
Teljeskörűen felújított konyha kezdte meg működését  
a Budapesti Fegyház és Börtönben

Március	22-én	egy	összesen	333	millió	forintból	megújult	konyhát	adtunk	át	a	Budapesti	Fegyház	
és	Börtönben.	Az	új,	1250	négyzetméteres	konyhaüzem	mintegy	50	fogvatartottnak	ad	munkát.	
A	 fogvatartottak	 ellátása	 mellett	 a	 személyi	 állomány,	 valamint	 az	 Igazságügyi	 Megfigyelő	 és	
Elmegyógyító	Intézet	 (IMEI)	élelmezési	 igényeit	 is	biztosítja.	A	beruházással	egy	minden	igényt	
kielégítő,	korszerű	konyhaüzem	 jött	 létre,	ami	egyben	azt	 is	 jelenti,	hogy	minden	bv.	 intézetben	
elítéltfoglalkoztatással	 és	 a	 belső	 ellátásban	megtermelt	 élelmiszer-alapanyagok	 felhasználásával	
biztosítják	a	fogvatartottak	élelmezését.

Kiemelt események
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Fogvatartotti zarándoklat volt Mátraverebély-Szentkúton

A	 szervezet	 első	 ízben	 rendezte	 meg	 az	 Országos	 Fogvatartotti	 Zarándoklatot	 június	 29-én,	 a	
Mátraverebély-Szentkúton	 található	Nemzeti	Kegyhelyen,	amelyen	15	börtön	130	elítéltje	vett	 részt.	
A	 különleges	 eseményen	 olyan	 fogvatartott	 vehetett	 részt,	 akinek	 együttműködési	 szándéka	 és	
a	magatartása	 kifogástalan,	 valamint,	 külön	 feltételként,	 aki	 aktív	hitéletet	 él.	A	 zarándoklat	 során	
a	 fogvatartottak	megtekintették	 a	 római	 katolikus	 kegyhelyet,	majd	 a	 kegytemplomban	 a	 Kalocsai	
Fegyház	és	Börtön	fogvatartotti	énekkarának	előadásában	hallhattak	egyházi	énekeket.	

32 új rabszállító állt szolgálatba

Június	8-án	32	darab	új	fogvatartotti	szállító	járművet	vettünk	át.	A	gépjárműpark	megújítása	során	
külön	 szempont	volt	 a	 környezettudatosság.	Az	 egyedi	 kialakítású,	négy	büntetés-végrehajtási	 állo-
mánytag	 és	 négy	 fogvatartott	 szállítására	 alkalmas	Opel	Movano	 alaptípusú	gépjárművek	 a	 legmo-
dernebb,	 környezetkímélő	 és	 csökkentett	 károsanyag-kibocsátású	motorral	 üzemelnek.	A	 320	millió	
forintos	beruházás	eredményeképpen	10	évről	4	évre	csökkent	a	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	ilyen	
típusú	járműveinek	átlagéletkora.
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Átadták az új mosodát

Ünnepélyes	 keretek	 között	 október	 25-én	 adták	
át	 a	 Fővárosi	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 III.	
objektumában	kialakított	 új	 higiénikus	mosodát.	
A	 beruházás	 több	 mint	 400	 millió	 forintból,	
fogvatartotti	 munkáltatás	 bevonásával	 valósult	
meg.	Az	üzemben	három	műszakban	összesen	150	
fogvatartott	végezhet	majd	munkát.

Az	 épület	 átépítésében	 és	 felújításában	 a	 fog-
vatartottak	 is	 részt	 vettek:	 húsz	 fogvatartott	
közel	15	ezer	munkaórában	dolgozott	a	mosoda	
kialakításán.	Az	új	üzem	teljes	mértékben	meg-
felel	a	higiénikus	mosoda	követelményeinek,	az	
energiatakarékos	működést	a	 lehető	legkorsze-
rűbb	 technológiai	 berendezések	 biztosítják.	 A	
mosodát	 a	 jelenleg	 legmodernebb	 gőzfejlesztő	
látja el energiával.

A büntetés-végrehajtási szervezet mosodai szolgál-
tatását	a	Pálhalmai	Agrospeciál	Kft.	két	üzemében,	
a pálhalmai	 börtönben	 és	 a	 Fővárosi	 Büntetés-
végrehajtási Intézet III. objektumában kialakított 
mosodában	végzi.	A	két	mosoda	összesen	3	millió	
kilogramm textilt képes kezelni évente, ezzel a 
büntetés-végrehajtás	 cége	 egyike	 lett	 az	 ország	
legnagyobb	 ágazati	 szolgáltatóinak.	 A	 Pálhalmai	
Agrospeciál	Kft.	mosodai	partnereinek	nagy	része	
állami	intézmény,	de	a	kórházakon	és	a	börtönökön	
túl	 piaci	megrendelőknek,	 kollégiumoknak,	 neves	
szállodáknak is dolgoznak az elítéltek.

Börtönszínház, újratöltve

Másodszor is bemutatkoztak az ország legjobb 
börtönszínházi	 társulatai:	augusztus	12-én	a	bu-
dapesti	József	Attila	Színházban	rendeztük	meg	a	
II.	Országos	Börtönszínházi	Találkozó	döntőjét.	A	
rendezvényhez	szinte	minden	magyarországi	bör-
tön	 színjátszótársulata	 csatlakozott,	 a	 regionális	
döntőkkel	 együtt	 összesen	 21	 börtön	 237	 fogva-
tartottja	 szerepelt	 a	versenyen.	A	döntőbe	az	öt	
regionális	győztes	börtön,	Állampuszta,	Pálhalma,	
Szombathely,	 Tiszalök	 és	 Vác	 csapata	 került	 be.	
A	 színházi	 találkozó	zsűritagjai	Nemcsák	Károly	
színigazgató,	 Ambrus	 Asma	 színművésznő,	
Németh	 Ákos	 drámaíró,	 Hatala	 József	 ny.	 r.	
altábornagy	és	Csóti	András	bv.	altábornagy	vol-
tak.	Az	esemény	a	Nemzeti	Bűnmegelőzési	Tanács	
támogatásával valósult meg.
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Új országos parancsnok a 
büntetés-végrehajtás élén

Pintér	Sándor	belügyminiszter	november	1-jei	ha-
tállyal	kinevezte	dr.	Tóth	Tamás	bv.	vezérőrnagyot	
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokává.

A	 leköszönő	országos	parancsnok,	Csóti	András	
bv.	 altábornagy	 jogviszonya	 a	 rendvédelmi	 fel-
adatokat	 ellátó	 szervek	 hivatásos	 állományának	
szolgálati	jogviszonyáról	szóló	törvény	alapján,	a	
szolgálat	 felső	 korhatárának	 elérése	miatt	 szűnt	
meg.	Dr.	Tóth	Tamás	2014.	július	1-jétől	országos	
parancsnokká	 történő	 kinevezéséig	 a	 büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának általános 
helyettesi	posztját	töltötte	be.

Pintér	 Sándor	 Csóti	 András	 bv.	 altábornagy,	 a	
leköszönő	 országos	 parancsnok	 életútját	 kiemel-
kedőnek	 nevezte,	 kivételesen	 hosszú	 és	 eredmé-
nyes	munkáját	 a	 belügyminiszter	Szent	Adorján	
Érdemjel odaítélésével ismerte el.

Átadták az Állampusztai Országos 
Bv. Intézet új körletépületét

Október	 26-án	 adták	 át	 az	 Állampusztai	
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti 
objektumának	 új	 fogvatartotti	 körletépületét.	
A	730	millió	forintos,	fogvatartotti	munkálta-
tás bevonásával készült beruházás révén 108 
férőhellyel,	mintegy	920-ra	nőtt	az	állampusz-
tai	börtön	befogadóképessége.

Az	 új,	 európai	 színvonalú	 solti	 körletépület	 a	
kor	biztonsági	kihívásainak,	a	 jog-	és	szakszerű	
fogva	tartás	minden	követelményének	megfelelő	
környezetet	 biztosít	 az	 itt	 elhelyezendő	 fogva-
tartottaknak,	 egyúttal	 kiváló	 munkakörülmé-
nyeket	biztosít	az	itt	dolgozók	számára	is.

Az	 új	 körlet	 mellett	 egy	 új	 szennyvíztisztító	
telepet	 is	 üzembe	 helyeztek.	 A	 mintegy	 1200	
négyzetméter	alapterületű	épületben	harminchat	
–	köztük	egy	mozgáskorlátozottak	elhelyezésére	
szolgáló	–,	egyenként	háromfős	zárkát	alakítot-
tak	ki.	Az	épület	felszerelését,	a	zárkák	belső	be-
rendezését	a	belső	ellátás	keretében	a	büntetés-
végrehajtás	 100	 százalékig	 állami	 tulajdonú	 és	
fogvatartottak	foglalkoztatását	ellátó	gazdasági	
társaságai	gyártották.	A	beruházással	harminc-
hat	új	munkahelyet	is	teremtettünk.
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