak. A jó kézügyességű 
zalaegerszegi és sopronkőhidai elítéltek 
a TÁMOP 5.6.3 projekt keretében egy 
gyermekvédelmi központ és egy kórház 
helyiségeit díszítették képekkel. A mélykúti 
fogvatartottak a dunaújvárosi Jószolgálati 
Otthon lakóinak tartottak húsvéti műsort, 
a martonvásári diákotthon részére pedig 
a közép-dunántúli intézet színjátszó köre 
adott Mikulás műsort. 
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Kiegyensúlyozott gazdálkodás, korszerűsödő börtönök

” 2015-ben három 
intézetben történt 

energiakorszerűsítés, 
összesen 260 millió forint 

értékben. 


