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Tisztelt Olvasók!
A tavalyi esztendő mérföldkő volt a büntetés-végre-
hajtási szervezet számára. Az Országgyűlés 2013. de-
cember 17-én elfogadta az új bv. kódexet, ezzel a 
magyar börtönügy történetében először szabályozza 
legmagasabb szintű jogszabály a büntetés-végrehajtás 
munkáját. A törvény, amelynek kidolgozásában a mi 
szakembereink is részt vettek, számos új, korszerű e- 
lemet tartalmaz, megvalósításához jelentős férőhely- 
bővítési program is társul. A program már tavaly elin-
dult, csökkentve a zsúfoltságot. Ezen túlmenően – rész-
ben pályázati pénzből – számos nagy volumenű, a bv. 
intézetek korszerűsítését szolgáló beruházást valósítot-
tunk meg 2013-ban.

Az új törvény megalkotása, szakfeladataink kiegyensú- 
lyozott végrehajtása mellett elsődleges szerepet ka-
pott, és az elmúlt évek intenzitásának megfelelően foly-
tatódott a fogvatartottak foglalkoztatásának növelése. 
Nemcsak a közvélemény elvárása, de szakmai szem-
pontból is rendkívül fontos, hogy az elítéltek dolgoz- 
zanak, hiszen reintegrációjuk, a társadalomba való 
visszavezetésük – a biztonságos őrzésen túl – alapvető 
feladatunk. 

Szintén kiemelt prioritással bírt a belső ellátás folya- 
matos bővítése, a büntetés-végrehajtás gazdasági tár-
saságai által előállított termékek tekintélyes hányadát 
már a bv. intézetekben használják fel. Ennek érdekében 
a tavalyi évben is jelentős beruházások történtek.
Szólnom kell arról is, hogy a gazdasági társaságok egyre 
növekvő szerepet játszanak az egyes kormányzati és 
a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek 
ellátásában.  A központi ellátási tevékenység kiterjesz-
tése – a bv. intézetek belső ellátásához hasonlóan 
– lehetőséget biztosított a fogvatartotti munkáltatás 
bővítésére is.

A munkáltatás mellett hangsúlyt fordítottunk a fog-
vatartottak reintegrációs, munkaerő-piaci, oktatá-
si és képzési programjaira. Az uniós és saját források 
hatékony felhasználása, a munkahelyteremtés, a szak-
maképzés, a piacképes tudás megteremtése továbbra 
is alapvető célunk és érdekünk, amelyhez folyamatosan 

igénybe vesszük a civil szférával kialakított kapcsolat- 
rendszerünket és az egyházak támogatását. 

Nagy gondot fektettünk személyi állományunk 
képzettségi szintjének emelésére, hiszen jól tudjuk, 
hogy tevékenységünk alapját a személyi állomány 
felkészültsége, elhivatottsága, erkölcsi tartása képezi. 
Elmondhatjuk, hogy a bevezetett új képzési rendszerek 
hatékonynak bizonyultak.

Ezúton is megköszönöm a büntetés-végrehajtás teljes 
személyi állományának azt a szakmai helytállást és fe-
lelősségteljes munkát, amelyet 2013-ban feladataink 
teljesítése érdekében tanúsított.

A központi és helyi állami szervek, valamint a civil és 
egyházi szervezetek változatlan aktivitással segítették 
munkánkat, támogatásuk nélkül nem tudtuk volna elér-
ni céljainkat.

Kedves Olvasók! Idén is igyekeztünk teljes körűen bemu-
tatni a magyar börtönügy elmúlt évét. Kérem, fogadják 
szívesen Évkönyvünket.

Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok
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A szabálysértésekről és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján tovább 
folytatódott a kapcsolódó rendelkezések átalakítása, 
valamint megjelent a Btk.-val összefüggésben az elzárás 
és a szabálysértési elzárást foganatosító intézetek 
kijelöléséről szóló Kormányrendelet is.
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő jogalkotási feladatok 
szükségessé tették a bv. szervezetre vonatkozó ren-
deletek felülvizsgálatát. A fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. törvény végrehajtásához kapcsolódóan tovább 
folytatódott a belügyi szervek eltérő szabályozásának 
áttekintése és a normaszöveg koherenciájának megte-
remtése. 

Az elmúlt évek intenzitásának megfelelően folytatódott 
a fogvatartotti foglalkoztatás növelése, valamint a belső 
és a központi ellátás kiterjesztése. Az ehhez szükséges 
beruházások saját forrásból valósultak meg.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága folya-
matosan ellenőrizte a bv. szervek tevékenységét. Átfogó 
szakmai ellenőrzés hat, utóellenőrzés két helyszínen 
történt, a téma- vagy célellenőrzések száma megkö-
zelítette a háromszázat. Bővült az átfogó ellenőrzés alá 
vont területek száma, ennek megfelelően vizsgáltuk a 
PPP konstrukcióban üzemelő bv. intézetekre vonatkozó 
monitoring tevékenységet, a munkáltatási szerződése-

ket, illetve a vállalkozóval történő együttműködést is.

A külső szervek közül továbbra is az ügyészségek 
végezték a legtöbb törvényességi felügyeleti el-
lenőrzést. Az alapvető jogok biztosa húsz helyszínen, 
összesen 39 esetben hajtott végre vizsgálatot, amely-
ből mindösszesen öt esetben tett intézkedést igénylő 
észrevételt. A jelentésében foglalt megállapításokra 
szükséges intézkedéseket az érintett 
bv. szervek megtették.

A Kínzás és Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy 
Büntetés Megelőzésére létrehozott Európai Bizottság 
(CPT) négy bv. szervnél folytatott vizsgálatot. A CPT a 
korábbi látogatásához képest (2009) számos területen 
tapasztalt fejlődést, jelenlegi észrevételeikkel kapcsolat-
ban megtettük a szükséges intézkedéseket.  
Az ENSZ Emberi Jogi Főigazgatósága Önkényes Fog-
vatartással Foglalkozó Munkacsoportja öt bv. szervnél 
vizsgálta a szabadságtól való megfosztás jogszabá- 
lyi, bírói és adminisztratív aspektusait.  Jelentésük 
várhatóan 2014. III. negyedévében készül el.

Az eredményes működés egyik feltétele, hogy a 
szervezet munkáját korszerű informatikai rendszerek 
támogassák. Az EKOP fejlesztési projekt keretében be- 
vezettük a NexonHR személyügyi nyilvántartási, vala-
mint a FŐNIX elnevezésű komplex fogvatartotti nyilván-
tartási, pénzügyi és egészségügyi rendszert.
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A büntetés-végrehajtási szervezet az 
elmúlt év során is eleget tett a hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
a jogszerű, szakszerű, folyamatos és 
biztonságos befogadási, elhelyezési, ellátási 
kötelezettségeinek.

Kiemelkedő eredmény, hogy szervezetünk aktív köz-
reműködésével elkészült az új bv. kódex. A büntetések, 
az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény elfogadásával először szabályozza legma-
gasabb szintű jogszabály a büntetés-végrehajtás 
szakmai munkáját, amely 2015. január 1-jével lép 
hatályba.

Az országos parancs-
nok feladatait megbízás 
alapján 2011 decem-
berétől ellátó stratégiai és 
koordinációs helyettest 
a belügyminiszter 2013. 
szeptember 8-ai ha- 
tállyal a büntetés-végre-
hajtás országos parancs-
nokává, a Fővárosi Bv. 
Intézet parancsnokát 
pedig február 1-jén az 
országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási 
helyettesévé nevezte ki. 
A főosztályvezetői kör-
ben négy, a bv. intézetek 

vezetőjének személyében tizenkét esetben, a gazdasági 
társaságoknál három ügyvezető igazgatói beosztásban 
történt változás. 

A közigazgatási egyeztetés során véleményezett 
jogszabályok több fontos törvényt érintettek az átfogó 
igazságszolgáltatási reformhoz kapcsolódóan. Ennek 
megfelelően sor került a büntető törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
jogharmonizációs módosítások átvezetésére a bün-
tetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. 
évi 11. törvényerejű rendeletben és a végrehajtására 
vonatkozó igazságügyi rendeletekben.
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Új személyügyi nyilvántartó programot vezettünk 
be, amelynek egységes alkalmazása érdekében 
elkészítettük a rendszer büntetés-végrehajtásra szabott 
felhasználói kézikönyvét. A Nexon Humánrendszer 
kizárólagos alkalmazása július 1-jén kezdődött, az aktív 
állomány besoroltatása és az adattisztítás folyamatosan 
zajlik.

A jó színvonalú munkavégzés  érdekében a meg-
növekedett fogvatartotti létszámból eredő  több- 
letfeladatok ellátásához hangsúlyos a szakmai 
felkészültségünk folyamatos fejlesztése és fenntartása. 
Az elmúlt év során a vezetői állomány minden tagja 
vezetőképző oktatáson vett részt, valamennyi szol-
gálati területen szerveztünk továbbképzést, az ál-
lománycsoportok széles rétegét bevonva.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ-
jában 14 hetes alapfokú szaktanfolyam keretében 446 
főt iskoláztunk be 11 osztályba. Sikeres vizsgát 423 fő 
tett, ebből 19 kitűnő eredménnyel. Középfokú képzés 
hat osztállyal indult 177 résztvevővel, ebből júniusig 
165 hallgató tett eredményes vizsgát, 47-en kitűnő 
eredménnyel. A moduláris rendszerű szakképzést 
szeptember 9-én indítottuk el, 21 fővel. Az osztály a 
rendvédelmi alapmodult jó eredménnyel zárta, a képzés 
a II. modul (büntetés-végrehajtási őr) oktatásával foly-
tatódott. 
Felsőfokú szakvizsga felkészítésen 158 fő vett részt, 
mindenki sikeres vizsgát tett. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar rendészeti igazgatási alapképzési szakán bün-
tetés-végrehajtási szakirányon tíz hallgató tett záróvizs-
gát, nyolcan kaptak diplomát. Jelenleg 36 munkatársunk 

folytat felsőfokú tanulmányokat az intézmény nappali 
tagozatán. 

A rendészeti szakvizsga elvégzésére kötelezett 582 fő 
hivatásos állománytagból, az ütemezésnek megfelelően 
eddig 484 fő beiskolázása történt meg. 
Belső rendészeti trénereink három csoportban, 33 fő 
részére tartottak rendészeti vezetővé képző tanfolya-
mot. A Második Rendészeti Tehetséggondozási Prog- 
ramban két fő vizsgázott júniusban, továbbá szintén 
ketten folytatnak tanulmányokat a harmadik program-
ban. 
Szeptember-október hónapban 355 fő részvételével 
44 órás, bentlakásos, vizsgával záruló vezetői tovább-
képzést hajtottunk végre a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központ-
jában, Pilisszentkereszten.

Magyarország köztársasági elnöke eredményes szakmai 
munkája elismeréséül öt kollégánkat részesítette állami 
kitüntetésben. Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar 
Arany Érdemkereszt, illetve Magyar Bronz Érdemkereszt 
katonai tagozata kitüntetést egy-egy munkatársunk 
részére adományozott, továbbá két ezredest nevezett ki 
dandártábornoki rendfokozatba.
Miniszteri elismerésben összesen 67 bv.-s részesült. 
Magyarország belügyminisztere három főtanácsosi, 13 
tanácsosi címet, három Szent Adorján Érdemjelet, vala-
mint négy Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékpla-
kett „Arany” fokozatot adományozott, tíz főt soron kívül 
léptetett elő és 34-en kaptak miniszteri emléktárgyat.
Országos parancsnoki elismerésben 179 fő részesült, 54 
soron kívüli előléptetés történt, hat fő Büntetés-végre-

Személyi állományunk
A szervezet engedélyezett költségvetési létszáma 8 329 
fő, az állományszervezési táblázatban rendszeresített 
norma 8 254 státusz, a finanszírozott létszámkeret 
8 192 fő volt. Szeptemberben lehetőség nyílt több-
letlétszám részbeni felhasználására a férőhelybővítés-
ben érintett bv. intézetek részére, ez 61 státuszbővülést 
eredményezett. Ezáltal az állománytáblázatban 
rendszeresített norma 8 315-re változott.

Fluktáció alakulása

A 7 915 fős munkajogi nyitólétszám az előző évekhez 
viszonyítva kedvezőbb, az arány az év során tovább 
javult, a december 31-ei 8.050 fős létszám 96,8%-os 
feltöltöttséget eredményezett. Ezt nagyban elősegítette 
a férőhelybővítésből eredő létszám-gazdálkodási 
mozgástér növelése, valamint a toborzási rendszer 
szabályozottságának és hatékonyságának fokozása. 

A felvételek száma – részben a férőhelybővítések okán 
kiadott státuszok gyors és szervezett feltöltése miatt – 
gyarapodott (2012: 795 fő, 2013: 825 fő), meghaladta a 
távozók számát, stabilizálva létszámhelyzetünket.
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hajtási 
Szolgálatért 

Emlékplakett 
„Ezüst” fokozatát, 

69 fő pedig „Bronz” 
fokozatát kapta. Két 

közalkalmazott mun- 
katársi címet kapott, 41 fő 

dicséretben, egy kolléga tárgyju-
talomban részesült. 
Az Astellas Pharma, a Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara, valamint a hazai egészségügyi szakdolgozó 
képzésben érintett négy legnagyobb egyetem közös 
pályázatán egy munkatársnőnk „Astellas-díj” elismerés-
ben részesült.

A személyi állomány feltöltődését segítette a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett pályázat, 
amelyre 426 dolgozónk pályázott sikeresen, ebből 
213 fő részére nyílt arra is lehetőség, hogy az önerőt 
központilag megtérítsük, amely nettó 2,8 mFt összeget 
tett ki.

A fegyelmi eljárások száma 902 (2012: 809) volt, a 
fegyelmi szankcióval zárult ügyek száma 481 (2012: 
391), amely a hivatásos állomány 6,2%-át érinti. Az 
emelkedés elsősorban a következetes vezetői el-
lenőrzésnek, számonkérésnek köszönhető. A fenyítések 
közül leggyakrabban feddést és megrovást szabtak ki.
A személyi állomány bűnügyi helyzete javulást mutat, 
az év során indult büntetőügyek száma 592 (2012: 769), 
ez 23%-os csökkenést jelent. Az okok részben a kö-
zelmúlt jogszabályváltozásaival (új Btk. és Szabálysértési 
törvény), valamint az ügyészségi rendszer átalakulásával 
járó jog- és hatásköri módosulásokkal hozhatóak össze-
függésbe. Az eljárások 32%-a már nyomozati szakban 
megszűnt, gyanúsításra 190 fő, vádemelésre 168 fő 
esetében került sor. A büntetőeljárás során elmarasztal-
tak száma 59 fő (2012: 75 fő). 

Továbbra is szoros az együttműködés a nyomozó 
hatóságok, a bíróságok, valamint a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat szakembereivel, különösen a szakterületi 
képzések terén. 

A személyi állomány tagjai az alapellátást a rendvédel-
mi egészségügyi szolgálatnál és a területileg illetékes 
háziorvosnál egyaránt igénybe vehetik, de változatlan 
maradt a járó- és fekvőbeteg szakellátásra való jogo-
sultságuk is. Az alapellátási feladatokat elsősorban a 
bv. orvosok végzik, közel 1 200 fő esetében pedig a 
megyei rendőr-főkapitányságok egészségügyi szol-
gálata nyújt rendvédelmi és általános alapellátást. A 
területileg illetékes egészségügyi intézményeken túl 
a Honvédkórház áll rendelkezésre, de a bv. szervezet 
a saját keretein belül is nyújt speciális foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatásként mozgásszervi reha-
bilitációs ellátást. Az állomány fiatal életkorából is 
adódóan, az alapellátásban közel húsz százalékkal 
kevesebb volt a betegforgalom, és csaknem a felére 
csökkent a gondozottak száma.
A felvétel előtti elsőfokú egészségügyi alkalmasságot 
már második éve a személyi állomány alapellátó orvosai 
bírálták el. Az elsőfokú pszichikai alkalmassági vizs-
gálatokat saját hatáskörben hajtjuk végre, a szervezet 
Oktatási Központja szervezésében. A másodfokú 
alkalmassági vizsgálatokat az Egészségügyi Főosztály 
illetékes bizottsága folytatta le. A 203 megjelent 
közül 133-an bizonyultak alkalmasnak az 
egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokon.
Mozgásszervi rehabilitációban – Igal, 
Gyula, Hévíz – 655 fő részesült, amely 
jelentős növekedést jelent (2012: 426 
fő). A beutaltak háromnegyede saját 
működtetésű intézményeinkben 
részesült kezelésben.
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kívüli eseményekről, amelyek elemzésével és részletes 
feldolgozásával hatékonyabbá vált a személyi állomány 
felkészítése.

Több intézetben tartottunk eredményes együtt-
működési gyakorlatot a társ rendvédelmi szervekkel. A 
gyakorlatok megfelelő alapot teremtenek az eset- 
legesen bekövetkező rendkívüli események gyors 
felszámolására és a normál működési rend hely- 
reállítására.

Komoly szakmai eredmény, és a bevezetett intéz-
kedések hatékonyságát jelzi, hogy fogolyszökés bűn-
tette nem valósult meg az év során.

Fogolyszökések száma

A felújítások több bv. intézetben jelentősen javították 
a tárgyi feltételeket. Három börtönben rekonstruálták 
a bástyafalat, felújították az őrhelyeket, valamint több 
helyszínen megújult a személy- és járműbejárat is.

Jelentős előrelépés, hogy a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtönben a Különleges Biztonságú Körlet helyén kia- 
lakított Hosszúidős Speciális Rezsimű körlet kibővíti az 
eddigi egyetlen szegedi elhelyezési lehetőséget.

Megkezdtük a kényszerítő eszközök modernizációját. A 
mozgáskorlátozó eszközök beszerzése során is a belső 
ellátást vettük igénybe, a bilincsrögzítő öveket, illetve 
a vezetőbilincsek csuklószíjait az Ipoly Cipőgyár Kft. 
gyártja.

A börtönök biztonsága
A fogvatartás biztonsága javult az előző évhez 
viszonyítva, 2013-ban nem történt köznyugalmat meg-
zavaró rendkívüli esemény. A biztonsággal összefüggő 
feladatokat ellátók létszáma emelkedett, a szakterület 
vezetői állománya stabilizálódott, ezek együttesen 
biztosították a szakmai munka folyamatosságát. Nagy 
hangsúlyt fektettünk a személyi állomány ismereteinek 
szinten tartására, bővítésére, ezért újra központi szak-
mai felkészítést szerveztünk a biztonsági tisztek részére. 
A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve sugárvédel-
mi tanfolyamot szerveztünk a röntgensugaras cso-
magvizsgáló berendezést kezelő kollégák részére, 

valamint a gyakorlati felkészítés részeként lőgyakorla-
tokat tartottunk a hivatásos állományi tagok számára. 
Kidolgoztuk az új Lövészeti Szabályzatot, amely 
teljes körűen tartalmazza a tevékenységre vonatkozó 
általános elveket, a lőgyakorlatok biztonságos ter-
vezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsola-
tos előírásokat.

A biztonsági szempontok érvényesülése a fogvatar-
totti foglalkoztatás során is fontos. Ennek érdeké-
ben készítettük el a Módszertani Útmutatót, amely 
egységes elveket rögzít a külső munkahelyen történő 

foglalkoztatással kapcso-
latos feladatokról, legyen 
szó külső vállalkozónál, 
önkormányzatnál, vagy 
állami tulajdonú gazdálko-
dó szervezetnél történő 
munkáltatásról.

Szintén új szabályozás 
készült a fogvatartottak 
öngyilkossági cselek-
ményeinek megelőzésére, 
amely nagymértékben 
támaszkodik a korábbi 
években bekövetkezett 
események tapaszta-
lataira. A hatékonyabb 
megelőzés érdekében 
összeállítottunk egy eset-
tanulmányt a sú- 
lyosnak minősülő rend-



Büntetés -végrehajtási Szervezet    Évkönyv    2013 Az év értékelése 12·&·13

Ugyan a biz-
tonságtech-
nikai rendszerek 

központosított 
korszerűsítésére 

nem nyílt lehetőség, 
helyi szinten azonban 

megtörtént a kamera- 
rendszerek fejlesztése, és új 

fémkereső berendezések központi 
beszerzése. Ezen túl bevezettünk egy új számítógépes 
szolgálatszervezési programot is.

Sor került a szolgálati állatok minősítésére, amelynek 
eredményeként a kutyák száma kismértékben csök-
kent, ugyanakkor a speciális tevékenység szakmai 
színvonala emelkedett.  Több intézet kutyavezetője 
és szolgálati állata is képzésben részesült, emellett az 
ORFK Dunakeszi Kiképző Központjával együttműködve 
két kábítószer-kereső kutya és vezetője alapképzésen, 
valamint hét további kolléga és szolgálati kutyája 
továbbképzésen vehetett részt. A kereső 
munka terén elindult fejlődést jól 
példázza a Fővárosi Bv. Intézet 
két kutyavezetőjének szak-
mai eredménye, a nem-
zetközi viszonylatban is 
egyedülálló, mobiltelefon 
megtalálására alkalmas 
szolgálati kutya ki-
képezése. 
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Átlagtelítettség alakulása (%)

A fogvatartotti átlaglétszám és befogadóképesség alakulása

A fogvatartottak létszáma, 
elhelyezése
A fogvatartottak száma az első negyedévben több mint 
ezer fővel emelkedett, a félév végére a létszám elérte 
a 18.439 főt (146%-os telítettség) is, ami utoljára 2002 
augusztusában (18.068 fő) fordult elő. 
A második félév során a telítettség 144-145%-on 
mozgott. Az összlétszám december 31-én 17. 841 fő 
volt, amely 142%-os telítettségi szintet jelentett. Az 
év egészét vizsgálva a fogvatartottak átlagos létszáma 
18.042 fő (143%) volt.

Az előzetesen letartóztatottak száma 5.053 főre 
emelkedett, ezzel arányuk a teljes fogvatartotti po-
pulációban 28,3%. volt. Növekedett a hosszabb ideje 
letartóztatottak létszáma is, összesen 312 fő töltött 24 
hónapot meghaladó előzetes letartóztatást.
A jogerősen elítéltek létszáma 12.391 fő volt, ami 3,4%-
os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. To- 
vábbra is a börtön végrehajtási fokozatú büntetést 
töltők száma a legmagasabb, a jogerős szabadságvesz-
tésre ítéltek 59%-a ebbe a csoportba tartozott.  

Fogvatartottak megoszlása 2013. 12. 31.
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Az elzárást töltők létszáma jelentősen 
növekedett, több esetben is meghaladta 
a 300 főt. A különösen rövid, gyakran 
csak egy-két napos elzárás végrehajtása 
kihívást okoz az elhelyezés terén és az 
adminisztrációs kötelezettséget tekintve 
egyaránt.

A kényszergyógykezeltek létszáma 183 
fő volt, ez évek óta szinte konstansnak 
tekinthető, elhelyezésük megfelelően 
biztosított az IMEI-ben.

A teljes fogvatartotti populáción belül a 
fiatalkorúak száma 478 fő volt (2,67%), 
amely a tavalyi 514 fős létszámhoz 
képest csökkenést mutat. 

A női fogvatartottak létszáma 1.356 fő, 
ami növekedés az előző évekhez képest, 
arányuk ezzel a teljes fogvatartotti po-
pulációban 7,6%-ra emelkedett. Jogszerű 
elhelyezésük folyamatos koordinációt 
igényel, mivel a női fogvatartást biztosító 
körletrészek befogadóképessége ala- 
csony. Ezen a helyzeten javít a Fővárosi 
Bv. Intézet Gyorskocsi utcai objek-
tumában 2013. december végén átadott 
százfős férőhelybővítés.

Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést töltők (fő)

A fegyház fokozatúak aránya 3,5%-kal növekedett, míg 
a fogház fokozatú ítéletet töltő személyeké (ideértve 
a pénzbüntetés és a közérdekű munka átváltoztatása 
nyomán kiszabott büntetéseket is) érdemben nem 
változott. A legnagyobb kihívást továbbra is a hosszú 

Jogerősen elítéltek megoszlása 2013. 12. 31-én

tartamú, illetve az életfogytig tartó szabadságvesztést 
töltők elhelyezése és kezelése jelentette. A jogerősen 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek 
száma dinamikusan emelkedett az év során.
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átvizsgálása, a zárkák biztonsági vizsgálata, illetve a 
látogató-fogadást követően végrehajtott személymo-
tozás során találtuk meg.

Szállítási feladataink 5%-kal növekedtek (2012: 83 012 
fő; 2013: 87 500 fő), ugyanakkor az előállítások száma 
csökkentést mutat (2012: 51 016 eset; 2013: 49 704 
eset).

A büntetés-végrehajtás informatikai fejlesztését célzó 
FŐNIX rendszer részeként bevezettük a Fogvatartotti 
Alap Nyilvántartási rendszert (FANY), amely felváltot-
ta a korábban használt programot. Az új alkalmazás 
modern alapjain lehetőségünk nyílik olyan megoldások 
bevezetésére, amelyek szervesen illeszkednek a bv. 
szervezettel együttműködő állami szervek igényeihez. 
Kiemelendő ezek közül a jogszabályi felhatalmazás 
alapján történő adatszolgáltatások elektronizálása, 
amelynek pilot projektjében az Országos Bírói Hivatallal 
működünk együtt. Megvalósulása esetén az elektroni-
kus adatátadás érdemben gyorsítja a büntető- és egyéb 
eljárásokat, valamint költségmegtakarítást eredményez.

A fogvatartottak, kapcsolattartóik és jogi képviselőik 
által jelentős számban beadott kérelmek és panaszok, 
továbbá a jogvédő szervezetektől érkezett, bánásmód-

dal kapcsolatos megkeresések ügyintézése kiemelt fela-
datunk, amely során elsődleges szempont a korrekt és 
körültekintő feladatellátás mellett a határidők betartása, 
indokolt esetben a soron kívüliség, valamint a jogorvos- 
lati lehetőség biztosítása.

Szabadságvesztés-félbeszakításra irányuló kérelmet 
összesen 958 esetben terjesztettek elő a fogvatartot-
tak, hozzátartozóik vagy jogi képviselőik. Ebből 194 

esetben született pozitív elbírálás, hivatalból pedig 34 
esetben került sor büntetés-félbeszakításra. A korábbi 
év adataival összevetve, minimális emelkedés tapasztal-
ható (2012: 961/176/38 eset).

Rövid tartamú eltávozáson 1 089 alkalommal 595 fő 
vett részt (2012: 1195 eset / 705 fő), kimaradáson pedig 
340 esetben 225 fő (2012: 456 eset / 269 fő). A jelentős 
csökkenés hátterében a büntetőpolitikai irányok vál-
tozása áll, a Btk. hatályba lépését követően csökkent 
azon elítéltek száma, akik az említett kedvezményekre 
jogosultak. Az alapos, előzetes kockázat felmérésnek és 
elemzésnek köszönhetően a rövid tartamú eltávozás-
ról a fogvatartottak minden esetben visszatértek a bv. 
intézetbe. Súlyos beteg hozzátartozó meglátogatásán, 
illetve temetésén felügyelettel 103 fő (2012: 142 fő), 
felügyelet nélkül pedig 127 fő (2012: 117 fő) vett részt.

Előállítások, szállítások száma

A nem magyar állampolgárságúak létszáma 32 fővel, 
653 főre növekedett, az összesen 55 országból szár-
mazó fogvatartottak közül a legtöbben továbbra is 
Románia (244 fő), Szerbia (77 fő) és Vietnám (65 fő) 
állampolgárai.

Tavaly hét fogvatartott lett öngyilkos a börtönökben. A 
személyi állomány tagjainak 42 esetben sikerült mega-
kadályozni a kísérleteket.

Az emelkedő fogvatartotti létszám ellenére csökkent 
a fogvatartottak egymás sérelmére elkövetett cselek-
ményeinek száma (2012: 431, 2013: 410). Javulást 
sikerült elérni a könnyű testi sértés, a szexuális erőszak, 
a kényszerítés és a rablás terén egyaránt. 

Az előtalált mobiltelefonok darabszáma emelkedett 
(2012: 437 db; 2013: 499 db), azonban a készülékek 
30%-a nem jutott el a fogvatartottakhoz, a folyama-
tos vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek köszönhetően. 
Kábítószer-gyanús anyagot 123 esetben találtak. A 
rendőrségi szakértői vizsgálat céljából lefoglalt a- 
nyagokat jellemzően a csomag- és levélküldemények 

Öngyilkosságok száma
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A 2013/2014-es oktatási évben tanulmányokat 
megkezdő és szakképzésbe vont fogvatartottak száma 
jelentősen megemelkedett, amely összhangban van a 
bv. szervezet kiemelt feladatát jelentő, a reintegrációra 
irányuló célkitűzésével. A szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek iskolai végzettsége, képzettsége alacsonyabb 
az ország lakosainak átlagos képzettségi szintjénél. A 
2012/2013-as tanévben 787 fogvatartott kezdte meg az 
általános iskolai tanulmányait és közülük 750-en sikere-
sen el is végezték valamelyik osztályt. A 2013/2014-es 
tanévben 1.151 fő folytatta alapfokú tanulmányait. 
Továbbra is nagy igény mutatkozik a középiskolai 
osztályok iránt, köszönhetően a jól megszervezett és 
valamennyi letöltő intézetben elérhető képzésnek, a 
2013/2014-es tanévben 819 fő kezdte meg középfokú 
tanulmányait. Az általános iskolai végzettséggel bíró, 
de szakmát nem tanult elítéltek száma magas, ezért 
720 fogvatartottat iskoláztunk be összesen 37 OKJ-s 
végzettséget adó képzésre. A felsőfokú tanulmányok 
folytatására is lehetőséget biztosítottunk, a résztvevők 
száma az előző évhez képest 48 főre emelkedett.

Tanév Általános iskola Középiskola Felsőfok Szakképzés Összesen (fő)

2012/2013 787 836 36 361 1 984

2013/2014 1 151 819 48 720 2 690

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és mun- 
kaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás 
modellje elnevezésű, TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 
azonosító számú kiemelt projekt szakmai megvalósítói 
közvetlenül az érintett intézetekben végzik tevékeny-
ségüket. A bevont fogvatartottak száma elérte a 2.400 
főt, a második szakasz előkészítése zajlik, ezt követően 
megkezdődhetnek a tréningek és a szakmaképzések az 
intézetekben.

Továbbra is kiemeltnek tekintjük a fogvatartottak 
lelki gondozását és vallásgyakorlását, amelyet az 
intézeteinkben dolgozó 34 börtönlelkész hatékony 
tevékenysége támogat. 

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetben került sor az 
Egyházi Imatalálkozó az Európai Romákért programra, 
valamint a Budapesti Fegyház és Börtönben a 
Fogvatartottak III. Országos Imanapját szervezték meg. 
Több mint ezer elítélt részvételével lezajlott a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság, a Börtönlelkészek Magyarorszá-

BÜNTETÉS-FÉLBESZAKÍTÁS (eset)

KÉRELEM HIVATALBÓL

Előterjesztés Engedélyezett Perújítás 13

HATÁSKÖR

miniszteri 72 26 Felülvizsgálati 
eljárás

2

országos parancsnoki 144 15

intézetparancsnoki 742 153

Egyéb 19

Összesen 958 194 34

Jutalmazásra 29 936 esetben került sor (2012: 33 934), 
amely csökkenés hátterében a fokozatosságra épülő 
fogvatartotti kötelezettségeket jobban szem előtt tartó, 
korszerű reintegrációs elveknek megfelelő gyakorlat áll, 
ugyanakkor továbbra is a kapcsolattartást erősítő jutal-
mazási formákat alkalmaztuk leggyakrabban. A pénz-, 
és tárgyjutalom lehetőségével az intézetek nagyobb 
mértékben éltek, amelyet nagy részben az árvízvédelmi 
munkálatokban részt vett elítéltek elismerése indokol.

Jutalmak 2012 2013

Dicséret 16 969 15 941

Soron kívüli csomag 1 854 1 598

Soron kívüli látogató fogadás 6 948 5 821

Személyes szükségletekre 
fordítható összeg növelése 2 866 2 277

Tárgyjutalom 23 44

Pénzjutalom 62 179

Fenyítés hátralévő rész 
elengedése 3 6

Fenyítés nyilvántartásból 
törlése 908 853

Rövidtartamú eltávozás 1 191 888

Kimaradás 458 391

Látogatási idő meghosszabbítás 2 652 1 938

Összesen (fő) 33 934 29 936

Fegyelmi fenyítés kiszabására 
8 284 esetben került sor (2012: 
9 881). A csökkenés ellenére 
megállapítható, hogy az 
elkövetett fegyelmi vétségek 
közül elsősorban a zárkarend 
megsértése, a tiltott tárgy tartása, 
valamint az egymás sérelmére 
elkövetett fegyelmi vétségek 
számaránya emelkedett.

Fenyítések 2012 2013

Feddés 4 735 4 087

Kiétkezés-csökkentés 2 914 2 193

Magánelzárás 2 232 2 004

Összesen (fő) 9 881 8 284

A reintegráció érdekében a foglalkoztatás középpont-
jában a fogvatartottak munkáltatásán túl oktatásuk és 
képzésük áll.
A 2013. december 31-i adatok szerint a fogvatartottak 
végzettség szerinti megoszlása a következőképpen 
alakult:

Iskolai végzettség fő %

Analfabéta 180 1,0

Általános iskola 1-4. osztály 685 3,8

Általános iskola 5-7. osztály 2 123 11,9

Általános iskola 8. osztály 10 006 56,1

Gyógypedagógiai intézet 35 0,1

Szakmunkásképző iskola 2 491 14,0

Szakközépiskola 758 4,3

Technikum 305 1,7

Gimnázium 788 4,5

Főiskola 300 1,7

Egyetem 170 0,9

Összesen (fő) 17 841 100,0
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gi Szervezete és a börtönlelkészek koordinálásával 
szervezett bibliaismereti vetélkedő.

Nem változott a fogvatartottak általános társadalom-
biztosítási jogosultsága, az állapotuk által indokolt 
gyógyító-megelőző ellátás, a progresszív betegellátás 
valamennyi szintjén biztosított volt. Az egészségügyi 
vizsgálatra történő jelentkezések hat százalékkal csök-
kentek, amelyhez hozzájárult a gyógyszerek,  
gyógyászati segédeszközök igénybevételének 
térítéshez kötöttsége is. A gyógyszer-ellátásra vonat-
kozó új szabályozás alapján a bv. szervek a térítési 
kötelezettség érvényesíttetésére törekedtek, méltá-
nyosság gyakorlására csak nagyon indokolt esetben 
került sor. A gyógyszerkiadások a fogvatartotti létszám 
emelkedése ellenére is csökkentek, a bevételek aránya 
nőtt. Biztonsági szempontból is kedvező hatású, hogy 
lényegesen csökkent a kapcsolattartók által történő, 
nem vényköteles gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
csomagban való beküldése, helyette a fogvatartottak a 
letéti pénzük terhére kérvényezhették a készítmények 
beszerzését.

A fogvatartottak általános egészségi állapota és meg-
betegedési, halálozási adatai nem térnek el az országos 
egészségügyi mutatóktól. A haláleseteket közel egyenlő 
arányban okozták szív és érrendszeri valamint rosszin-
dulatú daganatos megbetegedések.

A pszichológusok a fogvatartottak mentálhigiénés 
gondozása során kiemelt figyelmet fordítottak a szuicid 
prevencióra és a speciális rezsimekben elhelyezettek 
szakellátására. A befogadási pszichológiai szűrővizsgála-
tokon kívül törekedtek a mentálisan sérülékeny fogva-
tartottak speciális csoportokba helyezésére. Indokolt 
esetben krízis intervenciót vagy egyéni terápiát alkal-
maztak. 

Az arra kijelölt bv. intézetek folyamatosan biztosították 
a fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító ke-
zelését, a kábítószer-használatot kezelő más ellátását, 
valamint – közreműködő civil szervezetek részvételével 
– a megelőző-felvilágosító szolgáltatást. 

A járványügyi helyzet továbbra is stabil volt, bejelen-
tendő fertőző betegségeket elenyésző esetszámban 
észleltek. A tuberkulózis terjedésének megfékezése 
érdekében európai szinten is kiemelt jelentőséggel bír 
a büntetés-végrehajtásban történő szűrések szervezett 
végrehajtása, tekintettel arra, hogy a fogvatartottak 
kiemelt rizikócsoportnak számítanak. A tüdőgondozó 
hálózat a fogvatartottak részére 23 601 esetben vég-
zett tüdőszűrést, amely jelentős emelkedés az előző 
évhez képest (2012: 17 261). Ugyanakkor a kiszűrt aktív 
esetek száma megegyezik az előző évi adatokkal, ami 
járványügyi szempontból pozitívum.
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A büntetés-végrehajtás tulajdonában, üzemeltetésében 
az év végén 427 db szolgálati jármű volt. Az év során 71 
új gépjárművet szereztünk be, és 35 gépjárművet von-
tunk ki a forgalomból. Ezzel az addigi tízéves átlagélet-
kor 8,5 évre csökkent, valamint költséghatékonyab- 
bá vált a gépjárműpark fenntartása. Saját oktatók 
bevonásával 440 állományi tag részére tartottunk ügy-
intéző gépjárművezető képzést.

15 bv. szerv összesen 37 közbeszerzési eljárást foly-
tatott le, amelyek döntően a fogvatartotti ellátás 
(gyógyszer-, élelmiszer-, egészségügyi szolgáltatás, 
beszerzés), valamint a karbantartási feladatok elvég-
zésére vonatkoztak. A BvOP az alábbi jelentősebb 
beszerzési, közbeszerzési eljárásokat bonyolította le: 
•	 a bv. szervek részére a 2013. július 1. – 2014. június 

30-áig szóló gázévre történő földgázbeszerzés, 
mintegy 931 mFt értékben,

•	 5 db (+5 db opció) nagy befoga-
dóképességű fogvatartotti szállító-
jármű, mintegy 240 mFt (+240 
mFt) értékben,

•	 7 építési beruházás, a férő- 
helybővítés folytatásaként 
egy építési beruházásra 
és két tervezésre irányuló 
beszerzést indítottunk el.

Megvalósult a Bács-Kiskun Megyei 
Bv. Intézet konyharekonstrukciója, 
így már szinte az összes bv. szerv a 
belső ellátás rendszerében működte-
ti konyháját, a fogvatartottak 85%-ának 

élelmezése biztosított ezen a módon. A belső ellátás 
keretében a gazdasági társaságainktól összesen mint-
egy 335 mFt értékben szereztünk be zárka- és ágy-
felszerelési, illetve ruházati termékeket. Megkezdődött 
a fogvatartotti ruházat fejlesztése, cél egy könnyebben 
gyártható, olcsóbb formaruházat kialakítása, a mintada-
rabok legyártása megtörtént.

A 2013. évi ruházati utánpótlás során a hivatásos 
állomány tagjainak 49 809 Ft értékű termék természet-
ben került kiadásra, 46 816 Ft tényleges kifizetése 
történt meg. Ezen túlmenően közel 24 000 db ruházati 
terméket és egyéb kiegészítőt rendeltünk meg összesen 
184,2 mFt értékben.

Az év során elsődleges szerepet kapott, és az elmúlt 
évek intenzitásának megfelelően folytatódott a fog-
vatartotti foglalkoztatás növelése, valamint a belső 

és a központi ellátás kiterjesztése. Az ehhez 
szükséges beruházások saját forrásból 

valósultak meg.  
A munkát végző fogvatartottak 

száma tovább emelkedett, az 
összesített állományi létszám 
7.231 fő volt, amely közel öt 
százalékos emelkedést jelent, 
összességében 319 fővel több 
fogvatartott számára biztosítva 

munkalehetőséget. A fogvatartot-
taknak kifizetett átlagmunkadíj a 

költségvetési foglakoztatásban 32 659 
Ft/fő/hó, a teljesítménybérezést is  

alkalmazó gazdasági társaságoknál a tény- 
leges dolgozói létszámra vetítve 28 949 Ft/fő/hó.  

Gazdálkodás
A 2013. évi gazdálkodásunk kereteit a közszféra 
működési kiadásainál továbbra is érvényesített 
költségvetési takarékosság határozta meg, amelynek 
eredményeként likviditási helyzetünk mindvégig stabil 
és kiegyensúlyozott volt. Az európai uniós források  
igénybevételével megvalósult korábbi fejlesztések 
pozitív hatásai már realizálódtak, és a tervezett  
férőhelybővítések első üteme is megvalósult.

A 2012. évet tartozás nélkül zártuk, az előző évi 
előirányzat-maradvány 3.083,5 mFt volt. A központi 
költségvetésről szóló törvény a büntetés-végrehajtási 
szervezet támogatását 3%-kal, 1.659,4 millió forinttal 
csökkentette, változatlan bevételi előírás mellett. Az 
engedélyezett állományi létszám, a személyi juttatások, 
a munkaadókat terhelő járulékok és az egyéb működési 

kiadások előirányzata egyaránt változatlan maradt. A 
dologi kiadások előirányzata 8%-kal csökkent, a be-
ruházás, a felújítás előirányzata nem változott, az egyéb 
felhalmozási kiadások 5 millió forinttal emelkedtek, a 
bázisba épülő lakástámogatás összegével.
Kiadási főösszegünk az év folyamán jelentős mértékkel, 
16,5%-kal (8.159,8 mFt) emelkedett. A személyi jut-
tatások előirányzata 3,9%-kal (964,9 mFt), a munka- 
adókat terhelő járulékok előirányzata 11,4%-kal (643,4 
mFt), a dologi kiadások előirányzata a végrehajtott 
1.237,5 millió forintos elvonás ellenére is 10,6%-kal 
(1.941,8 mFt) emelkedett. A pénzügyi helyzet stabil volt, 
2012-ről fedezet nélküli kötelezettséget nem hoztunk 
át. A zárolás mértékét kompenzálta a költségvetési 
támogatás többlete, amely takarékos és körültekintő 
gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működési 
feltételeket teremtett. A 2013. évet is tartozás nélkül 
zártuk.
 A büntetés-végrehajtás kiadásainak megoszlása 

2013-ban
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A központi ellátásban megduplázódott, 3 070 mFt-ról 
közel 6 800 mFt-ra növekedett az igények teljesítésére 
képes bv. gazdasági társaságok kijelölésének nettó 
összértéke.  A gazdasági társaságok szerződéseinek 
állománya – élelmezés nélkül – várhatóan meghaladja 
majd a nettó 4 400 mFt-ot. 
 
Az előző időszakhoz hasonlóan továbbra is a ruházati 
és a lábbeli termékek (elsősorban egyenruházat) iránt 
mutatkozik a legnagyobb kereslet (63 %). Jelentős részt 
képvisel a bútor- és a nyomtatványgyártás, valamint a 
mosodai szolgáltatás. 

A bv. szervek élelmiszer alapanyaggal történő ellátása 
kapcsán – tekintettel arra, hogy a beszámolási időszak-
ban nyolc intézet került az ellátási körbe – előző évhez 
képest jelentősen emelkedtek a teljesítések.  Ezek 
összértéke megközelítette a nettó 740 mFt-ot.

A központi ellátási tevékenység kiterjesztése le-
hetőséget biztosított a fogvatartotti munkáltatás 
bővítésére és a további gazdasági fejlődésre. A bün-
tetés-végrehajtás gazdasági társaságainak várható ösz- 
szesített mérleg szerinti eredménye 1.496,5 mFt (ipari: 
699,3 mFt, mezőgazdasági: 797,2 mFt). A várható nettó 
árbevétel 25%-kal emelkedett, elérte a 14,2 m.Ft-ot. En-
nek közel fele származott a belső és központi ellátásból. 

Megkötött szerződések megoszlása 
tevékenységi körönként

Az állami szférából származó bevételként jelenik meg a 
közbeszerzéseken való részvétel is, ami további 2,7%-
ot tesz ki az árbevételből. Ehhez hasonló volumenben 
valósult meg az exporttevékenység is, a 334 milliós 
export árbevétel  85%-a a NOSTRA Kft. értékesítéséből 
származik. A legmagasabb nyereséget, 468 mFt-ot a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft. realizálta. Veszteségesen 
gazdálkodó társaság nem volt, valamennyi kft. stabilan 
megőrizte likviditását.
Meghatározó esemény volt az Ábránd-Textil Kft. és a 
Kalocsai Konfekcióipari Kft. egyesülése Adorján-Tex Kft. 
néven, amelyre szeptember 30-án került sor.

A bv. társaságok aktívan részt vettek a tárca által 
felügyelt kormányprogramokban. A bv. által kidolgozott 
két mintaprogram közel 1.200 fő közfoglalkoztatott 
számára teremtett munkahelyet.

A ruházati termékkör bővítése érdekében pályázati 
források kihasználásával korszerűsítettük a gépparkot. A 
belső ellátási élelmezési termékkör – hasított félsertés, 
konyhakész zöldségfélék, pékáru – kibővült, miután 
megvalósult a fogvatartotti populáció ellátása vágott 
broiler csirkével is, amit az Állampusztai Kft. januárban 
üzembe helyezett baromfivágóhídja biztosít.
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Pantone 662 C Pantone Process Cyan C Pantone 2975 C
ez nem jó

  Nagyfa - Alföld 
 Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

Nagyfa - Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

  Nagyfa - Alföld 
 Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

Nagyfa - Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

  Nagyfa - Alföld 
 Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

Nagyfa - Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

Folytatódtak az arculat-meghatározó, -fejlesztő in-
tézkedések. A gazdasági társaságok által kialakított, a 
100%-ban állami tulajdonú vállalatok összefogásával 
működő „Állami Partner®” védjegy után bejegyzés-

re került ennek első kereskedelmi márkája „JURTA®” 
néven. Sátoraljaújhelyen átadásra került ebben az 
együttműködésben résztvevő társaságok első min- 
taboltja, amelyet az Adorján-Tex Kft. üzemeltet.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

EKOP-1.1.6-09-2009-0001  
Felelősen, felkészülten a 
büntetés-végrehajtásban

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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Projektek
A folyamatban lévő, 2 421 mFt összértékű 33 európai 
uniós projektből kilenc infrastrukturális fejlesztés, 24 
pedig a személyi állományra, illetve a fogvatartottakra 
vonatkozó programokat biztosít. 2013-ban hét pályázat 
zárult le, a befolyó támogatás összege 2 044 millió fo-
rint volt. További 22 projektünk áll elbírálás alatt, ezek a 
bv. szervek fűtéskorszerűsítését, nyílászáróinak cseréjét, 
illetve a megújuló energiák hasznosítását célozzák, 
összesen 5 175 millió forint értékben. 

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és mun- 
kaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás 
modellje elnevezésű, TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 
azonosító számú kiemelt projekt során a bevont 
fogvatartottak száma elérte a 2 400 főt, valamint 
megkezdődött a Büntetés-végrehajtási intézetek 
személyi állományának vizsgálata című kutatás lebo- 
nyolítása.

Az Államreform Operatív Program ÁROP 1.1.19-2012-
2012-0007 azonosító számú, Hatásvizsgálatok és 
stratégiák elkészítése a Belügyminisztériumban 
pályázati anyag részeként az alábbi, a nyilvánosság 
számára is elérhető tanulmányok készültek el: Az új 

büntetés-végrehajtási kódex, illetve a Kockázatelemzési 
és Kezelési Rendszer előzetes hatásvizsgálata, Modern 
eszközök a kapcsolattartásban, valamint Az önfenn-
tartó-önellátó börtönök, önfinanszírozó büntetés-végre-
hajtás, teljes körű fogvatartotti munkáltatás szerkezeti 
átalakításának hatásvizsgálata című zöldkönyv.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a személyi állomány 
élet- és munkakörülményei javítását célzó hazai és 
uniós források felkutatására. Saját forrásból megvaló-
suló pályázatunkat, “A munkahelyi csoportok egészség-
megőrző tevékeny-ségének támogatása” elnevezésű 
projektet 5 millió forintos keretösszegben hirdettük 
meg, amelyet 24 intézetben fordítottak fejlesztésre.

Elektronikai Közigazgatás Operatív Program - Felelősen, 
felkészülten a büntetés-végrehajtásban, EKOP-1.1.6-
09-2009-0001 azonosító számú projekt február 28-án 
zárult, a BvOP és a Belügyminisztérium alkotta kon-
zorcium a projekt költségvetésének 15%-áig terjedő 
pluszforrásra pályázott. Ennek köszönhetően a fel-
használható forrás 192,9 millió forinttal egészült ki, így 
mindösszesen 1.425,4 millió forint összegű informatikai 
fejlesztés valósulhatott meg.
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Nemzetközi kapcsolatok
Az új bv. kódex megalkotásával összefüggő feladatok 
a bv. szervezet nemzetközi tevékenységét is jelentős 
mértékben meghatározták, 12 európai uniós tagállam 
bv. törvényét elemeztük. A munka előkészítésének 
fontos állomása volt a Belügyminisztériummal közösen 
szervezett nemzetközi szakmai konferencia, amely 
nyolc ország, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um, a Legfőbb Ügyészség, külföldi országok ma- 
gyarországi képviselői, valamint a CPT alelnökének rész-
vételével zajlott a törvénytervezetről szóló társadalmi 
vita részeként. 
A nemzetközi szakmai szervezetek munkájában is 
aktívan vettünk részt. A bv. szervezet országos vezetői, 
illetve főosztályvezetői szinten képviseltette magát 
több eseményen:
•	 a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Kerekasztal 

(MECR) Bécsben, illetve Straubingban megren-
dezett találkozója, 

•	 az Európa Tanács szervezésében 18. alkalommal 
Brüsszelben megrendezett országos parancsnokok 
éves találkozója, 

•	 a Visegrádi Négyek szakmai konzultációja Pozsony-
ban és Prágában,

•	 a „30 éves a SPACE kérdőív” című szakmai konfe- 
rencia Strasbourgban,

•	 a brit büntetés-végrehajtás fogvatartotti kockázat- 
elemzési gyakorlatát és rendszerét bemutató szak-
mai konzultáció Londonban.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a kormányközi vegyes 
bizottságok munkájával kapcsolatos, Belügyminisz-
tériumot érintő programokra, amelynek keretében 
Bajorország és Észak- Rajna-Vesztfália belügyminisz-
tériumi és büntetés-végrehajtási delegációit fogadtuk, 
bemutatva a szervezet működését.
Az Európai Unió által finanszírozott programok 
segítségével lehetőség nyílt az intézetek közötti nem-
zetközi együttműködések, tapasztalatcserék erősítésére 
egy-egy szakmai témában, biztosítva a széleskörű 
ismeretszerzést, illetve a nemzetközi pályázatok 
keretében történő közös munkát. A találkozók konkrét 
gyakorlatokkal, eszközökkel járultak hozzá a fogvatar-
totti reintegráció kiszélesítéséhez, illetve a személyi 
állomány ismereteinek bővítéséhez.
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A büntetések, az intézkedések, egyes kény- 
szerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
megszületésével először szabályozza legma-
gasabb szintű jogszabály a büntetés-végre-
hajtás szakmai munkáját. Az Országgyűlés 
által december 17-én elfogadott bv. kódex 
az elkövetkező évtizedekben új irányt szab 
munkánknak. A törvény kidolgozásában a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
illetve a Belügyminisztérium mellett a bv. 
szervezet is aktívan részt vett.

Új bv. kódex
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Férőhelybővítés, fejlesztés, 
korszerűsítés

2013 decemberében összesen 159 fővel 
nőtt a pécsi és a kecskeméti megyei börtön, 
valamint a Fővárosi Bv. Intézet Gyorsko- 
csi utcai objektumának befogadóképessége. 
2014-ben várhatóan 1200 férőhellyel bővül 
a büntetés-végrehajtási intézetekben elhe-
lyezhető létszám.

A férőhely-bővítési program első állomásaként 86 millió 
forintos beruházással újabb 24 fogvatartott elhelyezése 
biztosítható a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben december 6-ától. A börtön utcai szárnyának 
második emelete korábban irodáknak adott helyet, az 
épületrészben tíz két- illetve háromszemélyes zárka, 
valamint két iroda létesült. A beruházás során a külső 
nyílászárókat korszerű műanyag ablakokra cserélték, a 
biztonsági előírásoknak megfelelően kitekintést gátló és 
jelzőrácsokat szereltek fel. A belső burkolatok cseréje 
is megvalósult, a zárkaajtókat a büntetés-végrehajtás 
egyik gazdasági társasága, a váci Duna-Mix Kft. gyártot-
ta. A gépészeti rendszer és az elektromos berendezések 
is megújultak. A víz-, csatorna- és fűtési hálózat cseréje 
mellett új szellőzőrendszert alakítottak ki, továbbá a 

régi, korszerűtlen elektromos berendezések he- 
lyett korszerű, energiatakarékos eszközöket szereltek 
fel. A beruházás költségeit a büntetés-végrehajtás 
finanszírozta, a munkálatok során a segédmunkákat 
nagyrészt fogvatartottak végezték.

A kecskeméti börtönben a fogvatartotti férőhelyek szá-
ma 35-tel bővült a 95 millió forintos beruházás ered-
ményeképpen. Elvégezték a bv. intézet konyhájának 
teljes rekonstrukcióját is, amelyre 109 millió forintot 
fordítottak. A beruházások költségeit a büntetés-végre-
hajtás finanszírozta. Az új körletrészt és a felújított 

konyhát dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka adta át december 12-én. A Bács-Kiskun 
Megyei Bv. Intézet Mátyási utcai objektumában nyolc 
új zárkát, egy fogvatartotti foglalkoztatót és egy 
könyvtárhelyiséget alakítottak ki, valamint új irodákat 
létesítettek a személyi állomány tagjai részére. A zárka- 
felszerelési tárgyakat a belső ellátás keretében a bün-
tetés-végrehajtás gazdasági társaságai állították elő. 
A konyharekonstrukcióval az intézet is bekapcsolódott 
a büntetés-végrehajtás belső ellátási rendszerébe. A 
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konyha a HACCP 
-előírásoknak megfe-
lelően, a költséghatékony 
üzemeltetés figyelembe 
vételével készült el. A 
kivitelezés szintén részben 
fogvatartotti munkál-
tatással valósult meg. 
A négyszáz fő ellátását 
biztosító konyha újabb 
fogvatartottak foglalkoz-
tatását is biztosítja.

Száz fővel, másfélszeresére 
nőtt a Fővárosi Bv. Intézet II. 
számú, Gyorskocsi utcai objek-
tumának befogadóképessége. 
A 200 millió forintos be-
ruházás költségeit a bün-
tetés-végrehajtás finanszíroz-
ta. Az új körleteket dr. Felkai 
László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára és 
Csóti András bv. vezérőrnagy 
adta át december 18-án. A 
korábban a BRFK által használt 
két emeleten tíz-tíz zárkát, 
továbbá egy-egy nevelői és 
közösségi szobát, valamint egy 
szolgálati helyiséget alakí-
tottak ki. A kivitelezés során 
negyven fogvatartott közel 
14 000 munkaórát dolgozott. 
A korszerűsítési munkálatok 
keretében kicserélték a hom-
lokzati és belső nyílászárókat, 
felújították a gépészeti és tűz-
védelmi rendszert, valamint az 
elektromos hálózatot is.
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A fogvatartotti munkáltatás további fejlesztése érdeké-
ben az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft.-ben új baromfivágóhíd épült fel, amelyet január 
24-én adtak át. Az 500 millió forintból létesített, 1100 
tonna baromfihús feldolgozására képes, európai uniós 
előírásoknak megfelelő, korszerű baromfivágóhíd és a 
hozzá kapcsolódó baromfiágazat 80 elítéltnek teremt 
új munkahelyet. A fogvatartottak önellátása, valamint 
teljes foglalkoztatása kormányzati cél – mondta Pintér 
Sándor belügyminiszter a vágóhíd átadásakor. Mint 

közölte: nemcsak gazdasági sikerről van szó, hanem 
egy olyan új szemlélet egyik állomásáról, amely azt 
határozta meg célként, hogy a börtönökben elhe- 
lyezett, mintegy 18 ezer fogvatartott ellátását önfenn-
tartó módon biztosítsa. Az Állampusztai Országos Bv. 
Intézetben elhelyezett ezer fogvatartott közül hatszáz 
elítélt dolgozik a gazdasági társaságnál. A Kft., amely 
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt 
foglalkozik, a baromfitartás során évente 80–90 ezer 
pulykát és 700–800 ezer csirkét nevelhet.

A fogvatartottak által készített árukat értékesítő min-
tabolt nyílt meg az országban elsőként Sátoraljaúj- 
helyen, október 18-án. A Jurta boltot dr. Felkai László, 
a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és 
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese adta át. A bün-
tetés-végrehajtás egy franchise rendszerű bolthálózatot 
kíván létrehozni, a hálózat első tagja a Sátoraljaújhely 
belvárosában lévő üzlet, amelynek tulajdonosa és 

üzemeltetője a ruha- és textiliparban 
működő, 2013. október 1-jén mega- 
lakult Adorján-Tex Kft. 
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Bv. intézetek korszerűsítése
2013-ban számos bv. intézet 
korszerűsítésére került sor. A beruházások 
egy része költségvetési forrásból, másik fele 
pályázati pénzből valósult meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben július 10-én adta 
át az intézet újjáépített bástyafalát, átalakított sétálóud-
varát és őrhelyét dr. Tóth László, a Belügyminisztérium 
gazdasági és informatikai helyettes államtitkára, vala-
mint Schmehl János bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese.

Július 29-én adták át Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zem-
plén Megyei Bv. Intézet körletrészének megújult 
függőfolyosóját. A felújítás során a meglévő fapallós 
járófelületet kibővítették, és vasbetonszerkezetre 
cserélték. A tartószerkezetek megfelelő tűzvédelmi 
felületkezelést kaptak, így már a teljes szerkezet megfe-
lel a tűzvédelmi előírásoknak.

Megújult a Szegedi Fegyház és Börtön 
főépületének homlokzata, illetve új 
öltöző épült a II. objektum személyi 
állománya részére. A beruházást dr. 
Felkai László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára adta át au-
gusztus 2-án. Az átadóünnepségen részt 
vettek az intézettel együttműködő hiva- 
talos szervek és gazdálkodó szervezetek 
képviselői, továbbá a bv. intézet és a 
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesi-
pari Kft. személyi állományának tagjai.

Költségvetési keretből valósult 
meg Szegedi Fegyház és Börtön 
III. objektumában kialakított „nyári 
börtön” tetőszerkezetének felújítása 
és héjazatcseréje, a Sátoraljaújhe-
lyi Fegyház és Börtön, valamint a 
Budapesti Fegyház és Börtön „B” 
objektuma fogvatartotti fürdőinek 
felújítása, a BVOP-n pedig 50 fős 
melegítő-tálalókonyhát és étkezőt 
alakítottak ki.

A Zala Megyei Bv. Intézetben fogva-
tartotti foglalkozások lebonyolítására 
alkalmas új tantermet adtak át 
augusztus 30-án. Több korszerűsítés 
is történt az intézetben: zöldség- 
és húsfeldolgozó helyiségeket és 
hűtőkamrát alakítottak ki, továbbá 
felújították a fogvatartotti fürdőket és 
a körlet lépcsőit.
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Április 25-én tartották 
meg az uniós támogatás-
ból létrehozott napener-
giahasznosító-rendszer 
átadóünnepségét a 
Fővárosi Bv. Intézet 
III. objektumában. Az 
elkészült beruházást 
dr. Tóth László, a 
Belügyminisztérium 
helyettes államtitkára 
és Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese 
adta át. A Fővárosi Bv. 
Intézet 2011-ben adta be 
pályázatát a „Nape- 
nergia-alapú villamose- 
nergia-termelés hálózatra 

A pályázati forrásból megvalósult felújítások sorában 
az első a Baracskán átadott beruházás volt. Március 
13-án dr. Tóth László, a Belügyminisztérium gaz-
dasági és informatikai helyettes államtitkára adta át 
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai 
objektumának energetikailag korszerűsített épületeit 
és felújított helyiségeit. Az elítéltek munkáltatásával 
megvalósított 16 millió forintos beruházás a biz-
tonságos fogvatartás feltételeinek javítását, illetve az 
intézet energetikai korszerűsítését szolgálja. 

kapcsolódó 500 kW alatti teljesítményű, fotovoltatikus 
rendszerrel” projektre. Az elnyert támogatás 65 millió 
forint volt, amely fedezte a projekt teljes költségvetését. 
A beruházásnak köszönhetően a Venyige utcai objektum 
energiaellátásra fordított költségei évente minimum 2,5 
millió forinttal csökkennek.

Október 1-jén adták át a Tolna Megyei Bv. Intézet felújított 
tetőszerkezetét és az újonnan telepített napkollektorokat. 
Az átadóünnepséget dr. Tóth László, a Belügyminisztérium 
gazdasági és informatikai helyettes államtitkára, továbbá 
Varga Valéria bv. vezérőrnagy részvételével tartották meg. 
A beruházások célja a melegvíz-felhasználás optimalizálá-
sa és a tetőszerkezet megerősítése volt. Az Új Széchenyi 
Terv keretén belül meghirdetett projekt a „Helyi hő és 
hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című 
pályázaton elnyert, több mint 16 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból valósult meg. A másik projektet 
a büntetés-végrehajtás finanszírozta, a 20 millió forintos 
beruházás célja a tetőszerkezet megerősítése, és ezzel 
együtt a héjazat teljes, valamint az ereszcsatorna rész-
leges felújítása volt. Az uniós támogatást napkollektoros 
rendszer telepítésével melegvíz-felhasználásának opti-
malizálására fordította az intézet. A beruházás összesen 
60–65% energia-megtakarítást eredményezhet évente a 
használati meleg víz előállítása során, ami a teljes ener-
giaköltség közel tíz százaléka.



50·&·51Büntetés -végrehajtási Szervezet    Évkönyv    2013 Az év jelentősebb eseményei

November 22-én adták át a tököli Fiatalkorúak Bv. 
Intézet energetikai korszerűsítési beruházását. Az 586 
millió forint értékű beruházás az Új Széchenyi Terv KEOP 
pályázata keretében, a Tököl BV 2012 
konzorcium kivitelezésében valósult meg. 
Megújult az intézet főkapuja, a biztonsági 
osztály elhelyezési körlete, a karbantartó 
és a gépjármű műhely, a látogatófoga-
dó helyiség épülete, az igazgatói épület, 
valamint négy fogvatartotti szálláskörlet. A 
felújítással az intézetben dolgozók mun- 
kakörülményei és a fogvatartottak élet-
feltételei egyaránt javultak. A munkálatok 
során több mint 500 nyílászárót és 134 
radiátort cseréltek ki, valamint közel 13 
ezer m2 fal- és tetőfelületet hőszigeteltek. 
A projektben a segédmunkát nagyrészt 
fogvatartottak végezték. A nyílászárók 
cseréje, a homlokzat- és tetőszigetelés, 
valamint a fűtési rendszer korszerűsítése 

eredményeként mind a felhasznált energiamennyiség, 
mind a karbantartásra fordított költség radikálisan 
csökken. 

Árvízi védekezés
2013 júniusában a büntetés-végrehajtási szervezet 
sikeresen vett részt az árvíz elleni küzdelemben. A bv. 
szervek személyi és fogvatartotti 
állománya – a 2010. évi árvízi tevé- 
kenységéhez hasonlóan – ez eset- 
ben is önzetlenül, példás fegye-
lemmel és kitartással, gyakran 
szélsőséges időjárási körülmények 
között vett részt az árvízi védekezési 
és a helyreállítási munkálatokban.  A 
védekezésben és a helyreállításban 
29 bv. szerv 1 046 alkalmazottja és 
1 992 fogvatartott végzett munkát. 
A védekezés tizenkét településen, 
a helyreállítás húsz helyszínen 
zajlott; a bv. szervek munkájáról a 
katasztrófavédelmi, vízügyi és vasúti 
szakemberek, továbbá a települések 
polgármesterei nagy megelége-
dettséggel nyilatkoztak.
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A Büntetés-végrehajtás  
Hivatás Mestere verseny 
Augusztus 29-30. között rendezték meg a „Bün-
tetés-végrehajtás Hivatás Mestere” országos szakmai 
vetélkedő döntőjét a Bv. Szervezet Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjának igali telephelyén. A 
harmadik alkalommal meghirdetett versenyre hat bv. 
intézet csapata jutott be a regionális selejtezőkből. 
A feladatok a büntetés-végrehajtási szakma elméleti 
és gyakorlati területeit egyaránt érintették, a hatfős 
csapatok különböző szakterületek képviselőiből álltak. 
A versenyzőknek a feladatok végrehajtásához egyaránt 
jártasnak kellett lenniük mind a biztonsági vagy a 
nevelési szakterület, mind a bűnügyi nyilvántartás vagy 
munkáltatás kérdéseiben. A csapatok bemutatták tudá-
sukat a szolgálati fegyverek kezelésében, a kényszerítő 
és mozgáskorlátozó eszközök jogszerű alkalmazásában, 
továbbá a szakszerű és célszerű intézkedések végre-
hajtásában. A versenyt az Állampusztai Országos Bv. 
Intézet csapata nyerte. 
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Szent Adorján-nap

A büntetés-végrehajtási szervezet napja, a 18. Szent 
Adorján-nap alkalmából megrendezett ünnepi ál-
lománygyűlést Balassagyarmaton, a Vármegyeháza 
dísztermében tartották meg, szeptember 6-án. Ma-

gyarország belügyminisztere szeptember 8-ai hatály-
lyal országos parancsnokká nevezte ki Csóti András 
bv. vezérőrnagyot, a büntetés-végrehajtás megbízott 
vezetőjét. Ezután dr. Pintér Sándor és Csóti András 

kitüntetéseket és elismeréseket a- 
dott át a jutalmazottaknak, majd a 
belügyminiszter csapatzászlót adomá- 
nyozott a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön személyi állománya részére. 

Országszerte családi napok keretében 
ünnepelték a büntetés-végrehajtási 
dolgozók és családtagjaik a szervezet 
napját. Színes szakmai bemutatókkal 
és sporteseményekkel, koncertekkel és 
gyerekprogramokkal várták a kicsiket és 
a nagyokat.

A Szombathelyi 
Országos Bv. In-
tézetben Szent 
Adorján-napi 
megem-
lékezést 
tartottak 
szeptember 

9-én. A rendezvény keretében Szombathely megyei 
jogú város önkormányzata csapatzászlót adományo-
zott a Szombathelyi Országos Bv. Intézetnek az intézet 
működésének 5 éves jubileuma alkalmából.
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Tudományos élet
Június 11-én rendezték meg a Magyar Börtönügyi Tár-
saság börtöntörténeti szakmai fórumát az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karán. A konferencián dr. Estók József 
ny. bv. dandártábornok, dr. Pantali Zoltán ny. bv. dan-
dártábornok és dr. Kabódi Csaba tanszékvezető egye-
temi docens tartott előadást. Ezt követően dr. Mezey 

Barnát, az ELTE rektorát, a Magyar Börtönügyi Társaság 
elnökét köszöntötték 60. születésnapja alkalmából. Dr. 
Lőrincz József ny. dandártábornok, c. egyetemi tanár 
méltatta dr. Mezey Barna börtönügyi munkásságát, 
majd Csóti András a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett arany fokozatát adta át az ünnepeltnek.

Nemzetközi szakmai 
konferenciát rendeztek az 
új magyar bv. kódex ter-
vezetéről a Belügyminisz-
térium Márványaulájában 
szeptember 25-én. A 
tanácskozáson részt vett a 
cseh, a román, a szlovák 
és a szlovén büntetés 
-végrehajtás delegációja, 
valamint az Európa Tanács 
felügyelő szerve, a CPT 
képviselője. A bevezető 
előadást dr. Felkai László, 
a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára 
tartotta, majd dr. Gáva 
Krisztián, a KIM közjo-
gi jogalkotásért felelős 
helyettes államtitkára az 
új bv. törvény kodifikációs 
folyamatáról beszélt. Csóti 
András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok 
előadásában mérföld-
kőnek nevezte a törvény-
tervezetet. Schmehl János 
bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok 

biztonsági és fogvatartási helyettese az új szabályo- 
zás főbb szakmai elemeit ismertette. Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese az új bv. kódex költségvonzatait 
elemezte. 

„Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban” cím-
mel tartottak konferenciát november 5-én a Belügyi 
Tudományos Tanács és a Büntetés-végrehajtás Tudo-
mányos Tanácsa rendezésében, a Belügyminisztéri-
um Márványaulájában. A Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából megtartott rendezvényen dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter köszöntötte és kitüntette prof. dr. 
Korinek László kriminológust, egyetemi tanárt abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának választották meg. A tanácskozáson 
számos, a büntetés-végrehajtási szervezet múltjával, 
jelenével és jövőbeni tevékenységével összefüggő 
előadás hangzott el. Az érdeklődők megismerkedhettek 
a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye 

alkalmi kiállításával, illetve a fogvatartottak munkál-
tatását végző gazdasági társaságok termékeivel.

A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésének kereté-
ben, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott 
rendezvénysorozat zárásaként, a Belügyminisztérium 
Márványaulájában adták át a belügyi tárca felügyelete 
alá tartozó szervek tudományos pályázatainak díjait no-
vember 29-én. A Belügyi Szemle című folyóirat pályáza-
tának első díját Somogyvári Mihály bv. főhadnagy, a 
BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztályának 
munkatársa kapta meg “A civil szervezetek szerepe 
a büntetés-végrehajtásban” című tanulmányával. A 
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa által kiírt 
pályázat első díját Nagy István bv. hadnagy, a Szegedi 
Fegyház és Börtön nevelője nyerte el a “Forrásközlések 
az 50-es évek büntetés-végrehajtásának történetéhez - 
Javaslat egy egységes kutatási és digitalizálási program 
kidolgozásához” című dolgozatával.
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Országos sportversenyeink
A bv. intézetek, intézmények által 
megszervezett sportversenyek között – az 
előző évekhez hasonlóan – megkülönböz-
tetett figyelem irányult a büntetés-végre-
hajtási szervezet országos pontszerző 
versenyeire. A sportversenyeket a szolgála-
tikutya-vezetők versenyének kivételével a 
Bv. Szervezet Oktatási Központja rendezte 
meg.

Április 17-én tartották meg a büntetés-végrehajtá-
si szervezet országos terepfutó bajnokságát a Bv. 
Szervezet Oktatási Központjában, amelyen 30 bv. szerv 
475 versenyzője vett részt. A csapatversenyt az Állam-
pusztai Országos Bv. Intézet versenyzői nyerték meg.

Május 22-én bonyolították le a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön lőterén a 2013. évi járőrbajnokságot. A ren-
dezvényen 26 bv. szerv csapata indult, az első helyezett 
a Váci Fegyház és Börtön csapata lett. 

A Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönben rendez-
ték meg a szolgálati-
kutya-vezetők országos 
versenyét május 31-én. 
A rendezvényen 12 bv. 
intézet 41 fő szolgálati-
kutya-vezetője vett részt. A 
csapatversenyt a Budapesti Fegy-
ház és Börtön nyerte meg.

Június 19-én az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Köz-
pontja sporttelepén rendezték meg a büntetés-végre-
hajtási szervezet 2013. évi kispályás labdarúgó baj-
nokságának döntőjét, amelyen a regionális bajnokságok 
győzteseként hat bv. szerv csapata vett részt. A baj-

nokságon a tavalyi évhez hasonlóan a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet 

csapata lett az első.
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Szeptember 11-én 
a Bv. Szervezet 
Oktatási Központja volt 
a házigazdája a bün-

tetés-végrehajtási szervezet 2013. évi országos lőbaj- 
nokságának, amelyen 30 bv. szerv csapata, 120 fővel 
vett részt. A verseny első helyezettje – éppúgy, mint 

tavaly – a Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában október 9-én 
rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2013. 
évi sakkbajnokságának országos döntőjét a regionális 
selejtezőket megnyerő hat bv. intézet csapatának rész-
vételével. A csapatversenyt a Fiatalkorúak Bv. Intézete 
nyerte.

November 13-án rendezték a büntetés-végrehajtás 
2013. évi országos dzsúdóbajnokságát az UTE Megyeri 
úti dzsúdó termében, 14 bv. szerv 120 versenyzőjének 
részvételével. A verseny első helyezettje a tavalyi évhez 
hasonlóan a Szegedi Fegyház és 
Börtön csapata lett. 

A Belügyminisztérium és a rendészeti szervek ál-
lományába tartozó, kiemelkedő képzési tevékenységet 
folytató és sporteredményeket elért beosztottak 
elismerésére, valamint az éves országos pontszerző 
bajnokság díjátadó ünnepségét az ORFK Rendészeti 
Szervek Kiképző Központjában tartották meg, december 
11-én. A díjakat Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, Zsinka András, a minisztérium 
személyügyi főosztályvezetője, Balog János r. vezérőr-
nagy, a Készenléti Rendőrség  parancsnoka, Schmehl 
János bv. dandártábornok, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási he-
lyettese, valamint Bittmann Tibor tű. dandártábornok, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő- 
osztályvezetője adta át. A büntetés-végrehajtás 2013. 
évi pontszerző bajnokságát a Szegedi Fegyház és 
Börtön nyerte meg.
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Első Börtönszínházi Találkozó
Június 20-án és 21-én a Pálhalmai Országos Bv. In-
tézet szervezésében rendezték meg az Első Országos 
Börtönszínházi Találkozót a dunaújvárosi Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Házában, ahol hat bv. 
intézet fogvatartottjai mutatták be előadásukat. A 
zsűri elnöke Pogány Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművésznő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze 
volt. A legjobb előadás a Tiszalöki Országos Bv. Intézeté 
lett, a legjobb rendezés díját az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet nyerte. A legjobb forgatókönyv 
az Állampusztai Országos Bv. Intézeté lett, a legjobb 
alakítás díját pedig a Fővárosi Bv. Intézet egyik fogvatar-
tottja vehette át.
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Január 14.
„Köszöntünk, Tiszalök" címmel tartott ünnepséget a 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet fennállásának 5. évfor-
dulója alkalmából. A rendezvény programja intézetlá-
togatással kezdődött, majd a Tiszalöki Művelődési 
Házban folytatódott, ahol beszédet mondott Csóti 
András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok. Ezt 
követően Tikász Sándor bv. ezredes, intézetparancsnok 
mutatta be az intézet működésnek mindennapjait. A 
jubileumi ünnepség a fogvatartottak kultúrműsorával 
zárult.

Január 21.
A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet elnyerte a Családbarát 
munkahely címet, az elismerést a többi díjazottal együtt 
az Emberi Erőforrások Minisztériumában vette át az 
intézet vezetése. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet által kiírt pályázatra olyan munkahelyek jelent-
kezhettek, amelyek elősegítik a munka és a magánélet 
összeegyeztetését, illetve családi prog- 
ramokat szerveznek. 
Az intézet pályázatával 
egymillió forintos, önrész 
nélküli támogatást nyert el 
a januártól júniusig tartó  
programra, amelyben – 
többek között – családi 
kapcsolatokat erősítő 
tréninget és üdülést is 
szerveznek a személyi 
állomány tagjai részére. 

Január 22.
A Fiatalkorúak Bv. Intézete 
és a Tököl BV 2012 kon-
zorcium képviselői aláírták 
a börtön több épületének 
energetikai felújítására 
vonatkozó kivitelezési szer-

ződést. Az 587 millió forintos beruházás teljes mérték-
ben az Európai Unió és a magyar állam forrásaiból, az 
Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. A márciusban 
kezdődő projekt keretében megújultak egyebek mellett 
a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló körletek, a 
beszélő és a parancsnoki épület is.

Január 29.
A legbátrabb város tiszteletére rendezett Civitas Fortis-
sima ünnepségsorozat keretében adták át a díszpolgári 
címet Balassagyarmat kiválóságainak, köztük dr. Budai 
István bv. ezredesnek, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön parancsnokának. Dr. Budai István több évtizede 
végzett lelkiismeretes munkájával, hivatástudatával, 
társadalmi aktivitásával, a város közintézményeinek és 
közterületeinek megújítása érdekében kifejtett tevé- 
kenységével méltán került Balassagyarmat legkiválóbb 
polgárai közé.

Február 6.
Együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Tör- 
vényszék és a büntetés-végrehajtási szervezet. „A ru- 
házati termékek márkátlanításáról és felhasználásáról” 
szóló megállapodás ünnepélyes aláírására a Fővárosi Bv. 
Intézet III. objektumában került sor. A dokumentumot 
dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
írta alá. A megállapodásban rögzítettek szerint az áta-
dott termékekről a hamis márkajelzéseket a Fővárosi Bv. 
Intézetben fogvatartotti munkáltatás keretében távolít-
ják el, majd a márkátlanított ruhákat a börtönökön belül 
használják fel.

Február 22.
A Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében az ELTE Tár-
sadalomtudományi Kara és a Magyar Kriminológiai Tár-
saság Börtönügyi Szekciójának szervezésében mutatták 
be a „Szülőgyilkosságok Magyarországon az ezredfor-
dulón” című tanulmánykötetet. A könyvben szereplő 
anonim visszaemlékezések a Csillag börtön elítéltjeitől 
származnak, a visszaemlékezéseket elemző tanulmá- 
nyokat az ELTE Oresztész Műhelyének tagjai írták. 

Február 23.
A Vasas SC sporttelepén rendezték meg az I. Sziréna 
Kupa kispályás labdarúgó bajnokságot, amelyen a rend- 
és közrendvédelmi, illetve a katasztrófavédelmi szervek 
csapatai vettek részt. A bajnokságon a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága csapata a csoportjában 
harmadik lett. A tornát az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság csapata nyerte.

Február 24.
Negyedik alkalommal rendezték meg Kecskeméten a 
Velünk Magadért labdarúgó kupát a Velünk Magadért 
Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 
szervezésében. A tornán szinte valamennyi rendvédel-
mi szerv, így a büntetés-végrehajtás is, több csapattal 
vett részt, illetve az ügyészség is képviseltette magát. A 
kupát a Fővárosi Bv. Intézet csapata nyerte el.



70·&·71Büntetés -végrehajtási Szervezet    Évkönyv    2013 Krónika

Március 1.
A büntetés-végrehajtási szervezet 2012. évi 
tevékenységét értékelő és a 2013. év fő feladatait 
meghatározó értekezletet a Belügyminisztérium 
Márványaulájában tartották meg. Az értekezleten részt 
vett Kulcsár József országgyűlési képviselő, Benkő 
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Bánáti 
János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke; jelen voltak a 
Belügyminisztérium vezető munkatársai, a társszervek, 
valamint a büntetés-végrehajtás vezetői. Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok beszámolóját 
követően dr. Kontrát Károly tar-
tott értékelést. A Belügyminisz-
térium parlamenti államtitkára 
szerint a büntetés-végrehajtás 
2012-ben sikeres, eredményes 
évet zárt; kifejezte elismerését 
a büntetés-végrehajtás dol-
gozóinak, és meghatározta a 
2013. év legfontosabb feladatait. 
Csóti András válaszbeszédében 
megköszönte a szervezet tagjai 
nevében a Belügyminisztérium 
vezetőinek kiemelt figyelmét, 
valamint kijelentette, hogy a 
büntetés-végrehajtási szervezet 
képes és kész a meghatározott 
feladatok végrehajtására. 

Március 6. 
Az Országház Gobelin termében került sor az ener-
giahatékonysági kiválósági pályázat díjátadójára. A 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet az Energia-

hatékony Vállalat díjat nyerte el, amelyet Szili Katalin, 
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapító és 
tiszteletbeli elnöke, valamint Fürjes Balázs, a Virtuá-
lis Erőmű Program Nonprofit Kft. igazgatója adott át 
Szeidl Tamás bv. alezredesnek, az intézet mb. parancs-
nokának.

Március 9.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 2011 őszétől 
működik a Feldmár Intézet Mesekör programja. 
Segítségükkel már a harmadik színdarabot állították 
össze és mutatták be az elítéltek – ezúttal „civil” 
közönség előtt, a budapesti Akváriumban.

Március 14.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából központi 
ünnepséget tartottak a Belügyminisztériumban és a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán.  Áder 
János köztársasági elnök, a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett több mint négy 
évtizedes kiemelkedő gyógyító munkája és vezetői 
tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje katonai tagozatát adományozta dr. 
Barna Ildikó bv. orvos ezredesnek, a Bv. Központi Kórház 
osztályvezető főorvosának. Beosztásában huzamos időn 
át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a Magyar 

Arany Érdemkereszt katonai 
tagozatát adományozta Nemszilaj 
Sándor bv. ezredesnek, az Ipoly 
Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatójának.

Március 20.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja 
szervezésében – az UTE Megyeri 
úti Sportcsarnokában – rendezték 
meg a Belügyminisztérium 2013. 
évi országos dzsúdóbajnokságát, 
amelyen a büntetés-végre-
hajtási szervezet részéről 11, a 
társszervek részéről 28 csapat, 
összesen 248 versenyző indult. A 
büntetés-végrehajtás versenyzői 
számos szép eredményt értek el. A 
férfi +100 kg-os kategóriát Barna 
Zoltán (Kalocsai Fegyház és Börtön) 
nyerte meg.

Március 22.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön harmadik alka-
lommal rendezte meg az 1944. évi antifasiszta felkelés 
emlékünnepségét. A rendezvény során a vendégek el-
helyezték koszorúikat a Hősök téri emlékkertben, majd 
a megemlékezést a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
dísztermében tartották. Az ünnepségen részt vettek 
– többek között – a Cseh Köztársaság, a Horvát Köztár-
saság és Szerbia nagykövetségeinek képviselői.

Március 28.

Húsvét ünnepe alkalmából több bv. intézetben tartot-
tak szentmisét. A Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai 
objektumában megtartott húsvéti szentmisét Szemerei 
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 
püspöke celebrálta. 
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Április 6.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézet szervezésében Nyír-
egyházán rendezték meg a Tavaszváró Kupa kispályás 
labdarúgó tornát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve a 
Hajdú-Bihar megyei rendvédelmi szervek részvételével 
lezajlott  sportrendezvényt a Nyíregyházi Városi 
Rendőrkapitányság csapata nyerte meg.

Április 7–11.
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
Szlovákiában és Csehországban tett látogatást Eu-
gen Balko bv. ezredes, illetve Petr Dohnal bv. ezredes, 
országos parancsnokok meghívására. A Pozsonyban 
lezajlott találkozón a szlovák és a magyar bv. szervezet 
vezetői áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, 
egyeztettek a szervezetek közötti európai uniós együtt-
működésről. A Visegrádi Négyek országcsoport együtt-
működésének keretében a tárgyalások Prágában foly-
tatódtak, ahol a cseh, a szlovák, a magyar és a lengyel 
büntetés-végrehajtás vezetői vitatták meg a korábbi, 
négy ország közötti együttműködés megújításának, a 
közös problémákra történő uniós szintű válaszok kidol-
gozásának lehetőségeit. 

Április 9.
Ünnepélyes keretek között írt alá együttműködési 
megállapodást a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz- 
gatóság igazgatója, Varga Ferenc tű. ezredes és a 
Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka, Cséri Zoltán bv. 
ezredes az intézet III. objektumában.  A megállapodás a 
tűzesetek és a káresemények felszámolásában történő 
együttműködés alapjait, illetve a közös munka kereteit 
rögzíti, továbbá szorgalmazza a felek közötti szakmai 
együttműködést is.

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet székesfe-
hérvári objektumának szervezésében kiképzési napot 
rendeztek a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József 
Híradó és Vezetéstámogató Ezred tornatermében. 
A rendezvényen a Pálhalmai Országos Bv.  Intézet, a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet, a Fővárosi Bv. In-
tézet, valamint a Veszprém Megyei Bv. Intézet műveleti 
csoportja, illetve a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Alba Bevetési Alosztálya vett részt.

Április 11.
Immár másodszor adott otthont az „Egyházi ima-
találkozó az európai romákért” elnevezésű rendez-
vénynek a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
baracskai objektuma. A meghívott vendégek között 
jelen volt Hölvényi György, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Solymosi 
Imre, az Országos Roma Önkormányzat Keresztény 
Romamissziójának igazgatója. Igét hirdetett Steinbach 
József református püspök, a Magyarországi Egyházak 
Tanácsának elnöke. 

Április 20.
A Budapesti Fegyház és Börtön és a Budapest X. kerületi 
önkormányzat közötti megállapodás értelmében a 
„FÖLD NAPJA-2013” elnevezésű program keretében az 
intézet fogvatartottjai – biztonsági felügyelet mellett – 
kerület-takarítási, hulladékgyűjtési munkát végeztek a 
börtönhöz közel eső erdős területen. Az akció kereté-
ben a fogvatartottak 25 köbméter szemetet szedtek 
össze.  

Április 23.

Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzőközpont meg-
bízásából a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz- 
gatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Sporte-
gyesület szervezésében Hollókőn rendezték meg a 
Belügyminisztérium 2013. évi terepfutó bajnokságát. A 
versenyen a büntetés-végrehajtási szervezet részéről 
4 bv. intézet 19 versenyzője vett részt, az Állampusztai 
Országos Bv. Intézet női csapata kategóriájában a III. 
helyezést érte el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, mint 
2009. óta minden évben, 2013-ban is megszervezte 
a személyi állomány sokrétű egészségügyi szűrését. A 
szűrés napján a területi vérellátó állomás kitelepült az 
intézetbe, így az állomány több tagja vért is adott. Az 
egészségügyi napon, szintén a több éves hagyományt 
követve, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság munkatársai is részt vettek.

Április 23–24.
Bajor igazságügyi delegáció látogatott a Bács-Kis-
kun Megyei Bv. Intézetbe, illetve a Szegedi Fegyház 
és Börtönbe a Bajor–Magyar Büntetés-végrehajtási 
Szeminárium keretében. A vendégek megismerked-
tek az intézetek működésével, és megtekintették a 
Nagyfa-Alföld Kft. fogvatartotti munkaterületeit. Ezt 
követően a szegedi szemináriumon a reintegrációról, 
a fogvatartotti programok szervezéséről, valamint a 
hosszú tartamú szabadságvesztés témáiról cseréltek 
eszmét a résztvevők.
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Május 3. 
A Belügyminisztérium anyák napi ünnepségén dr. Felkai 
László közigazgatási államtitkár elismeréseket adott át a 
négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák számára. 

A büntetés-végrehajtási szervezettől tíz édesanya ré- 
szesült elismerésben.

Május 6–9.
Tízedik alkalommal Bécsben ült össze a Közép-európai 
Büntetés-végrehajtási Parancsnokok Kerekasztala 
(MECR). Magyarországot Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok és Radvánszki András bv. 
százados, a BVOP Koordinációs Főosztályának vezetője 
képviselte. Az országos vezetők a jelen és a közeljövő 
kihívásairól: a túlzsúfoltságról, a költségvetési helyzetről 
és a személyi állomány képzéséről tárgyaltak. 

Május 8–9.

„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és mun-
kaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás 
modellje” című TÁMOP kiemelt projekt végrehajtása 

kapcsán közös felkészítő tréninget és 
stábértekezletet szerveztek a projektfe-
lelősök számára a Belügyminisztérium-
ban, valamint a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán.

Május 9.
„A rács két oldalán – tömlöcöktől a 
börtönök világáig” címmel kiállítás 
nyílt a kunszentmártoni Helytörténeti 
Múzeumban a Tiszalöki Országos Bv. 
Intézet támogatásával. A tárlat, amely 
Papp János bv. főhadnagy magángyűj-
teményére, valamint a sátoraljaújhelyi 
Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeu-
mi Kiállítóhelye anyagára épült, a régi 
börtönéletet, illetve a büntetés-végre-
hajtás jelenét kívánta szemléltetni. A 

kiállításon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
bemutatta a jelenleg rendszerben lévő kényszerítő 
eszközöket és egyik szállító járművét. A tárlaton helyet 
kapott egy megközelítőleg 40 ország büntetés-végre-
hajtási karjelvényeiből álló gyűjtemény is.

Május 11.

A Budapesti Rendészeti Sportegyesület és az ORFK 
Rendészeti Szervek Kiképző Központja szervezésében 
„BRSE 5.11” elnevezéssel hagyományteremtő sport- 
rendezvényt tartottak a rendvédelmi szervek csapatai 
számára. A büntetés-végrehajtási szervezet húszfős 
csapata, Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok vezetésével, valamennyi meghirdetett 
versenyszámban (lövészet, kispályás labdarúgás, páros 
tenisz, úszás, főzőverseny, kötélhúzás) indult, és a 15 
csapat közül a 4. helyet érte el.

Május 13.
Az 1945 és 1956 közötti magyar Politikai Elítéltek 
Közössége szentmisével egybekötött koszorúzási 
ünnepséget tartott a Kalocsai Fegyház és Börtönben. 
A rendezvényen, amelyen fellépett az intézet kórusa, 
ünnepi beszédet mondott Schmehl János bv. dan-
dártábornok, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese, valamint Simon Zoltán, Kalocsa 
alpolgármestere. 

Május 16.
Az ORFK Rendészeti 
Szervek Kiképző Köz-
pontja megbízásából 
a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
szervezésében a deb- 
receni Gyulai István 
Atlétikai Stadionban 
rendezték meg a 
Belügyminisztérium 
2013. évi országos atlé-
tikai bajnokságát, ame-
lyen a büntetés-végre-
hajtási szervezetet 
11 fő képviselte. A 
büntetés-végrehajtás 
országos parancs-
nokának különdíját a 
Hajdú-Bihar Megyei Bv. 
Intézet kapta meg.

Május 21–24.
A bajorországi Kaisheimi Bv. Intézet delegációja Isabel 
Gatterer-Loh igazgatóhelyettes vezetésével szakmai 
célú intézetlátogatáson vett részt a Baranya Megyei 
Bv. Intézetben. A delegáció tagjai magyarországi útjuk 
során a Veszprém Megyei Bv. Intézetet is felkeresték. 
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Május 24.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a börtön át-
költözésének 10. évfordulója alkalmából megem-
lékezést tartottak, amelyen megnyitották a fogvatartot-
tak alkotásokból összeállított kiállítást.

Az észak-keleti régió bv. intézeteinek sporttalálkozóját 
ebben az évben a Heves Megyei Bv. Intézet rendezte 
meg. A hagyományosan labdarúgásban, asztalitenisz-
ben, lövészetben és sakkban folyó versengés 2013-
ban a rendészeti hétpróbával bővült, amely a fizikai 
állapotfelmérés elemeit tartalmazta. A hétfős csapa-
toknak az intézetparancsnokok is tagjai voltak. Eger 
város a „Börtön a Városért” program elismeréseként 
díjmentesen bocsátotta rendelkezésre sportlétesít-
ményeit a verseny számára, amelynek győztese a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet csapata lett.

Május 28.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában szolgálati-
kutya-bemutatót tartottak, amelyet megtekintettek a 
társ rendvédelmi szervek (TEK, ORFK, BRFK, Készenléti 
Rendőrség, NAV), a BVOP Biztonsági Főosztály, valamint 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai. A ren-
dezvény során a Fővárosi Bv. Intézet tulajdonában lévő 
szolgálati kutya mobiltelefon-kereső tevékenységét is 
bemutatták.

Május 28–29.
A Szegedi Fegyház és Börtönben, illetve Domaszéken, 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye képzési és szabadidős 

házában tartották meg a katolikus börtönlelkészek 
továbbképzését, amelynek első napján misét celebrált 
dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök.

Május 30.
A Magyar Kriminológiai Társaság Büntetés-végrehajtási 
Szekciója „Agresszió a börtönben” címmel tartott tudo-
mányos ülést az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A 
tanácskozás levezető elnöke dr. Gönczöl Katalin egye-
temi tanár, a Magyar Kriminológiai Társaság elnöke volt. 
Fiáth Titanilla, a Budapesti Fegyház és Börtön pszicholó-
gusa a fogvatartottak közötti erőszak fajtáit vázolta fel, 
illetve az agresszió csillapításának módjairól beszélt. 
Lehoczki Ágnes, az IMEI pszichológusa a börtönök-
ben elkövetett gyilkosságok sajátosságait elemezte. 
Magi Anna, az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársa 
az agresszió kezelésének lehetőségeit tekintette át 
előadásában. Dr. Fliegauf Gergely bv. alezredes, a NKE 
Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének főiskolai do-
cense a büntetés-végrehajtás tiszthelyettesi állománya 
körében végzett felmérésének eredményeit ismertette.

Május 31.
2013-ban is megemlékeztek a büntetés-végrehajtásban 
dolgozó pedagógusokról. A Bv. Szervezet Oktatási Köz-
pontjában Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok elismeréseket adott át a kiemelkedő szak-
mai teljesítményt nyújtó kollégáknak.

Június 1.
Családi egészségnapot tartottak a váci és a kalocsai bv. 
intézetben több száz fő részvételével. Vácott külön-
böző sportprogramokkal, egészségmegőrző szűrések-
kel és játékokkal várták a résztvevőket; a programok 
megszervezésekor – a gyermekek mellett – a nyugdíjas 
kollégákra is külön figyelmet fordítottak. Kalocsán 
a Magyar Vöröskereszt segítségével vért adhattak a 
dolgozók, illetve különböző szűrővizsgálatokon ve-
hettek részt, továbbá szakemberekkel is konzultálhattak 
problémáikról. 

Június 4.
A Baranya Megyei Bv. Intézetben került sor az 
„Élethosszig tartó tanulási program – Grundtvig – 
Tanulási kapcsolatok” európai uniós pályázat intézeti 
projekttalálkozójára, amelyen büntetés-végrehajtási és 
civil szakemberek vettek részt öt ország képviseletében.

Június 6. 
A Budapesti Fegyház és Börtönben tartották a III. 
Országos Fogvatartotti Imanapot, amelyen 11 börtön 
143 fogvatartottja vett részt a börtönlelkészek kíséreté-
ben. A rendezvény fővédnöke dr. Szabó István, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt, 
aki igehirdetése során az imádkozás jelentőségét 

emelte ki.

Június 9.
A korábbi évekhez hasonlóan a Kalocsai Fegyház és 
Börtön fogvatartotti kórusa énekelt Kalocsa és környéke 
legnagyobb vallási rendezvényén, a Jézus Szíve búcsún. 
Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
érseke prédikációjában Jézus keresztáldozata mellett 
az árvízzel sújtott emberek megsegítésére is felhívta a 
figyelmet.

Június 12.
A Budapesti Fegyház és Börtönben tartották meg a 
Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete országos 
találkozóját. A rendezvény során megállapodást írtak 
alá a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság közötti együttműködésről.

Június 13.
A "TEtt-program" újabb szakaszának nyitókonferenciá-
ját rendezték meg a Belügymisztérium Márványaulá-
jában. A Belügyminisztérium a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságával, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatallal, továbbá a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatallal közösen kezdte meg a fogvatartottak egyéni, 
társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedését célzó 
program megvalósítását. Berta Krisztina európai uniós 
és nem-zetközi helyettes államtitkár elmondta, hogy a 
korábban három régió tizenegy intézetében indult  
mintaprogram országos kiterjesztésére a Belügyminisz-
térium 2,65 milliárd forintot nyert el konzorciumi 
partnereivel. Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün-
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tetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka kiemelte: 
a fogvatartottak integrációjának egyértelmű üzenete, 
hogy az érintettek ne kövessenek el újabb bűncselek-
ményeket. Mint elmondta: az országos programba 5 
500 fogvatartottat vonnak be, ami a jelenleg börtönök-
ben lévők csaknem harmadát jelenti. 

Június 13–14.
A lengyelországi Lupkówi Bv. Intézet lőterén rendezték 
meg a fegyveres erők VII. Kárpátok Eurorégió Lövész-
versenyét, amelyre a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézet, valamint a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Bv. Intézet közös lövészcsapatai is 
beneveztek. A megmérettetésen lengyel, ukrán, szlovák, 
magyar bv. intézetek, valamint a lengyel rendőrség, 
határőrség, katonaság csapatai vettek részt. A 
versenyzők pisztoly, géppisztoly és gránátdobás ver- 
senyszámokban mérték össze tudásukat. A magyar női 
csapat IV. helyezést ért el, míg a férfi csapat különdíjat 
kapott. 

Június 22.
A sátoraljaújhelyi Magyar Büntetés-végrehajtás Múze-
umi Kiállítóhelye 6. alkalommal csatlakozott a Múze-
umok Éjszakája országos programsorozathoz, a Balas-
sagyarmati Fegyház és Börtön pedig harmadszor vett 
részt a rendezvényen. Sátoraljaújhelyen a közel 400 
látogató rendhagyó tárlatvezetéssel tekintette meg a 
börtönmúzeum állandó kiállítását, megismerkedhetett 
a nyitott vártömlöccel, korhű kalodával és deressel, 

rabkocsmában kóstolhatta meg a betyárkor ízeit. A 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a Nógrád 
Megyei Levéltár a 2013-as rendezvénysorozathoz kap- 
csolódva kiállítást szervezett. A börtön körletépületének 
három helyszínén berendezett tárlatot mintegy 350 
látogató kereste fel, illetve az intézetben működő 
mesekör „Igazmondó Laci” című előadását 120-an 
tekintették meg. 

Június 27. 
Az ERSTE Alapítvány 2013-as Társadalmi 
Integrációs Díjának nyerteseit hirdették 
ki a bécsi díjátadó ünnepségen. A 13 
részt vevő ország 35 olyan szervezete 
kapott díjat, amely elkötelezetten küzd 
a hátrányos helyzetűek integrációjáért 
Kelet-Közép-Európában. A nyertes 
projektek közül nyolc magyart is jutal-
maztak. Köztük volt a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben működő „Mesekör 
a börtönben” című és a Heves Megyei 
Bv. Intézetben zajló „Mese a sebekre” 
projektje.

Június 29.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara tisztavatá-

si ünnepséget tartott a Budai Várban. A 135 végzett 
hallgató a Szent Korona másolata és a történelmi 
zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor 
belügyminiszter, illetve a tábornoki kar jelenlétében 
tette le a tiszti esküt. A Kar diplomaosztóját előző nap, 
június 28-án tartották meg. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti igazgatási 
szak bv. szakirányának eredményes elvégzésére tekin-
tettel, július 1-jei hatállyal, Magyarország belügyminisz-
tere első tiszti, hadnagyi rendfokozatba 8 főt nevezett 
ki. 

Július 1.
A Semmelweis-nap alkalmából Magyarország 
belügyminisztere, illetve a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási 
szervezet több egészségügyi dolgozójának szakmai 
munkáját ismerte el.  A miniszteri és az országos 
parancsnoki elismeréseket Schmehl János bv. dan-
dártábornok, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese adta át a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán megrendezett központi 
ünnepségen. 

Július 1–5.
A romániai Nagyenyedi Bv. Intézet delegációja szakmai 
tapasztalatcsere céljából látogatást tett a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézetben, a Tolna Megyei Bv. Intézetben, 
valamint a Somogy Megyei Bv. Intézetben.

Július 3–6.
Hatodik alkalommal vett részt a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön bűnmegelőzési bemutatóval a soproni VOLT 
Fesztiválon. A látogatók megtekinthették az intézet be-
mutató zárkáját és a zárka mellett felállított bv.-s sátrat, 
ahol kiállították a fogvatartottak által készített tiltott 
tárgyakat, illetve képzőművészeti alkotásokat. A bv. in-
tézet a fesztivál külső helyszíneként is szerepelt. Azokat 
a látogatókat, akik már betöltötték a 18. életévüket 
és kedvet éreztek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
megtekintéséhez, rabomobillal Sopronkőhidára szállí-
tották, ahol egy bűnmegelőzési látogatás keretében 
megismerhették az intézetet. 

Július 4.

A Szombathelyi Országos Bv. Intézet, a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság közös tűzvédelmi gyakorlatot 
hajtott végre a Szombathelyi Országos Bv. Intézet 
területén. Tikász Sándor bv. ezredes, intézetparancsnok 
nyitotta meg a X. Dankó Pista Fesztivált a Szegedi Fegy-
ház és Börtön sportudvarán. A kulturális program- 
sorozat megnyitóján az intézet, valamint a Kalocsai 
Fegyház és Börtön zenekara adott koncertet. 

Július 5.
Kincséné Bak Erika bv. főtörzszászlós, a tököli Fia-
talkorúak Bv. Intézetének mb. egészségügyi osztály-
vezetője nyerte el az egyéni alapellátás kategóriájában 
„Az év egészségügyi szakdolgozója 2013 Astellas-díjat”, 
amelyet az Astellas Pharma Magyarország, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, illetve az 
egészségügyi szakdolgozók képzésében érintett négy 
legnagyobb egyetem írt ki. Az elismerést a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Karán rendezett ünnepsé-
gen dr. Major László, az Astellas Pharma Magyarország 
ügyvezetője adta át. 

Július 10–11.
A Magyar Honvédség pápai bázisrepülőterén rendezték 
meg a III. Katonai Túlélőfutó Bajnokságot, amelyen 
a büntetés-végrehajtás 11 csapattal vett részt. A 
versenyzők extrém fizikai és pszichikai terhelés alatt 
tehették próbára állóképességüket, illetve koordinációs 
és feladatmegoldó készségüket. A 144 indulóból 109 fő 
tette meg szintidőn belül a 12 km hosszú, 33 akadállyal 
nehezített távot; az abszolút győztes Alexandre Nowa-
kowski, a belga csapat versenyzője lett. A hölgyeknél 
a büntetés-végrehajtás versenyzői második, illetve 
harmadik helyezést értek el kategóriájukban.
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Július 12.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának színházter-
mében az árvízi védekezésben és helyreállításban 
kiemelkedő helytállást tanúsított személyi állomány 
tiszteletére ünnepi állományértekezletet tartottak, 
amelyen elismerő okleveleket adott át Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka. Az árvízi védekezésben és az azt követő 
helyreállítási munkálatokban részt vevő 29 bv. szervet 
mintegy száz kolléga képviselte.

Július 13.
Az International Police Association (IPA) Magyar Szek- 
ciójának Zala Megyei Egyesülete által szervezett II. 
nemzetközi vízi versenyen – amelyet a zalaegerszegi 
Gébárti tavon rendeztek meg, és amelyen 11 csapat vett 
részt – első helyezést ért el a Zala Megyei Bv. Intézet 
csapata. A versenyzők különféle vízi versenyszámokban 
mérték össze tudásukat.

Július 15–19.
A Zala Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai felújították 
a hahóti zsidó temetőt. A bv. intézet a Zalaegerszegi 
Zsidó Hitközösséggel együttműködve több Zala megyei 
település izraelita temetőjét is megtisztította már a 
gaztól és hulladékoktól – így a karmacsi, lenti és türjei 
temető is megszépült.

Július 18.
A Magyar Evangéliumi Börtönmisszió ún. szenvedély-
mentes imanapot tartott a Tiszalöki Országos Bv. In-
tézetben a fogvatartottak és a személyi állomány tagjai 
számára. A rendezvényen részt vettek – többek között 
– a Kárpátaljai Református Egyház által működtetett 
Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió mun- 
katársai Pocsai Sándor lelkész vezetésével az ukrajnai 

Csongorról, valamint Lippai Csaba, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bv. Intézet és Szűcs M. Klára, a 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet börtönlelkésze. 

Július 19.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. ünnepélyes keretek között 
kapta meg a "Törzskönyvezett Holstein-fríz állomány, 
minősített tenyészállat előállító üzem" védjegyet a 
Kft. hangosi tehenészeti telepén megtartott rendez-
vényen; a gazdasági társaság tehenének, Süsünek 
pedig Aranytörzskönyvet adtak át. Süsü, a Kft. hangosi 
tehenészetének büszkesége, 11. születésnapján kapta 
meg az Aranytörzskönyvet, így hazánk első ”excellent” 
minősítésű tehene lett, amely 100 ezer kg tejet termelt. 

A Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Köz-
pontja szervezésében tartott Police Coffee elnevezésű 
rendezvényen Pesti Ferenc bv. őrnagy, a Fiatalkorúak 
Bv. Intézetének mb. igazgatója válaszolt a kérdésekre. 
A TÁMOP által támogatott, bűnmegelőzési célú ren-
dezvényre egy bevásárlóközpontban került sor, ahol az 
érdeklődők egy kávé elfogyasztása mellett tehették fel 
a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kérdéseiket a jelenlévő 
szakembereknek.

Július 26.
A Szegedi Fegyház és Börtönben az Alföldi Bútorgyár 
területén 1988. július 28-án történt tűzeset miatt el-
hunyt két kollegára emlékeztek. Kovács Hegedűs Gábor 
bv. őrnagy, valamint Szalai Árpád bv. alhadnagy a tűz 
oltása során életét vesztette. A koszorúzásra az in-
tézetben került sor a hősi halottak emléktáblájánál, ezt 
követően a megemlékezés a Belvárosi temetőben foly-
tatódott. Az eseményen a Szegedi Fegyház és Börtön, a 
Nagyfa-Alföld Kft. vezetői állományának tagjai, valamint 
a hősi halottak hozzátartozói vettek részt.

Augusztus 15. 
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben rendez-
ték meg a TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-0001 számú, az 
„Alkalmazkodó képesség fejlesztése a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben, valamint a Heves megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett fogvatartottak 
körében” című pályázati projekt szakmai konferenciá-
ját. A rendezvényen a programot végrehajtó személyi 
állomány tagjai, a részt vevő civil szervezetek és a BVOP 
képviselői vettek részt.

Augusztus 23.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet lőterén tartották 
meg az International Police Association Kalocsai 
Szervezete rendezésében a XVII. nemzetközi lövész-
versenyt. A versenyen 6 ország 13 csapattal, 100 
fővel képviseltette magát. A résztvevők között volt az 
Állampusztai Országos Bv. Intézet csapata is. Az első 
helyezést Szlovákia csapata nyerte el.

 

Augusztus 24.
Az 1945–1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek 
Közösségének tagjai, Gruber Rudolfné elnökségi tag 
vezetésével megkoszorúzták a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön falán lévő, a politikai elítéltek által elhelyezett 
emléktáblát. Az ünnepséget követően a börtönkápol-
nában igeliturgiát celebrált Hajdú Miklós börtönlelkész. 
(a börtönkápolnában igeliturgiára került sor, amelyet 
Hajdú Miklós börtönlelkész celebrált). Az 1945–1956 
közötti magyar Politikai Elítéltek Közössége „Politikai 
Elítéltek Közösségéért” érdemkeresztet adományozott 
Rózsahegyi Tamás bv. alezredesnek, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön parancsnokának.

Augusztus 24–25.
Szegeden első alka-
lommal rendezték meg 
augusztus 24-én a sze-
gedi vízi szabadidősport 
fesztivált a Felső 
Tisza-parti vízitelepen. 
A sárkányhajó-verse- 
nyen, amelyen felnőttek 
és gyerekek és egyaránt 
nevezhettek, 12 csapat 
mérte össze tudását. 
A sportnapon, amely 
elsősorban a kikap- 
csolódást szolgálta,  
a Szegedi Fegyház 
és Börtön népes 
küldöttséggel képvi-
seltette magát. 

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a 
Dunai Sárkányhajózási Vállalat Kft. meghívásos, ama-
tőr sárkányhajóversenyt rendezett a Nógrád megyei 
Bánkon augusztus 25-én. A Bánki-tavon megtartott 
vetélkedőn a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, az 
Ipoly Cipőgyár Kft., a BVOP, a Váci Fegyház és Börtön, 
valamint a Márianosztrai Fegyház és Börtön egy-egy 
csapata vett részt.

Augusztus 30.
Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter 
javaslatára Cséri Zoltán bv. ezredest, a Fővárosi Bv. 
Intézet parancsnokát szeptember 8-ai hatállyal bün-
tetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki a 
Sándor-palota Tükörtermében. 
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Szeptember 3.
A Székesfehérvár megyei jogú város által meghirdetett 
Szent István év keretén belül ünnepi megemlékezést 
tartottak a Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet 
székesfehérvári objektumában. Az ünnepi eseményen 
a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola tanulói, 
Zemlényi Eszter operaénekes, valamint az objektum 
fogvatartotti színjátszóköre adott műsort. A megem-
lékezést követően Szakáll Antal festőművész alkotá-
saiból és a fogvatartottak által készített pályamunkák-
ból összeállított kiállítást tekinthették meg a meghívott 
vendégek, köztük dr. Cser-Palkovics András polgármes- 
ter, országgyűlési képviselő és a társszervek vezetői.

Szeptember 5.
Püspökszilágyon a Magyar Honvédség vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezte meg a 
XIX. Nemzetközi Járőrbajnokságot. A büntetés-végrehaj- 
tási szervezetet egy női és egy férfi csapat képviselte.  A 
férfi csapat a 4. helyezést érte el, a női csapat 3. helye- 
zett lett, valamint megkapta az országos rendőr-főka-
pitány különdíját is. A büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának különdíját dr. Zakhar Tibor bv. ezredes, 
a Bv. Szervezet Oktatási Központja igazgatójának adta 
át a katasztrófavédelem csapata részére.

A balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonban 
rendezett nyárbúcsúztató ünnepségen átadták azt a 
kerámiafalat, amelynek elkészítésében a Balassagyar-
mati Fegyház és Börtön fogvatartottjai is részt vettek. 
Az ünnepségen az intézet Szent Dávid zenekara is 
fellépett.

Szeptember 8.
A 28. Nike Budapest Nemzetközi Félmaratonon a 
Fővárosi Bv. Intézet is képviseltette magát egy nem 
mindennapi kezdeményezés keretében. Iváncsics Zsolt 
amatőr maratoni futó a fogvatartottak társadalmi rein-
tegrációjának fontosságára kívánta felhívni a figyelmet, 
ezért egy speciális felsőt viselt, melynek az egyik fele 
fehér pamutpóló, míg a másik fele hagyományos fog-
vatartotti formaruha volt. A kezdeményezés mellé állt 
az intézeten kívül a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Igazságügyi Szolgálatának Pártfogó Felügyelői Osztálya 
is egy háromfős csapattal, míg az intézet nyolc futóval 
nevezett a versenyre.

Szeptember 9.
A Szombathelyi Országos Bv. Intézetben Szent Ador-
ján-napi megemlékezést tartottak szeptember 
9-én. A rendezvény keretében Szombathely megyei 
jogú város önkormányzata csapatzászlót adományozott 
a Szombathelyi Országos Bv. Intézetnek, működésének 
ötéves jubileuma alkalmából.

Szeptember 14.
A Terrorelhárítási Központ második alkalommal ren-
dezte meg a Budo és Küzdősport Gálát a SYMA rendez-
vénycsarnokban. A büntetés-végrehajtási szervezetet 
a Fővárosi BV. Intézet, a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, 

a Fiatalkorúak Bv. Intézete és a Budapesti Fegyház és 
Börtön munkatársai képviselték – szép eredményeket 
elérve. 

„TeSzedd!” címmel országos szemétgyűjtést szervezett 
a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az akcióhoz csatlakoz-
tak a Szegedi Fegyház és Börtön dolgozói és elítéltjei, a 
Fővárosi Bv. Intézet fogvatartottjai, valamint a Kalocsai 
Fegyház és Börtön elítéltjei is.

Szeptember 19.
Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja ren-
dezte meg a BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságot a Központ Vágóhíd utcai sporttelepén. A 
bajnokságon a Bv. Szervezet Oktatási Központja tanulói 
állományából szervezett csapat a 7. helyen végzett.

Szeptember 21.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a Ren-
dezett Jövőért Egyesület szervezésében rendezték meg 
Szolnokon a IV. Triatlon versenyt az intézet személyi 
állománya, a társszervek és azok hozzátartozóik részére. 
 

Szeptember 24–26.
A Váci Fegyház és Börtönben a csehországi Hermanicei 
Bv. Intézet delegációja sport- és kulturális programok-
kal egybekötött szakmai célú látogatáson vett részt a 
két intézet között fennálló együttműködési szerződés 
keretében.

Szeptember 26–29.
A Külügyminisztérium szervezésében első ízben lá-
togatott hazánkba az ENSZ Emberi Jogi Főigazgatósága 
Jogellenes Fogvatartással foglalkozó Munkacsoportja, 
hogy a szabadságtól való megfosztás magyarországi 
jogszabályi, bírói, adminisztratív és végrehajtási aspek-
tusait vizsgálja. A szakértők a kormányzati szereplők, 
parlamenti bizottsági tagok mellett az igazságszol-
gáltatás és a civil szféra képviselőivel is találkoztak. A 
küldöttség tagjai látogatást tettek a Büntetés-végre- 
hajtás Országos Parancsnokságán, ahol Csóti András bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok fogadta és tájékoz-
tatta őket, a későbbiekben pedig felkeresték a Hajdú-Bi-
har Megyei Bv. Intézetet, a Békés Megyei Bv. Intézetet, 
a Szegedi Fegyház és Börtönt, a tököli Fiatalkorúak Bv. 
Intézetét, valamint az IMEI-t is.

Szeptember 28.
A Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgála-
ta által megrendezett első igazságügyi kupát a Zala 
Megyei Bv. Intézet csapata nyerte el. A sportversenyen 
négy igazságügyi szerv – a Zala Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálata, a Zala Megyei Főügyészség, a 
Zala Megyei Törvényszék és a Zala Megyei Bv. Intézet 
– vett részt. A csapatok asztaliteniszben, teremfociban, 
kosárlabdában és kislabda-hajításban mérték össze 
tudásukat. 

Szeptember 30.
A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet falán elhelyezett 
emléktáblánál dr. Szobolya Zoltán ügyvéd, 1956-os 
forradalmár kivégzésének 55. évfordulója alkalmából 
a mártír hozzátartozói és további meghívott vendégek 
részvételével megemlékezést és koszorúzást tartottak.
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Október. 1.
Az Ábránd Textil Termelő és Kereskedelmi Kft. és a 
Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft. 
összeolvadásával megalakult az Adorján-Tex Konfekciói-
pari és Kereskedelmi Kft. A kalocsai székhelyű gazdasági 
társaság négy fióktelepen látja el feladatait, tevékenysé-
gi köréhez a formaruházat, védőruhák, munkaruhák, 

egészségügyi ruházat, alsó- és felső 
ruházat készítése, ágynemű és 
egyéb háztartási textíliák konfek-
cionálása, valamint szőnyegszövés, 
népművészeti termékek előállítása, 
illetve más bérmunkák végzése is 
tartozik. Az összevonás következté-
ben még hatékonyabban, összhang-
ban működhet a büntetés-végre- 
hajtási szervezet textilágazata.

Október 2.
Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget tartott a 
büntetés-végrehajtási szervezet a Fővárosi Bv. Intézet 
III. objektumának színháztermében. A rendezvényen 
köszöntötték a kerek születésnapi évfordulójukat ün-
neplő nyugállományú kollégákat. Az ünnepségen részt 
vettek a büntetés-végrehajtás jelenlegi vezetői, vala-
mint a szervezet korábbi országos parancsnokai is. 

Október 7–10.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
meghívására hazánkban tartózkodott a cseh bün-
tetés-végrehajtási szervezet szakmai delegáció-
ja. A látogatás célja a két szervezet ellenőrzési 
tevékenységének összehasonlítása, elemzése volt. 
A küldöttség tagjai megismerkedtek a magyar bün-
tetés-végrehajtási szervezet működésével, megtekin-
tették a Budapesti Fegyház és Börtön, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 
objektumait. 

Október 7–11.
A Veszprém Megyei Bv. Intézet és a Bernaui Bv. Intézet 
együttműködési megállapodása alapján a bajor intézet 
delegációja látogatott Magyarországra. Ennek kereté-
ben a vendégek megtekintették a Veszprém Megyei 
Bv. Intézetet és látogatást tettek a Baranya Megyei Bv. 
Intézetben. Megtekintették továbbá Veszprémben a 
régi várbörtön épületét, valamint Veszprém és Budapest 
nevezetességeit.

Október 8–11.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet vendégeként 
hazánkban tartózkodó romániai delegáció, a Csíkszere-
dai Bv. Intézet munkatársai szakmai útjuk során az 
állampusztai intézeten kívül a Pálhalmai Országos Bv. 

Intézetet és a Szegedi Fegyház és Börtönt is felkeresték 
– bepillantást nyerve az intézetek működésébe és a 
fogvatartottak munkáltatásába.

Október 10.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjának csapata részt 
vett a Belügyminisztérium Tanintézeti Országos Járőr-
bajnokságán. A tízfős csapat az V. helyezést érte el, 
valamint megkapta a legsportszerűbb csapatnak járó 
különdíjat.

Október 14–16.
Hazánkban tartózkodott a lengyel büntetés-végrehajtá-
si szervezet intézetparancsnokokból és börtönorvosok-
ból álló szakmai delegációja.  A vendégeket Rózsahegyi 
Tamás bv. alezredes, intézetparancsnok, valamint dr. 
Torma Albert bv. o. ezredes, a BVOP Egészségügyi 
Főosztályának vezetője fogadta. A látogatás célja a 
két szervezet, illetve az egyes intézetek egészségügyi 
tevékenységének összehasonlítása, elemzése volt. A 
küldöttség tagjai megtekintették a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bv. Intézetet, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. Intézetet.

Október 16.
Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter ja-
vaslatára Tikász Sándor bv. ezredest, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön parancsnokát október 23-ai hatállyal 
büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki a 
Sándor-palota Tükörtermében.

Október 16–17.
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében megtartották 
a IV. „Zárt ajtók – nyitott lelkek” elnevezésű szakmai 
konferenciát. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karával közösen szervezett rendezvényen közel 250 – a 
büntetés-végrehajtásban, a gyermekvédelemben és a 
bűnmegelőzésben dolgozó – szakember vett részt. A 
színvonalas előadásokon túl a szekcióüléseken értékes 
ajánlások fogalmazódtak meg a közös munka foly-
tatásáról.

Október 17.
Átadták a P. Kiss Szaléz ferences rendi szerzetes em-
lékére kialakított emlékhelyet a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönben. A rendezvényen részt vett – többek 
között – Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, az Ország-
gyűlés KDNP frakciójának vezetőhelyettese, dr. Háncs 
Enikő, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kabinetvezetője, dr. Takács Péter, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Főügyészség vezetője és Kálmán Peregrin OMF, 
a Mátraverebély-szentkút Nemzeti Kegyhely vezetője. 
Az ünnepségen a büntetés-végrehajtási szervezetet 
Széles Gábor bv. ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek 
Főosztályának vezetője képviselte.

A Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. vezetői és dolgozói 

koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában 
elhelyezett emléktábláknál. A megemlékezésre az 1984. 
október 19-én az Alföldi Bútorgyárban hősi halált halt 
Frank Tibor bv. alhadnagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy 
és Tóth András bv. alhadnagy, valamint az 1964. ok-
tóber 3-án hősi halált halt Horváth Iván bv. alhadnagy 
tiszteletére került sor. A résztvevők ezt követően – az 
elhunytak hozzátartozóinak jelenlétében – megko-
szorúzták a hősi halottak sírjait a szegedi Belvárosi 
temetőben. 

Október 22.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és 
Családügyért felelős Államtitkársága 2013-ban is 
meghirdette a Családbarát Munkahely Pályázatot. Ez 
alkalommal közel 250 munkahely küldte be pályázatát, 
köztük a Fővárosi Bv. Intézet, amely a költségvetési 
szervek kategóriájában nyert. A Családbarát Munkahely 
címet és emlékplakettet Soltész Miklós szociális és 
családügyért felelős államtitkár adta át Cséri Zoltán bv. 
dandártábornoknak és Tóth Gábor bv. alezredesnek a 
Magyar Tudományos Akadémia Képes termében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben az 
1956-os forradalomban és szabadságharcban hősi 
halált halt Tomasovszki András és Szilágyi László 
emlékére az intézet falán elhelyezett márványtáblánál 
koszorút helyeztek el. A Kodály Zoltán Általános Iskola 
diákjai versmondással emlékeztek. A megemlékezésen 
részt vett Nyíregyháza Város Önkormányzata, valamint 
jelen voltak a hősi halált haltak hozzátartozói.

Október 29.
Közös gyakorlatot tartott a Fővárosi Bv. Intézet és a Ter-
rorelhárítási Központ a Venyige utcai börtönben, ahol 
túszejtéssel elkövetett terrorcselekményt szimuláltak, il-
letve modellezték annak felszámolását. A gyakorlat célja 
a rendkívüli esemény kezelésében részt vevő szervek 
munkájának összehangolása és az együttműködés 
hatékonyságának növelése volt. 

November 9.
Egészség- és sportnapot rendeztek a Balassagyarma-
ti Fegyház és Börtön, valamint az Ipoly Cipőgyár Kft. 
személyi állománya részére a helyi Városi Sportcsar-
nokban „A munkahelyi csoportok egészségmegőrző 
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tevékenységének támogatása” című büntetés-végre- 
hajtási pályázat keretében. A résztvevők játékos sport-
vetélkedőkön vehettek részt, illetve lehetőség nyílt a 
vérnyomás, a vércukor-és koleszterinszint mérésére is. 

November 11–14.
A Belügyminisztérium meghívására Németország 
Észak-Rajna-Vesztfália tartományából szakmai 
delegáció látogatott Magyarországra. A küldöttséget 
fogadta dr. Magyariné dr. Nagy Edit szabályozási és 
koordinációs helyettes államtitkár, valamint Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok. A látogatás 
célja a büntetés-végrehajtás jogszabályi háttérében és a 
gyakorlatban jelentkező különbségek összehasonlítása 
volt az EU-normák tükrében. A észak-rajna-vesztfáliai 
szakemberek háromnapos látogatásuk során megtekin-
tették a Fiatalkorúak Bv. Intézetét, a Duna-Papír Kft.-t, a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézetet, a Pálhalmai Agrospe-
ciál Kft. mosodai üzemegységét, a Márianosztrai Fegy-
ház és Börtönt, továbbá a Nostra Kft.-t.

November 15–17.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben egészségnapokat 
szerveztek az intézet, az Agrospeciál Kft. dolgozói és 
családtagjaik részére. A három nap számos sportolási 
lehetőség, tréning kipróbálására, a modern konyhai 
technológiák megismerésére adott lehetőséget. A 
program ideje alatt preventív jellegű orvosi szűrés, 
tanácsadás járult hozzá az egészség megőrzéséhez. 

November 20.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben az Együtt Egymásért 
Kelet-Magyarországon Egyesülettel közösen végrehaj-

tott pályázati projekt keretében komplex egészségügyi 
vizsgálatokat (HIV, fertőző betegségek szűrése, vér- 
nyomás- és vércukorszintmérés) vehettek igénybe a 
személyi állomány tagjai és a fogvatartottak.

December 11.
Szolgálatteljesítés közben megsérült rendvédelmi 
dolgozókat tüntettek ki a Belügyminisztériumban. 
Összesen 122-en kaptak elismeréseket, köztük bün-
tetés-végrehajtási dolgozók is. A Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, dr. Kontrát Károly példamutató 
helytállásnak nevezte, hogy a jelenlévők a szolgálati es-
küjükhöz híven, életük kockáztatásával is végrehajtották 
a feladatukat, amiért köszönet jár mindannyiuknak. 

December 12.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön régóta jó kapcso-
latot ápol az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonnal. 
A szociális intézmény értelmileg sérült lakói évek óta 
nagy szeretettel fogadják a karácsonyi műsort, amit a 

fegyház színjátszó szakköre és keresztény könnyűzenei 
együttese visz el nekik. Ez évben először az Otthon lakói 
is meglátogatták az intézetet, hogy vidám műsoruk-
kal megörvendeztessék azokat is, akiknek nincs le-
hetőségük elmenni hozzájuk.

December 16.
Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar börtönpasztorációs tevékenységgel megbízott re- 
ferense ünnepélyes szentmise keretében megáldotta a 
belügyminiszter által, a 2013. évi Szent Adorján-napon 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnek adományozott 
csapatzászlót. A szentmisén részt vett Schmehl János 
bv. dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese, 
Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere, valamint 
Baji János SDB szalézi atya. A szentmise végén Schmehl 
János köszönetét fejezte ki a személyi állománynak, 
majd dr. Budai István bv. ezredessel, az intézet parancs-
nokával átadta Bíró Lászlónak a fogvatartottak által 
készített, püspöki címert ábrázoló domborművet.

December 17.
A Simon Antal Általános Iskola és Diákotthon halmo-
zottan hátrányos helyzetű, szellemileg sérült gyerme-
keinek tartottak karácsonyi műsort a Váci Fegyház és 
Börtön fogvatartottjai. Az irodalom szakkör mesejátékát 
követően a gyerekek is előadtak egy rövid műsort a 
fogvatartottak részére. A program ajándékozással és 
közös játékkal ért véget. Az elítéltek keresetükből ösz- 
szesen 87 ezer forintot ajánlottak fel az otthon lakóinak. 

December 19.
A belügyi szerveknél dolgozó, hat vagy több gyerme-
ket nevelő nagycsaládosoknak, valamint a szolgálat-
teljesítéssel összefüggésben elhunyt rendvédelmi 
dolgozók árváinak és özvegyeinek tartottak karácso-
nyi ünnepséget a Belügyminisztériumban. Két bün-
tetés-végrehajtási nagycsaládos dolgozó és családja is 
részt vett a rendezvényen. Dr. Kontrát Károly parlamenti 
államtitkár dr. Pintér Sándor belügyminiszter nevében 
köszöntötte a megjelenteket, és ajándékokat adott át. 
Az államtitkár köszöntőjében kiemelte: az ünnepségre 
meghívott családok nem csak karácsonykor, hanem az 
év minden napján számíthatnak a Belügyminisztérium 
támogatására.

December 20.  
A Fiatalkorúak Bv. Intézete fennállásának 50. évforduló-
ja alkalmából ünnepséget tartottak Tökölön, amelyen 
az intézet aktív és nyugállományú dolgozói vettek részt. 
A rendezvényt Hoffman Pál, Tököl város polgármestere 
is megtisztelte jelenlétével. Az ünnepi beszédeket és 
megemlékezéseket követően elismerések átadására 
került sor, amelynek során Csóti András bv. vezérőrnagy 
kinevezte az intézet igazgatójának Pesti Ferencet és 
egyúttal bv. alezredessé léptette elő.  A jeles ünnep al-
kalmából az intézet megjelentette az “Akiket nevelésre 
ítéltek” című emlékkönyvet, amelyet dr. Lőrincz József 
és Csányiné Lukács Emese szerkesztett.
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December 21.
„Gyermekmosoly” címmel képzőművészeti pályáza-
tot hirdetett alkotó elítélteknek a Szegedi Fegyház 
és Börtön december elején. A felhívásra negyven 
elítélt 110 festménnyel és grafikával jelentkezett. Az 
alkotásokat az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának munkatár-
sai zsűrizték a bv. intézetben, és 26 képet választottak 
ki az egészségügyi intézmény díszítésre. „Az elítéltek 
alkotásaikat önkéntesen, ajándékba ajánlották fel 
betegszobák, folyosók szépítésére” – mondta Tikász 
Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok a 
klinikán megtartott ünnepségen. A képeket dr. Berecz-
ky Csaba tanszékvezető egyetemi docens, a Gyermek- 
gyógyászati Klinika igazgatója vette át a kisbetegek 
nevében.

December 24–25.
A karácsonyi ünnepek alkalmából a bv. intézetekben 
ünnepi istentiszteleteket, karácsonyi ünnepi műsorokat 
és családi beszélőket tartottak a fogvatartottak részére. 
December 24-én este főtisztelendő dr. Gaál Endre 
esztergomi nagyprépost, teológiai professzor celebrált 
szentmisét a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. Az 
éjféli szentmisét megelőzően a fogvatartottak betle-
hemi pásztorjáték keretében elevenítették fel Jézus 
születésének történetét. December 25-én dr. Székely 
János esztergom-budapesti segédpüspök mintegy 
százöt fogvatartott előtt mutatott be karácsonyi szent-
misét a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában.

88·&·89
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Dear Reader,

The year 2013 was a milestone for the Hungarian Prison 
Administration. On December 17 the Parliament adopt-
ed the new Prison Service Code, and for the first time 
in Hungary prison service work is regulated by high-
est-level legislation. Many of our experts contributed to 
the creation of this Act which contains several modern 
elements and is accompanied by a capacity expansion 
program. This program is already underway as we must 
do all we can to ease the tension of overcrowding in our 
prisons. In addition to capacity-related investments we 
also dedicated funds to the modernization and recon-
struction of our buildings in 2013.

Besides drafting new legislation, it was our priority to 
continue to increase prisoner employment. It is not just 
the wish of the general public but a firm fact that prison-
ers work in order to be able to return to society, which, 
in addition to safeguarding them, is our main aim.

Another important task last year was for us to rely more 
on internal procurement. Our institutions now purchase 
and use a large proportion of the products prison en-
terprises make. We made some major investments last 
year to help this process.
It is important to mention that prison enterprises play 
an increasingly important role in supplying government 
organizations in general, and law enforcement organi-
zations specifically. If this central procurement activity 
is successful, we will be able to create more workplaces 
for prisoners.

In addition to employment, we offer training programs 
to prisoners. We use EU funds, our own resources and 
ongoing partnerships with non-governmental organiza-
tions to offer employment, vocational training and mar-
ketable skills to prisoners, because it is in their, and our, 
best interest.

We place great emphasis on providing training oppor-
tunities to our employees, because in everything we do 
we must draw on their expertise, dedication and moral 
strength. Our new training courses have been success-
ful.

I would like to thank every person working for the Pris-
on Administration for their dedication, responsibility and 
high professional standards in carrying out their tasks in 
2013.

Central and local authorities, non-governmental and re-
ligious organizations continue to support us in our mis-
sion and I am very grateful to them, for without them we 
could not succeed.

Dear Reader, please find the summary of our activities in 
this Prison Service Yearbook. I hope it will prove worthy 
of your attention.

Major General András Csóti,
Director General
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In 2013 the Hungarian Prison Administration performed 
all of its legally required duties to receive, keep and 
care for prisoners safely and to high professional stan-
dards.

One of our greatest achievements for the year was the 
completion of a new Prison Service Code which is going 
to enter into force on January 15, 2015.
We gave expert opinions on proposed legislation con-
cerning the entry into force of the new Criminal Code, 
and the practicalities of a new system for criminal 
misdemeanors.

Due to certain changes in the Hungarian Civil Code we 
had to review legislation on the Prison Administration. 
We also had to harmonize service regulations for armed 
officers with those applicable to all staff under the 
Ministry of the Interior.

Similarly to previous years, we continued to increase 
prisoner employment and provide supplies to our 
own institutions and other public organizations. We 
managed to raise the necessary funds for the related 
investments.

On September 8, 2013 the Minister of the Interior 
finalized acting Director General, formerly Deputy for 
strategic planning and coordination, in the position of 
Director General for the Hungarian Prison Service. On 
February 1 the Governor of Budapest Remand Prison 
was appointed Deputy to the Director General for secu-
rity and incarceration.
The person of four Heads of Department, twelve Gov-
ernors and three prison enterprise Managing Directors 
changed during the year.

Prison Service Headquarters followed its regular in-
ternal audit schedule to conduct six comprehensive 
investigations, two follow-up investigations, and close 
to 300 targeted investigations. Audit activities have 
been extended to a monitoring of PPP institutions, their 
employment contracts, and the cooperation with the 
service provider.

Prosecutors’ offices continue to lead the way in our ex-
ternal audits with their supervisory investigations, with 
the Commissioner for Fundamental Rights coming in 
second with his 39 investigations at 20 of our sites, only 
five of which were concluded with recommendations 
to address issues.

The European committee against torture and cruel, 
inhuman and degrading treatment (CPT) visited four of 
our institutions. The committee found improvement 
in several areas over their previous visit in 2009, and 
made new recommendations we since then have taken 
steps to address.

The wrongful imprisonment workgroup of the Office 
of the UN High Commissioner for Human Rights visited 
five institutions to study the legal background, court 
practices and administrative aspects of imprisonment 
in Hungary. Their report is expected to be published in 
the third quarter of 2014.

Up-to-date information technology is a prerequisite of 
the organization’s efficient operation. Under the EKOP 
development project we introduced a new staff record 
system (NexonHR) and a complex prisoner record 
system complete with financial and healthcare data 
(FŐNIX). Balassagyarmat Strict and Medium Regime Prison
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Prison staff
Authorized headcount for prison service staff was 8329, 
standard service headcount was 8254, financing was 
available for 8192. In September we received approval 
for an increase of 61 in the standard headcount to ac-
count for capacity extensions at certain institutions. As 
a result, standard service headcount changed to 8315.
The number of persons officially employed by the 

Prison Administration was 7 915 at the beginning of the 
year, slightly higher than in the previous year, and it in-
creased further to 8050 by the end of December giving 
a 96.8% staffing ratio.

Due to an increased efficiency in filling vacancies re-
cruitment also picked up (2012: 795; 2013: 825).

Recruitment and resignation

Staff training
We introduced new staff record software and published 
a user’s manual customized for the Hungarian Prison 
Administration. NexonHR launched on July 1; staff rank-
ing and data cleansing are in progress.

In order to be able to deliver to the highest professional 
standards with prisoner population on the increase, we 
need a training schedule. Every manager participated in 
management trainings during the year, and we offered 
special training to every service area with an intention 
to reach out to each of the different groups among 
staff.

The elementary-level service training course offered by 
Prison Service Training Center had 446 enrolled stu-
dents; 423 passed elementary-level exams. The inter-
mediate course had 177 students; in June 165 students 
passed their exams. We launched a new modular 
training course in September with 21 students.
158 students took the advanced-level exam prepara-
tion course and they all passed.

The National Public Service University had 36 students 
majoring in Prison Service last year, 10 students passed 
their final examinations and 8 received diplomas.
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Discipline
There were 902 disciplinary investigations during the 
year (2012: 809). 481 cases warranted disciplinary 
action (2012: 391), which affected 6.2% of our officers. 
The increase in numbers is primarily due to tighter 
supervision and reporting.

During the year 592 criminal cases were initiated 
against members of staff, which is a 23% decrease from 
the previous year (2012: 769). The decrease is mainly 
due to changes in the Criminal Code and Act on misde-
meanors, but changes in the prosecution system also 
played a part by modifying related legal competences 
and authority. 32% of the cases were closed during the 
investigation stage. 190 persons became suspect and 
168 persons were charged in court. 59 persons received 
condemning sentences (2012: 75).

Cooperation with investigators, courts and National 
Security experts continues, especially with regards to 
training courses.

Prison security
Prison security improved from last year in that we saw 
no special incidents in 2013. Security staff increased in 
number, the management team remained unchanged, 
and as a result work continuity was maintained. In 
addition to our central officer training program, we of-
fered specialized trainings for package x-ray operators 
and shooting practice sessions to all officers.

Security is a concern in prisoner employment, which 
is why we introduced a Security Manual for off-site 
workplaces.
We also introduced new suicide prevention procedures 
incorporating our experiences from incidents in recent 
years. In order to improve the efficiency of suicide pre-
vention we prepared a case study of serious incidents 
in previous years to be used for analysis in our staff 
training program.

Several institutions hosted interdisciplinary practice 
sessions with other law enforcement teams. Such 
events can greatly improve the speed and quality of 
cooperation in emergency situations.
We take pride in the fact that no prisoners escaped 
during the year, which we believe is due to the effec-
tiveness of recently introduced security measures.

Building renovations greatly improved security in sev-
eral institutions. Three institutions fortified their outer 
walls, modernized their sentry stations, and many more 
refitted their gates and entrances.

Although a comprehensive development of security 
systems has not been possible, we managed to im-
prove our local camera surveillance and purchase new 

cooperation agreement with the Police Dog Training 
Center of Dunakeszi we offered an elementary-level 
drug training course to two of our service dogs and 
their officers, and an additional drug training course to 
seven more. Two of our officers from Budapest Remand 
Prison successfully trained for finding mobile phones 
with their dogs, a very unique accomplishment.

Escape of prisoners

metal detectors. We started a replacement schedule for 
coercive devices. Security shift scheduling and manage-
ment are now computerized.

Service dogs underwent a ranking examination which 
somewhat decreased their number, but overall spe-
cial operation potential improved. We offered service 
dog training to officers from various prisons. Under a 
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Prison population
During the first quarter the number of prisoners in-
creased by almost a thousand. By the end of the first 
half year, prison population reached 18,439 (146% 
capacity); a number last seen in August 2002 (18,068).
In the second half of the year prisoner numbers fluc-
tuated around 144-145% of capacity. At the end of the 
year we were holding 17,841 prisoners, which is 143% 
of our capacity.

 

The number of persons held in pre-trial custody 
increased to 5,053 which is 28.3% of the total prison 
population. The proportion of long-term remand pris-
oners increased: 312 persons had spent more than 24 
months in pre-trial custody.

The number of convicted prisoners was 12,391, which 
is 3.4% higher than last year. Medium regime prison-

Prisoner distribution (number of persons)

ers take up the bulk with 59%, the proportion of strict 
regime prisoners increased by 3.5%, while the number 
of light regime prisoners (including those serving a fine 
or community work conversion sentence) changed 
little. Managing and housing prisoners with long or life 
sentences remains the greatest of our challenges; their 
number continued to increase throughout the year.

201320122011201020092008

Prison population and capacity

Overcrowding level (%)
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Short-term detention remains a problem: the number 
of such prisoners often exceeded 300 during the year. 
While these prisoners are usually held for a few days 
only, finding suitable accommodation is difficult and 
the related administration is a burden on our resources.
The number of persons treated in the Forensic Mental 
Hospital (IMEI) during the year was 182.

The number of juvenile prisoners was 478, which is 
2.67% of the entire prison population and a slight de-
crease from previous year’s 514. 

1356 prisoners are female, which is an increase over the 
previous year. Their proportion within the total popu-
lation thus increased to 7.6%. Finding suitable accom-
modation for women is an ongoing challenge because 
the capacity of living quarters dedicated to women is 

Prison regime distribution

too low. In order to ease this tension, Budapest Remand 
Prison opened a new wing for 100 female prisoners in 
December 2013.

The number of foreign prisoners increased by 32; to 
653. Foreign prisoners come from 55 countries, with 

Romania (244), Serbia (77) and Vietnam (65) leading the 
way.

Last year 7 prisoners committed suicide in custody. Our 
staff prevented 42 suicides.
Despite the growth of prison population violence 
among prisoners decreased (2012: 431 indicents, 2013: 
410).

Real life sentece

Successful suicide attempts
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We found more mobile phones than last year (2012: 
437, 2013: 499); in 30% of the cases the phone never 
reached the prisoners. Drug-like substances were found 
in packages, prison cells and post-visit searches on 
123 occasions, and were handed over to the police for 
investigation.

Prisoner transports increased by 5% in number (2012: 
83 012; 2013: 87 500), but the prisoners had to appear 
before courts slightly less frequently (2012: 51 016; 
2013: 49 704).

 

Court appearances, 
number of transfers

As part of our comprehensive IT reform called FŐNIX 
we introduced a prisoner record system (FANY). This 
new system features applications to connect with other 
state institutions we are in contact with. As a pilot 
project we introduced electronic data provision to the 
National Office for the Judiciary.

Prisoners and their representatives, as well as human 
rights organizations often submit complaints and 
requests. We consider addressing these issues a priority 
and we always do our best to provide correct informa-
tion, observe deadlines, grant speedy procedures where 
appropriate, and offer legal remedy.

We received 958 requests for leaves of absence from 
prisons during the year. On 194 occasions the court 
approved the request, while in 34 cases there was an 
official reason for temporary leaves. All in all there was 
a slight increase in the numbers (2012: 961/176/38).

Out of the approved 
194 the prisoner 
failed to report back 
on 2 occasions. One 
of these escaped 
prisoners was found 
and returned by the 
police.

LEAVES OF ABSENCE FROM PRISONS

REQUEST OFFICIAL

Filed Approved Retrial 13

AUTHORITY

Minister 72 26 Review 2

Director General 144 15

Prison Governor 742 153

Other 19

Total 958 194 34

595 persons were granted short-term leaves on 1089 
occasions (2012: 705 / 1195); 225 persons took 340 
breaks from prison (2012: 269 / 456). Despite the 
increase in prisoner population these numbers are 
declining, with is due to the change in the prevailing 
principles in criminal justice: once the new Criminal 
Code entered into force eligibility for leaves of absence 
narrowed. Every prisoner returned from short-term 
leaves.
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Prisoner education
Education is key in facilitating social 
reintegration. On December 31, 2013 
prisoners had the following levels of 
education:

Level persons %

Illiterate 180 1,0

1-4 years elementary 685 3,8

5-7 years elementary 2 123 11,9

8 years elementary 10 006 56,1

Special education 35 0,1

Vocational training 2 491 14,0

Secondary vocational 758 4,3

Post-secondary vocational 305 1,7

Secondary grammar school 788 4,5

College 300 1,7

University 170 0,9

Total 17 841 100,0

Year Elementary Secondary Higher Vocational Total

2012/2013 787 836 36 361 1 984

2013/2014 1 151 819 48 720 2 690

Prisoners have a lower average level of education than 
society as a whole. In the academic year of 2012/2013 
787 prisoners were enrolled in elementary school, and 
750 of them passed the year. In 2013/2014 1151 per-
sons continued elementary school.

Secondary school remains popular with prisoners; it is 
available in every institution. In 2013/2014 819 prison-
ers were enrolled in secondary school.

Higher education is also available. The number of stu-
dents in higher education increased from 38 to 46.
A great number of prisoners finished 8 years of elemen-
tary school but have no vocational training. We offered 
37 different training courses to a total of 720 students.

Religion and spiritual 
wellbeing are of great im-
portance to prisoners. We 
employ 34 prison pastors 
in the country; there were 
several religious events 
and gatherings during the 
year.
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Prisoner healthcare
Prisoners remain eligible for prevention and care under 
national social security. The number of prisoner visits 
with doctors decreased by 6%, which is in part due 
to the fact that medicine is no longer provided free of 
charge. Despite the increase in prisoner numbers, the 
consumption of medical drugs decreased. Instead of 
having contact persons send over-the-counter drugs 
and devices to prisoners in packages, which constitutes 
a security risk, prisoners can now request the purchase 
of such and charge the price on their deposits.

Prisoner health indicators correspond to national aver-
ages; leading causes of death are circulatory conditions 
and malign cancer.

Our psychologists place special emphasis on suicide 
prevention and specialized care for prisoners in special 
regimes. They scan incoming patients and identify 
mentally vulnerable prisoners who in turn are placed 
into special groups. Crisis intervention and individual 
therapy are also available.

The institutions dedicated to addiction treatment 
follow a special treatment program for drug addiction, 
while also offering prevention and awareness programs 
with the help of our partner NGOs.

There were no outbreaks of epidemics; few and well 
contained infections were recorded. Stopping tuber-

culosis from spreading 
is a concern everywhere 
in Europe, and it is a task 
prison administrations can 
further effectively. Prison-
ers constitute a high-
risk group; we scanned 
23601 persons, which is a 
significant increase from 
the previous year (2012: 
17261). Fortunately the 
number of positive results 
did not change signifi-
cantly.

Financial management
The Hungarian Prison Service managed to maintain a 
stable liquidity position throughout 2013 by exercising 
cost control. The effect of some earlier cost-saving in-
vestments made using from EU funds began to deliver 
good results; meanwhile the first stage of our capacity 
expansion program was concluded.

The Hungarian Prison Administration had had no 
overdue accounts payable at the end of 2012; we 
started 2013 in HUF 3,083.5 million surplus. State funds 
dedicated to prison service decreased by 3% (by HUF 
1,659.4 million) but the revenue target remained un-
changed.

Our total expenditure increased significantly, by 16.5% 
(8,159.8 million). Some of our funds were withheld 
during the year but we could use the surplus from the 
previous year to ensure continuity. We managed to 
close 2013 with no outstanding debt.

The Prison Administration owned 427 service vehicles 
at the end of the year. We purchased 71 new vehicles 
during the year and sold 35. The average age of service 
vehicles changed from 10 years to 8.5 years and the 
operation of our fleet became more affordable.

15 institutions published and signed 37 public pro-
curement contracts, 
mainly for purchases 
related to prison-
ers (medicine, food, 
healthcare) and main-
tenance works. Prison 
Service Headquarters 
were responsible for 
the following major 
contracts:
- purchasing mineral 
gas for the institu-
tions for the year July 
1, 2013 to June 30, 
2014. Value: HUF 931 
million
- purchasing 5 
high-capacity prison-
er transport vehicles 
(with option for 5 
more).  
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Value: HUF 240 million (+240 million) - 7 construction 
and planning contracts, all related to capacity expan-
sion.

Bács-Kiskun County Remand Prison renovated its kitch-
ens, which means that now almost every institution 
has its own catering facilities; 85% of prisoners are fed 
through our internal network. We purchased equip-
ment for prison cells, bedding and clothing from prison 
enterprises to a total value of HUF 335 million. Prisoner 
clothing is being redesigned to create a simpler and 
cheaper design.

Prisoner employment remained a priority; similarly to 
previous years employment among prisoners increased 
and the role of the Central Supply Office increased. We 
made a few related investments using our own funds.

The number of employed prisoners increased further, 
to 7,231, which is a 5% increase over the previous year. 
Working prisoners received HUF 32,659 a month on av-
erage; prison enterprises paid an average of HUF 28,949 
a month.

With the increase of central procurement activities 
business growth and further prisoner employment be-
came possible. Prison enterprises are expected to close 
the year with a profit of HUF 1,496.5 million (industry 
699.3 million, agriculture 797.2 million), which is more 
than twice the plan. Expected net revenue increased by 
25%, to HUF 14.2 billion. About half of this came from 
internal and central procurement. Another source of 
public funding was procurement contracts signed with 
other government organizations, which amounted to 
2.7% of revenues. Export paid a similar amount, HUF 
334 million, 85% of which was realized by NOSTRA Ltd. 
The most profitable prison enterprise was Pálhalmai 
Agrospeciál Ltd. None of the prison enterprises closed 
the year with a negative profit.

Prison enterprises were active in various government 
programs. Two prison service pilot projects provided 
employment to 1,200 public workers.

We continued to develop our internal supply capa-
bilities. In order to be able to diversify the clothing 
manufacturing capacity, we applied for tender money 
to modernize our equipment. We can now supply more 
food to our institutions internally, because, in addition 
to the existing meat, vegetable and baked goods supply 
we added a poultry slaughterhouse at Állampusztai Ltd.

The enterprises had worked together to create the 
government partner trademark “Állami Partner” for 
100% state-owned companies, and now added the first 
commercial brand “JURTA”. The partners opened one 
outlet store in Sátoraljaújhely.
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Projects
We have 33 EU-funded projects in progress, to HUF 
2,421 million in value. Nine of them are for infrastruc-
tural development, and 24 are for programs for staff 
or prisoners. Seven projects finished in 2013 to a total 
value of 2,044 million. 22 projects for building modern-
ization are being assessed, to a total value of HUF 5,175 
million.

2400 prisoners were involved in our special reinte-
gration project, and a new research project on prison 
officers began. We created a new Prison Service Code, 
an impact analysis for a risk management framework, 
and green papers on modern contacts with the outside 
world and self-sufficient prisons. We were on the 
lookout for opportunities to offer improved working 
conditions to staff: we used HUF 5 million own funds 
to support staff fitness initiatives at 24 institutions. We 
raised a total of HUF 1,425.5 million for IT development.

International relations
Tasks related to the drafting of the new Prison Service 
Code had a strong international dimension: we ana-
lyzed laws on prisons from 12 European countries. At 
the preparation stage we worked with the Ministry of 
the Interior to organize an international conference to 
meet experts from 8 countries, from the Ministry of 
Justice and Public Administration, the Chief Prosecutor’s 
Office, and the Vice President of CPT, all as part of the 
social debate preceding the adoption of the new code.

We were active in international organizations. We dele-
gated officers to 

•	 the MECR meeting in Vienna and Straubing, 
•	 the 18th meeting of Prison Director Gener-

als in Bruxelles, 
•	 Visegrad Four prison service meetings in 

Bratislava and Prague, 
•	 the 30 years of SPACE questionnaire con-

ference in Strasbourg, 
•	 and a prison service risk analysis workshop 

in London.

We treated international joint committee work in the 
Ministry of Interior a priority, which allowed us to re-
ceive delegations from Bavaria and North Rhine-West-
phalia and introduce our organization.

The European Union supports specific exchange pro-
grams between institutions to help spread best practice 
and encourage joint effort. These meetings provided 
very practical skills and devices to facilitate social inte-
gration.
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The new Prison  
Service Code
On December 17 the Parliament of Hun-
gary adopted Act no. CCXL of 2013 on 
punishments, measures, forced measures 
and detention for misdemeanors. For the 
first time prison service work is regulated 
through an Act, the highest level in Hun-
garian legislation. The new Prison Service 
Code is a forward-looking piece of legis-
lation that sets a new course for Prison 
Administration for decades to come.
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Capacity expansion, modern-
ization, development
In December 2013 the total capacity of the Hungarian 
Prison system increased by 159. In 2014 Hungarian 
prisons are expected to see another capacity expansion 
of 1200.

In Pécs and Kecskemét buildings were modernized, 
new heating installed, security improved, engineering 
and electricity refitted, ventilation replaced just to men-
tion a few. Materials manufactured by prison enterpris-
es were used wherever possible, and prisoners were 
employed for every task they are skilled to perform. In 
Kecskemét the kitchens were completely refitted. 
With the modernization 
of its site in Gyorskocsi 
street, the capacity of Bu-
dapest Remand Prison in-
creased by 100. The new 
premises were officially 
opened on December 18.

In order to increase 
prisoner employment and 
make the organization 
more self-sufficient,  
Állampuszta Agricultural 
Ltd. constructed a new 
poultry slaughterhouse, 
which was officially 
opened on January 24. 
The unit cost HUF 500 
million and is capable of 
processing 1100 tons of 
poultry meat to EU stan-

dards. The modern plant and its supporting operations 
created 80 prisoner workplaces. The prison enterprise 
grows crops and vegetables and farms animals: it has 
the capacity to raise 80-90 thousand turkeys and 700-
800 thousand chicken a year.

On October 18 an outlet store for products made by 
prisoners, the first of its kind, was opened in Sátoral-
jaújhely. The Prison Service is planning to set up a 
franchise network to sell its products. the first store 
is owned by clothing and textiles manufacturer Ador-
ján-Tex Ltd. 

Several institutions renovated their 
buildings in 2013. Part of the cost was 
funded by the central budget and 
part of it came from various tenders. 
Hajdú-Bihar County Remand Prison 
finished renovating its outer walls 
and sentry stations on July 10. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén County Remand 
Prison started using its new hanging 
bridge and firesafe supporting structure on July 29. 
Szeged Strict and Medium Regime Prison reconstructed 
its facade and added staff changing rooms to its unit II; 
both were officially opened on August 2.

Szeged Strict and Medium Regime Prison renovated 
its Unit III summerhouse roof structure, Sátoraljaújhely 
Strict and Medium Regime Prison and Budapest Strict 
and Medium Regime Prison Unit B renovated prisoner 
sanitary facilities, and Prison Service Headquarters refit-
ted its building to accommodate a cafeteria for 50.

Zala County Remand Prison opened its new prisoner 
classroom on August 30, but the institution made other 
investments, too, such as creating vegetable and meat 
processing chambers, a cold storage, renovating prison-
er sanitary facilities and reconstructing staircases.

The first tender project to finish was Közép-dunántúli 
National Prison’s energy management modernization in 
Baracska. The investment cost HUF 16 million and used 
prisoner labor to create secure, modern and cost-effi-
cient buildings.

Budapest Remand Prison held an opening ceremony 
for its solar power system on April 25. The institution 
received HUF 65 million in 2011 to create a photovolta-
ic system; the investment is expected to save HUF 2.5 
million in energy cost every year.

Tolna County Remand Prison finished the construction 
of its new roof, complete with solar panels, on October 
1. The investment aimed at reinforcing the roof struc-
ture and supplying hot water. The solar project received 
HUF 16 million funding under Hungary’s „Új Széchenyi” 
program, while the Prison Service provided HUF 20 
million for renovations. The investment is expected to 
bring a 60-65% saving in energy costs by providing 
hot water, which is about 10% of the institution’s total 
energy cost.

Tököl Juvenile Prison finished its modernization project 
on November 22. The investment cost HUF 586 million 
and covered the main gate, the offices of the securi-
ty department, vehicle maintenance workshops, the 
visitor’s building, the Governor’s offices, and prisoner 
living quarters.
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Flood control
In June 2013 the Prison 
Service, like other law 
enforcement organi-
zations, participated in 
flood control operations. 
Officers and prisoners 
volunteered to work in 
flood control and damage 
control, and did so with 
exemplary dedication and 
discipline. 1046 members 
of staff and 1992 prison-
ers from 29 institutions 

contributed to control efforts in 
twelve, and damage control in 
twenty towns and villages. We 
received a lot of praise from the 
Mayors of the villages, the emer-
gency services, and experts of 
water and railroad management.

The Master of Prison Administration competition
The finals of the national 
Master of Prison Admin-
istration championship 
were held on August 29 
and 30 at Prison Service 
Training Center in Igal. 
Challenges incorporated 
the theory and practice of 
prison service work; the 
institutions could delegate 
teams of six. The Állam-
puszta National Prison 
team won the game.
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St. Adrian’s Day
Prison Service Day was held on September 6, for the 
18th time, in Balassagyarmat. At the opening ceremony 
various awards and honors were presented to members 
of staff. Institutions nationwide organized family events 
for staff to celebrate prison service work.

Szombathely National Prison held its St. Adrian’s Day 
celebration on September 9. The municipality of Szom-
bathely presented a flag to the institution on its 5th 
anniversary.

Scientific community
Hungarian Corrections Society organized its forum on 
prison history on June 11 at ELTE Law School. 

An international corrections conference was held at 
the Ministry of the Interior on September 25. The topic 
was Hungary’s new Prison Service Code; experts from 
Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, and 
the CPT were present.

On November 5 the Ministry of the Interior hosted 
another prison service conference titled “A new era 
in corrections”, organized by the Law Enforcement 
Scientific Committee and Prison Service Scientific Com-

mittee. Speakers talked about the past, present and 
future of the Prison Administration; the Prison Museum 
brought a special exhibit, and products made by prison 
enterprises were available.

Law Enforcement Scientific Committee presented 
awards for scientific achievement on November 29. Lt. 
Mihály Somogyvári from the Department for Strategic 
planning at Prison Service Headquarters earned first 
place in the Law Enforcement Review competition. 
Prison Service Scientific Committee awarded Lt. István 
Nagy from Szeged Strict and Medium Regime Prison 
first place for a paper on digitalizing 1950’s media for 
historical research.
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National sports  
championships
Like in previous years, national sports championships 
were very popular with the institutions. Except for the 
service dog competition, the events were organized by 
Prison Service Training Center.

April 17: cross-country running championship. 475 
competitors from 30 institutions; the Állampuszta Na-
tional Prison team won.

May 22: 
service patrol 
champi-
onship. 26 
teams, Vác 
Strict and Me-
dium Regime 
Prison won.

May 31: service dog competition. 41 competitors from 
12 institutions; Budapest Strict and Medium Regime 
Prison won.

June 19: small court football championship. Six finalists 
participated, the Pálhalma National prison team won.

September 11: shooting competition. 120 competitors, 
30 institutions; Szeged Strict and Medium Regime 
Prison won.

October 9: chess championship finals. Six finalists; the 
Juvenile Prison team won.

November 13: judo championships. 120 competitors, 
14 institutions; the Szeged Strict and Medium Regime 
Prison team won.

The award ceremony for all sports championships in 
law enforcement was held on December 11 at National 
police Headquarters Training Center. First place in the 
all-year Prison Service championship went to Szeged 
Strict and Medium Regime Prison.

First prison drama festival
On June 20-21 Pálhalma National Prison hosted the 
first Prison Drama Festival at the House of Arts in 
Dunaújváros. Prisoner companies from six institutions 
performed their plays to a jury lead by actress Judit 
Pogány. Best performance was that of Tiszalök National 
Prison company, best director went to the Forensic 
Mental Hospital company, best screenplay went to Ál- 
lampuszta National Prison company and best actor was 
a prisoner from Budapest Remand Prison.
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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
http://www.bvop.hu
bv@bv.gov.hu

Csóti András bv. vezérőrnagy,
bv. főtanácsos,. országos parancsnok 
Maj. Gen. András Csóti 
Director General

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

Állampusztai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet
Állampuszta National Prison 

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

Ujszászi Zoltán bv. ezredes,
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Zoltán Ujszászi

Balassagyarmati Fegyház  
és Börtön
Balassagyarmat Strict and 
Medium Regime Prison 

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
+36 35 501 170
+36 35 501 180
http://gyarmatbv.dyndns.hu
bgyarmat.uk@bv.gov.hu

Dr. Budai István bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok
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
pecs.uk@bv.gov.hu

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

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

Bács-Kiskun Megyei Büntetés- 
végrehajtási Intézet
Bács-Kiskun County  
Remand Prison

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

Telephely: Fiatalkorúak Regionális Büntetés- 
végrehajtási Intézete (Kecskemét)
Site: Juvenile Regional Prison (Kecskemét)
6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 12.
Telefon: +36 76 485 900
Fax: +36 76 485 300

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, parancsnok
Governor: Col. Viktor Füzesi, Dr.
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Békés Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet
Békés County Remand Prison

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

Széles Gábor bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Gábor Széles

Fiatalkorúak Büntetés-végre-
hajtási Intézete 
Juvenile Prison (Tököl)

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

Pesti Ferenc bv. alezredes, 
igazgató
Director: Lt. Col. Ferenc Pesti

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
http://www.fovarosibv.hu
fovaros.uk@bv.gov.hu

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
gyor.uk@bv.gov.hu

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

Hajdú-Bihar Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet 
Hajdú-Bihar County  
Remand Prison

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

Nyima Tamás bv. alezredes, 
bv. tanácsos, 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
http://www.hmbvi.t-online.hu/index.html
eger.uk@bv.gov.hu

Juhász Attila bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. Attila Juhász
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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
szolnok.uk@bv.gov.hu

Horváth Ákos bv. alezredes, 
mb. parancsnok
Acting Governor: Lt. Col. Ákos Horváth

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
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
http://www.kdobvi.hu
baracska.uk@bv.gov.hu

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.  
Unit Székesfehérvár 
+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
http://marianosztrabv.hu
nosztra.uk@bv.gov.hu

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

Pálhalmai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet 
Pálhalma National Prison 

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

Balázs Péter bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, parancsnok
Governor: Col. 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
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
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.
Telefon: +36 99 511 530
+36 99 511 240
http://www.skfb.hu
sopron.uk@bv.gov.hu

Szarka Péter bv. alezredes,
bv. tanácsos, parancsnok
Governor: Lt. Col. Péter Szarka
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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
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
http://csillagborton.hu
szeged.uk@bv.gov.hu

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 Bün-
tetés-végrehajtási Intézet 
Szombathely National Prison 

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

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

Tiszalöki Országos Büntetés- 
végrehajtási Intézet 
Tiszalök National Prison 

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

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

Tolna Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet 
Tolna County Remand Prison

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

Soczó László György bv. alezredes, 
parancsnok
Governor: Lt. Col. László György Soczó

Váci Fegyház és Börtön 
Vác Strict and Medium Re-
gime Prison

2600 Vác, Köztársaság u. 62-64.
+36 27 620 300
+36 27 620 361
www.invitelweb.hu/bvvac
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
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
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 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, 
Büntetés-végrehajtási Tanszék 
National University of Public Service,  
Faculty of Law Enforcement, Penitentiary Department 

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

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
+36 1 392 3526
simon.belane@uni-mke.hu

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

1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. 
+36 1 261 7011
+36 1 431 0180
http://web.t-online.hu/bvok
oktatasi.uk@bv.gov.hu

Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes, 
igazgató
Director:  Col. Tibor Zakhar, Dr.

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
+36 26 347 655
+36 26 347 677
http://www.bvsztrk.hu
pilis.uk@bv.gov.hu

7275 Igal, Gábor u. 6.
+36 82 372 316
+36 82 573 035
igal.uk@bv.gov.hu

Szabó Zoltán bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, igazgató
Director: Col. Zoltán Szabó

Büntetés-végrehajtás  
Központi Kórház 
Central Hospital of the  
Prison Service

2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 503 100
+36 24 489 798
www.bvkorhaz.hu
korhaz.uk@bv.gov.hu

Dr. Barna Ildikó ny. bv. orvos ezredes, 
mb. főigazgató főorvos
Acting Director: Col. MD. Ildikó Barna

Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet 
Forensic Psychiatric Mental 
Institution 

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

Dr. Antal Albert Ph.D, 
főigazgató főorvos
Director: MD. Albert Antal Ph.D.

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

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

Fenntartója: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Maintained by the Sátoraljaújhely Strict and Medium 
Regime Prison
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ADORJÁN-TEX Konfekcióipari 
és Kereskedelmi Kft. 
ADORJÁN-TEX Ltd. 

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

Sátoraljaújhelyi kirendeltség
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 
+36 47 322 721
+36 47 321 659

Kovács László ny. bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató
Managing director:  Col. László Kovács

Állampusztai Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft. 
Állampuszta Ltd. 

6327 Állampuszta 1.
+36 78 407 860
+36 78 407 890
http://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
http://www.annamajor.hu
annamajor@t-online.hu

Hirják András Péter bv. ezredes,
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. András Péter Hirják 

BUFA Budapesti Faipari Ter-
melő és Kereskedelmi Kft. 
BUFA Ltd. 

1108 Budapest, Kozma u. 13.
 +36 1 261 3961

+36 1 261 1874
http://www.bufa.hu
bufa@bufa.hu

Gálfi Lajos bv. ezredes, 
bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Lajos Gálfi

DUNA-MIX Ipari, Kereskedel-
mi, Szolgáltató Kft. 
DUNA-MIX Ltd. 

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

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

DUNA PAPÍR Termelő, Keres- 
kedelmi és Szolgáltató Kft. 
DUNA PAPÍR Ltd. 

2316 Tököl, Ráckevei út 6.
+36 24 531 845
+36 24 531 846
http://www.dunapapir.hu
dunapapir@invitel.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
http://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
http://invitel.hu/nagyfalkft
inform.nagyfalkft@vnet.hu

Borsi János bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. János Borsi 
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Nostra Vegyesipari Keres- 
kedelmi és Szolgáltató Kft. 
Nostra Ltd. 

2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
+36 27 370 005
+36 27 370 014
http://nostrakft.hu
nostra.kft@invitel.hu

Garamvölgyi Béla ny. bv. ezredes, 
ügyvezető igazgató
Managing director: Col. Béla Garamvölgyi

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

2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
+36 25 286-514, +36 25 531 100
+36 25 285 929
http://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.skhkft.hu
skipari@skiparikft.t-online.hu

Farkas György
ügyvezető igazgató
Managing director: György Farkas

Váci Fegyház és Börtön
Vác Strict and Medium Regime Prison 136·&·137
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