
A reintegráció	kiemelten	fontos	eleme	a	jóváté-
teli	munka.	A	cél,	hogy	az	elítéltek	–	ha	szim-

bolikusan	is	–	visszaadhassanak	valamit	a	társa-
dalom	tagjainak,	akiktől	a	bűncselekményük	által	
korábban	elvettek.	A	bűncselekmény	által	okozott	
hátrány	 csökkentésére,	 valamint	 a	 megsértett	
közösség	 szimbolikus	 kiengesztelésére	 országos	
jóvátételi programsorozatot indított a bünte-
tés-végrehajtás,	 ahol	 a	 fogvatartottak	 önkéntes	
felajánlás	alapján,	díjazás	nélkül	 jelentkeztek	kü-
lönféle	 munkákra:	 településeket	 és	 közintézmé-
nyeket	 tettek	 szebbé,	 adományokat	 gyűjtöttek,	
ajándékokat	 készítettek	 rászorulóknak,	 műso-
rokkal	kedveskedtek	időseknek	és	gyermekeknek.	
Az	önkéntes	 felajánlás	mellett	végzett	 intézeten	
kívüli	tevékenységeket	természetesen	szigorú	biz-
tonsági	intézkedések	előzték	meg.	A	fogvatartot-
tak	társadalmilag	hasznos	tevékenysége	alkalmas	
arra	 is,	 hogy	 csökkentsék	 a	 fogvatartottakkal	
kapcsolatos	előítéleteket.

JÓVÁTÉTELI PROGRAMOK

Január 29. 
Elítéltek adományoztak az árváknak
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

A	 Balassagyarmati	 Fegyház	 és	 Börtön	 fogva-
tartottai	 decemberben	 önkéntes	 adományo-
zásba	kezdtek.	Január	végére	126	elítélt	összesen	
130	000	Ft-ot	adományozott	a	Dévai	Szent	Ferenc	
Alapítványnak.

Május 3. 
Fogvatartottak újították fel a 
tűzoltókocsit
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

A	 katasztrófavédelem	 megbízásából	 régi	 tűz-
oltókocsikat	 javítottak	 és	 építettek	 újjá	 jóvá-
tételi	 munka	 keretében	 a	 fogvatartottak.	 A	
restaurált	 járművet	 az	 intézet	 parancsnokhe-
lyettese	adta	át	a	Fővárosi	Katasztrófavédelmi	
Igazgatóságnak május 3-án, a jubileumi, 25. 
tűzoltónapi	ünnepségükön.

’ 2016-ban országos jóvátételi 
programsorozatot indított a büntetés-
végrehajtás a fogvatartottak részére. 

Jóvátételi programok,  
társadalmi szerepvállalás
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Július 22. 
Újra segítettünk
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BV. INTÉZET  

A	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megyei	Kórház	terüle-
tén	lévő	szabadidőparkban	öt	napon	át	öt	fiatal-
korú	 fogvatartott	 dolgozott,	 egyfajta	 jóvátétel-
ként.

Július 28.
Virágokat ültettek a fogvatartottak 
az egri kórház mellett
HEVES MEGYEI BV. INTÉZET  

A	„Börtön	a	városért”	program	keretében	a	Heves	
Megyei	Bv.	Intézet	hat	női	fogvatartottja	ültetett	
virágot	Egerben	a	Markhot	Ferenc	Kórház	patak-
parti	falán	lévő	virágtartókba.	Ez	a	fajta	jóvátételi	
munkavégzés nem idegen a város életében.

Augusztus 11. 
Önkéntes munka a katonai 
ügyészségen
SOMOGY MEGYEI BV. INTÉZET  

A	Somogy	Megyei	Bv.	 Intézet	elítéltjei	végezték	
a	 Központi	 Nyomozó	 Főügyészség	 Kaposvári	
Regionális	 Osztálya	 épületében	 az	 őrzőhelyiség	
festését	és	mázolását.

Május 27. 
Börtön a városért nyolcvanadik 
alkalommal
HEVES MEGYEI BV. INTÉZET  

Nyolcvanadik	 alkalommal	 takarítottak	 Eger	 vá-
rosában	 a	 fogvatartottak.	 Ezúttal	 a	 Múzsák	
Ligetében kertészkedtek.

Június 11–12.
Fogvatartottak közreműködésével 
újult meg a Nyíregyházi Törvényszék
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BV. INTÉZET  

A	 Nyíregyházi	 Törvényszék	 és	 a	 Szabolcs-
Szatmár-Bereg	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	 hagyományosan	 jó	 együttműködésének	
köszönhetően	fogvatartottak	szépítették	meg	az	
épület	belterét,	amelynek	keretében	14	fogvatar-
tott vállalt jóvátételi munkát.

Július 4. 
Ledolgozzák bűneiket
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

Jóvátételi	 munkavégzés	 keretében	 festették	 le	
a	 Sopronkőhidai	 Fegyház	 és	 Börtön	 elítéltjei	
Sopronban	 az	 Ikva	 Otthon	 mintegy	 négyszáz	
méteres	kerítését.	A	hat	 fogvatartott	önként	 je-
lentkezett	 a	 feladatra,	munkájukért	 nem	 kaptak	
juttatást.

Július 19. 
Gyermekotthonnak segítettek 
jóvátétel keretében a fogvatartottak
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BV. INTÉZET  

Júliusban	több	héten	keresztül	hat-hat	fogvatar-
tott végzett napi hét órában jóvátételi munkát az 
Ernuszt	Kelemen	Gyermekvédelmi	Intézmény	te-
rületén,	melynek	során	megújultak	a	kerti	játékok,	
padok,	felszerelések.

Lehetőséget 
biztosítunk 
a közösség 
szimbolikus 

kiengesztelésére
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December 1. 
Fogvatartottak ajándéka
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BV. INTÉZET  

December	 első	napján	került	 sor	 a	Szombathelyi	
Országos	Büntetés-végrehajtási	Intézet	fogvatar-
tottai	 által	 felajánlott	 édességcsomag	 átadására	
a	 Gencsapáti	 Ernuszt	 Kelemen	 Gyermekvédelmi	
Intézmény	kis	lakói	részére.

December 6. 
Mikulás-napi jóvátétel a 
gyermekkórházban
TÖKÖLI ORSZÁGOS BV. INTÉZET  

A	Tököli	Országos	Bv.	 Intézet	tíz	nagykorú	fog-
vatartottja	önkéntes	társadalmi	munkát	végzett	a	
Heim	Pál	Gyermekkórházban.

December 9–15. 
Resztoratív munka a református 
szeretetszolgálatnál
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BV. INTÉZET  

Az	 idén	 10	 éves	 Magyar	 Református	 Szere-
tetszolgálat	munkájába	kapcsolódott	be	a	Hajdú-
Bihar	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	jóvá-
tételi munkavégzéssel.

Augusztus 29. 
Jóvátétel – Ismét fogvatartottak 
takarítottak a Vas-Villában
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

Hat	elítélt	munkájának	köszönhetően	szépült	meg	
tanévkezdésre az iskola udvara és az iskolát hatá-
roló	zöldterület.

Szeptember 20–22.
Segítség fogyatékkal élő 
embereknek
VESZPRÉM MEGYEI BV. INTÉZET  

A	 Veszprém	 Megyei	 Büntetés-végrehajtási	
Intézet	 négy	 fogvatartottja	 jóvátételi	 program	
keretében	 irodákat	 festett	 a	 Veszprém	 Megyei	
Önkormányzat	 Fenyveserdő	 Ápoló-Gondozó	
Otthonában.

November 10. 
A drogokról őszintén - 
Jóvátételi program Vácott
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

Jóvátételként	 egyedülálló	 programot	 kezdemé-
nyezett	a	Váci	Fegyház	és	Börtön	néhány	fogva-
tartottja. Sajátos drogprevenciós stratégiát dol-
goztak	ki,	amely	célzottan	a	diákok	felé	 irányul,	
és	nem	csupán	a	megelőzésen	alapul.	

Az	adventi	 időszak	kiemelt	figyelem	mellett	telt	
el,	 a	 jóvátételi	 rendezvénysorozat	 keretében	 az	
adventi	időszakban	a	fogvatartottak	önkéntes	ka-
ritatív	programokkal	és	adományokkal	segítették	
a	rászorulókat.	Az	önkéntesen	vállalt	programok	
során	óvodák,	iskolák,	gyermek-	és	idősotthonok	
szépültek	meg,	de	ünnepi	műsorral	és	ajándékok-
kal	 is	meglepték	 az	 érintett	 intézmények	 lakóit.	
A	Kalocsai	Fegyház	és	Börtön	női	 elítéltjei	 évek	
óta	 adventi	 énekekkel	 teszik	 ünnepibbé	 a	 gyer-
tyagyújtást	 a	 város	 főterén,	 a	 debreceni	 börtön	
elítéltjei	 a	Magyar	 Református	 Szeretetszolgálat	
helyi	szervezetének	segítenek	adományok	csoma-
golásában, és maguk is készítenek ajándékokat a 
hátrányos	 helyzetű	 gyermekeknek.	 A	 szombat-
helyi	 bv.	 intézetben	 elhelyezett	 fogvatartottak	
gyűjtést	 szerveztek,	 hogy	 karácsony	 közeledté-
vel	 egy	 kis	 csokoládéval	 szerezhessenek	 örömet	
a	 gencsapáti	 Ernuszt	 Kelemen	 Gyermekvédelmi	
Intézmény	 árváinak.	 Az	 említett	 kezdeménye-
zések	mellett	kivétel	nélkül	minden	börtön	szer-
vezett	valamilyen	adventi	és	karácsonyi	műsort,	
jóvátételi	programot.	Több	mint	harminc	esetben	
adtak	elő	műsort,	több	város	és	község	karácsony-
fáját	díszítették	fel,	sőt	rászorulókat	is	segítettek	
adományaikkal.		

Az adventi 
időszak jóvátételi 
kezdeményezései

’ A karácsony közeledtével önkéntes műsorral, karitatív 
ajándékokkal és jóvátételi munkával segítették a rászorulókat a 
fogvatartottak. 
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December 20. 
Fogvatartottak újítják fel a Szent 
Imre Oktatókórház kórtermeit
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET  

A	 Fővárosi	 Bv.	 Intézet	 is	 csatlakozott	 a	 bünte-
tés-végrehajtás által elindított országos jóváté-
teli	 programsorozathoz.	 Ennek	 keretében	 az	 in-
tézet	 fogvatartottjai	 a	 Szent	 Imre	 Oktatókórház	
Sürgősségi	Osztályának	néhány	kórtermében	vé-
geznek	felújítási	munkákat,	több	ütemben.

December 21. 
Idősek otthonában jártunk
VESZPRÉM MEGYEI BV. INTÉZET 

A	Veszprém	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet	
Bakony	 Színjátszó	 csoportja	 idős	 embereket	 ör-
vendeztetett	meg	előadásával.

December 22. 
Szegedi elítéltek jóvátétele az Ágota 
Alapítvány árváinak
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

Bordásfalat,	tornazsámolyt,	tornapadot	és	a	bör-
tönben	 készült	 alkotásokat	 kaptak	 ajándékba	 a	
szegedi	Szent	Ágota	Gyermekvédelmi	Szolgáltató	
dr.	 Foltán	 József	 Országos	 Egyházi	Módszertani	
Gyermekotthonának	 lakói	 a	 Szegedi	 Fegyház	 és	
Börtöntől.

December 23. 
Elítéltek karácsonyi műsora a 
hátrányos helyzetűekért
BÁCS-KISKUN MEGYEI BV. INTÉZET  

Kecskeméti	 elítéltek	 adtak	 műsort	 az	 Értelmi	
Fogyatékosok	Nappali	Otthonában	(ÉNO)	élőknek	
és	 az	 SOS	 Gyermekfalu	 lakóinak.	 A	 hátrányos	
helyzetben	lévő	fiataloknak	nem	mindennapi	elő-
adásban	volt	részük	azáltal,	hogy	elítéltek	idézték	
meg számukra az ünnepi hangulatot.

December 29. 
Fiatalok látogatása a Hajlék Szociális 
és Rehabilitációs Otthonban
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BV. INTÉZET  

Karácsonyi	 köszöntő	 és	 óévbúcsúztató	 előadást	
tartott	 a	 Hajlék	 Szociális	 Otthon	 lakóinak	 a	
Borsod-Abaúj-Zemplén	Megyei	Bv.	Intézet	fogva-
tartottjai.

December 19. 
Hatan segítettek a Rex 
Állatotthonban
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

Hat	fogvatartott	állt	neki	december	egyik	 leghi-
degebb	napján,	hogy	a	Rex	Állatotthon	területén	
jóvátételi	 munkát	 végezzenek.	 Kitakarították	 a	
háztáji udvar állatainak óljait, hordták a szénát, 
és almával-répával etették a mentett lovakat. A 
Budapesti	 Fegyház	 és	 Börtön	 is	 csatlakozott	 a	
minden	 hazai	 bv.	 intézetet	 érintő,	 közel	 félezer	
fogvatartott	bevonásával	rendezett	jóvátételi	ren-
dezvénysorozathoz.
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Szeptember 6.
Bohócdoktorokat támogatott a 
büntetés-végrehajtás
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET  

A	büntetés-végrehajtás	hosszú	évek	óta	 rendez	
gyűjtést	 különböző	 alapítványoknak	 és	 civil	
szervezeteknek.	 Adománygyűjtési	 akcióba	 kez-
dett a büntetés-végrehajtási szervezet a Piros 
Orr	 Bohócdoktorok	 Alapítványa	 számára.	 Az	
összegyűlt	 adományt	 Csóti	 András	 bv.	 altábor-
nagy,	a	büntetés-végrehajtás	országos	parancs-
noka	ünnepélyes	keretek	között	adta	át	a	szerve-
zet munkatársának.

December 19.
Teherautónyi adomány a 
Mikulásgyárnak
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET  

A	büntetés-végrehajtás	teljes	személyi	állománya	
is	 fontosnak	 tartja	 az	 adományozást,	 december-
ben	 a	 mélyszegénységben	 élő	 nagycsaládoknak	
segítettek.	Kollégáink	magas	arányban	csatlakoz-
tak	a	Mikulásgyár	fővárosi	programjához,	három	
hét	alatt	egy	teherautónyi	ajándékot	–	ruhákat,	já-
tékokat,	könyveket	és	tartós	élelmiszert	–	adakoz-
tak	 a	 rászorulóknak.	Az	 adományokat	 dr.	 Csató	
Kornélia	bv.	ezredes,	a	Humán	Szolgálat	vezetője	
és	Szabó	Zoltán	bv.	ezredes,	a	BvOTRK	igazgatója	
adta	át	a	szervezőknek.

A	jótékonysági	tevékenység	nem	új	keletű	a	bör-
tönökben,	 a	 személyi	 állomány	 rengeteg	 kezde-
ményezéshez	 csatlakozott	 és	 csatlakozik,	 legyen	
szó	adománygyűjtésről,	véradásról	vagy	szemét-
szedésről.	

Május 3. 
Idén is számos börtön csatlakozott a 
TeSzedd! mozgalomhoz
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET  

A	magyar	büntetés-végrehajtás	több	éve	részt	vesz	
a	Nemzeti	Hulladékgazdálkodási	 Igazgatóság	által	
országosan	megszervezett	„TeSzedd!	–	Önkéntesen	
a	tiszta	Magyarországért”	mozgalomban.

Az	áldozatos	munka	eredményeként	a	kollégák	és	
az	elítéltek	idén	ismét	több	tonna	illegálisan	lera-
kott	hulladéktól	 tisztították	meg	szűkebb-tágabb	
környezetünket.	A	Büntetés-végrehajtás	Országos	
Parancsnoksága	mellett	majd	minden	 börtön	hi-
vatásosai	és	közalkalmazottai	is	segítettek	eltün-
tetni	köztereinkről,	erdeinkből	a	szemetet.

Július 5. 
Daganatos betegséggel és 
fogyatékkal élő gyermekeknek 
tartott bemutatót műveleti 
csoportunk
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

Nemzetközi	 táborban	 tartott	 színes	 bemutatót	
a	 Sátoraljaújhelyi	 Fegyház	 és	 Börtön	műveleti	
csoportja. 

November 27. 
Véradóbarát munkahely lett a 
balassagyarmati börtön
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  

A	 Magyar	 Vöröskereszt	 első	 alkalommal	 ado-
mányozta	a	Véradóbarát	Munkahely	kitüntetést	
egy	 bv.	 intézetnek,	 a	 Balassagyarmati	 Fegyház	
és	Börtönnek.	

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

’ Személyi állományunk rengeteg jótékony 
kezdeményezéshez csatlakozott idén is. 

Csatlakoztunk 
adománygyűjtéshez, 

véradáshoz és 
szemétszedéshez is
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