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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasók!

Jelen évkönyvünk elődeihez hasonlóan az általunk vég
zett munkáról számol be.

A börtönvilág természetes velejárója a zártság, ugyan
akkor folyamatos törekvésünk, hogy működésünk 
átláthatóbbá, nyitottabbá váljon. Kiadványunk a bün- 
tetés-végrehajtási szervezet tevékenységének ténye
ken alapuló megismerését szolgálja. Az év összefoglaló 
értékelését szervezeti eseményeink bemutatása követi, 
majd a büntetés-végrehajtási szervek címtára és a kötet 
végén található statisztikai táblák segítik a tájékozódást.

A növekvő fogvatartotti létszám ellenére kiegyensú
lyozott működés jellemezte az elmúlt évet. A bün- 
tetés-végrehajtás közel nyolcezer fős állománya dol
gozott és dolgozik azért, hogy az igazságszolgáltatás 
egyik pilléreként sikeresen vállaljunk szerepet az ország 
közrendjének, közbiztonságának fenntartásában.

Alapvető feladatunk a fogvatartottak biztonságos őrzése, 
de ugyanilyen lényeges, hogy a lehető legtöbbet meg
tegyük az elítéltek társadalomba való visszavezetéséért.
Ennek fontos eszköze és egyben munkánk kiindulópont
ja az a jogos társadalmi igény, hogy a bűnelkövetők 
dolgozzak a börtönbüntetés ideje alatt. Tavaly jelentős 
lépéseket tettünk a foglakoztatás bővítésének irányában 
és a büntetés-végrehajtási intézetek belső ellátásának 
megteremtésében egyaránt.

Tisztelt Olvasók!

Jó szívvel ajánlom figyelmükbe szervezetünk évkönyvét, 
amely reményeim szerint hasznos információt nyújt 
minden, a munkánk iránt érdeklődő számára.

Csáti András bv. vezérőrnagy 
mb. országos parancsnok
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AZ EV ERTEKELESE

Személyi állományunk

Az engedélyezett költségvetési 
nyitólétszám 8329 fő, ebből 8219 
státusz az állományszervezési táb
lázatban rendszeresített norma. A 
7788 fős munkajogi nyitólétszám 
94,74%-os feltöltöttséget jelentett, 
azonban a toborzási tevékenység 
dinamikusabbá tételével a decem 
ber 31-ei 7922 fős zárólétszám 
96%-os feltöltöttségi szintet ered
ményezett.

Biztonság

Az év közben többször jelentősen 
emelkedő fogvatartotti létszámból, 
illetve az egyre bővülő munkál
tatásból eredően megnövekedett 
feladatainkat gyakorlatilag változat
lan személyi feltételek mellett haj
tottuk végre.

Gazdálkodás

A 2012. évi gazdálkodás kerete
it vizsgálva elmondható, hogy 
likviditási helyzetünk stabil és ki
egyensúlyozott volt. Az európai 
uniós források igénybevételével 
megkezdődhetett a Bv. Szervezet 
fejlesztése, amelynek pozitív hatá
sai 2012-ben már kézzelfoghatóak 
voltak.



Gazdasági társaságaink

A fejlesztéseknek, a belső ellátási 
tevékenységnek és a kedvezően 
változó jogszabályi környezetnek 
köszönhetően 137 fővel (4%-kal), 
3 565 főre nőtt a társaságoknál 
a foglalkoztatott fogvatartottak 
száma. A folyamatban nagyobb 
szerep hárult a mezőgazdasá
gi társaságokra, a legmagasabb 
növekedést a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft. teljesítette.

Pályázataink

A folyamatban lévő közel ötven eu
rópai uniós projektből tizenkilenc 
pályázatunk fejeződött be, három 
milliárd forint értékben. Huszon
nyolc pályázatunk megvalósítása 
folytatódik, a források összértéke 
közel kilencszáz millió forint, tizen
hat további projektünk áll elbírálás 
alatt.
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet az elmúlt év során is 
a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
hajtotta végre feladatait, hűen a küldetésében, vállalá
saiban megfogalmazottakhoz, alkalmazkodva a társa
dalom elvárásaihoz.

Vezetői változások

A 2011 decemberében szolgálati nyugállományba vonult 
országos parancsnok feladatkörét a stratégiai és koor
dinációs helyettes látta el megbízás alapján.

A belügyminiszter április 12-ei hatállyal visszavonta 
vezetői kinevezését, egyben rendelkezési állomány
ba helyezte az országos parancsnok biztonsági és fog- 
vatartási helyettesét. A feladatkörébe tartozó szakmai 
területek felügyeletét a megbízott országos parancsnok 
látta el.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka június 
17-én, a felső korhatár betöltése miatt nyugállomány
ba vonult. Feladatait szervezetszerű helyettese látta el, 
2013. január 1-jei kinevezéséig.

Áprilisban nevezték ki a Budapesti Faipari és Termelő Kft. 
addig megbízott vezetőjét, illetve újabb öt évre szóló 
megbízást kapott az állampusztai, illetve a sopronkőhi
dai gazdasági társaság ügyvezetője.

A Kalocsai Konfekcióipari Kft. ügyvezető igazgatója nyug
állományba vonult, a társaság új vezetője július 1-jétől 
látja el a belső ellátásban kiemelt szerepet betöltő cég 
irányítását.

A BvOP mint középirányító szerv folyamatosan el
lenőrizte a bv. szervek tevékenységét. Átfogó szakmai 
ellenőrzés kilenc, helyszíni téma- vagy célellenőrzés 199 
alkalommal történt.

Az igazságszolgáltatás végrehajtó szerveként a bűn- 
megelőzés, az ország közrendjének fenntartásában való 
közreműködés, valamint a szakszerű, jogszerű és az 
európai normáknak megfelelő fogvatartás biztosítása 
mellett jelentős feladatok hárultak a szervezetre a köz
ponti és a belső ellátási kötelezettségek, a dinamikusan 
bővülő fogvatartotti foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás 
területén.

Továbbra is az ügyészségek végezték a legtöbb el
lenőrzést, összesen 1080 alkalommal. Az ellenőrzések 
döntő többsége változatlanul a fogvatartás, illetve a 
fegyelmi jogkör gyakorlás törvényességének vizsgálatára 
irányult. A Belügyminisztérium munkatársai hat bv. 
szervnél végeztek helyszíni ellenőrzést.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 12 intézetben, 
összesen 19 esetben folytatott vizsgálatot. Külön fi
gyelmet kapott a fiatalkorúakat fogva tartó intézetek
ben a korcsoportra vonatkozó speciális előírások 
érvényesülése. A Hivatal vizsgálatainak megállapításait 
és az azzal kapcsolatos intézkedéseket közös szakmai 
konferencia keretében dolgoztuk fel, amelyből kiadvány 
is készült.

Az Állami Számvevőszék az első félévben 13 bv. 
szervnél vizsgálta a 2011. évi költségvetési beszámoló 
megbízhatóságát. Az ellenőrzések során kifogások 
nem merültek fel, a munkát jóra értékelték. Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg il
letékes szervei 23 esetben, 14 intézetnél, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal öt helyszínen, a Magyar Helsinki Bizottság 
öt alkalommal végzett tematikus vizsgálatot a börtönök
ben.

A külső szervek ellenőrzései jelentősebb súlyú vagy köz
ponti intézkedést igénylő szabálytalanságot nem tártak 
fel. Az egyedi ügyekben megfogalmazott észrevéte
leikre, javaslataikra az érintett vezetőka szükséges intéz
kedéseket megtették.
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Az év értékelése 2012

Jogi környezet

Az igazságügyi reform keretében megújult szabálysértési 
joganyag alapvető változásokat eredményezett, hason
lóan nagy horderejű volt az új Büntető törvénykönyv 
megjelenése, valamint a Munka törvénykönyvéről 
szóló jogszabály hatályba lépése. Szükségessé vált a 
büntetés-végrehajtást érintő jogszabályok, valamint a 
kapcsolódó törvények, kormányrendeletek és miniszteri 
rendeletek felülvizsgálata is. Kezdeményezésünkre az 
elítéltek munkavégzésével kapcsolatos módosítások, és 
a fiatalkorúak egészségének védelme érdekében a 16 év 
alatti fogvatartottak dohányzásának tilalma megjelent a 
szabályozásokban.

A BvOP ellen indított peres eljárások száma és tendenciá
ja a tavalyi évhez hasonló, 44 ügy indult, és ezek döntő 
része továbbra is fogvatartotti kártérítéssel kapcsolatos. 
A bv. szervek ellen 379 peres eljárás volt folyamatban

(polgári, munkaügyi, illetve egyéb gazdasági perekben), 
ugyanakkor a benyújtott fogvatartotti kártérítési kere
setek száma 350 volt, amely az előző évihez képest 
jelentős növekedést jelent (2011:162). A legtöbb kereseti 
kérelmet továbbra is a legzsúfoltabb intézetekkel szem
ben terjesztették elő. A kártérítési perek túlnyomórészt 
a telítettséggel, az elhelyezési körülményekkel, az élel
mezéssel és az egészségügyi ellátással kapcsolatosak. A 
fenti okok következtében a fogvatartottak egyre több 
esetben fordultak az Emberi Jogok Európai Bíróságához.

Ajogszabályváltozásoknakmegfelelően új alapokra helye
ződött az együttműködés a szakszervezetekkel. Jelentős 
mértékben hozzájárultunk a Magyar Rendvédelmi Kar 
szervezeti rendszerének, tevékenységi körének kidolgo
zásához. Az új köztestület vezetésében szervezetünk egy 
tagja főtitkári pozíciót tölt be.
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Személyi állományunk

Az engedélyezett költségvetési nyitólétszám 8329 fő, 
ebből 8219 státusz az állományszervezési táblázat
ban rendszeresített norma. A 7788 fős munkajogi nyi
tólétszám 94,74%-os feltöltöttséget jelentett, azonban 
a toborzási tevékenység dinamikusabbá tételével a de
cember 31-ei 7 922 fős zárólétszám 96%-os feltöltöttségi 
szintet eredményezett.

A szolgálatképes állomány számátjelző 7605 fős statisz
tikai létszám a rendszeresítetthez viszonyítva kedvezőt
lenebb képet mutat (92%-os), hiszen a ténylegesen 
betöltetlen, illetve ellátatlan álláshelyek, valamint a 
tartósan távollévők (betegállomány, szülési szabadság, 
felmentési idő, FÜV stb.) pótlása jelentős leterheltséget 
ró a szolgálatképes állományra.

A belügyminiszter október 15-étől engedélyezte a 
kormányhatározat alapján biztosított létszám részbe
ni felhasználását a fogvatartotti munkáltatás növelése 
érdekében, valamint az alapvető jogok biztosa által tett 
észrevételekre figyelemmel. Ennek eredményeként 26 
státusszal növelhettük a gazdasági társaságok, illetve 
kilenc státusszal a fiatalkorú fogvatartottak elhelyezését 
biztosító intézeteink rendszeresített létszámát. Ezáltal 
az állománytáblázatban rendszeresített norma 8254-re 
változott.

Fluktuációs mutatóink javultak, 556 kollégánk hagyta el 
a szervezetet, ezzel a távozások aránya két százalékkal, 
hét százalékra csökkent az elmúlt évhez képest. Közel 
nyolcszáz új felvétel stabilizálta a szervezet létszám
helyzetét.
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Fluktuáció alakulása
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Új feladatként jelent meg, hogy a hivatásos állomány
ba kinevezés előtti alkalmassági vizsgálatokat is a rend
védelmi szervek egészségügyi és pszichológiai szol
gálatának a hatáskörébe utalták. Ezért a felvétel előtti 
orvosi vizsgálatokat az állományilletékes alapellátó or

vosok, míg a pszichikai vizsgálatokat központilag, az 
e feladattal megbízott szakpszichológusok az eredeti 
tevékenységük mellett végezték. A jelentkezők száma 
az előző évhez képest szinte azonos volt, összesen 642 
személy vizsgálatára került sor e körben.
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A személyi állomány tagjai az alapellátást a területileg 
illetékes háziorvosnál és a rendvédelmi egészségügyi 
szolgálatnál egyaránt igénybe vehették. Döntően a bv. 
orvosok végzik az alapellátási feladatokat, közel kétszáz 
állománytag esetében pediga megyei rendőr-főkapitány- 
ságok egészségügyi szolgálata nyújt rendvédelmi és ál
talános alapellátást.

Változatlan maradt a járó- és fekvőbeteg szakellátásra 
való kettős jogosultság is, amely a beutalási rend szerint 
területileg illetékes egészségügyi intézményeken kívül 
a Magyar Honvédség Honvédkórház szolgáltatásaira is 
kiterjedt.

Az időszakos alkalmassági vizsgálatok is szabályosan 
megtörténtek. A másodfokú alkalmassági vizsgálatok 
rendje nem változott, az eljárásokat a BvOP Egészségügyi 
Főosztálya keretében működő másodfokú Alkalmasságot 
Vizsgáló Bizottság folytatta le. Míg a jelentkezők száma 
az elmúlt évhez képest nem változott, a másodfokú 
vizsgálatokra utaltak száma 15%-kal mérséklődött, az

alkalmatlanok száma pedig az előző évhez viszonyítva a 
háromszorosára emelkedett.

Az év során a FÜV eljárások száma drasztikusan csökkent, 
mindössze 51 felterjesztés történt (a megelőző években 
120-170), amelyből 35 zárult le. I. fokon 17 személyt 
minősítettek „hivatásos szolgálatra alkalmatlan"-nak, 
négy állománytag kapott „jelenlegi beosztásában al

kalmatlan", hat személy pedig „szolgálatát elláthatja" 
minősítést. A nyolc másodfokú FÜV eljárás során hárman 
lettek hivatásos szolgálatra alkalmatlanok.

Továbbra is a személyi állomány rendelkezésére álltak 
a mozgásszervi rehabilitációs programok, amelynek 
keretében 620 fő részesült ellátásban. A betegállomány
ban töltött napok száma csökkent, a gondozott betegek 
száma viszont nőtt. Pozitív változás az állomány számára 
nyújtott fogászati ellátások számának növekedése. A 
pszichológusok létszáma emelkedett, de az állomány 
mentálhigiénés ellátásához, gondozásához továbbra is 
szükség volt külső szolgáltatók közreműködésére.
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Megújuló informatikai támogatás 

-  Nexon Humánrendszer Képzés, oktatás

Fontos mérföldkövet jelentett a büntetés-végrehajtás in
formatikai fejlesztési programjának részeként a humán 
nyilvántartás megújítása és funkcionális bővítése.

Áprilisban kezdődtek meg a szakmai egyeztetések a 
fejlesztő cég munkatársaival, amely alapján augusztus
ban megtörtént az adatmigráció, majd októberben, a 
funkcionalitási követelmények teljesülésének bizottsági 
ellenőrzését követően a rendszer hivatalos átvételére is 
sor került. Az új személyügyi program tényleges üzembe 
helyezését 2013. II. félévében tervezzük.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ
jában (BvOK) 14 hetes alapfokú szaktanfolyam keretében 
483 főt iskoláztunk be a tanévben. Középfokú képzés 13 
osztállyal és 370 fővel indult. Júniusig 173 hallgató tett 
eredményes vizsgát, 61 fő kitűnő eredménnyel. Felső
fokú szakvizsgát 106 hivatásos és 66 közalkalmazott tett.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Rendészeti Igazgatási Szakának büntetés-végrehaj- 
tási szakirányán kilenc fő tett záróvizsgát, közülük ketten 
szereztek diplomát.



Elismerések

Betöltött beosztásának szervezeti szintje miatt 532 hi
vatásos állománytag kötelezett rendészeti szakvizs
ga letételére, eddig 166 fő vizsgázott sikeresen, 207 fő 
felkészítése és vizsgáztatása folyamatban van, 159 fő 
beiskolázását tervezzük.

A személyi állomány jelenlegi képzettségi szintje kiváló, 
ugyanis az állami iskolai végzettség követelményének 
szinte mindenki megfelel, a középfokú iskolai vég
zettséghez nem kötött beosztásokat betöltő tiszthe
lyettesi állomány mintegy 74%-a rendelkezik érettségi
vel, sőt a tiszthelyettesek és zászlósok 4,7%-a felsőfokú 
állami iskolai végzettséggel is (239 fő főiskola, 20 fő 
egyetem).

A belügyminiszter Szent Adorján Érdemjel kitüntető 
címet alapított a Bv. Szervezet részére, emellett be
vezették a belügyi szerveknél eltöltött szolgálati évek 
után járó pénzjutalmat, 888 munkatársunk részesült 
ebben az elismerésben.

A személyi állomány szakmai munkájának és érdemeinek 
magasabb szintű elismerésére összesen 224 kollégánk 
esetében nyílt lehetőség. Magyarország köztársasági el
nöke a Magyar Érdemkereszt különböző fokozatait négy 
munkatársunk részére adományozta, továbbá egy főt ki
nevezett dandártábornoki rendfokozatba.

A Bv. Szervezet napja alkalmából a belügyminiszter csa
patzászlót adományozott a BvOK részére.

Miniszteri elismerésben összesen 72-en részesültek. Egy 
fő Tauffer Emil-díjat kapott, hét személyi állományú tag

a Büntetés- végrehaj
tási Szolgálat Emlék
plakett „Arany" fokoza
tát vehette át, hárman 
főtanácsosi, tizenheten 
tanácsi címet kaptak. 
23 főnek emléktárgyat, 
öt főnek elismerő ok
levelet adományozott 
a miniszter; három főt 
előléptetett ezrede
si, továbbá 13 főt so
ron kívül egyéb rend
fokozatba.

fő részesült, amelyek 
megoszlásából kitűnik, 
hogy a soron kívü

li előléptetések (48 fő) mellett a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett „Ezüst" (19 fő), „Bronz" (71 fő) 
fokozatai, egy fizetési fokozattal való előresorolás (1 fő), 
főmunkatársi és munkatársi cím (8 fő) adományozása 
kerültek előtérbe.

Országos parancsno
ki elismerésben 147
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Fegyelmi és bűnügyi helyzet

A személyi állomány fegyelmi és bűnügyi helyzete 
kisebb mértékű javulást mutatott, kedvezőtlen tenden
cia azonban, hogy enyhén emelkedett a fogvatartás 
törvényességét sértő cselekmények aránya. A fegye
lemsértést elkövetők aránya alig haladja meg a négy 
százalékot, a büntetőeljárásban jogerősen elmarasztaltak 
aránya pedig továbbra is az állomány összlétszámának 
egy százaléka körüli.

Az összes nyilvántartott büntetőügy száma 1 827, a 
ténylegesen büntetőeljárás alá vontak, gyanúsított, il
letve vádemeléssel érintett személyek száma 480 volt. 
A jogerős marasztaló ítélettel, intézkedéssel, illetve fel
mentéssel zárult ügyek száma az előző évi 109 eset
tel szemben 87-re csökkent. Az ítéletek közül öt ízben 
végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztéssel, két 
esetben főbüntetésként lefokozással, 33 esetben pénz- 
büntetéssel sújtották az elkövetőt. A bíróság 17 alkalom
mal döntött a próbára bocsátásról, illetve kilenc esetben 
megrovással élt. Felmentő ítéletet 21 személy esetében 
hoztak.

A Legfőbb Ügyészség állásfoglalására tekintettel júli
us 1-jétől megszűnt az a gyakorlat, hogy szolgálatban 
kötelességszegés gyanúja miatt minden esetben bün
tetőeljárást kell indítani a fogvatartottak birtokába került 
tiltott tárgyak megtalálása esetén. Ez a változás a máso
dik félévtől jelentősen csökkentette az indított büntető 
ügyek számát. Az előző évhez hasonlóan az ügyek 33%-a 
még nyomozati szakban megszűnt.

A fegyelmi eljárások száma 809 volt, ebből 391 szank
cióval zárult, 196 eljárást szüntettek meg.

A fenyítések közül leggyakrabban a feddést (20,4%) és a 
megrovást (35,2%) alkalmazták a fegyelmi jogkört gya
korlók.
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Az év köz
ben többször 

jelentősen emelkedő 
fogvatartotti létszám

ból, illetve az egyre 
bővülő munkáltatásból 

eredően megnövekedett 
feladatainkat gyakorlatilag 

változatlan személyi feltételek mellett hajtottuk végre.

tály elhelyezésére szolgáló, az előírt szabályoknak min
den tekintetben megfelelő körlet kialakítása történt meg, 
valamint felújításra és átépítésre került az Ipoly Cipőgyár 
Kft. gépjármű bejárati kapuja a hozzátartozó szolgálati 
helyiséggel együtt.

A Váci Fegyház és Börtön személybejárata teljesen 
megújult, ugyancsak átalakították a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet mindkét objektumában az intézet, 
illetve a körlet bejáratát. A Heves Megyei Bv. Intézet biz
tonsági rendszere hatékonyabbá vált egy röntgensuga
ras csomagvizsgáló berendezés beszerzésével.

Biztonság

Folytatódott a biztonsági tevékenységet szabályozó in
tézkedések összeállítása, megjelent a szolgálati kutyák 
rendszeresítéséről, beszerzéséről, tartásáról és alkal
mazásáról szóló Szakutasítás. A Legfőbb Ügyészséggel 
együttműködve felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az ese
mények jelentési rendjéről szóló Szabályzatot. Kiadtuk 
a kényszerítő eszközökkel kapcsolatos Szabályzatot, 
amely elsősorban a gyakorlati alkalmazásukra ad irány- 
mutatást. A megváltozott felsőbb szintű szabályoknak 
megfelelően felülvizsgáltuk a fegyverzeti szakanyagokra 
vonatkozó eljárásrendet, valamint kiadtuk az EDR 
rendszer üzemeltetésével összefüggő rendelkezéseket

Központi szervezésben történt meg a műveleti csopor
tok képzése, valamint a kényszerítő eszközök alkal
mazására vonatkozó gyakorlati oktatás.

Nőtt a társszervekkel való együttműködés intenzitá
sa, amely során folyamatosan kerestük a lehetőséget a 
személyi állomány képzéseinek közös végrehajtására, a 
szervezett oktatásokon, gyakorlatokon való kölcsönös 
részvételre. Kiemelt jelentőségűnek tekinthető az ORFK 
Dunakeszi Oktatási Központjával, a szolgálati kutyák és 
vezetőik felkészítése tekintetében megújított együtt
működés.

Az évfolyamán több intézetben valósult meg a biztonsá
gi rendszer fejlesztését célzó beruházás és felújítás. A 
Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a biztonsági osz-

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben megtörtént az 
eddig különleges biztonságú körletként (KBK) működő 
elhelyezési körletrész építészeti felújítása, illetve a 
hosszúidejű speciális rezsim (HSR) körletként való üze
melésének előkészítése.

Emellett több intézetben korszerűsítették az őr- és szol
gálati helyiségeket, új öltözőket alakítottak ki, valamint 
öt bv. szervnél kezdődött meg a bástyafal részleges felú
jítása.

A biztonságtechnikai rendszerek vonatkozásában helyi 
szinten a kamerák cseréjében, darabszámúk növelésé
ben történt előrelépés, továbbá központilag 259 db 
energiatakarékos monitort szereztünk be. Jelentős 
mértékben segítette a szaktevékenység biztonságos 
végrehajtásához szükséges kommunikációt az év során 
vásárolt 39 db EDR készülék.

Saját forrásból végrehajtottuk a biztonságos működés 
fenntartásához elengedhetetlen fejlesztéseket, 
megtörtént az éves lőgyakorlatokhoz szükséges lőszer
mennyiség, a mozgáskorlátozó eszközök, kézi fém
keresők, illetve pengeéles dróthengerek beszerzése is.

Az elmúlt év egyik kiemelt feladata a fogvatartotti 
munkáltatás bővítése volt.Jelentős eredményeket értünk 
el ezen a téren, ugyanakkor a bekövetkezett rendkívüli 
események a szakmai feladatok áttekintésére, a végre
hajtás következetes ellenőrzésére irányították rá a figyel
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met. Az év során mindhárom fogolyszökés munkahelyről 
történt. Két esetben az intézet mellett működő gazdasá
gi társaság területét, egy esetben pedig egy külső vál
lalkozó telephelyét hagyta el engedély nélkül az elítélt. A 
fogvatartottakat rövid időn belül sikerült elfogni.

A fogvatartottak által elkövetett öngyilkosságok száma 
a korábbi évhez képest eggyel csökkent (8 eset), szintén 
eggyel kevesebb szuicid kísérlet történt (34 eset), ame
lyek befejezését a gyors észlelésnek köszönhetően 
sikerült megakadályozni. Minden egyes cselekményhez 
kapcsolódóan megtörtént a körülmények és az ese
ményhez vezető okok alapos kiértékelése. Ugyanakkor 
egy átfogó szakmai munka keretében megkezdtük az 
elmúlt 13 év ilyen jellegű eseteinek részletes feldolgo
zását, amely a megelőzés érdekében bevezetendő intéz
kedések hatékonyabbá tételét szolgálja.

A fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett 
cselekményeinek száma a továbbra is fennálló elhelye
zési nehézségek és az megnövekedett létszám ellenére 
összességében nem emelkedett túlzott mértékben. A 
súlyos testi sértések (2011:96, 2012: 98 eset) magatartá

si jellemzője, hogy az előzetes szóváltást bántalmazás 
követte. Szemérem elleni erőszak 32 (2011: 27), kény
szerítés 156 (2011: 131), rablás 29 (2011: 35) alkalom
mal fordult elő. Súlyos eseményként említendő, hogy 
decemberben egy fogvatartott olyan mértékben bán
talmazta a zárkatársát, hogy a sértett később belehalt a 
sérüléseibe. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt 
indított eljárást az érintett elítélttel szemben.

Az előző évhez képest kismértékben csökkent a személyi 
állomány tagjai ellen irányuló támadó jellegű maga
tartások száma (2011: 68, 2012: 66).

A bv. szervek területén előtalált mobiltelefonok meny- 
nyisége évről-évre jelentősen csökkent. Ez a tendencia 
folytatódott tavaly is (2011: 511 db, 2012: 437 db). Emel
lettjavult az előzetes felderítési arány is, mert az előtalált 
készülékek közel egyharmada el sem jutott a fogvatar- 
tottakhoz.

A bv. szerveken kívüli mozgatások során nem történt 
rendkívüli esemény. Az előállítások száma az előző évivel 
szinte azonos (2011: 51 284, 2012: 51 016), a szállításoké
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A fogvatartottak elhelyezése,

Elotalált mobiltelefonok száma 2004-2012
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A fogva tartott személyek száma az 
év során többször emelkedett, egyes 
időszakokban tartósan meghaladta a 
17 600 főt (140%-os átlagtelítettség), 
azonban az összlétszám december 
31-én 17 179 fő volt, amely az előző 
év záró adataihoz hasonlóan 137%-os 
telítettséget jelentett.

kismértékben csökkent (86 732-ről 83 012-re). Említés
re méltó azonban, hogy a körültekintőbb szervezésnek 
köszönhetően a célszállítások száma 13%-kal (2 975 
esettel) volt kevesebb.

Az elhelyezési lehetőségek javítása érdekében működ
tetett telítettség-kiegyenlítő programunk során 6 160 főt 
csoportosítottunk át, biztosítva ezzel a zsúfolt, megyei 
jellegű intézetek folyamatos működőképességét.

A fogvatartottak átlagos létszáma az 
évek óta megfigyelhető dinamikának 
megfelelően január és március, vala
mint július és október között erőteljesen 
emelkedett, a köztes időszakokban

2012 mérsékeltebb ütemben csökkent. A leg
kisebb létszámot - a korábbi évekhez 

hasonlóan - júniusban, illetve az év végi ünnepek körül 
(decemberben és januárban), a legmagasabbat március
ban tapasztaltuk. Az év egészére kivetítve a fogvatar
tottak átlagos létszáma 17 517 fő volt, amely 139%-os 
telítettségi szintet jelent. A telítettség időszakos eny
hítése érdekében a Szegedi Fegyház és Börtön Nagyfai 
objektumában április 15-én megnyitottuk és október 
15-éig üzemeltettük az úgynevezett „nyári börtön" kör
letrészt, amit fogvatartotti munkaerővel újítottak fel.

Előállítások, szállítások száma 2008-2012

| Előállítások (eset) 
|Szállítások (fő)
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8718749528
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A fogvatartotti létszám és a befogadóképesség alakulása
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Az előzetesen letartóztatottak száma minimálisan, 13 
fővel 4 888 főre növekedett, ezzel arányuk a teljes fogva
tartotti populációban 28,4%. Továbbra is jelentős ellen
ben a folyamatban lévő büntetőügyben érintett elítéltek 
száma, ami a szállítási, megőrzéssel kapcsolatos elhe
lyezési és előállítási feladatainkat növeli.

Kismértékben növekedett az előző évhez viszonyítva a 
hosszabb ideje letartóztatottak létszáma, összesen 177 
fő volt 24 hónapnál régebben előzetes letartóztatásban. 
Ebben szerepet játszik a büntetőeljárási jogszabályok 
korábbi változtatása, amely alapján a letartóztatás ma
ximális tartama - egyes, kiemelt súlyú bűncselekmények 
esetében - 48 hónap lehet.

Fogvatartottak megoszlása

11981
Jogerősen
elítéltek

4888
Előzetesen

letartóztatottak

128
Elzárást
töltők

1%

182
Kényszer

gyógykezeltek
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Az év értékelése 2012

A fogvatartottak létszámának alakulása 2012-ben (fő)

17 700 ---

jan. febr. marc. ápr. máj. jún.

A jogerősen elítéltek létszáma kismértékű, 37 fős csök
kenéssel 11 981 fő volt. Bár az elítéltek összlétszá- 
ma érdemben nem változott, azon belül számottevő 
átrendeződés történt. A teljes elítéltpopulációt vizsgál
va továbbra is a börtön végrehajtási fokozat dominál, 
a jogerős szabadságvesztést töltők 58%-a ebbe a 
csoportba tartozik. A legsúlyosabb, fegyház végrehaj
tási fokozatba tartozók létszáma 10%-kal (323 fővel) 
növekedett, míg a legenyhébb, fogház fokozatú ítéletet 
töltők száma (ideértve a pénzbüntetés és a közérdekű 
munka átváltoztatása nyomán kiszabott büntetéseket 
is) 18%-kal (270 fővel) csökkent az egy évvel ezelőtti 
mértékhez viszonyítva.

I I I I I I

júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Jogerősen elítéltek megoszlása

3453 7149 1379
Fegyház Börtön Fogház

Az elzárást töltők létszáma gyakorlatilag változatlan, 
128 fő. A hatályba lépett új szabálysértési jogszabály 
több releváns változást hozott. A büntetés-végrehajtás 
szintjén ez létszámtöbbletet ugyan nem okozott, de a 
rendőrségi fogdák szerepének háttérbe szorulásával 
a különösen rövid, gyakorta egy-két napos elzárások 
végrehajtása többletfeladatot jelent az intézetek 
számára.

A kényszergyógykezeltek létszáma 182 fő, elhelyezésük 
folyamatosan biztosított az IMEI-ben.

A fiatalkorú fogvatartottak létszáma 514 fő volt, ezzel 
arányuk a teljes fogvatartotti populáción belül továbbra 
is 3%.

A női fogvatartottak létszáma 1 241 fő, az összlétszámon 
belüli arányuk alacsony, elhelyezésük azonban komoly 
belső koordinációt igényel, mivel a számukra fenntartott 
végrehajtó intézetek száma korlátozott. Az egységes le
terhelés érdekében célzott átcsoportosításokkal folyama
tosan kiegyenlítettük a női fogvatartást biztosító bv. in
tézetek telítettségét.

A nem magyar állampolgárságú fogvatartottak létszáma 
36 fővel, 621 főre növekedett. Az összesen 52 országból 
származó fogvatartottak közül a legtöbben továbbra is 
Románia, Vietnám és Szerbia állampolgárai.
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Az intézetek tartósan magas telítettségével összefüggés
ben továbbra is nagyszámú átszállítási kérelem (6 690 
fő fogvatartott/19 312 ügyirat) érkezett. A fogvatartottak, 
hozzátartozóik és jogi képviselőik által indított kérelmek 
mellett jelentősen megnövekedett az intézetek által hi
vatalból indított átszállítások száma.

Szabadságvesztés-büntetés félbeszakítására irányuló 
kérelmet 961 alkalommal terjesztettek elő (2011: 1036 
alkalom). Az engedélyezett 176 esetből mindössze egy 
alkalommal nem tért vissza az elítélt, akit később a 
rendőrség elfogott, ismételt befogadása megtörtént.

BÜNTETÉS-FÉLBESZAKÍTÁS
HATÁSKÖR KÉRELEM HIVATALBÓL

Előterjesztés Engedélyezett Nem jelentkezett Kegyelmi kérvény 2
Perújítás 6

Miniszteri 62 23 1 Felülvizsgálati eljárás 2
Országos parancsnoki 188 28 0 Nem jogerős öb. lejár 0
Intézetparancsnoki 711 125 0 Szülő nő 0

Egyéb 28
Összesen: 961 176 1 38

Rövid tartamú eltávozáson 705 fő 1195 esetben vett részt (2011: 787 fő / 1278 eset).

RÖVIDTARTAMÚ ELTÁVOZÁS
Bv. fokozat Engedélyezés Ebből az évi szabadság terhére Nem jelentkezett

Fő Eset
Fegyház 22 61 0 0

Börtön 321 563 19 0
Fk. börtön 4 8 0 0
Fogház 355 560 13 0
Fk. fogház 3 3 0 0
Összesen: 705 1195 32 0
Átmeneti csoport: 51 177 5 0

Kimaradás keretében 269 fő 456 esetben hagyta el az intézeteket (2011: 332 fő / 592 eset). Súlyos beteg hozzátar
tozó meglátogatásán, temetésén felügyelettel 142 fő, felügyelet nélkül 117 fő jelent meg (2011: felügyelettel 110, 
felügyelet nélkül 150 fő).

KIMARADÁS SÚLYOS BETEG HOZZÁTARTOZÓ MEGLÁ
TOGATÁSA, TEMETÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Bv. fokozat Engedélyezett Felügyelettel Felügyelet nélkül
Fő Eset

Fegyház 28 61 46 5
Börtön 151 251 90 89
Fk. börtön 5 8 0 2
Fogház 85 136 6 21
Fk. fogház 0 0 0 0
Összesen: 269 456 142 117
Átmeneti csoport: 51 112 1 1
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Az év értékelése 2012

Feltételes szabadságra irányuló előterjesz
tést 7 334 alkalommal tettek a bv. szervek
(2011: 7598). A súlyosabb végrehajtási fokozatba he
lyezésre vonatkozó előterjesztések száma növekedést 
mutat (2011: 63, 2012: 70 eset), az enyhébb fokozat
ba helyezés céljából indított ügyek számában viszont 
nagymértékű csökkenés tapasztalható (2011: 3577, 
2012: 2817 eset), amely a fogvatartotti populáció 
összetételének változására utal.

Az enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alkalmazásával 
kapcsolatban 477 előterjesztés készült, amelyből 282-t 
engedélyeztek. Az EVSZ hatálya alá tartozó fogvatartot
tak eltávozásainak száma 2 875 volt, amely csökkenő 
tendenciát jelent.

FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS
Bv. fokozat Előterjesztve Engedélyezett Nem engedélyezett
Fegyház 485 250 202
Börtön 4760 3701 843
Fk. börtön 101 46 56
Fogház 1754 1753 69
Fk. fogház 228 150 63
Összesen: 7334 5900 1233
Kényszergyógykezelt adaptációs szabadságon: 3

SZIGORÚBB, ILLETVE ENYHÉBB FOKOZATBA HELYEZÉS
Bv. fokozat Előterjesztve Engedélyezett Nem engedélyezett

szigorúbb enyhébb szigorúbb enyhébb szigorúbb enyhébb
Fegyház 0 552 0 243 0 307
Börtön 66 2233 46 1002 12 1226
Fk. börtön 0 32 0 13 0 18
Fogház 4 0 3 0 0 0
Fk. fogház 0 0 0 0 0 0
Összesen: 70 2817 49 1258 12 1551

ENYHÉBB VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK KÖZÉ HELYEZÉS
Bv. fokozat Előterjesztve Engedélyezett Visszahelyezve (megszűnt) Eltávozások száma Nem jelentkezett
Börtön 298 139 4 553 0
Fk. börtön 1 1 0 8 0
Fogház 178 142 9 2314 0
Fk. fogház 0 0 0 0 0
Összesen: 477 282 13 2875 0
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A fogvatartottak jutalmazása 

és fenyítése

Jutalmak 2011 2012
Dicséret 16017 16969
Soron kívüli csomag 1758 1854
Soron kívüli látogató fogadás 6607 6948
Személyes szükségletekre fordítható 
összeg növelése

2755 2866

Tárgyjutalom 28 23
Pénzjutalom 171 62
Fenyítés hátralévő rész elengedése 5 3
Fenyítés nyilvántartásból törlése 896 908
Rövidtartamú eltávozás 1271 1191
Kimaradás 596 458
Látogatási idő meghosszabbítás 2766 2652
Összesen 32870 33934

Az intézetekben 33 934 esetben jutalmazták a fogvatar- 
tottakat és 9 881 esetben szabtak ki fegyelmi fenyítést. 
A nevelési szempontoknál a pozitív menedzselés az 
irányadó.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság megalakulásának 
20 éves évfordulója alkalmából konferenciát rendez
tek a Parlamentben, ahol a társaság elismerésül a 
Büntetés-végrehatási Szolgálatért Emlékplakett ezüst 
fokozatát kapta.

A 2011/2012-es tanévben 1 159 fogvatartott kezdte 
meg az általános iskolai tanulmányait, amelyből 1 003 
fő sikeresen végzett. 2012 szeptemberében 787 főt is
koláztak be alapfokon. Az előző tanévben 920 fő, 2012 
szeptemberében 836 fő kezdte meg középiskolai tanul
mányait, érettségit 33 fogvatartott tett.

Fenyítések 2011 2012
Feddés 4654 4735
Kiétkezés csökkentés 2525 2914
Magánelzárás 2076 2232
Összesen 9255 9881

A fenyítések tekintetében a növekedés nem mond
ható jelentősnek, ugyanakkor emelkedett az egymás 
sérelmére elkövetett cselekmények száma.

A börtönlelkészek száma 34 fő, huszonketten fő
foglalkozásúak, a többiek részfoglalkozásúak, öt intézet
ben szolgál új lelkész.

Jelentős eredmény, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézetben és a Fővárosi Büntetés-végre- 
hajtási Intézetben felszentelték az újonnan kialakított 
börtönkápolnát.
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Az alapfeladataink közé tartozó betanított munkás és 
szakmunkás képzés anyagi hátterét a képzők pályáza
ti forrásokból biztosították, eredményességükhöz 
nagymértékben hozzájárultak a kialakult együtt
működések, társadalmi kapcsolatok. A fogvatartot
tak 46%-a rendelkezik a szakképzés megkezdéséhez 
szükséges alapvégzettséggel. 2011/2012-ben 37 szak
képzésen 606 fogvatartott tanult és szerezhetett bi
zonyítványt. Jelenleg 10 intézet 18 képzésén 361 fő 
folytat tanulmányokat. Felsőfokú oktatásban, levelező 
képzési formában 38 fogvatartott vesz rész a 2012/2013- 
as tanévben.

A fogvatartottakkal való szakszerű feladatellátást 
segítette az együttműködő partnerek bevonása. Az in
tézetek jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányza-
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tokkal, hivatalokkal, oktató/képző intézetekkel, alapít
ványokkal. Felértékelődött a fogvatartottak által a helyi 
közösségek javára végzett jóvátételi munkák szerepe.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 
1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása terem
tette meg a korábbi szabályoknál társadalmilag igaz
ságosabb, arányosabb tehervállalás lehetőségét a fog
vatartottak által igénybe vett egészségügyi ellátások, 
szolgáltatások, így a gyógyszerellátás vonatkozásában 
is, törölve a korábbi, általános térítésmentességre való 
jogosultságot. A jogi szabályozó alapelvként deklarálja, 
hogy az elítélt egészségügyi ellátására az egészségügyi 
és társadalombiztosítási jogszabályok irányadók, 
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz juttatás a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint illeti meg őket.

Megkezdődött az egészségügyi ellátások működési 
engedélyezésének alapjait képező szabályozók, mini
mumfeltételek teljes átdolgozása, részben hatályba is 
léptek az új előírások, de 2013-ban további változásokat 
tervez az egészségügyi kormányzat, tehát az ezzel járó 
feladatokkal számolni kell.

Továbbra is napirenden maradt a fekvőbeteg
szakellátásokat integráló, új Büntetés-végrehajtási 
Egészségügyi Központ megvalósíthatóságának vizsgála
ta.

A fogvatartottak általános társadalombiztosítási jogo
sultsága nem változott, az állapotuk által indokolt 
gyógyító-megelőző ellátások szakmai tartalma is a biz
tosítottakéval azonos, ugyanakkor hatályon kívül került a 
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásra vonat
kozó korábbi teljes térítésmentesség.

Az új szabályozás végrehajtása az egészségügyi és 
pénzügyi-gazdasági szakterületet egyaránt nagy kihívás 
elé állította, a tapasztalatok értékelése, az eljárásrend 
szükség szerinti módosítása és pontosítása folyamatos 
feladat a jövőben is.

A tartósan magas fogvatartotti létszám egészségügyi 
alapellátása, a növekvő adminisztráció, jelentős kapaci
tásokat kötött le annak ellenére, hogy nem volt a beteg- 
forgalom növekedését generáló különleges helyzet, 
járvány vagy egyéb esemény. A korábbiaktól eltérő 
gyógyszer-gyógyászati segédeszköz támogatási rend az
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egyes intézetekben már észrevehetően csökkentette az 
alapellátó orvosi rendelés betegforgalmát.

Az intézetek megtartották a leggyakrabban igénybe vett 
szakorvosi rendeléseket, így hatékonyabb a kivizsgálás, 
az utókezelés, a gondozás és a szakorvosi javaslathoz 
kötött gyógyszerellátás.

A külső egészségügyi szakellátó szolgáltatók igénybe 
vétele csökkenést mutat mind az intézetekből közvetle
nül beutaltakat, mind a bv. egészségügyi intézmények 
által szervezett, lebonyolított betegellátást illetően. En
nek egyik oka az év során bekövetkezett egészségügyi 
struktúraváltás, a betegirányítási rendszer módosítása, 
az egészségügyi intézmények átalakulása, kapacitásaik 
átrendeződése.

A fogvatartottak általános megbetegedési mutatói nem 
tértek el az ország lakosságára jellemző adatoktól, a 
leggyakoribb kórformák a krónikus szív- és érrendszeri, 
légúti, pszichiátriai és emésztőszervi megbetegedések,

valamint szövődménye
ik.

A sorsszerű meg
betegedésben elhuny
tak száma 46 (43 fér
fi és 3 nő) volt, nyolc 
férfi követett el befe
jezett öngyilkosságot, 
egy haláleset súlyos 
testi sértés követ
kezménye volt. A ter
mészetes haláleseteket 
idén is kiemelkedően a 
szív-érrendszeri meg
betegedések okozták, 
amelyeket a rosszindu
latú daganatos meg
betegedések követtek.

Az indokolt gyógyszer- 
és legszükségesebb mű- 
szer-, illetve egészség- 
ügyi fogyóanyag-beszer- 
zéseket sikerült meg-

Az alapellátásban tapasztalható orvoshiány a sürgőssé
gi ellátásokra volt hatással: csaknem négyszeresére 
emelkedett a területi háziorvosi ügyeletek igénybe 
vétele.
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valósítani. A ráfordítások a szoros szakmai kontroll és a 
szigorú szabálykövetés miatt nem emelkedtek, miköz
ben a támogatások mértéke folyamatosan csökken, az 
egészségügyi termékek ára viszont emelkedik.

A pszichológusok személyre szabott és csoportos ke
zeléseket végeztek. Változatlanul kiemelt figyelmet 
fordítottak a fiatalkorú fogvatartottakra, az öngyilkosság 
megelőzésére, törekedtek az önkárosításra hajla
mos elítéltek kiszűrésére, továbbá azon fogvatartottak 
kezelésére, akiket testi, lelki vagy szexuális erőszakos 
támadás ért.

A közegészségügyi viszonyokat változatlanul a zsúfoltság 
befolyásolja legnagyobb mértékben. Ezzel összefüggés
ben a bőrön élősködő paraziták elleni védekezés adta 
a legtöbb feladatot a higiénés rend helyreállítása, meg
tartása érdekében.

A járványügyi helyzet stabilnak bizonyult, bejelentendő 
fertőző betegségeket minimális számban diagnosztizál
tak, az esetek járványos mértékű halmozódása pedig 
nem fordult elő. A tuberkulózis fokozott közegészségügyi 
veszélyt jelent a személyi állományra és a fogvatar
tottakra nézve egyaránt. A betegség jelentkezésekor 
megtörténtek a szükséges járványügyi intézkedések.

Kiemelt jelentőségű, hogy a legnagyobb számú fog
vatartotti befogadást és betegforgalmat lebonyolító, 
járványügyi szempontból is nagy kockázattal találkozó 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objek
tumában üzembe helyeztünk egy korszerű átvilágító- és 
filmelőhívó berendezést.





Gazdálkodás

A 2012. évi gazdálkodás kereteit vizsgálva elmond
ható, hogy likviditási helyzetünk stabil és kiegyensú
lyozott volt. Az európai uniós források igénybevételével 
megkezdődhetett a Bv. Szervezet fejlesztése, amelynek 
pozitív hatásai 2012-ben már kézzelfoghatóak voltak.

A 2011. évet a szervezet lejárt számlaállomány nélkül 
és mindösszesen 72,5 mFt-os átütemezett fizeté
si határidejű számlával zárta. A záró számlaállomány 
összege 720,4 mFt volt, amelyre az előirányzat-ma- 
radvány (729,4 mFt) fedezetet nyújtott. Ebből követ

Megvalósult jelentősebb beruházásaink, felújításaink

Budapesti Fegyház és Börtön
• őri kiszolgáló épület és „B" objektum 

vizesblokkjának felújítása
• "A" objektum bástyafal javítása

40.1 mFt
12.1 mFt

Bv. Központi Kórház,
• betegszállító felvonó teljes cseréje 11,4 mFt

Bv. Szervezet Oktatási Központja
• lapostető-szigetelés javítása
• I. emeleti vizesblokkok felújítása
• padlóburkolat cseréje

16,3 mFt
3.1 mFt
5.1 mFt

Fiatalkorúak Bv. Intézete 
• lapostető-szigetelés felújítása 7,3 mFt

Balassagyarmati Fegyház és Börtön
• ereszcsatorna javítása
• lapostető-szigetelés felújítása

12,8 mFt 
5,0 mFt

Állampusztai Országos Bv. Intézet 
• szennyvíz-hálózat felújítása 7,5 mFt

Veszprém Megyei Bv. Intézet 
• lapostető-szigetelés felújítása

24,7
mFt

kezően a 2012-es évet nem terhelték korábbi időszakról 
áthúzódó kötelezettségek, a költségvetési törvény ál
tal meghatározott kereteket éves gazdálkodásunkra 
fordíthattuk.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről 
szóló törvény a büntetés-végrehajtás részére ösz- 
szes kiadásként 51.141,1 mFt-ot határozott meg, amelyet
48.425,5 mFt költségvetési támogatás (94,7%) és 2.715,6 
mFt (5,3%) saját bevételi előírás finanszírozott. A kiadási 
főösszeg a bázishoz viszonyítva 17%-kal (7.413 mFt-tal) 
emelkedett, az alábbi okok miatt:

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
• tetőszerkezet felújítása
• sétaudvar tetőfedése
• világítás átalakítása

4,9 mFt 

15,0 mFt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 

• függőfolyosó felújítása 12,0 mFt
Békés Megyei Bv. Intézet

• bástyafal felújítása
• új őrhely kialakítása 6,4 mFt

Heves Megyei Bv. Intézet
• gépjárműzsilip aszfaltozása
• őrtorony felújítása

5.0 mFt
6.0 mFt

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
• bejárati épület és kapu felújítása
• lapostető-szigetelés javítása

7,5 mFt 
5,3 mFt

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
• bástyafal felújítása 8,2 mFt
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A büntetés-végrehajtás kiadásainak megoszlása 2012-ben

Személyi
juttatások

A fentieket összegezve látható, hogy a 
szervezet támogatása 18,1 %-kal (7.413 
mFt-tal) emelkedett, változatlan be
vételi előírás mellett. A személyi jut
tatások előirányzata 7,2%-kal (1.671,2 
mFt-tal), a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzata 8,7%-kal (451,5 
mFt-tal), a dologi kiadások előirány
zata 35,2%-kal (5.188,3 mFt-tal)
emelkedett, amely a PPP üzemeltetésű intézetek bérleti 
díj emelkedése és a „fejlesztési" kormányhatározat dolo
gi kiadásokat érintő része mellett tartalmazta a fogvatar- 
totti állomány létszámnövekedése és a norma növelése 
miatti többletkiadásokat, valamint a korábbi évek el
vonásai miatti hiányok rendezését. A többi előirányza
tunk az előző évhez képest változatlan szinten alakult.

Kiadási főösszegünk összességében 2.524,9 mFt-tal 
emelkedett (4,9%), amely a költségvetési támogatás 
csökkenése ellenére a következetesen takarékos 
gazdálkodással együtt biztosította a kiegyensúlyo
zott gazdálkodás folytatását. 2012-ben is emelkedett 
a fogvatartotti létszám, de lényegesen kisebb ütem-

Munkaadókat Dologi és egyéb Egyéb Felhalmozási
terhelő járulékok folyó kiadások működési kiadások kiadások

ben, mint a korábbi években, ezért az erre képzett 
tartalék felhasználása segítette az intézetek likviditási 
egyensúlyának megtartását.

Elkészült a szirmabesenyői új, 500 fős bv. intézet 
megvalósítására irányuló hatástanulmány.

A büntetés-végrehajtás tulajdonában, üzemeltetésében 
az év végén 380 db szolgálati gépjármű volt, átlagéletko
ruk 10 év. Az Országos Rendőr-főkapitányság által lefoly
tatott eljáráshoz csatlakozva, 71 gépjármű (személygép
jármű, mikrobusz és terepjáró) beszerzésére kötöttünk 
szerződést, összesen 464 mFt értékben. A szállítás 2013- 
ban első félévében történik. Novemberben lejárt a 65 db 
személygépkocsi bérleti szerződése, amelyből összesen
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Ruházati ellátás

39 db, a bv. által használt Opel Astra személygépko
csit vásároltunk meg, 72,2 mFt értékben. Az év során 
még egy-egy mikrobusz és egy kisteher-gépjármű 
vásárlása történt, így az év végére gépjárműparkunk 
kizárólag saját tulajdonú gépkocsikból állt. Valameny- 
nyi gépjármű-beszerzésünket plusz költségvetési forrás 
bevonása nélkül, a rendelkezésre álló előirányzatokból 
valósítottuk meg.

Négy intézet kivételével (ebből kettő PPP üzemeltetésű) 
valamennyi intézet és intézmény felkészült a belső 
ellátás termékeinek fogadására és felhasználására. A 
tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az intézetek 
zökkenőmentesen álltak át a félsertés és baromfihús 
bontására, felhasználására. A hat intézetet érintő kony
haüzemeltetés visszaszervezéséből mintegy 280 mFt 
megtakarítás keletkezett.

Felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az élelmezési nor
matáblázatot, egységesítettük a pótlékokat, ezzel az 
élelmezési kiadás - a minőség fenntartása mellett - öt 
százalékkal csökkent. Az intézkedés, valamint az in
tézetek költséghatékony gazdálkodása 108,1 mFt meg
takarítást eredményezett.

A büntetés-végrehajtás, a rendőrség és a katasztró
favédelmi szervek szolgálati öltözete a természetbeni 
ellátás keretében ütemezetten lecseréljük az elfogadott
12 M típusú ruházati termékekre. Nyolc intézet vett részt 
az új ruházati termékek csapatpróbájában. A tapasz
talatok összegzését követően 48 313 Ft/fő összegben 
rendeltünk szolgálati ruházatot a természetbeni ellátás 
keretében. A gyártásra kijelölt kft.-k az általuk előállított 
termékeket döntően leszállították, a teljes mennyiséget
2013 első negyedévében teljesítik.

Folytatódott a ruházati fejlesztés, a várhatóan 2013-ban 
rendszeresítésre kerülő termékek csapatpróbáját végre
hajtottuk.

A korábbi évekhez képest jelentős értékben sikerült a 
raktárkészleteket feltölteni, összesen 83,9 mFt-ot fordí
tottunk ruházati tartalék képzésére. Ezzel a beszerzéssel 
a 2013-ban felszerelő állomány csökkentett alapellátá
si norma szerinti felszerelését, illetve a 2012. évben 
felszereltek alapellátás kiegészítését tudjuk biztosítani.
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Gazdasági társaságaink 
működése és a központi 
ellátás
A fejlesztéseknek, a belső ellátási tevékenységnek és a 
kedvezően változó jogszabályi környezetnek köszön
hetően 137 fővel (4%-kal), 3 565 főre nőtt a társaságok
nál a foglalkoztatott fogvatartottak száma. A fo
lyamatban nagyobb szerep hárult a mezőgazdasági 
társaságokra, a legmagasabb növekedést a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. teljesítette. Az ipari társaságok közül 
a cipő-, a bútor- és a papírgyártásban foglalkoztatott 
fogvatartottak létszáma növekedett. Csökkent a bér
munkában foglalkoztatottak száma, 62%-ra nőtt a saját 
vagy alaptevékenységben résztvevők aránya.

A foglalkoztatottak dolgozói/állományi létszámaránya 
68,5%, amely a speciális fogvatartotti foglalkoztatási jel
leget tekintve évek óta változatlan.

A társaságok tervezett, mérleg szerinti eredménye
406.3 mFt volt, a várható adatok alapján az összesített 
mérleg szerinti eredmény 869,8 mFt-ban progosztizál- 
ható.

A mezőgazdasági profilú cégek a kedvezőtlen, aszályos 
időjárás ellenére is várhatóan jó évet zárnak, a legma
gasabb nyereséget a Pálhalmai Agrospeciál Kft. realizálta
299.3 mFt-tal. Kimagaslóan jó eredményt ért el a Du- 
na-Mix Kft., az Ábránd-Textil Kft., a BUFA Kft. és a Duna 
Papír Kft. A gazdaságilag sikeres 2011. évét továbbra is 
megőrizte és szinten tartotta az Ipoly Cipőgyár Kft., a 
Sopronkőhidai Kft., a Nostra Kft., az Állampusztai Kft. és 
a Nagyfa-Alföld Kft. Veszteségesen gazdálkodó társaság 
várhatóan nem lesz 2012-ben.

A bv. intézetek fenntartásában, az 
ún. költségvetési munkáltatásban hét 
százalékkal emelkedett a teljes munka
idős foglalkoztatás 2 267 főre, míg a 
részmunkaidős dolgozói létszám nem 
változott az előző évihez képest, 956 
fő volt.

A nettó árbevétel 16%-kal 11,2 mdFt-ra 
nőtt, amelyből 3,6 mdFt származott a 
kötelező természetbeni ellátásból.

A fogvatartottaknak kifizetett átlagmunkadíj 19 355 Ft/ 
fő/hó, amely a tényleges dolgozói létszámra vetítve 
28 469 Ft/fő/hó. Ez az összeg meghaladta a törvény
ben előírt minimumot. A minimál munkadíj kötelező 
emelését a társaságok a személyi 
órabérek szintjén végrehajtották, töre
kedve ezzel a munkateljesítményt elis
merő differenciálás megjelenítésére.

A pénzügyi eredményt terhelte a természetbeni 
ellátórendszer, a belső ellátás projektjeinek jelentős for
rásigénye, amit a társaságok hitel igénybe vételével tud
tak biztosítani, stabil likviditási helyzet mellett.
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Jelentős társasági fejlesztések

Az intézményi önellátás és az egyes államigazgatá
si szervek irányába kialakított természetbeni ellátási 
kötelezettség jelentős beruházások végrehajtását és 
megindítását tette lehetővé 1.173 mFt értékben:

A fogvatartottak közel háromnegyedét láttuk el vágott 
csirkével, hasított félsertéssel, tisztított, konyhakész 
zöldségfélékkel és pékáruval.

Csirkeágazat létrehozása - saját vágóhíd létesítése az 
Állampusztai Kft.-nél 433 mFt sajáterős kivitelezésben.

Péküzemi kapacitás bővítése: az Annamajori Kft.-nél 
tízezer fogvatartott ellátására alkalmas új pékség üzem
be helyezése, 254 mFt aktivált értékben (amelyből 70 
mFt állami támogatás, a többi szintén saját erő).

Technológiai fejlesztés a rendészeti szervek ruházati 
ellátása érdekében, 49 mFt beruházási értékben.

Mosodai kapacitás bővítése a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 
szervezésében a pálhalmai, a miskolci, a budapesti, a 
váci, a kecskeméti, és a szegedi telephelyeken 95 mFt 
sajáterős ráfordítással.

Bútoripari kapacitás kialakítása a BUFA Kft.-nél, konzorci
umi partnerséggel,19 mFt-os beruházással.

Korszerű lábbeli talpszerkezet (PU/gumi) gyártási kapa
citás kialakítása az Ipoly Cipőgyár Kft.-nél, új géppark 
vásárlása, amely lehetővé teszi a rendészeti és a hon
védségi elvárásoknak való megfelelést, illetve a korszerű 
munkavédelmi lábbelik gyártását, 297 mFt összértéken, 
amelyből 80 mFt állami támogatás, a többi társasági sa
ját forrás.

A Duna Papír Kft. létrehozta a minősített és egyéb irodai 
papírok és a műanyag alapú adathordozók megsem
misítésére képes technológiát és kapacitást, amely az
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államigazgatási szerveknél képződő irodai papírhulladék 
megsemmisítését, feldolgozását végzi, a 2012. évre 
áthúzódó beruházás befejezési értéke 26 mFt.

A Bv. Szervezet gazdasági társaságai által korábban kialakí
tott, a társaságok egységes piaci megjelenését célzó „Ál
lami Partner®" védjegy után létrehoztuk „JURTA" néven a 
100%-ban állami tulajdonú vállalatok összefogásával 
működő Állami Partner első kereskedelmi márkáját.

Kiemelendő, hogy a gazdasági társaságok aktív szak
mai támogatással és tényleges ellátással egyaránt részt 
vettek kormányprogramokban: a Startmunka mintaprog
ramban és a Minden gyermek lakjon jól projektben. A 
programban kézi drótfonógép és pneumatikus vályog
prés kifejlesztésére is sor került.

A vonatkozó rendeletek hatálya alá tartozó, a központi 
ellátásban kedvezményezett költségvetési szervek száma 
2011-ben összesen 151 volt. 2012-ben az egészségügy 
területén működő országos intézetekkel, az állam tulaj
donába, illetve fenntartásába tartozó egészségügyi in
tézményekkel, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó 
szociális intézményekkel, valamint a Magyar Honvédség 
szerveivel együtt összességében 150 kedvezményezettel 
a duplájára bővült.

A Központi Ellátó Szervhez (KÉSZ) 1 739 ellátási igény 
érkezett, amely a 2011-ben 6 hónap alatt benyújtott 
igények számának több mint négyszerese. Az ellátá
si igények 75%-át a büntetés-végrehajtási szervezet 
részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter 
vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 
irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatar
tottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított ter
mékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről 
és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM 
rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezettek nyúj
tották be. Az igénybejelentések döntő többsége nem 
érte el a költségvetési törvényben meghatározott uniós 
értékhatárt. A felmerült igények teljesítésére összességé-

Kijelölések ellenértékének megoszlása gazdasági társaságonként

Állampusztai Kalocsai Pálhalmai
Mezőgazdasági Konfekcióipari Agrospeciál

Kft. BUFAKft. Duna-Papír Kft. Kft. Kft.

® ® O
Ábránd Annamajori Duna Mix Kft. Ipoly Nagyfa-Alföld Kft. Sopronkőhidai

Textil Kft. Mezőgazdasági Cipőgyár Kft. Ipari és
Kft. Szolgáltató Kft.
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ben nettó 4.374 mFt értékben történt meg a fogvatar
tottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági 
társaságok kijelölése.

Az igénybejelentések alapján megállapítható, hogy a 
legnagyobb kereslet a ruházati és lábbeli termékek iránt 
mutatkozott, azonban jelentős hányadot képviselnek az 
irodabútor és a mosatási szolgáltatás iránti igények is.

A kijelölések tevékenységi korszerinti ellenértékének ala
kulását a következő ábra mutatja:

A gazdasági társaságok által megkötött szerződések 
értéke - az élelmezési ellátás nélkül - várhatóan megha
ladja a nettó 2.600 mFt-ot.

2013. január 1-jétől négy intézet kivételével valamennyi 
bv. szerv a belső ellátásból szerzi be a csirkehúst, a hasí
tott félsertést és a tisztított zöldségeket, nyolc intézet 
pedig a kenyér- és pékáru ellátását is innen biztosítja.

Összefoglalva megállapítható, hogy a gazdasági tár
saságok központi ellátás kapcsán megkötött szerződé
seinek száma és összértéke megtöbbszöröződött. Míg 
2011-ben fél év alatt az így megkötött szerződések 
összege 200 mFt volt, addig 2012-ben ez meghaladta a 
3.000 mFt-ot.
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Pályázataink

A folyamatban lévő közel ötven európai uniós projektből 
tizenkilenc pályázatunk fejeződött be, három milliárd fo
rint értékben. Huszonnyolc pályázatunk megvalósítása 
folytatódik, a források összértéke közel kilencszáz millió 
forint, tizenhat további projektünk áll elbírálás alatt.

Legjelentősebbek az informatikai rendszer fejlesztését, 
illetve az energiaracionalizálást szolgáló programjaink, 
valamint a fogvatartotti reintegrációt támogató projek
tek.

Elektronikai Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 
Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban, 
EKOP-1. 1.6-09-2009-0001

A projekt során felhasználható összeg mindösszesen
1.425,5 mFt, amelyből folytatódtak az eszközbeszer
zések, valamint bevezettük az újonnan kifejlesztett 
személyügyi és a fogvatartotti nyilvántartási informatikai 
szoftvert.

• Nexon HR rendszer (személyügyi nyilvántartás, fegyel
mi nyilvántartás és szolgálatszervezés).

• Főnix rendszer (fogvatartotti nyilvántartás, egészségügyi 
nyilvántartás, gazdasági rendszerek).

• Helyi hálózat konszolidáció során 40 telephelyen, 
mintegy 3 200 db új helyi hálózati végpont építése, 
5 000 db meglévő végpont felújítása, csomópontban 
való végződtetése, csomópontok közötti optikai ge
rinchálózatok kiépítésével.

• 32 telephelyen gépterem létesítése a 4-4 db intézeti 
szerverparkok elhelyezésére, mentő-archiváló esz
közökkel és a szünetmentes tápegységek biztosításával.

• 138 db szerver, 100 db laptop, 1 200 db vékonykliens és 
300 db asztali számítógép, valamint hozzájuk tartozó 
1 500 db 19" LED monitor üzembeállítása, ugyanilyen 
mennyiségű elavult, 2008. január 1-jét megelőzően 
beszerzett számítógép selejtezése mellett.

• 32 db nagyteljesítményű, multifunkcionális, hálóza
ti, A/3 kapacitású fénymásoló biztosítása az intézetek 
részére.

• A Bv. Szervezet teljes informatikai szakállományának 
képzése az új informatikai tartományi rendszer 
kiépítéséhez és működtetése érdekében.

• Központi szerver farm létesítése az alkalmazásfej
lesztésekhez, szükségáramforrással való biztosítás 
megvalósítása.

A személyügyi és a fogvatartotti nyilvántartási rendszer 
megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró 
szerződéseket megkötöttük. Elkészültek a rendszer

^  SZÉCHENYI TERV
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tervek, elkezdődött a fejlesztési folyamat. A Nexon HR 
fejlesztése október 15-ére befejeződött, a szakterületek 
megkezdték az adatok áttöltését, ellenőrzését. A 
személyügyi rendszer használatba vétele az SZPR párhu
zamos működése mellett zajlik, a fegyelmi nyilvántartás 
2013. január 1-jével elindult. A szolgálatszervező mo
dul bevezetéséhez kapcsolódó tervező, szervező munka 
megkezdődött.

A Főnix rendszer funkcionális hibáinak kijavítása és a szak
területek közreműködésével történő átadás-átvétele no
vember 30-án valósult meg. Az egyes részek átadás-át- 
vételét követően december hónapban a Főnix rendszer, 
mint a fogvatartotti nyilvántartás, az egészségügyi nyil
vántartások és a gazdasági modulok egységes egészként 
működő rendszerének vizsgálatát végrehajtották, amely 
alapján a végteljesítés 2012. december 28- 
án megtörtént. A FAR/KNOR rendszerek 
kiváltása, illetve a Főnix rendszer párhuza
mos működés melletti bevezetése 2013. II. 
negyedévben tervezett.

A pályázat végrehajtásának részeként 
2012 szeptemberében közel százhúsz 
fős zárókonferencián mutattuk be a 
pályázati tevékenységet. A rendezvényt 
követően a projekt eredményeire építve 
kezdeményeztük az ÁFA változásból követ
kező magasabb adóértéket visszapótló for
rásbővítést, illetve további 15% forrásigényt jelentettünk 
be. A Támogatási Szerződés módosításával a projekt fel
használható forrásai további 193mFt-tal bővültek, ame
lyet a beszerzett eszközök darabszámának növelésére 
használhattunk fel, amely 1.425,5 mFt fejlesztési forrást 
biztosított. A pályázat véghatárideje így 2013. február 
28-ára módosult.

Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban - II. 
ütem (Főnix Plusz), EKOP-1.1.15-2012-2012-0013

December 10-én befogadásra került a tanúvédelemmel 
kapcsolatos nyilvántartás megvalósításáról, valamint 
a minősített ügyiratkezeléshez szükséges biztonsági

követelmények kiépítéséről szóló pályázatunk. A ter
vezett 500 mFt-os forrás felhasználására 2013. évben 
kerülhet sor.

Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban - 
nyomtatókonszolidáció, EKOP-1.A.2

Az 1600 db-os nyomtató eszközpark korszerűsítését 
célzó, 300 mFt összegű pályázat benyújtása megtörtént.

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Az energiahatékonyság növelését és a megújuló ener
giaforrások hasznosítását célzó, korábban benyújtott 
pályázatokból nyolc projekt fejeződött be, összesen
1.014,5 mFt értékben.

A műszaki fejlesztések körét általában fűtéskorszerűsítés, 
utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere, világításkorsze
rűsítés, megújuló energiaforrások használata (használati 
meleg víz készítésére, illetvevillamosenergia előállítására) 
tette ki. A fejlesztések következtében átlagosan 12%-os 
megtakarítás realizálható az adott energiafelhasználás 
területén.

Intézeteink 2012. évben is részt vettek a Belügyminisz
térium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtit
kársága által kiírt „üzemeltetési költségcsökkentést 
eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi 
támogatására" tárgyú pályázaton. Az elnyert támogatás 
összege összesen 64,8 mFt volt.

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 422,2 mFt
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 150,4 mFt
Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 19,5 mFt
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 69,1 mFt
Szegedi Fegyház és Börtön 97,9 mFt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 70,4 mFt
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 71,2 mFt
Budapesti Fegyház és Börtön 113,8 mFt
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Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP)

A Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és re- 
integrációs programok módszertani megalapozása - 
TÁMOP-5.6.2 projekt november 30-án fejeződött be.

Az 1.988,7 mFt-os támogatási összegű kiemelt pályázat
ból a Bv. Szervezetre jutó támogatás összege 461 mFt 
volt. A projekt három kiemelt régió 11 bv. intézetében 
elhelyezett fogvatartottak társadalmi reintegráció- 
ját célozta. A sikeres társadalmi és munkaerő-piaci 
visszailleszkedés elősegítése és a bűnismétlési kockázat 
csökkentése érdekében 11 szakmában összesen 316 fő 
szerzett akkreditált, betanító vagy OKJ-s képesítést.

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és mun- 
kaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás 
modellje TÁMOP 5.6.3-12/1 kódszámú kiemelt projekt 
címmel az ország összes bv. intézetére vonatkozóan 
benyújtottuk új pályázatunkat, a Támogatási Szerződés 
aláírása folyamatban van.

Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és 
foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs prog
ramokon keresztül TÁMOP 5.6.1.A

A projekt célja az intézetben fogvatartottak és pártfogó 
felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek 
növelése képzési és foglalkoztatási programokkal. A 
pályázat hét nyertes projektjének összköltségvetése 
803,8 mFt, amelyből a pályázó 15 bv. szerv 135 mFt-ban 
részesült.

Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fog
vatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti 
neveltek számára TÁMOP 5.6.1.A-ll.

Az operatív programban kilenc nyertes pályázat ösz- 
szesen 411 mFt támogatást kapott, amiből több mint 
130 mFt közvetlenül az érintett 10 bv. intézetnél kerül 
felhasználásra.
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Tudományos élet, nemzetközi 

kapcsolatok

Bővült a börtönügy terén érintett tudományos 
szervezetekkel való együttműködésünk. Kiemelendő 
az Országos Kriminológiai Intézet és az ELTE bün- 
tetés-végrehajtásra irányuló kutatói tevékenységének 
koordinálása. Megalakult a Magyar Kriminológiai Tár
saság Börtönügyi Szekciója, és folytatta munkáját a Bün- 
tetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa.

Országos vezetői szintű nemzetközi találkozóra négy 
alkalommal került sor 2012-ben. Országos parancsnoki 
szinten fogadtuk a szlovák és a horvát társszervek 
vezetőit, illetve a Kínai Népköztársaság és az Iraki Köztár
saság igazságügyi minisztereit. A magas rangú képviselők 
és a velük érkező delegációk tagjai az elméleti ismeretek 
mellett számos bv. intézetben és gazdasági társaságban 
tettek látogatást, így gyakorlati tapasztalatokat is sze
rezhettek szervezetünk működéséről.
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A nemzetközi szakmai szervezetek munkájában is
aktívan részt vettünk. Országos parancsnoki, illetve
főosztályvezetői szinten képviseltük a magyar bün-
tetés-végrehajtást:

• a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Kerekasztal 
(MECR) Zágrábban, illetve Nagyváradon megrendezett 
találkozóján,

• az Európa Tanács szervezésében 17. alkalommal 
Rómában megrendezett országos parancsnokok éves 
találkozóján,

• az Európai Bizottság által Brüsszelben megrendezett, a 
fogvatartottak reintegrációjáról szóló keretegyezmény 
vitáján,

• az ExOCoP projekt Berlinben megrendezett záró kon
ferenciáján,

• az ENSZ által Berlinben megrendezett IV. bün- 
tetés-végrehajtási konferencián,

• a magyar és albán rendőri szervezetek között működő, 
az albán tanúvédelmi program fejlesztését célzó twin- 
ning programon,

• az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
Egyezményhez kapcsolódóan tartott „országvédésen" 
Genfben,

• az Európai Bizottság által Bécsben megrendezett, a 
radikalizáció megelőzésével kapcsolatos tudatosság 
növelését célzó hálózat munkacsoportjának (RAN) 
ülésén.

Hangsúlyos elemként jelent meg a regionális szervezetek 
és a kétoldalú, főként a szomszédos országokkal és a 
Visegrádi csoporttal történő együttműködések megú
jítása és megerősítése.

A nemzetközi kapcsolataink fontos szintje az intézetek 
által megvalósított kétoldalú és régiós alapon szerveződő 
kapcsolattartás, amelynek keretében számos pozitív 
példa átvételére került sor, javítva a szakmai munka 
minőségét.

Külön figyelmet érdemelnek az Európai Unió által fi
nanszírozott programok, amelyek egy-egy speciális 
témában adnak lehetőséget az intézetek közötti együtt
működéseknek, a nemzetközi pályázatok keretében 
történő közös munkának.

Az uniós projektekben való aktív részvételük alapján 
három intézet programjai érdemelnek említést:

• Szegedi Fegyház és Börtön a Grundtvig Tanulási Kap
csolat projekt, művészetterápiás program,

• Budapesti Fegyház és Börtön Grundtvig Tanulási Kap
csolat pályázat keretében a „Fogvatartottak kapcsolat- 
tartása gyermekeikkel" című uniós projekt,

• Kecskeméti Fiatalkorúak Regionális Intézete a 
„Transznacionális partnerség egy befogadó társadalom 
kialakításáért" című projekt.

Az Unió által támogatott projektek nem csak elméleti 
módon, de konkrét gyakorlatokkal, eszközökkel javít
ják a fogvatartotti állomány reintegrációs lehetőségeit, 
illetve a velük dolgozó személyi állomány munka- és 
életkörülményeit.





AZ EV LEGJELENTŐSEBB ESEMENYEI

Beruházások Szent Adorján-ncip

SzentAdorjánra, a börtönörökvédö- 
szentjére emlékezve minden évben 
kitüntetett figyelem irányul szep
tember 8-ára, a „Büntetés-végre- 
hajtás Napjára". A büntetés-végre- 
hajtási szervezet napja alkalmá
ból megrendezett ünnepi állo
mánygyűlést szeptember 4-én a Bv. 
Szervezet Oktatási Központjában 
tartották meg.

Konferenciák

Az év folyamán több nagyszabású 
rendezvény mutatott rá a bün- 
tetés-végrehajtási szervezetnél 
folyó tudományos élet jelentősé
gére. A Magyar Kriminológiai 
Társaság és az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Kriminológi
ai Tanszéke szervezésében május 
11-én megtartott, „Kontroll és jog
követés" című konferencia egyik 
szekcióülése a büntetés-végrehaj- 
tás tevékenységéhez kapcsolódott.

Dr. Pintér Sándor belügyminisz
ter május 31-én avatta fel a 
Közép-dunántúli Bv. Intézet ba
racskai börtönében épült új 
pékséget. Az Annamajori Kft. közel 
240 millió forintos beruházása 
révén a péküzem - 25 fogvatartott- 
nak biztosítva állandó munkát - al
kalmassá vált műszakonként akár 
tízezer ember ellátására is.



Kiemelt sportesemények

A bv. intézetek, intézmények által 
megszervezett sportversenyek 
közül megkülönböztetett figye
lem irányul a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet országos pontszerző 
versenyeire. A szokásos verseny
számokhoz - járőrverseny, dzsúdó, 
kispályás labdarúgás, lövészet, sakk, 
terepfutás - az idén, a tavalyi évhez 
hasonlóan szolgálati kutya-verseny 
is társult.

Fogvatartotti programok

A Heves Megyei Büntetés-végre- 
hajtási Intézetben 2010-ben indí
tották az „Esti mese" programot, a 
brit „Storybook Dads" projekt alap
ján. Céljaik között szerepelt, hogy 
erősítsék a családi kötelékeket és 
fejlesszék a fogvatartottak olvasási 
készségét, képességét, ösztönözzék 
őket, hogy egyre többen akarjanak 
részt venni az oktatásban.



Az év legjelentősebb 
eseményei

Beruházások a fogvatartottak munkáltatásának fejlesztése érdekében

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter május 31-én avatta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti ál
fel a Közép-dunántúli Bv. Intézet baracskai börtönében lamtitkára avatta fel a BUFA Kft. új bútorgyártó- és ösz-
épült új pékséget. Az Annamajori Kft. közel 240 millió fo- szeszerelő üzemét június 28-án. Az új gépsor beüze-
rintos beruházása révén a péküzem - 25 fogvatartottnak melésével bővült a cég termékpalettája, így lehetőség
biztosítva állandó munkát - alkalmassá vált műsza- nyílt az állami hivatalok bútorigényeinek kielégítésére,
konként akár tízezer ember ellátására is. A belső ellátás A fejlesztés megvalósításával további negyven elítélt
keretében a péksüteményeket hét büntetés-végrehajtá- számára biztosított a folyamatos munkavégzés, amely-
si intézetbe szállítják. nek intenzitása a kapacitás bővítésével, újabb műszak

beindításával tovább növelhető.

á l la m  r p a r t n e r -
AZ ELŐNYÖS VÁLASZTÁS
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Az elítélteket foglalkoztató balassagyarmati Ipoly 
Cipőgyár Kft. felújított fröccsöntő üzemében 
340 millió forintos fejlesztést hajtottak végre. A 
Magyarországon egyedülálló új gépsort Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium parlamenti állam
titkára avatta fel július 19-én. A beruházás az Új 

Széchenyi Terv keretében, a Gazdaságfejlesz
tési Operatív Programból nyert 100 millió

forint vissza
nem térítendő
támogatással valósult 
meg, amelyet a cég 50 millió forintos 
tulajdonosi támogatással, saját forrással 
és banki hitellel egészített ki.



Pályázati fejlesztések

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
Három sikeres pályázat jóvoltából 
négy év munka után megszépült a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön, 
illetve annak környéke. A nagy
szabású, közel 500 millió forintos 
beruházás átadási ünnepségét má
jus 24-én tartották meg az intézet

új konferenciatermében. A ren
dezvényen részt vett Kulcsár József 
országgyűlési képviselő, dr. Varga 
Lajos segédpüspök, P. Bátor Péter 
Botond, a magyar pálos rend tarto
mányfőnöke, valamint jelen voltak 
a környező települések polgármes

terei és a társszervek képviselői. A 
büntetés-végrehajtási szervezetet 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok és Biczó László 
bv. dandártábornok, a Márianoszt
rai Fegyház és Börtön parancsnoka 
képviselte.
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A 2012. év jelentős áttörést hozott a bv. szervek energiaellátásának modernizációja terén, a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) sikeres pályázatainak köszönhetően.

Május 31-én adták át az Szegedi 
Fegyház és Börtön két új napelemes 
rendszerét. A beruházásra elnyert 
vissza nem térítendő támogatás 
értéke megközelítette a százmillió fo
rintot. Az intézet két objektumában 
egy-egy 34,2 kW-os teljesítményű, 
hálózati visszatáplálásos napelemes 
rendszer segíti az energiaellátást, a 
villamosenergia-felhasználás közel 
hét százalékát állítva elő.

Június 7-e óta a Bv. Szervezet Tovább
képzési és Rehabilitációs Központja 
igali objektumában is napkollek
torok segítik a melegvíz-ellátást. Az 
intézmény húszmillió forintos, ön
rész nélküli támogatáshoz jutott. A 
beruházás során napkollektorokat 
telepítettek a főépületbe, továbbá a 
melléképület és a gazdasági épület 
energiahatékonyságának növelésére 
is kialakítottak egy napkollektoros 
rendszert.

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
első napelemes rendszerét június 
15-én helyezték üzembe, közel het
ven millió forint vissza nem térí
tendő támogatásból. A bv. intézet 
mélykúti objektumában egy 48,6 
kW-os teljesítményű, hálózati vissza
táplálásos napelemes rendszer vesz 
részt az energiaellátásban - biz
tosítva az intézet éves villamosener- 
gia-fogyasztásának öt százalékát.
A november 30-án átadott, 150 
millió forintos támogatásból 
megvalósult új energiatermelő 
rendszer az intézet egészére kiter
jed: három objektum tíz épületére 
került napkollektor, közel 700 
négyzetméternyi felületen, illetve 
18 darab új használati melegvíz
tárolót telepítettek. A beruházás a

használati melegvíz-igény megújuló 
energiával történő kielégítését teszi 
lehetővé, a költségek közel felét fe
dezi. A fejlesztés megvalósításában a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet fog- 
vatartottjai is közreműködtek.

Június 19-én átadták a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. 
Intézet új napelemes rendszerét. 
Miskolcon egy 48,6 kW-os teljesít
ményű, hálózati visszatáplálásos 
napelemes rendszer segíti az intézet 
energiaellátását. A rendszer, amely
nek kiépítése hetven millió forint 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, az intézet éves villamose- 
nergia-felhasználásának ötödét állít
ja elő.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
pályázata 422 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert el, 
az energetikai beruházást decem
ber 7-én adták át. Az uniós forrásból 
kicserélték az épületek nyílászáróit, 
utólagosan hőszigetelték a fogva
tartotti épületet, kiépítettek egy 
napelemes villamosenergia-rásegítő, 
illetve egy napkollektoros használa- 
ti-melegvíz előállító rendszert, va
lamint kicserélték a kazánház, a 
konyha és a mosoda gépeit. Az 
üzemeltetési költségek várhatóan 
évi húsz-huszonöt millió forinttal 
csökkennek, a környezetbarát tech
nológiák alkalmazása a tervek sze
rint 286 tonna káros széndioxidki- 
bocsátás-csökkenést eredményez 
évente.
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December 13-án a Hajdú-Bihar megyei Bv. Intézet is bekapcsolódott a megújuló energiaforrásokat felhasználó 
fogyasztók körébe, átadták a 48,6 kW-os teljesítményű napcellás rendszert. A pályázaton nyert 71 millió fo
rintos támogatásból megvalósított beruházás a tervek szerint harminc százalékkal csökkenti az intézet villa- 
mosenergia-felhasználását.
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Szent Adorján-nap
Az év legjelentősebb eseményei 2012

Szent Adorjánra, a börtönőrök 
védőszentjére emlékezve min
den évben kitüntetett figyelem 
irányul szeptember 8-ára, a „Bün- 
tetés-végrehajtás Napjára".
A büntetés-végrehajtási szervezet 
napja alkalmából megrendezett 
ünnepi állománygyűlést szeptem
ber 4-én a Bv. Szervezet Oktatási 
Központjában tartották meg. A ren
dezvényen részt vett Kulcsár József 
országgyűlési képviselő, jelen vol
tak a fegyveres társszervek és az 
igazságügyi, illetve az egyéb együtt
működő szervezetek képviselői. 
Az állománygyűlés során az ün
nepség elöljárója, Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium parlamenti ál
lamtitkára átadta a belügyminiszter 
által adományozott csapatzászlót 
a Bv. Szervezet Oktatási Központja 
személyi állománya részére. A rövid

ünnepi műsor követően ismertették 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
ünnepi parancsát, amelyben Ador- 
ján-nap alkalmából köszöntötte a 
büntetés-végrehajtási szervezet
teljes személyi állományát, majd 
Kontrát Károly és Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancs
nok kitüntetéseket és elismeréseket 
adott át a jutalmazottaknak. Dr. Áder 
János, Magyarország köztársasági el
nöke a belügyminiszter előterjesz
tésére kimagasló szakmai tevékeny
sége elismeréséül 
kinevezte bv. dan
dártábornokká prof. 
dr. Ruzsonyi Péter 
bv. ezredest, a 
Nemzeti Közszol
gálati Egyetem 
Rendészettudomá
nyi Kar dékánját.

A bv. intézetekben a bün- 
tetés-végrehajtási szervezet napja, 
a 17. Szent Adorján-nap alkalmából 
szervezett ünnepségek keretében 
elismeréseket adtak át kiemelkedő 
munkát végzett dolgozók részére. A 
személyi állomány és családtagjaik 
részére rendezett családi napokon 
több ezren vettek részt. A rendez
vényeket a szakmai bemutatókon 
túl országszerte gyermekprogramok, 
sportversenyek, vetélkedők és kon
certek tették színessé.
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Jubileum

2012-ben a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet székes- 
fehérvári objektuma ünnepelte jubileumát. Október 24- 
én tartották meg a székesfehérvári börtön fennállásának 
110. évfordulója alkalmából az intézet történetét bemu
tató, történeti kiállítással egybekötött ünnepséget. 1902 
októberében adták át Székesfehérváron az új törvény
házat és a vele szerves egységet alkotó fogházat. A 
megyei börtön 105 éven át működött önálló intézetként, 
2007. augusztus 15-én jött létre a Baracskai Országos Bv. 
Intézet és a Fejér Megyei Bv. Intézet összevonásából a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet.

Az ünnepségen részt vett a Fejér Megyei Önkormányzat 
képviseletében Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke, aki elnöki elismeréseket adott át, továbbá dr. 
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
polgármestere, országgyűlési képviselő, Kulcsár József 
országgyűlési képviselő; jelen voltak a társ rendvédelmi 
és közigazgatási szervek megyei szintű vezetői, az in
tézet egykori parancsnokai, valamint az együttműködő 
szervezetek képviselői.
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Konferenciák
Az év legjelentősebb eseményei 2012

Az év folyamán több nagyszabású rendezvény mutatott 
rá a büntetés-végrehajtási szervezetnél folyó tudomá
nyos élet jelentőségére.

A Magyar Kriminológiai Társaság és az ELTE Ál- 
lam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszéke 
szervezésében május 11-én megtartott, „Kontroll és 
jogkövetés" című konferencia egyik szekcióülése a 
büntetés-végrehajtás tevékenységéhez kapcsolódott. 
A workshopon négy előadás hangzott el, a tényleges 
életfogytiglani szabadságvesztés végrehajtása, a bün
tetőpolitika legitimációs kérdései, a fogvatartottak ál
tal rajzolt, festett képek elemzése, illetve a börtönben 
elkövetett önkárosítások és öngyilkosságok pszichés 
háttere témakörében. A szekcióülés alkalmából meg
alakult a Magyar Kriminológiai Társaság Büntetés-végre- 
hajtási Szekciója, amelynek társelnökeivé dr. Kiszely Pál 
bv. dandártábornokot, a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnokát és dr. Fliegauf Gergely PhD, bv. alezredest, 
az NKE Rendészettudományi Kar Bv. Tanszék főiskolai 
docensét választották.

A Magyar Börtönügyi Társaság, a Miskolci Egyetem Ál- 
lam- és Jogtudományi Kara, valamint a Büntetés-végre- 
hajtás Tudományos Tanácsa közös szakmai konfe
renciáját tartották meg "Új gyakorlatok és kihívások a 
büntetés-végrehajtásban" címmel a Miskolci Egyetemen 
május 15-én. A konferenciát prof. dr. Szabó Miklós, egye
temi tanár, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának dékánja nyitotta meg, majd előadások követ
keztek az északkelet-magyarországi régióban található 
büntetés-végrehajtási intézetek (Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén Megyei Bv. Intézet, Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet, 
Heves Megyei Bv. Intézet, Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet, 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet) munkájáról. A tanács
kozás alkalmat teremtett arra, hogy valós képet mutas
son a hazai börtönökben folyó szakmai törekvésekről, és 
rávilágítson arra, hogy a büntetés-végrehajtás tevékeny
sége az elkövetők izolálásán messze túlmutató reszocia- 
lizációs erőfeszítésekkel is párosul.

„Tudományos kutatások és gyakorlati alkalmazásuk a 
büntetés-végrehajtásban" címmel szakmai konferenciát 
rendeztek november 15-én a Szegedi Fegyház és Börtön
ben a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A tanács
kozás megszervezésében a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara, a Magyar Börtönügyi Tár

saság, a Kriminológiai Társaság Büntetés-végrehajtási 
Szekciója, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Taná
csa, továbbá a házigazda Szegedi Fegyház és Börtön egy
aránt részt vett. A plenáris ülés első előadását prof. dr. 
Nagy Ferenc, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának 
tanszékvezető egyetemi tanára tartotta, aki a hosszú tar
tamú szabadságvesztés európai helyzetét és a fogvatar
totti ráták alakulását elemezte. Ezután a hazai börtönök 
önellátási törekvéseiről, a hetvenes évek amerikai 
pönológiai kutatásainak máig ható eredményeiről, illetve 
a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
büntetés-végrehajtásának legfontosabb tapasztalatairól 
hangzottak el előadások. A rendezvény programja in
tézetlátogatással, illetve a szegedi Fekete Házban meg
rendezett, az elítéltek képzőművészeti alkotásaiból 
összeállított kiállítás megtekintésével folytatódott. 
A délután folyamán három szekcióülést tartottak a 
börtönök önellátása, a börtönpszichológia és a hosszú 
tartamú szabadságvesztés végrehajtása témájában. A 
tanácskozás vezérfonalául választott témák érzékletesen 
mutattak rá a büntetés-végrehajtás két legalapvetőbb 
feladatkörére: a börtönök biztonságának fenntartására 
és a fogvatartottak reintegrációjára.
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A Legfőbb Ügyészség és az 
Ügyészek Országos Egyesülete 
közös szervezésében november 
19-e és 21-e között rendezték meg 
a Kriminálexpo 2012 IT-SEC „Kom
munikáció a biztonságos világért, 
kommunikáció a biztonságos Ma
gyarországért" nemzetközi biztonsá
gi és informatikai, bűnmegelőzési, 
bűnüldözési, igazságszolgáltatási 
konferenciát és szakkiállítást a bu
dapesti Tölösi Péter Konferenciaköz
pontban. A 19. alkalommal meg

rendezett Kriminálexpón a bün- 
tetés-végrehajtási szervezet - a 
hagyományoknak megfelelően - 
önálló konferenciával, illetve kiállítási 
standdal képviseltette magát. Az „Új 
utakon a magyar büntetés-végre- 
hajtás" című szakmai tanácskozást 
november 20-án tartották meg, a 
konferencia levezető elnöke Varga 
Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informa
tikai helyettese volt. A megnyi
tóbeszéd után előadások hangzottak

el a büntetés-végrehajtás moderni
zációs törekvéseiről, ennek kereté
ben a magyar büntetés-végrehaj- 
tási jog változásairól, a börtönök 
kábítószerügyi kihívásairól, a bv. 
nevelés nehézségeiről és fejlesztési 
lehetőségeiről, a folyamatban lévő 
uniós projektekről, valamint a fogva
tartotti munkáltatás eredményeiről.
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Kiemelt sportesemények

A bv. intézetek, intézmények által megszervezett sport- 
versenyek közül megkülönböztetett figyelem irányul 
a büntetés-végrehajtási szervezet országos pontszer
ző versenyeire. A szokásos versenyszámokhoz -

járőrverseny, dzsúdó, kispályás labdarúgás, lövészet, 
sakk, terepfutás - az idén, a tavalyi évhez hasonlóan 
szolgálatikutya-verseny is társult. A sportversenyeket a 
szolgálatikutya-verseny kivételével a Bv. Szervezet Ok
tatási Központja rendezte meg.

Április 11-én tartották meg a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet országos terepfutó bajnokságát 
a Bv. Szervezet Oktatási Központjában, amelyen 31 bv. 
szerv közel hatszáz versenyzője vett részt. A csapat- 
versenyt a Fővárosi Bv. Intézet versenyzői nyerték meg.

Május 30-án bonyolították le a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön lőterén a járőrbajnokságot. A rendezvényen 
22 bv. szerv csapata, 66 fővel vett részt. A bajnokság 
első helyezettje a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
székesfehérvári objektumának csapata lett.
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A kispályás labdarúgó bajnokság döntőjét június A Fiatalkorúak Bv. Intézete szervezésében hatodik alka-
13-án rendezték meg az ORFK RSZKK Vágóhíd ut- lommal rendezték meg Tökölön a büntetés-végrehajtás
cai Sporttelepén. A versenyen a regionális baj- országos szolgálati kutya versenyét október 5-én, ame-

nokságok győztesei, hat bv. szerv 
csapata mérkőzött meg egymással. Afoci- 
tornát a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
csapata nyerte.

Szeptember 12-én a Márianosztrai Fegy
ház és Börtön lőterén rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási szervezet 2012. 
évi országos lőbajnokságát. A meg
mérettetésen 29 bv. szerv 116 versenyző
je vett részt. A lőbajnokság nyertes 
csapata a Szegedi Fegyház és Börtön 
lett.
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lyen 14 magyar és egy szlovák csapat vett részt, ösz- 
szesen 40 kutyavezető mérte össze tudását. A csapat- 
verseny a tököli csapat győzelmével zárult.

Október 10-én a Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
bonyolították le a sakkbajnokságot a regionális selej
tezőket megnyert öt bv. intézet versenyzőinek rész
vételével. A bajnokság első helyezettje a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet csapata lett.

A büntetés-végrehajtási szervezet 2012. évi országos 
dzsúdó bajnokságát -16 bv. intézet 163 versenyzőjének 
részvételével - az LITE Megyeri úti dzsúdó termében ren
dezték meg november 14-én. A versenyt a Szegedi Fegy
ház és Börtön csapata nyerte meg.

A Belügyminisztérium és a rendészeti szervek állományá
ba tartozó, kiemelkedő kiképzési tevékenységet folytató 
és sporteredményeket elért beosztottak elismerésére, 
valamint a 2012. évi országos pontszerző bajnokság díj
átadó ünnepségére december 15-én, Siófokon került 
sor. A díjakat Kontrát Károly parlamenti államtitkár, 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancs
nok, Zsinka András, a Belügyminisztérium Személyügyi 
Főosztályának vezetője, dr. Lajtár József r. vezérőrnagy, 
az országos rendőrfőkapitány gazdasági helyettese és dr. 
Tollár Tibor tű. dandártábornok, az Országos Katasztró
favédelmi Főigazgatóság gazdasági helyettese adta át. A 
büntetés-végrehajtás 2012. évi pontszerző bajnokságát 
a Fővárosi Bv. Intézet nyerte meg. A Belügyminisztéri
um Tanintézeti Országos Sportbajnokságának összesített 
pontversenyében a Bv. Szervezet Oktatási Központja a 
VI. helyezést érte el.
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Innovatív fogvatartotti programjaink

Meseterápiás eszközök

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2010- 
ben indították az „Esti mese" programot, a brit „Story- 
book Dads" projekt alapján. Céljaik között szerepelt, 
hogy erősítsék a családi kötelékeket és fejlesszék a fog
vatartottak olvasási készségét, képességét, ösztönözzék 
őket, hogy egyre többen akarjanak részt venni az ok
tatásban. Ha valaki szabadságvesztést kap büntetésül, 
az a családjára is sokkszerűen hat, és éppen azokat a 
hozzátartozókat, a gyermekeket terheli meg a legjob
ban, akik teljesen ártatlanok a bűnelkövetésben, akik
nek szüleik büntetése miatt hamar szembesülniük kell 
az elhagyatottság, a szégyen és a magány érzésével. Az 
egri program első fázisában közel negyven fogvatar- 
tott küldhetett ki családjának egy-egy általuk választott 
mesét tartalmazó cédét. Később a társadalmi jóvátétel 
is megjelent célként: a fogvatartottak minden hónapban 
terápiás foglalkozást tartanak az Egri Fogyatékos Gyer
mekotthonban élő gyermekek számára.

2012 augusztusában öt elítélt nő és tizenhárom gyer
mek vehetett részt a paloznaki Meseterápiás Központ
ban tartott, tíznapos, intenzív meseterápiás kurzuson. 
A jogerősen elítélt nők vállalták, hogy a programban

büntetés-félbeszakítás keretében vesznek részt. Ez azért 
nagyjelentőségű, mert megmutatja a fogva tartott édes
anyák elhivatottságát, és azt az üzenetet is hordozza, 
hogy az illető nem jutalmat kap, hanem neki is aktív 
szereplőként áldozatot kell hoznia, hiszen a kint töltött 
napokkal nő a büntetéséből még hátra lévő időtartam. 
A projekt eredményesnek bizonyult, megerősödtek a 
családi kötelékek, főleg az anya- gyermek kapcsola
tok, fejlődött a fogvatartottak olvasási és önkifejezé
si készsége, és nem utolsó sorban lehetőséget kaptak, 
hogy az egyénileg is felelősséget vállaljanak.

Balassagyarmaton is sikeresen alkalmazták a mesék 
erejét. A Mesekör elítélt-tagjai az általuk írt darabbal 
debütáltak hozzátartozóik előtt még 2011 karácsonyán, 
tavaly további három előadással lepték meg családjukat 
a látogatásokon. A Mesekört társadalmi felelősségvállalá
si programja keretében a Feldmár Intézet segíti. Az in
tézet névadója és vezetője Feldmár András, a Kanadában 
élő magyar pszichológus, terapeuta. A fogvatartottak a 
Mesekör révén nemcsak a csapatmunkát és az együtt
működésjó hatásait ismerik meg, de egyúttal a Feldmár 
Intézet különleges önismereti csoportprogramjában is 
részt vesznek.

illusztráció
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Börtön és színház

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
fogvatartottjai az általuk írt, „Ma is légy jó mindhalálig" 
című darabot a dunaújvárosi Bartók Béla Színház és 
Művészetek Házában adhatták elő június 13-án. A mű 
alapgondolatát Móricz Zsigmondi Légy jó mindhalálig 
című regénye ihlette, amelyet az elítéltek a mai kornak 
megfelelő történetre írtak át, saját élményeik és gondo
lataik alapján.

Az előadás sikerén felbuzdulva elkezdtük szervezni az 
„Első Országos Börtönszínházi Találkozó"-t. A Bartók 
Béla Színház örömmel fogadta az ötletet, a program 
várhatóan 2013. május-júniusában valósulhat meg. A 
börtönszínházi fesztiválra közel húsz színdarabbal jelent
keztek a börtönökben működő elítélt színjátszó körök.

Elsőként a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végre- 
hajtási Intézet meghívására lépett fel börtönben a „A 
fiú a tükörből, avagy rekviem a gyerekkorért - Színház 
a családi erőszak ellen" című előadásával a Turay Ida 
Színház társulata. A kétfős dráma egy családon belüli 
erőszakot elszenvedő gyerek felnőtté válásáról szól. A 
nagy sikerű darabot tavaly kilenc börtönben adták elő a 
„börtönturné" művészei.

Az értelmi sérült színészekből álló, Magyarországon 
egyedülálló Baltazár Színház színi előadásával a kecs
keméti börtön lakóit örvendeztette meg. A Down-szind- 
rómás fiatalokból álló színészcsoport az Aranylépés című 
darabot játszotta el, a sétaudvaron berendezett sakk- 
tábla-szerű labirintus segítségével. Elek Dóra, a színház 
művészeti vezetője szerint „Az Aranylépés egy olyan 
útvesztő, ahol mindenki az élet értelmét keresi, és csak 
apró mozzanatok választják el a jót a rossztól és nincs 
abszolút igazság."
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A zene ereje
r

Allatterápia

Intézeteinkben nagyszámú irodalmi, kreatív és alkotókör, 
sport- vagy zenei szakkör működik, amelyek alkalmasak 
a személyiség- és közösségformálásra, konfliktuskeze
lésre.

A tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetben 
először 2010-ben szervezték meg az Autentikus Zenei 
Fesztivált, amit azóta is minden évben megrendeznek. 
Idén a nosztalgia jegyében Táncdalfesztivált rendeztek, 
ahol tizenhárom börtön csapata csapott a húrok közé.

A résztvevők ismét megtapasztalhatják az egészséges 
versenyszellemet, átélhették a megmérettetés kihívásait 
és megérezhették a siker ízét.

A fiatalkorú fogvatartottak a miskolci börtön szirma- 
besenyői telephelyén „Vakvezető- kutya kölyöknevelő 
program"-ban vesznek részt. A fiatalok a Magyar Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége által meghatáro
zott kiképzési gyakorlatban működnek közre, kis
kutyákkal foglalkoznak, hogy azok minél több ingerrel 
találkozzanak, amíg a Kiképző Iskolába visszakerülnek. 
A kölyökkutyákkal töltött idő alatt a fogvatartottak 
megtapasztalhatják az állatokkal való kapcsolat pozitív 
hatásait, egy olyan speciális környezetben, amelynek a 
személyiségre gyakorolt negatív hatásai megkérdőjelez- 
hetetlenek. A kutyákkal való kapcsolat legismertebb 
előnyei a feltétel és ítélkezés nélküli szeretet és ragasz
kodás. A börtönök felülről irányított és szabályozott 
légkörében az állatok olyannak fogadják el a fogvatar- 
tottakat, amilyenek, nincsenek elvárásaik, feltételeik 
velük szemben. Ez javítja az önértékelést és önelfoga
dást, ami egybehangzik a büntetés-végrehajtás hosszú 
távú céljával. Az állatokról való gondoskodás, a folya
matos gyakorlás nagymértékben fejleszti a fiatalkorúak 
felelősségérzetét, valamint segíti kommunikációs 
készségük és társas kapcsolataik javulását.
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Művészet és börtön

„HatArtalan értékek - közösségi művészetekkel a fia
talkorú elítéltek és gyermekotthonokban nevelkedő fi
atalok megerősítéséért" című, ifjúsági önkéntes projekt 
indult januárban.

A program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy fiatal 
önkénteseket vonjon be a közösségfejlesztő munká
ba. Elméleti és módszertani képzés során készítik fel a 
résztvevőket arra, hogy közösségi művészeti módsze
reket alkalmazzanak az intézetekben élő gyermekekkel 
és fiatal elítéltekkel. Az Európai Unió Fiatalok Lendület
ben Programja által támogatott projektben két börtön 
és két gyermekotthon vett részt: a Baranya Megyei és a 
Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetek fiatalkorú telephelyei, 
a Velencei Gyermekotthon, illetve a Pécsi Gyermekott
hon. A projektek eredményeként három nagyméretű 
kültéri falfestmény, egy interaktív óriás társasjáték, egy 
hatalmas patchwork-kép és egy fényfestés-performansz 
is született.

Festmény a börtönök falán

Mindvégig arra késztették az ifjú „művészeket", hogy 
mondanivalójukat plakátszerűen, nagy felületre, 
nagyméretű figurákba, szimbólumokba sűrítve fejezzék 
ki, és törekedjenek arra, hogy kapcsolódjanak egymás 
ötletéhez, munkájához is.

Óriástársas Pécsett

A pécsi börtönben először készült ilyenfajta alkotás. A 
nagy fekete fóliára felfestett színes mezők a fogvatartot
tak számára fontos helyekre kalauzolták a résztvevőket, 
mint például kávézó, kocsma, diszkó, bevásárlóközpont. 
Ezeken úgy lehetett továbbjutni, ha a csapatok kiálltak 
valamilyen próbát: történetet írtak látszólag összefüg
géstelen szavakból, önismereti kérdésekre válaszoltak, 
memóriájukat próbára téve montázskép-részleteket is
mertek fel, hangokat állítottak párba, vagy éppen gitáron 
lejátszott dallamfoszlányból elénekeltek egy dalt.

61





Krónika

Január 17-19.
A "Mediáció és resztoratív 
igazságszolgáltatás a bün- 
tetés-végrehajtásban" (MEREPS) 
projekt "Felelősségvállalás, 
kapcsolat és helyreállítás" című 

záró konferenciáját rendezték meg a Magyar Bíróképző 
Január 16. Akadémián hazai és külföldi szakemberek részvételével.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán A Foresee Kutatócsoport szervezésében megvalósult
együttműködési megállapodást írt alá dr. Kunfalvi Zoltán, rendezvényhez kapcsolódóan a Balassagyarmati Fegy-
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi ház és Börtönt látogathatták meg az érdeklődők.
Szolgálatának főigazgatója és Csóti András bv. vezérőr

nagy, mb. országos parancsnok. 
Az együttműködési megál
lapodás célja a két szervezet 
feladatainak eredményesebb 
megvalósítása, a fogvatartot
tak társadalmi reintegráció- 
jának hatékonyabb elősegítése, 
a visszaesők számának csök
kentése, továbbá szakmai 
együttműködés a jogi segítség- 
nyújtás és áldozatsegítés terén.
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Január 28.
Bölcskei Gusztáv református püspök adta át a Dizseri 
Tamás Szeretetszolgálati Díjat Csuka Tamásné, a Váci 
Fegyház és Börtön lelkésze részére, a Budapesti Német
ajkú Református Gyülekezet templomában. A Ma
gyarországi Református Egyház Zsinata és más re
formátus szervezetek által alapított elismerést azoknak 
adományozzák, akik kiemelkedő munkát végeznek az 
emberek testi-lelki gyógyításáért.

Február 8.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben rendezték meg a Volt 
Állami Gondozottak Országos Egyesülete szervezésében 
a "KI-BE büntetés-végrehajtási intézetből Kikerülők és 
munkaerő-piacra Bekerülők Komplex, Integrált, Befoga
dó Esélynövelő programja" című TÁMOP-pályázat nyi
tó konferenciáját, amelyen részt vett - többek között 
- dr. Vinnai Győző kormánymegbízott és dr. Karakó 
László országgyűlési képviselő. A rendezvény intézetlá
togatással zárult, amelynek keretében a résztvevők

megtekintették az in
tézet öntevékeny bib
liakörének műsorát.

Február 14.
Albán és magyar 
szakemberek tartot
tak konzultációt a Váci 
Fegyház és Börtönben. 
A külföldi delegáció 
szakmai útjának célja 
a magyar tanúvédelmi 
program megismerése 
volt, a vendégek az 
intézetlátogatás során 
a börtön tanúvédelmi 
körletét is megtekin
tették.

Február 6.
Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 
főigazgató főorvosa és Joó László bv. ezredes, a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet parancsnoka 
együttműködési megállapodást írt alá, amelynek ér
telmében a miskolci fogvatatottak önkéntes munkát 
végeznek a Megyei Kórházban.

Február 24.
A Fiatalkorúak Bv. Intézetének fogvatartottjai által gyűj
tött pénzadományt ünnepélyes keretek között adták át 
a Gyermekrák Alapítvány részére az intézet kultúrter
mében. A fiatalkorú fogvatartottak cérnaképekkel és 
a saját maguk által összeállított színpadi produkcióval 
ajándékozták meg a jelenlévő gyermekeket.
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Február 29.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében - az 
LITE Megyeri úti Sportcsarnokában - rendezték meg 
a Belügyminisztérium 2012. évi országos dzsúdóbaj- 
nokságát, amelyen a büntetés-végrehajtási szervezet 
részéről nyolc csapat indult. A verseny fővédnöke dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter volt, a díjakat Kon
trát Károly parlamenti államtitkár és Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancsnok adta át.

dezvényen - amelyen 130 szervezet képviseletében kö
zel 240 meghívott volt jelen - részt vett dr. Tóth László, a 
Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes 
államtitkára. A tájékoztatót Varga Valéria bv. vezérőr
nagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
gazdasági és informatikai helyettese nyitotta meg, majd 
Ótott Annamária bv. ezredes, a BVOP Központi Ellátá
si Főosztályának vezetője ismertette a témához kap-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet dolgo
zó fogvatartottjai munkadíjukból felajánlást tettek az 
„Akadálymentes Tanulásért Alapítvány" számára, amely 
a fogyatékkal élő fiatalok tanulását segíti. Adományukat 
a kuratórium elnökének adták át, majd a Ridens Szak
képző iskola, Speciális szakiskola tanulóinak segítségével 
bepillanthattak a Braille írás-olvasás világába is.

Március 8.
A BVOP - mint Központi Ellátó Szerv - termékbemu
tatóval egybekötött tájékoztatót tartott a természetbeni 
ellátással összefüggő jogi szabályozással kapcsolatban 
Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban. A ren-

csolódó kormányrendelet végrehajtásának eljárásrend
jét. Ezt követően az ügyvezető igazgatók az általuk 
vezetett gazdasági társaságok tevékenységét, termékeit 
mutatták be.
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Kápolnaszentelést tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézetben, ahol a történelmi egyházak 
képviselői megáldották az intézetben kialakított Apos
tolok Szinaxisa Ökumenikus Kápolnát. A kápolnaszen
telésen részt vett Demeter Ervin kormánymegbízott és 
dr. Panyi Béla, mb. megyei főügyész is. A kápolna belső 
terének kialakítása a fogvatartottak keze munkáját 
dicséri.

Március 10.
A Szegedi Fegyház és Börtön Szakszervezete, a Bün- 
tetés-végrehajtás Dél-magyarországi Szakszervezete, a 
Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. 
bált rendezett a „Szegedi Csillag" Biztos Jövőért Alapít
vány működésének támogatására.

Március 12.
A Kalocsai Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatar
tottak közül számosán csatlakoztak a Magyar Katoli
kus Püspöki Konferencia által országosan meghirdetett 
jótékonysági kezdeményezéshez, és konzerveket aján
lottak fel a Katolikus Karitász számára.

Március 14.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848/49-es for
radalom és szabadságharc kezdetének 164. évfor
dulója alkalmából központi ünnepséget tartottak a 
Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán. Az ország bv. intézeteiben 
és intézményeiben a forradalom és szabadságharc év
fordulójára emlékezve ünnepi állománygyűléseket tar
tottak, amelyeken elismeréseket adtak át a személyi ál
lomány kiemelkedő munkát végző tagjainak.

Március 19.
Raoul Wallenberg életét bemutató kiállítás nyílt meg a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objek
tumában. Szénási Jonathan Sándor intézeti lelkipásztor 
bevezetőjét, Cséri Zoltán bv. ezredes, az intézet parancs
noka köszöntő beszédét követően dr. Orosz Ferenc, a 
Wallenberg Egyesület elnöke, Vári Krisztina evangélikus 
lelkész, Sipos András, a kiállítás rendezője és Schönber- 
ger András rabbi idézte fel a svéd diplomata alakját.

A Váci Fegyház és Börtönbe látogattak a Budapesti Szo
ciális Forrásközpont munkatársai és külföldi vendégeik. 
A szakemberek az intézet bemutatását követően a vallá
sukat aktívan gyakorló fogvatartottak APAC-körletét is 
felkeresték.
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Március 22.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön második alkalom
mal rendezte meg az 1944. évi antifasiszta felkelés em
lékünnepségét. A megemlékezést a Hősök terén lévő 
Emlékkertben tartották, majd megkoszorúzták az intézet 
falán elhelyezett emléktáblát. Ezt követően az intézet 
börtönlelkésze igeliturgiát celebrált az áldozatok em
lékére. Az ünnepségen részt vettek a Cseh Köztársaság, 
a Horvát Köztársaság, Szerbia, a Szlovák Köztársaság és 
Ukrajna nagykövetségeinek, illetve főkonzulátusainak 
képviselői.

Március 28.
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, valamint a Békés 
Megyei Bv. Intézet együttműködésében megvalósult 
sikeres pályázat eredményeképpen az intézet fogvatar
totti könyvtára mintegy száz könyvvel gyarapodott. A 
projekt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult 
meg.

Március 23.
Mindszenty József bíboros születésének 120. évfor
dulója alkalmából Mindszenty-emléknapot tartottak a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben. A rendezvény 
ünnepi szentmisével vette kezdetét. Ezt követően a 
vendégek megtekintették az egy éve átadott Mind- 
szenty-emlékszobát. Az emléknap, amelyen a megyei és 
a soproni társ-rendvédelmi szervek vezetői és képviselői 
is részt vettek, az intézet külső falán elhelyezett Mind- 
szenty-emléktábla koszorúzásával ért véget.
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Április 10.
A szlovákiai Hrnciarovce nad Parnou Bv. Intézet 
delegációja szakmai célú intézetlátogatáson vett részt a 
Márianosztrai Fegyház és Börtönben.

r

Április 12.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a Magyar Börtönügyi 
Társaság biztonsági szekciója tartott kihelyezett ülést, 
amelyen a műveleti csoporttal kapcsolatos szakutasítás
ban, valamint a szolgálati kutyákról szóló szakutasítás
ban foglaltak végrehajtásának tapasztalatait tárgyalták 
meg. Ezt követően a szekcióülés résztvevői megtekin
tették az intézetet.

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai ob
jektumában rendezték meg a cigány kultúra világnap
jához kapcsolódó romanapot. A rendezvényen a fogva- 
tartottakon kívül börtönlelkészek, a börtönmisszióban 
részt vevő felekezetek lelkészei és missziós mun
katársai, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a 
Belügyminisztérium és a BvOP képviselői vettek részt. A 
kulturális eseményhez kapcsolódóan fotókiállítás nyílt az 
intézet kápolnájában.

r

Április 17.
A Belügyminisztérium márványtermében rendez
ték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2011. évi 
tevékenységét értékelő és a 2012. év főbb feladatait 
meghatározó értekezletét. Az értekezleten részt vett 
Kulcsár József országgyűlési képviselő, jelen voltak a 
Belügyminisztérium vezető munkatársai, valamint a 
társszervek képviselői. A szervezet 2011. évi tevékeny
ségéről Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok tartott beszámolót, ezt követően dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter értékelte a tavalyi év munkáját, 
és meghatározta az idei év fő feladatait.

A Közép-dunántúli Országos Bv. In
tézet székesfehérvári objektumában 
a Fejér megyében működő, speciá
lis rendvédelmi feladatokat ellátó 
csoportok részére rendeztek kiképzé
si napot. A gyakorlaton a Fővárosi Bv. 
Intézet, a Közép-dunántúli Országos 
Bv. Intézet, a Pálhalmai Országos Bv. 
Intézet műveleti csoportjai, valamint 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, 
illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-dunántúli Regionális Vám- 
és Pénzügyőri Főigazgatóságának 
képviselői vettek részt.
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Április 18.
„A társadalomba való visszavezetés gyakorlati kérdé

sei a büntetés végrehajtásban, a mentálhigiéné és a 
nevelés-oktatás eszközeivel" címmel tartottak kon
ferenciát a Pálhalmai Országos Bv. Intézet kultúrter
mében az intézet és a Pannon Oktatási Központ közös 
szervezésében.

Május 4.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter anyák napja alkal
mából elismerését és köszönetét fejezte ki a rendvédel
mi szerveknél dolgozó édesanyáknak, közöttük a bün- 
tetés-végrehajtás nyolc nagycsaládos munkatársának. A 
büntetés-végrehajtási szervezet nevében Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok köszöntötte 
az édesanyákat.

r

Április 24.
„Emberarcú igazságszolgáltatás? - Alapvető jogok kint 
és bent" címmel rendeztek konferenciát és sajtótá
jékoztatót a fogvatartottak jogainak érvényesüléséről az 
Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában. Prof. dr. Szabó Máté, 
az alapvető jogok biztosának köszöntőjét követően dr. 
Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz
térium államtitkára tartott előadást, ismertetve a 
kormányzat álláspontját, és a gyermekbarát igazságszol
gáltatás megvalósításának lépéseit. A sajtótájékoz
tatót követően dr. Felkai László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke az ombudsmannal történő együttműködés gya
korlati kérdéseit vázolta fel.

Május 9.
A III. Zárt ajtók - nyitott lelkek konferenciát rendezték 
meg a Fiatalkorúak Bv. Intézetében. Tóth Tamás bv. 
ezredes, az intézet igazgatója megnyitóját követően 
előadások hangzottak el a tanácskozás délelőttjén, 
ezután intézetlátogatásra nyílt lehetőség. Délután szek
cióülések keretében folytatódott a konferencia program
ja, amely a szakemberek kerekasztal-beszélgetésével fe
jeződött be.
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Május 9-10.
Disszeminációs rendezvényt szervez
tek Balatonvilágoson a TÁMOP 5.6.2 
kiemelt projekt keretében. A program 
célja a fogvatartottak többszakaszos tár
sadalmi reintegrációja, három régióban 
tizenegy bv. intézet kapcsolódott be a 
megvalósításba. A rendezvény gyakorlati 
munkáját megelőzően a Belügyminisz
térium részéről Tóth Judit főosztály- 
vezető köszöntötte a résztvevőket, majd 
Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün- 
tetés-végrehajtás mb. országos parancs
noka értékelte a program eddigi ered
ményeit.

el a be- és kiléptető helyiséget, illetve korszerűsítették 
a zuhanyzókat és energiatakarékos lámpatesteket 
szereltek fel a személyzeti öltözőben.

Május 10-11.
A Győrben megtartott VII. Öt Templom Fesztiválnak két 
börtönügyi vonatkozása is volt. „Bűn, erőszak, felelősség" 
címmel rendeztek kétnapos műhelykonferenciát a helyi 
Evangélikus Szeretetház dísztermében. A konferencia 
egyik előadója a Győr-Sopron-Moson Megyei Bv. Intézet 
börtönlelkésze, Jánosa Attila volt, továbbá május 11-én 
nyitották meg „Az ismeretlen börtön" című, a győri bv. 
intézet történetét bemutató kiállítást.

Május 11.
Ünnepélyes keretek között adták át a Váci Fegyház és 
Börtön felújított személybejárati kapuját és a személyi 
állomány megújult öltözőjét. A felújítás során - többek 
között - korszerű biztonságtechnikai eszközökkel látták

Május 13-16.
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Közép-eu- 
rópai Büntetés-végrehajtási Szervezetek Konferenciá
ját a horvátországi Pulában, hét ország delegációjának 
részvételével. Hazánkat Csóti András bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka és 
Radvánszki András bv. százados, a BVOP Koordinációs 
Főosztályának vezetője képviselte. A konferencia ezúttal 
a minden közép-európai ország bv. intézeteit szinte egy
formán érintő zsúfoltságra, az ehhez kapcsolódó szak
mai feladatokra, továbbá a kölcsönös információcserére 
fókuszált.

Május 16-17.
Az ORFK Dunakeszi Oktatási Központ az idén is nyílt na
pot szervezett, május 16-án az óvodás és alsó tagozatos, 
május 17-én pedig a felsős diákok részére. A rendez
vényen a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan részt 
vett a Fővárosi Bv. Intézet, amely fegyverzeti és fegyver- 
zet-technikai eszközeivel, rabszállító autóival és a Műve
leti Osztály bemutatóival színesítette a programot.
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Május 17.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet Műveleti Csoport
ja és az intézet kutyavezetői bűnmegelőzési célú be
mutatót tartottak a Kecskeméti Humán Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium felkérésére. Az interaktív be
mutató során a résztvevők megismerkedhettek a bün- 
tetés-végrehajtási tevékenység munkaeszközeivel is.

Május 19.
A Politikai Elítéltek Közössége szentmisével egybekötött 
koszorúzási ünnepséget rendezett a Kalocsai Fegyház 
és Börtönben, amelyen részt vett és ünnepi beszédet 
mondott dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Sza
badságharcosokért Közalapítvány elnöke.

Május 19-20.
A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye 
ismételten részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum ál
tal 17. alkalommal megrendezett Múzeumok Majálisa 
országos rendezvényen. A hétvége folyamán a látogatók 
rendhagyó tárlatvezetés kíséretében megtekinthették a 
múzeum XVI-XVII. századi anyagát, kipróbálhatták a kor 
büntetőeszközeit. A rendezvény során a sátoraljaújhelyi 
Börtönmúzeum kézhez kapta a 2011. évi közönségdíjat.

Május 18-19.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai csat
lakoztak a Református Egyház szervezésében meghir
detett "Szeretet-híd" programhoz. Resztoratív munka
végzés keretében részt vettek a debreceni Lencz-telepi 
Református Templom építési munkálataiban, illetve 
a Debreceni Református Kollégium óvodájának 
játszóterét újították fel.

Május 20.
A Szent István Egyetem és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokság megállapodást kötött oktatási 
és tudományos együttműködésük érdekében. A megál
lapodást dr. Solti László akadémikus, rektor, Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka, valamint az egyetem Gazdaság- és Tár
sadalomtudományi Karának nevében dr. Villányi László 
egyetemi tanár, dékán írta alá.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben "Szent
lélek a börtönben 2012" címmel pünkösdi istentisz
teletet tartottak. Az istentiszteletet a börtönben szol
gálatot teljesítő egyházak képviselői, többek

72



Krónika 2012

között dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Reformá
tus Egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
megyéspüspök, Sztankó Gyöngyi evangélikus esperes, 
Papp János címzetes apát, dr. Hadházy Antal kandidátus 
és Szabó József, a Magyar Evangélium Börtönmisszió el
nöke prezentálták.

Május 25.
A Fővárosi Bv. Intézetben egészségmegőrző és 
környezetvédő napot rendeztek a személyi állomány 
számára. Az intézet dolgozói egészségügyi szűréseken, 
egészségmegőrzéssel és környezetvédelemmel kapcso
latos előadásokon, valamint véradáson vehettek részt. 
Az egészségügyi szűréseket és vizsgálatokat a Magyar 
Vöröskereszt munkatársai végezték el.

Május 22.
A Kínai Népköztársaság igazságügy-minisztere, Wu Ai- 
ying asszony, az általa vezetett delegáció tagjai, valamint 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársai 
a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában tettek látogatást. 
A vendégek fogadása után előadást tartott Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok és Schmehl 
János bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet parancs
noka. Ezt követően a vendégek megtekintették az in
tézetet.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben gyereknapi ren
dezvényt tartottak, amelyen a személyi állomány tagjain 

és hozzátartozóin kívül számos hely
béli vendég is részt vett.

Május 24.
A III. Zárt ajtók - nyitott lelkek rendezvény, a fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel foglalkozó szakemberek fórumának 
újabb konferencianapját tartották meg a Fiatalkorúak Bv. 
Intézetében, Tökölön.

Május 29. -  Június 1.
Magyar, olasz, román és szlovén bün- 
tetés-végrehajtási szakemberek és 
művészpedagógusok az Aradi Bv. In
tézetben összegezték tapasztalataikat 
a börtönökben zajló alkotó tevékeny
ségről. A négy ország egy-egy börtöne 
együttesen nyerte el részvételét két 
éve az Európai Unió Grundtvig Ta
nulási Kapcsolatok pályázatán. A 
konferencián beszámoltak a 2010 
szeptemberétől 2012 májusáig tartó 

„Művészetterápia a börtönökben" projekt eredménye
iről. A rendezvény során a bv. intézetekben készült 
művészeti alkotásokból nyílt kiállítás az Aradi Nemzeti 
Színház aulájában, illetve az Aradi Bv. Intézet igazgató
ja és a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka együtt
működési megállapodást írt alá.
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Május 31.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 
Szolgálata tartotta meg záró konferenciáját a „TEtt prog
ram" kapcsán. Dr. Répássy Róbert, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium államtitkára, dr. Kunfalvi 
Zoltán, a KIM Igazságügyi Szolgálatának főigazgatója, 
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
mb. országos parancsnoka és Szatmáry-Antal Tamás, 
a KIMISZ áldozatsegítő alprojekt koordinátora számolt 
be az uniós projekt különböző területeken elért ered
ményeiről.

Június 1.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Csó
ti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancs
nok pedagógusnap alkalmából elismerésben része
sítette a nevelési területen kiemelkedően teljesítő 
kollégákat. Magyarország belügyminisztere ered
ményes szakmai munkája elismeréséül tanácsosi 
címet adományozott Bönde Zsolt bv. alezredesnek, 
a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya kiemelt főreferen
sének és Dajka Sándor bv. őrnagynak, a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg Megyei Bv. Intézet osztályvezetőjének.

Június 2.
A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhe
lye és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 
meghívottként részt vett az egységes állami katasztrófa- 
védelmi szervezet polgári védelmi eskütételi ünnepségén, 
amelynek helyszíne Miskolc város szabadidőközpontja 
és a körülötte lévő park volt. A börtönmúzeum interaktív 
kiállítási anyaggal szerepelt a rendezvényen, a bv. intézet 
biztonsági szakemberei pedig kutyás technikai és takti
kai bemutatót tartottak.

A „TeSzedd! Összefogás a tiszta Magyarországért" 
mozgalom országos szemétszedési akciójában a Főváro
si Bv. Intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön, illetve a Somogy Megyei Bv. Intézet 
személyi állományának tagjai és fogvatartottjai is részt 
vettek.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet Cívis Kupa címmel ki
képzési szintfelmérő versenyt rendezett Derecske város 
sportcsarnokában. A rendezvény lebonyolításában az 
I. Rákóczy György Szakközépiskola diákjai segítettek. 
A verseny keretein belül lövészetben, kispályás lab
darúgásban, sakkban és asztaliteniszben mérték össze 
tudásukat a büntetés-végrehajtás dolgozói. A kupát a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön csapata nyerte el.

Június 5.
A Fővárosi Kormányhivatal részéről dr. Pesti Imre 
kormánymegbízott és a fővárosi bv. intézetek vezetői 
írták alá azt az együttműködési megállapodást, amely
nek célja a fogvatartottak hatékonyabb felkészítése a 
szabadulásra és társadalmi, munkaerő-piaci reinteg- 
rációjuk segítése. A megállapodást Csóti András bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrevégrehajtás vezetője 
és dr. Kunfalvi Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának főigazgatója 
hagyta jóvá.
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Június 7.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai ob
jektumában megrendezték a fogvatartottak II. Országos 
imanapját, amelyen 12 bv. intézetből összesen mintegy 
150 fogvatartott vett részt.

Krónika 2012

A Fejér Megyei Kormányhivatal 
szervezésében a Közép-dunántú- 
li Országos Bv. Intézet baracskai ob
jektumában tartották meg a Fejér 
Megyei Államigazgatási Kollégium so- 
ronkövetkező ülését. A rendezvényen 
többek között előadást tartott Cséri 
Zoltán bv. ezredes, intézetparancs
nok, Hirják András bv. ezredes, az An- 
namajori Mezőgazdasági és Kereskedel
mi Kft. ügyvezető igazgatója, valamint 
Hetyei Gábor bv. ezredes, a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgató
ja a büntetés-végrehajtással szemben 
támasztott új kormányzati elvárások 
(közmunkaprogram, belső ellátás, fog
vatartottak foglalkoztatása) megvaló
sulásáról.

A Szegedi Fegyház és Börtönben ki
lencedik alkalommal vette kezdetét a 

fogvatartottak kulturális seregszemléje. Dr. Kiszely Pál bv. 
dandártábornok, intézetparancsnok nyitotta meg hivata
losan a fesztivált, amelynek célja, hogy a munka és a 
tanulás mellett a fogvatartottak hasznosan töltsék sza
badidejüket.

Június 9.
A Váci Fegyház és Börtönben családi egészségnapot 
szerveznek az intézet személyi állománya, a társ rend
védelmi szervek dolgozói, a városi közintézmények 
munkatársai, valamint családtagjaik részére. Az immár 
második alkalommal megtartott rendezvénynek ezút
tal is az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a 
rendszeres sportolás és a szűrővizsgálatokfontosságának 
hangsúlyozása volt a legfőbb célja.

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet kutyavezetői be
mutatót tartottak a Kecelen megrendezett XII. Bács-Kis- 
kun Megyei Polgárőr Napon.
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Június 11.
A Belügyminisztériumban sajtótájékoztatón jelentették 
be, hogy az Erzsébet-programban meghirdetett pályázat 
keretében kedvezményesen nyaralhatnak a rendvédel
mi dolgozók családjukkal. Kontrát Károly, a minisztéri
um államtitkára elmondta: munkatársaik - közöttük a 
rendőrök, a katasztrófavédelemben, valamint a bün- 
tetés-végrehajtásban dolgozók - megbecsülését akar
ják kifejezni a 400 millió forint keretösszegű pályázattal. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
szerint a megnövekedett feladatokat tisztességgel ellátó 
munkatársak számára nagyon fontos, hogy család
juk körében pihenhessenek, ezért reméli, hogy sokan 
tudnak élni a kedvező lehetőséggel. Elmondta, hogy 
illetménye alapján a büntetés-végrehajtás közel nyolc
ezer fős állományának nyolcvan százaléka felel meg a 
pályázati kiírásnak.

Június 17.
A Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartotti énekkara 
szerepelt a Jézus Szíve búcsú 150. jubileumi évforduló
ja alkalmából a kalocsai Tömöri Pál Főiskola udvarán 
megtartott szentmisén. Az ünnepi istentiszteletet dr. 
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. Az 
istentiszteleten részt vett Török Ferenc, Kalocsa város 
polgármestere és Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün- 
tetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka.

Június 15.
Az Eisenstadti Bv. Intézet delegációja intézetlátogatáson 
vett részt a Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracs
kai objektumában, amely során Cséri Zoltán bv. ezredes, 
parancsnok bemutatta az intézetet, majd az ausztriai 
vendégek megtekintették a fogvatartotti szálláskörlete
ket, illetve munkahelyeket.

Június 16.
A salgótarjáni Nógrád Megyei Levéltár, valamint a Ba
lassagyarmati Fegyház és Börtön - börtönlátogatással 
egybekötött - rendezvényét több száz érdeklődő tekin
tette meg a „Múzeumok Éjszakája" rendezvénysorozat 
keretében.

Június 23.
A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön által működtetett 
börtönmúzeum részt vett a „Múzeumok Éjszakája" ren
dezvénysorozatban. A múzeum állandó és ideiglenes tár
latai mellett színes programokkal várta az érdeklődőket. 
A rendezvényt közel ötszáz vendég kereste fel.

Június 24.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ün
nepségét tartották meg a budai várban. A végzett hall
gatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók 
előtt, dr. Orbán Viktor miniszterelnök, dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, dr. Hende Csaba, a honvédelmi tárca 
vezetője és a tábornoki kar jelenlétében tették le es
küjüket. A végzősök közül hetvenhatan a rendőrség, 
huszonegyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, tizenegyen 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ketten 
pedig a büntetés-végrehajtás tisztjei lettek.
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Június 29.
A Magyar Rendvédelmi Kar megala
kulását követően a fegyveres testületek 
tagjai megválasztották a MRK elnökségi 
tagságát. Dobson Tibor dandártábor
nok, az Országos Katasztrófavédel
mi Főigazgatóság hivatalvezetője lett 
a katasztrófavédelem, a rendőrség, 
a szakszolgálatok, a vámőrség és a 
büntetés-végrehajtás személyi ál
lományából álló Magyar Rendvédelmi 
Kar közgyűlésének elnöke. A rendez
vényen - tekintettel a rendvédelmi 
szervek számára - öt alelnököt válasz

tottak; a szervezet főtitkára Kucsera Miklós bv. zászlós, a
Június 25-29. büntetés-végrehajtás képviselője lett.
A Büntetés-végrehajtási Parancsnokok Német Szövetsé
gi Egyesülete delegációja Magyarországon tett ötnapos 
szakmai útja során meglátogatta a Fővárosi Bv. Intézetet, 
a Nemzetvédelmi Egyetem Rendészettudományi Kar Bv.
Tanszékét, a Fiatalkorúak Bv. Intézetét, valamint a Buda
pesti Fegyház és Börtönt.

Július 2.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán ren
dezték meg a központi Semmelweis-napi ünnepséget, 
amelyen Csóti András bv. vezérőrnagy mb. országos 
parancsnok adta át az elismeréseket a büntetés-végre- 
hajtás kiválóan teljesítő egészségügyi dolgozóinak.

Június 27-30.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön negyedik alkalom
mal vett részt a soproni Volt Fesztiválon. Az intézet által 
felállított sátorban a látogatók megtekinthették a zárkák 
berendezési és használati tárgyait, a büntetés-végre
hajtásban rendszeresített kényszerítő és mozgáskorlá
tozó eszközöket, az elítélteknél megtalált tiltott tárgya
kat és a fogvatartottak által készített képzőművészeti 
alkotásokat.

Július 2-6.
A fogvatartottak és gyermekeik jobb kapcsolattartását 
elősegítő Grundtvig-projekt megvalósításában részt 
vevő országok - Lengyelország, Litvánia, Olaszország, 
Románia, Törökország - büntetés-végrehajtási szakem
berei tartózkodtak hazánkban, ahol a Budapesti Fegyház 
és Börtön által szervezett programokon tájékozódtak a 
család és börtön kapcsolatának magyarországi gyakorla-
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tárói. A projekt keretein túlmutató partnerség kialakítása 
érdekében a látogatás ideje alatt aláírták a lengyelorszá
gi Lublini Bv. Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön 
közötti együttműködési megállapodást.

Július 13.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben elhelyezett 
fogvatartottak zenés, verses műsor kíséretében adták 
át az általuk összegyűjtött pénzösszeget, illetve a 
csokoládéból és konzervekből összeállított ajándék- 
csomagokat a szátoki Margaréta Gyermekotthon lakói 
részére.

Július 19.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a KIM 
Igazságügyi Szolgálata közös szervezésében gyűjtést 
szerveztek a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, illetve 
a szolnoki hátrányos helyzetű nagycsaládosok részére. 
A fogvatartottak jótékonysági műsort adtak a szolnoki 
Zöldházban megtartott rendezvényen.

Július 27.
Az Alföldi Bútorgyárban 1988. július 28-án keletkezett 
tűzeset következtében hősi halált halt Kovács Hegedűs 
Gábor bv. őrnagy és Szalay Árpád bv. alhad
nagy tiszteletére megemlékezést tartottak a 
Szegedi Fegyház és Börtön oszlopcsarnokában 
elhelyezett emléktábláknál, ezt követően a 
Belvárosi temetőben megkoszorúzták a hősi 
halottak sírjait.

Augusztus 7.
Christian Mühlethaler, Svájci Államszövetség 
Magyarországra akkreditált nagykövete tett 
látogatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bv. Intézetben. A látogatás célja a két ország

közötti kapcsolatfelvétel, a közös munkakapcsolat 
előmozdítása, illetve a tapasztalatcsere volt. A szak
mai látogatáson és megbeszélésen részt vettek a Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
képviselői is. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancs
nokságát Radvánszki András bv. százados, a Koordinációs 
Főosztály vezetője képviselte.

Augusztus 8.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben megtartották 
a „Püspökök és intézetparancsnokok Fórumát", ame
lyen részt vett dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatoli
kus Exarchátus püspöke, Palánki Ferenc, az Egri Főegy
házmegye segédpüspöke, valamint Damjanovics József 
görögkatolikus főesperes. A megbeszélést követően a 
vendégek megtekintették az intézetet.

Augusztus 17.
A Belügyminisztérium vezetése az augusztus 20-ai ál
lami ünnep alkalmából miniszteri rendezvényt tartott 
a BM márványaulájában, amelynek keretében a bün- 
tetés-végrehajtási szervezet személyi állományának 
több tagja is kitüntetést kapott. Az elismeréseket Tállai 
András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtit
kára adta át, az eseményen részt vett Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs
nokának gazdasági és informatikai helyettese is.
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Augusztus 20.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön munkatársai és 
civil szervezetek tagjai mutatták be a város főterén a 
TÁMOP program és a Sátoraljaújhelyi Hősök Temetője 
rekonstrukciós munkálatainak eredményeit, valamint 
az intézet további jóvátételi terveit. A kiállított kerámia 
termékeket és a kiállítást megtekintette dr. Hende Csa
ba honvédelmi miniszter és dr. Hörcsik Richárd ország- 
gyűlési képviselő.

Augusztus 30.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben átadták a börtön 
ügyvédi beszélőjének átalakított, illetve az újonnan kiala
kított helyiségeit. A munkálatokban az intézet fogvatar- 
tottjai is részt vettek. Az ünnepélyes átadáson részt vett 
dr. Győrfy Attila, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnöke.

Augusztus 25.
Az 1945-1956 közötti magyar Politikai Elítéltek 
Közösségének tagjai, Gruber Rudolfné elnökségi tag 
vezetésével megkoszorúzták a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön falán elhelyezett emléktáblát.

Augusztus 28.
A Belügyminisztériumban tartották meg a TÁMOP 5.6.2 
„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és rein
tegrációs programok módszertani megalapozása" el
nevezésű projekt záró rendezvényét. A konferenciát 
dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási 
államtitkára nyitotta meg, majd dr. Répássy Róbert, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért 
felelős államtitkára, dr.Jáczku Tamás, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkárságának 
főosztályvezetője, valamint Csóti András bv. vezérőr
nagy, mb. országos parancsnok mondott köszöntőt. 
Az ünnepélyes eseményen, amelyen elismeréseket is 
átadtak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
fogvatartotti csoportja szerepelt „Rendületlenül" című 
műsorával.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben egészségnapot 
rendeztek a személyi állomány részére, amelynek kereté
ben a résztvevők előadást hallgathattak meg a testi és 
lelki egészség megtartásának különféle módjairól, ezt 
követően pedig lehetőség nyílt egyszerűbb, akár nap
közben is végezhető gyakorlatok elsajátítására is.

Augusztus 31.
A Budapesti Fegyház és Börtönben tartották meg a 
Magyar Rendvédelmi Kar Büntetés-végrehajtási tago
zatának második ülését, amelyen meghívottként részt 
vett Kulcsár József országgyűlési képviselő, Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka, Dobson Tibor a Magyar Rendvédelmi Kar 
közgyűlésének elnöke, valamint Mészáros László bv. 
dandártábornok, intézetparancsnok.

A kalocsai bv. intézetben megtartották a TÁMOP prog
ram "Szabad út a szabadulóknak - a Kalocsai Fegyház és 
Börtön elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba" című 
nyertes pályázat nyitórendezvényét. Az ünnepélyes meg
nyitón részt vett Font Sándor országgyűlési képviselő és 
Török Ferenc, Kalocsa Város polgármestere.
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Szeptember 1.
Az V. Kőbányai Rendvédelmi Napon a Budapesti Fegyház 
és Börtön, a Fővárosi Bv. Intézet, valamint a Sátoralja
újhelyi Fegyház és Börtön Bv. Múzeuma is képviseltette 
magát. A rendezvény célja az volt, hogy a rendvédel
mi szervek munkáját megismertesse a lakossággal. Az 
eseményen a Budapesti Fegyház és Börtön kutyás, a 
Fővárosi Bv. Intézet műveleti bemutatóval szerepelt, il
letve a résztvevők megtekinthették a kiállított rabszállító 
autót és a Börtönmúzeum standját is.

Szeptember 4-7.
A Csíkszeredái Bv. Intézet delegációja szakmai célú lá
togatáson vett részt az Állampusztai Országos Bv. In
tézetben. A látogatás során a vendégek meglátogatták a 
Veszprém Megyei Bv. Intézetet, illetve megtekintették a 
Kalocsai Érsekséget is.

Szeptember 6.
A Somogy Megyei Bv. Intézetben ünnepélyes keretek 
között adták át az újonnan kialakított ügyvédi beszélő 
helyiségeket, valamint a rendőrségi kihallgató helyiséget. 
Az ünnepségen részt vettek a büntetés-végrehajtási 
tevékenységben érintett Somogy megyei rendvédelmi 
és igazságszolgáltatási társszervezetek, intézmények 
vezetői, képviselői is.

Szeptember 15.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézet csapata a Nyíregyházi 

Sóstói Falumúzeum "Kóstolja meg Magyarországot" 
címmel meghirdetett rendezvényének vendége volt. 
A népi ételek kilencedik alkalommal megrendezett 
seregszemléjén közel negyven csapat százféle étele 
várta az érdeklődőket. Az intézet csapata, a „Tiszalöki 
Porkolábok" a főzőverseny „kiemelt vendég" kategóriá
jában kapott díjat.

Szeptember 5.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben átadták az in
tézet megújult biztonsági blokkját. A közel másfél évig 
tartó felújítási munkálatok eredményeként az intézet biz
tonsági blokkjának egésze átalakult: a fegyverszoba és 
fegyverraktár, illetve az irodai, étkező- és pihenőhelyi
ségek áthelyezése, felújítása mellett az ügyeleti helyiség 
is teljesen megújult, a biztonságtechnika egyes elemeit 
is modernizálták.

Szeptember 17-21.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Bv. Tanszékének tudományos diákköre szervezésé
ben rendezték meg a „Női vezetők a büntetés-végre- 
hajtásban" című tematikus szakhetet, amelyen a bün- 
tetés-végrehajtási szervezetben vezető beosztást ellátó 
hölgyek tartottak előadásokat.
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Szeptember 18.
A Budapesti Fegyház és Börtönben az „Elítéltek 
többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci rein- 
tegrációja és intenzív utógondozási modelljének ki
alakítása" című alprojket utógondozó koordinátori 
munkaértekezletét tartották meg. Az értekez
leten a projektben érintett szervezetek - a 
Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igaz
ságügyi Hivatal és a BvOP - képviselői vettek 
részt. A BvOP részéről Balogh Attila Gábor ny. 
bv. ezredes, központi koordinátor volt jelen, az 
intézetet Mészáros László bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok képviselte. A rendezvény 
résztvevői a munkaértekezletet követően 
megtekintették a Bal Csillagot, a "B" objektu
mot, valamint a Kisfogház Emlékhelyet is.

Lövészversenyen, amelyen a magyar csapaton kívül 
lengyel, szlovák és ukrán büntetés-végrehajtási, 
rendőrségi, vámőrségi, határőrségi, illetve katonai csa
patok vettek részt.

Szeptember 19.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának fog- 
vatartottjai is részt vettek abban az évek óta tartó 
PET-palackos kupakgyűjtésben, amely hozzájárul egy 
súlyosan beteg kilencéves kislány gyógykezelésének 
finanszírozásához. Munkájuk termését a sajtó nyil
vánossága előtt adták át a kislány és családja számára.

Szeptember 24-27.
A cseh büntetés-végrehajtási szervezet delegáció
ja látogatott Magyarországra. A konzultáció célja a 
társszervek közötti kommunikáció fejlesztése, a fogva
tartotti adatok nyilvántartására és archiválásra vonat
kozó tapasztalatok cseréje volt. A vendégek számára 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
tartott tájékoztatót a témában a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán. A delegáció tagjai látogatást 
tettek a Budapesti Fegyház és Börtönben, illetve a 
Fővárosi Bv. Intézetben.

Szeptember 20-21.
Különdíjat nyert a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet és a Tiszalö
ki Országos Bv. közös lövészcsapata a Lengyelország
ban megrendezett, VI. Egyenruhás Kárpátok Eurorégió
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Szeptember 27-28.
Hazánkban járt Col. Mgr. Eugen Balko, a szlovák bün- 
tetés-végrehajtási szervezet országos parancsnoka, 
gazdasági helyettese kíséretében. A delegációt Csóti 
András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok és 
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese fogadta a Bün- 
tetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán. A szak
mai konzultációt követően a résztvevők megtekintették 
a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát, másnap pedig a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetbe és a Kalocsai 
Fegyház és Börtönbe is ellátogattak.

Szeptember 29.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és az MH 86. 
Szolnok Helikopterbázis harmadik alkalommal rendezte 
meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Triat- 
lon versenyt 13 csapat részvételével. A megye fegyveres 
testületeinek, rendvédelmi szerveinek, önkormányzati és 
kormányhivatalainak csapatai 4 ezer méteres futásban, 
16 ezer méteres kerékpározásban és 200 méteres úszás
ban mérték össze erejüket. A vetélkedésből az MH 86. 
Helikopterbázis csapata került ki győztesen.

Október 2-11.
A CEPOL Exchange Program keretében Magyarországra 
látogatott dr. Alessia Forte, az olasz büntetés-végrehaj- 
tás századosa, aki Oláh László r. őrnagy, a BRFK Bűnügyi 
Szervek Bűnmegelőzési Osztálya vezetője kíséreté
ben több bv. intézetet és intézményt keresett fel. A 
Büntetetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán a 
vendégeket Radvánszki András bv. százados, a Koor
dinációs Főosztály vezetője fogadta, aki tájékoztatást 
adott a magyar büntetés-végrehajtás felépítéséről, 
rendszeréről.

Október 3.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Vám- és Pénzügyőr Igazgatósága és a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet együttműködési 
megállapodást kötött a közösen meghatározott felada
tok hatékony végrehajtása érdekében. A megállapodást 
az igazgatóság részéről Horváth Tivadar pü. őrnagy, 
igazgató, az intézett részéről Joó László bv. ezredes, 
parancsnok látta el kézjegyével.

Október 4.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet kutyavezetői az 
állatok világnapja alkalmából bűnmegelőzési célú, a 
kábítószer-kereséssel kapcsolatos bemutatót tartottak a 
solti Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény felkérésére az iskola ta
nulóinak és tanárainak.
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Október 5.
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg haditornáját 
a Magyar Tartalékosok Szövetségének Békés megyei 
szervezete a Fürjesi laktanyában. A versenyen tizenki
lenc, főként középiskolásokból álló csapat küzdött az 
elsőségért. A rendezvényen, amelyen a megye rendésze
ti szervei képviseltették magukat, részt vett a Békés 
Megyei Bv. Intézet is, amely nagy sikerrel színesítette a 
haditorna programját a gépjármű-, a fegyverzettechnikai 
és a szolgálatikutya-bemutató során.

Október 8-10.
A Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Országos 
Parancsnokok (MECR) kilencedik ülését a romániai 
Nagyváradon tartották. A találkozó házigazdája, Marian 
Dobrica országos parancsnok volt. A rendezvényen az 
osztrák, cseh, szlovák, horvát és magyar büntetés-végre
hajtás vezetője vett részt, hazánkat Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancsnok képviselte.

Október 10-11.
Immáron negyedik alkalommal, bővülő programmal 
szerveztek egészségnapot a személyi állomány tagjai, 
illetve a fogvatartottak részére a Hajdú-Bihar Megyei 
Bv. Intézetben. A meghívott vendégek előadást tar
tottak a tudatos egészségmegőrzésről, az egészséges 
táplálkozásról és életmódról, valamint a vitaminhiány 
okozta betegségekről. A program végén a jelentkezők 
szűrővizsgálatokon vehettek részt.

Október 10-18.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet küldöttsége szak
mai célú látogatást tett a romániai Csíkszeredái Bv. In
tézetben. A két intézet közötti kapcsolat több évre nyú
lik vissza.

Október 11.
A "Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban" 
elnevezésű, EKOP informatikai fejlesztési projekt záró 
rendezvényét a Belügyminisztérium Márvány aulájában 
tartották meg. Az 1 milliárd 232 millió forint támogatási

összegű projekt célja az volt, hogy a büntetés-végrehaj- 
tás korszerű rendszertechnológiai megoldással váltsa 
ki elavult alkalmazásrendszereit, megújítsa és bővítse 
lokális adathálózatait, minőségi infrastrukturális fejlesz
tést hajtson végre, valamint speciális szakmai tovább
képzésben részesítse az informatikai területen dolgozó 
munkatársait. A rendezvényt Varga Valéria bv. vezérőr
nagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
gazdasági és informatikai helyettese nyitotta meg, majd 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti állam
titkára beszélt a kormány elektronikus közigazgatási 
programjáról, illetve Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok számolt be a büntetés-végrehajtás 
"Felelősen, felkészülten" programjának eredményeiről. 
Az EKOP projekt megvalósulását a továbbiakban több 
szakmai előadás mutatta be.

Október 15-17.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg Megyei Bv. Intézetben, valamint a Tiszalö
ki Országos Bv. Intézetben három lengyel bv. intézet 
szakemberei tettek látogatást. A tapasztalatcsere fő 
szakmai témája az egyházak szerepe, a lelkészi tevé
kenység helye a fogvatartottak nevelésében, és a börtön- 
lelkészi szolgálat hatása a büntetések végrehajtására 
volt. A látogatás során Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok tárgyalt a lengyel delegáció 
vezetőjével, Jaczek Kitlinski ezredessel, a Rzeszów-i 
Bv. Intézet körzeti parancsnokával a két bv. szervezet 
közötti kapcsolatokról, valamint a „Visegrádi Négyek" 
országcsoport keretében történő büntetés-végrehajtási 
együttműködésről.
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Október 18.
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából dr. Pintér 
Sándor, Magyarország belügyminisztere és Csóti An
drás bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok a bün- 
tetés-végrehajtás személyi állományának számos tagját 
részesítette elismerésben. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter a nemzeti ünnep alkalmából a Szolgálati Ér
demjel arany fokozatát adományozta Schmehl János 
bv. dandártábornoknak, a honvédelem ügye érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Megyei Bv. Intézet és a Pécsi Szín-Tér Egyesület „Murái 
Morál Mező" csoportja, illetve több civil szervezet és ok
tatási intézmény működött együtt.

Október 19.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben az 
1956-os forradalom és szabadságharc során hősi halált 
halt Tomasovszki András és Szilágyi László emlékére az 

intézet falán elhelyezett márványtáblánál az in
tézet vezetése koszorút helyezett el.

Az Alföldi Bútorgyárban 1984. október 19-én történt 
támadás következtében hősi halált halt Frank Tibor bv. 
alhadnagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy, Tóth András bv. 
alhadnagy, valamint az 1964. október 3-án hősi halált 
halt Horváth Iván bv. alhadnagy tiszteletére a Szegedi 
Fegyház és Börtön, illetve a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasá
gi és Vegyesipari Kft. vezetői és dolgozói koszorúzást 
tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett em
léktábláknál. A résztvevők ezt követően az elhunytak 
hozzátartozóinak jelenlétében megkoszorúzták a hősi 
halottak sírjait a szegedi Belvárosi temetőben.

„A magyarországi ifjúsági munka lehetőségei a bün- 
tetés-végrehajtásban és a nevelőotthonokban" című 
projektzáró konferenciát tartották meg Pécsett, a Ba
ranya Megyei Közgyűlés Dísztermében. A "HatArta- 
lan értékek - közösségi művészetekkel a fiatalkorú 
elítéltek és gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok 
megerősítéséért" elnevezésű projekt megvalósítá
sa során a Baranya Megyei Bv. Intézet, a Bács-Kiskun

Október 21.
95. születésnapja alkalmából otthonában 
köszöntötte Rudnai Andrásnét, a Kalocsai Fegyház 
és Börtön egykori parancsnokát dr. Tanács Eszter 
Tímea bv. ezredes, az intézet jelenlegi parancs
noka, valamint Várszegi Ferencné, a Honvéd és 
Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesületének el
nöke, Simon Zoltán, Kalocsa város polgármestere 
pedig egy, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt 
emléklapot adott át a hölgynek.

Október 29.
Hasan Halbose Hamza Al-Shammari, az Iraki Köztársaság 
igazságügy-minisztere és az általa vezetett delegáció 
tett látogatást a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs
nokságán. A vendégeket Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok fogadta. A hivatalos lá
togatáson részt vett Kasim Asker Hasan, az Iraki Köztár
saság Budapestre akkreditált nagykövete is. A delegáció 
tagjai megismerkedtek a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezet működésével, fő feladataival, a belső ellátás 
rendszerével és a fogvatartottak munkáltatásával. Ezt 
követően szakmai konzultációra került sor a két ország 
büntetés-végrehajtási szervezetének adottságairól és 
lehetőségeiről, valamint a szervezeteket érintő aktuális 
kérdésekről. A delegáció tagjai megtekintették a Fia
talkorúak Bv. Intézetét és a Duna-Papír Kft.-t, illetve lá
togatást tettek a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben.
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A Fővárosi Bv. Intézet csapata az 5. helyet szerezte meg a 
Belügyminisztérium karate pontszerző versenyén. A Ter
rorelhárítási Központ által szervezett Budo és Küzdősport 
Gála egyéni versenyein a Budapesti Fegyház és Börtön, a 
Fővárosi Bv. Intézet, illetve a Szegedi Fegyház és Börtön 
versenyzői értékes helyezéseket szereztek.

Október 30.
„Emberi jogok kint és bent - ombudsmani szemmel" 
címmel projektzáró konferenciát tartottak az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalában. A tanácskozást prof. dr. Sza
bó Máté, az alapvető jogok biztosa és dr. Janza Frigyes 
ny. r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos Tanács állandó 
tagja nyitotta meg, majd dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika, 
az AJBH főosztályvezetője, az ombudsman fogvatartot
ti projektjének vezetője értékelte az öt éve tartó vizs
gálatsorozat eredményeit. Ezután prof. dr. Szabó Máté 
ombudsmani ezüstérmet adott át Csóti András bv. 
vezérőrnagynak, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnokának, aki megköszönte az elismerést a bün- 
tetés-végrehajtás személyi állománya nevében, majd 
elmondta a projekttel kapcsolatos gondolatait - bemu
tatva a büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetét, ered
ményeit és nehézségeit. Ezt követően további előadások 
és hozzászólások hangzottak el a bv. intézetekben fogva 
tartott személyek alapvető jogainak érvényesüléséről, 
valamint a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi 
fogvatartásának alapjogi összefüggéseiről.

November 3.
Átadták az Állampusztai Országos Bv. Intézet új beléptető 
rendszerét és látogatóhelyiségét. A fejlesztés a munka
társak, a fogvatartottak és a hozzátartozók kényelmét 
egyaránt szolgálja, illetve az, hogy a beszélőt a körleten 
belül helyezték el, az intézet fokozottabb biztonságát 
segíti elő.

November 5-7.
A németországi Cellei Bv. Intézet delegációja tartózko
dott Magyarországon Schmehl János bv. dandártábor
nok, a Fővárosi Bv. Intézet parancsnokának meghívására. 
A küldöttség tagjai a program részeként megtekintették 
a Fővárosi Bv. Intézet objektumait, a Tolna Megyei Bv. 
Intézetet, valamint a Pálhalmai Országos Bv. Intézetet. 
November 6-án Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün- 
tetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka fogadta 
Werner Cordest, a Cellei Bv. Intézet igazgatóját és mun
katársait.
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November 5-11.
A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban a főapátság 
védőszentje, Szent Márton ünnepéhez kapcsolódva 
„Börtönben voltam, és fölkerestetek" (Mt 25, 36) mottó- 
jú, a börtönök világával foglalkozó témahetet rendeztek. 
A hét eseményeit a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
kiállítása nyitotta meg, alkalom nyílt a győri bv. intézet 
meglátogatására, illetve neves büntetés-végrehajtá- 
si szakemberek tartottak előadásokat. A rendezvény 
szombati programjában a Váci Fegyház és Börtön, vala
mint a Fiatalkorúak Bv. Intézete fogvatartottjai is szere
peltek műsorukkal. A témahét keretében hagyomá
nyosan jótékonysági gyűjtést rendeznek. A gyűjtés 770 
ezer forintot hozott, amellyel az iskola a Fiatalkorúak 
Bv. Intézetének kulturális életét fejleszti. A támogatás
sal azok a személyiségfejlesztő foglalkozások bővülnek 
majd, amelyek segítségével az elítélt fiatalok értelmesen 
és hasznosan tölthetik szabadidejüket.

lelkész kapott meg. Csóti András a Büntetés-végrehatási 
Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta 
a Magyar Testvéri Börtöntársaságnak, amit Roszík Gábor, 
a Társaság elnöke vett át.

András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok méltatta a 
Magyar Testvéri Börtöntársaság, 
illetve a börtönlelkészi szolgálat 
munkáját. A magyarországi 
börtönlelkészek részéről Lippai 
Csaba görög katolikus, L. Mol
nár István református és Jánosa 
Attila evangélikus börtönlelkész 
mondta el köszöntő szavait. A 
rendezvény folyamán átadták 
a Prison Fellowship Interna
tional alapító elnökéről, az idén 
elhunyt Charles Colsonról el
nevezett díjat, amelyet első 
ízben Miksó Sándor katolikus 
és Bozsóki Sándor református

November 8.
A Magyar Testvéri Börtöntársaság megalakulásának 
20. évfordulója alkalmából ünnepi konferenciát és 
közgyűlést szerveztek a Parlament Vadásztermében. A 
rendezvényt Roszík Gábor, a szervezet elnöke nyitotta 
meg, majd Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök szol
gáltatott nyitó áhítatot, illetve Firtl Mátyás országgyűlési 
képviselő köszöntötte a részt
vevőket. A büntetés-végrehaj- 
tási szervezet részéről Csóti

November 9-10.
November 9-én Kaposváron, a Somogy Megyei Bv. 
Intézetben, másnap Nyíregyházán, a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg Megyei Bv. Intézetben tartott közös gyakor
latot a helyi megyei rendőr-főkapitányság, a katasztrófa- 
védelem és a büntetés-végrehajtási intézet. A sikeresen 
végrehajtott gyakorlat mindkét esetben egy szimulált 
tűzeset megfékezését szolgálta.
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November 27.
A Fővárosi Bv. Intézet Gyorskocsi utcai objektumának új 
kápolnáját ünnepélyes, ökumenikus istentisztelet keretén 
belül adták át. Az eseményen tiszteletüket tették a hazai 
egyházak elöljárói. A kápolna felszentelésén fogvatar
tottak is részt vettek, akik egyházi korálok éneklésével 
és versekkel készültek a ceremóniára, majd a maguk 
által készített ajándékokkal lepték meg a meghívott 
vendégeket. Az új imaszoba terveit Benczúr László 
Ybl-díjas építész készítette, míg a kivitelezési munkála

tokat a reinteg- 
ráció jegyében 
a fogvatartottak 
végezték el.

November 12.
Fiáth Titanilla, a Budapesti Fegyház és Börtön pszicholó
gusának „Börtönkönyv. Kulturális antropológia a rá
csok mögött" című, a Háttér Kiadó által megjelentetett 
kötetét mutatták be a budapesti Bálint Ház konferen
ciatermében. A könyvről Fliegauf Gergely PhD bv. alezre
des, főiskolai docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének oktató
ja, Valuska László kulturális újságíró, az index.hu és a 
Könyvesblog munkatársa, illetve a szerző beszélgetett.

November 22-24.
Rómában rendezték meg a büntetés-végrehajtási 
szervezetek országos parancsnokainak 17. találkozóját. 
Az Európa Tanács égisze alatt megszervezett tanács
kozás témája a külföldi állampolgárságú fogvatartottak 
helyzete volt. A magyar szervezetet Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancsnok és Radvánszki 
András bv. százados, a BVOP Koordinációs Főosztályának 
vezetője képviselte.

November 30.
A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülését a BM Duna 
Palotában tartották meg, amelyen kihirdették a Belügyi 
Tudományos Tanács és a Belügyi Szemle által közösen 
kiírt pályázat eredményeit. A pályázaton II. helyezést ért 
el Forgács Judit bv. alezredes, a Nemzeti Közszolgála
ti Egyetem Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének 
szakoktatója „A büntetés-végrehajtási nevelő (egy 
foglalkozási szerep válsága)" című pályaművével.
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Decemberi.
Átadták a Váci Fegyház és Börtön központi beruházás 
keretében felújított látogató helyiségét, illetve a biz
tonsági blokk központi operátor termét. A fogvatartottak 
látogatatására szolgáló helyiségben családi beszélőt, va
lamint egy, biztonsági célt szolgáló zárt beszélőfülkét is 
kialakítottak, a központi operátorteremben korszerűbbre 
cseréltek a technikai eszközök egy részét, és az őrhely 
berendezését is megújították.

augusztusában öt, börtönbüntetését töltő édesanya 
és tizenhárom gyermek lehetett együtt tíz napon át 
Paloznakon. A konferencia folyamán a szakemberek és a 
programban részt vett fogvatartottak egyaránt kedvező 
véleményüket fejtették ki a meseterápia hatásairól.

December 3-6.
Ivica Simac országos parancsnok vezetésével horvát 
büntetés-végrehajtási delegáció tartózkodott hazánk
ban. A vendégeket Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán fogadta. A delegáció tagjai látogatást 
tettek az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, az Ál
lampusztai Mezőgazdasági Kft.-ben, a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet baracskai objektumában, az An- 
namajori Kft.-ben, a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben, 
a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Duna-Papír Kft.-ben, 
továbbá a Bv. Központi Kórházában.

December 5.
A Heves Megyei Bv. Intézet 
szakmai konferenciát rendezett 
a meseterápia - mint reinteg
rációs eszköz - témakörében. 
Az „... és boldogan éltek, amíg 
meg nem haltak" című tanács
kozást az Egri Törvényszék Es
küdtszéki Termében tartották 
meg, a konferencia fővéd
nöke prof. dr. Szabó Máté, az 
alapvető jogok biztosa volt. A 
Heves Megyei Bv. Intézetben a 
meseterápia alkalmazása - Lu- 
zsi Margit könyvtáros, mesete
rapeuta jóvoltából - több évre 
nyúlik vissza. Az intézet és a 
Balaton-felvidéki Paloznakon 
működő Meseterápia Központ 
együttműködéseként 2012

December 12.
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, illetve a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága együtt
működést kötött, amelyet a felsőoktatási intézmény 
részéről Vass László rektor, a BvOP képviseletében Csó
ti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
írt alá. A megállapodás értelmében a bv. intézetekben
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folyó fogvatartotti reszocializációs, oktatói és prevenciós 
munkában működhetnek majd együtt a jövőben a felek.

December 15.
A Kalocsai Fegyház és Börtönben tartott szentmisét dr. 
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
érseke, és átadta a könyvjutalmakat a bibliaverseny he
lyezettjeinek.

December 19.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztéri
umának szociális, család- és ifjúságügyért felelős ál
lamtitkára a Szegedi Fegyház és Börtönbe látogatott, 
hogy megköszönje az elítéltek munkáját, akik kórházi 
ágyak összeszerelését végzik a Nagyfa-Alföld Kft. sze
gedi telepén. Az elítéltek által összeszerelt elektromos 
betegágyak, illetve egészségügyi, a felfekvés kialakulását 
megelőző matracok könnyebbé teszik a bentlakásos 
szociális intézmények gondozottjainak mindennapjait és 
az ápolók munkáját is segítik.

igazgatója - a hallgatók közreműködésével - adta át a 
Mikulásgyár számára. Az ajándékokat Kardos István, a 
Magyar Vöröskereszt igazgatója vette át.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartotti szín
játszó csoportja, amely egy XV. századi pásztorjáték át
dolgozásából született színdarabot adott elő, a bv. in
tézet és a templom által határolt Pálosok terén lépett 
fel. A közönség a börtön dolgozói és a falu lakosai voltak, 
akik forró teával és süteménnyel gondoskodtak a kará
csonyi hangulat megteremtéséről.

December 25.
Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek lá
togatott el a Budapesti Fegyház és Börtönbe, hogy a 
lelki szabadság üzenetét vigye hírül az elítélteknek. 
A szentmisét megelőzően az intézet színjátszó köre 
Tolsztoj Panov apó karácsonya című színdarabját adta 
elő.

December 21.
A büntetés-végrehajtási szervezet állománya által gyűj
tött teherautónyi adományt, amely tartós élelmiszere
ket, játékokat és könyveket tartalmazott, dr. Zakhar Ti
bor bv. ezredes, a Bv. Szervezet Oktatási Központjának
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Foreword

Dear Reader,

As usual, this yearbook is the summary of our activities 
in 2012.

The world of prisons is, by definition, a closed one, bút 
our aim is to open up this world to the public, to make it 
more transparent. Our yearbook is a way to present the 
activities of the Hungárián Prison Service through facts. 
After the evaluation chapter you may find a summary of 
our events, contact details of correctional institutions, 
and then statistical data in the form of charts and graphs.

Despite a growing number of prisoners, we managed 
to find a balance in our 2012 operations. Almost eight 
thousand employees worked and continue to work on 
delivering our main task in thejustice system: maintain- 
ing law and order in the country.

Safe incarceration is our core responsibility, bút help- 
ing former prisoners' integration in society is just as im- 
portant. One of the means to achieve this, and alsó a 
justified expectation of society, is to employ prisoners 
during their prison sentences. Last year we took impor- 
tant steps towards increasing prisoner employment, and 
at the same time making our institutions more self-suf- 
ficient.

Dear Reader,

Allow me to present the Prison Service Yearbook fór 
2012, a publication which I hope contains useful in- 
formation to anyone interested in correctional work in 
Hungary.

Major General András CsÓti 
Acting Director General



2012
Legal changes

The Hungárián Prison Service spent 2012 doing its share 
of crime prevention, enforcing the rule of law, maintain- 
ing public law and order, and providing rightful incarce- 
ration to high professional and European standards. In 
addition to its judicial enforcement tasks, this year the 
organization had to respond to a series of new challen- 
ges due to its changed obligation to supply goods and 
services to its own institutions internally, and to other 
public organizations centrally. The increase of prisoner 
employment and the newly introduced public work pro- 
grams alsó brought along new tasks.

As part of Hungary's comprehensive judicial reform a 
new Criminal Code entered intő force, criminal misde- 
meanors were redefined, and the Labor Code changed 
in somé important ways which all affected the Prison 
Service. Legislation on prisons had to be reviewed and 
amended accordingly, which allowed us to recommend 
the inclusion of somé new measures, fór example on 
prisoner employment, and a strict smoking bán under 
16.

Management changes

Since the former Director General retired in December
2011, his Deputy fór strategic planning and coordination 
has been acting Director General. The Minister of the In- 
terior withdrew the mandate from the Deputy fór secu- 
rity and incarceration on April 12, therefore all related 
tasks alsó went to the acting Director General.

Audits

Prison Service Headquarters followed its regular inter
nál audit schedule to conduct nine comprehensive in- 
vestigations and 199 targeted investigations at the ins
titutions. Prosecutors' offices alsó investigated a totál 
of 1080 cases, most of which concerned either rightful 
incarceration or discipline practices. The Ministry of the 
Interior, the Commissioner fór Fundamental Rights, Hun
gárián Tax and Financial Control Administration, National 
Public Health and Medical Officer Service, National Tax 
and Customs Administration, and the Hungárián Helsin
ki Committee each conducted several investigations in 
prisons. The investigations did nőt uncover serious mal- 
practice; the resulting comments and recommendations 
were addressed.

Lawsuits

The number of legal cases filed against Prison Service 
Headquarters follows the trend of previous years: a totál 
of 44 new cases began, most of which concern com- 
pensation to prisoners. The number of lawsuits against 
the whole of the Prison Administration in progress (civ
il, labor, or other business-related combined) was 379, 
while the number of compensation claims filed by pri
soners was 350; a remarkable increase from the previ
ous year (2011:162). The majority of these claims comes 
from overcrowded institutions, and is usually related to 
crowdedness, food quality, or healthcare. An increasing 
number of prisoners now turn to the European Court of 
Humán Rights with their complaint.
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Prison staff
Annual report 2012

The authorized headcount fór prison staff was 8219 in 
2012, so the actual headcount of7788 in January meant 
a 94.7% staff ratio. Due to our intensified recruitment ef- 
forts, this number went up to 7922 (96%) by December. 
Statistically, however, an average of7605 were actually 
working, leaving somé positions unfilled, either perma- 
nently or temporarily (illness, unpaid leave, maternity 
leave, etc.). This situation required extra efforts from the 
remaining staff.

From October 15 the Minister of the Interior allowed 
part of the reserve headcount defined in the applicable 
government decree to be fiiled in order to help increase 
prisoner employment, and alsó in acknowledgement 
of the comments made by the Commissioner fór Fun- 
damental Rights. Therefore our authorized headcount 
went up to 8254 in the second half of the year.

Headcount fluctuation improved: 556 persons left the 
organization, which means a 2% decrease from previous 
year's 7%, while 800 new employees were hired.

IT  support updated - Nexon HR

As part of our comprehensive IT reform, the Prison Ser
vice humán resource management database has been 
updated, and its functionality extended. Data migration 
took piacé in August, and the new system was officially 
delivered in October, after every functionality test had 
been successful. The new humán resource management 
software is expected to be operational by the second 
half of 2013.

Training

The Hungárián Prison Administration continues to of- 
fer professional development courses. Our elementary 
service training course had 483 enrolled students, the 
intermediate one had 370. 173 passed the final exarm- 
ination at intermediate level in June, and 172 employees 
passed the advanced course. Two persons majoring in 
prison management earned their degrees at the Law En- 
forcement Academy.

The current level of staff training is excellent; with a few 
exceptions every employee has the required or higher 
level of education fór their position.
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Discipline

This year's staff discipline statistics showed a slight im- 
provement from last year. Unfortunately, the share of vi- 
olations of legal incarceration somewhat increased. Only 
about 4% of our staff has violated discipline, and about 
one percent of all staff has been condemned. The num
ber of discipline investigations was 809, 391 of which 
were closed with a condemning sentence, while 196 
cases were closed with no further action.

We have a totál of 1827 open criminal cases on record, 
480 of which progressed during the year. As opposed 
to 109 last year, this year only 87 persons received final 
sentences. In accordance with a resolution issued by the 
Chief Prosecutor's Office, as of July 1 we are no longer re
quired to initiate criminal proceedings on the grounds of 
alleged breach of duty when banned objects are found 
in a prisoner's possession. This change decreased the 
number of new cases significantly. Similarly to previous 
years, 33% of the cases were closed during the investi- 
gation stage.



Security
Annual report 2012

Prison population increased in waves during the year, 
which, along with the steady increase in prisoner em
ployment, brought new challenges while our headcount 
remained virtually the same. Several ofour internál reg- 
ulations on safety were updated, action squads received 
special training, and we organized a training course on 
the use ofcoercive measures.

We used the improved cooperation with partner organi- 
zations to find new staff training programs, and offered 
similar opportunities in return. An excellent example is 
our renewed cooperation with the police fór service dog 
training.

Several prisons used their investment budgets fór secu
rity system maintenance and development: renovating 
security staff quarters, reinforcing entrances, installing 
an x-ray scanner, renovating high security régimé quar
ters, and fortifying walls. Somé Central spending was 
alsó targeted at security: we replaced security cameras 
and installed more, purchased energy efficient compu
ter screens and handsets fór the digital government rá

dió network. We used our own resources to make somé 
essential security investments, and to purchase ammu- 
nition fór shooting practices, coercive devices, handheld 
metál detectors and razor wire.

Increasing prisoner employment was our priority task 
fór the year. We made remarkable progress, bút a few 
incidents highlighted shortcomings of certain security 
practices and called our attention to the need to revise 
and improve supervision measures. Three prisoners es- 
caped during the year, all three from workplaces outside 
of prison walls. In two cases, prisoners escaped from the 
property of the prison enterprise, and in one case from 
the premises of a subcontractor. All three were captured 
soon afterwards.

8 prisoners committed suicide, which is one less than 
last year, and there were 34 suicide attempts. Each of 
the cases was carefully investigated. We alsó started 
a comprehensive study of suicide-related cases in the 
pást 13 years, the results of which we hope to use to 
make our suicide prevention measures more efficient.
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Despite the increase in prison population, violence 
among prisoners did nőt show significant growth. Cases 
of grave assault (2011: 96, 2012: 98) were typically pre- 
ceded by verbal assault. There were 32 cases of sexual 
abuse (2011: 27), 156 cases of coercion (2011: 131), 29 
cases of robbery (2011: 35). In the most serious incident 
during the year, in December, grave assault committed 
by a prisoner lead to the death of his cellmate. The po- 
lice raised criminal charges against the perpetrator.
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The number of cell phones found in prisons has been 
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incidents during prisoner trans- 
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oners during the year.
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Annual report 2012

Prison population

Prison population grew in waves during the year; at 
times it exceeded 17600 fór extended periods, which 
means a 140% overcrowding ratio. On December 31 the 
totál number of prisoners was 17179, which, similarly 
to previous years, took up 137% of our official capacity. 
During the year prisoner headcount was the lowest in 
June and December, and the highest in March. Average 
fór the year was 17517,139%. In order to compensate fór 
these seasonal effects, we operated a so-called summer

prison between April 15 and October 15 at the Nagy
fa Unit of Szeged strict and médium régimé prison; the 
living quarters there had been renovated by prisoners 
earlier.

The number of persons held in pre-trial custody in- 
creased slightly, by 13, to 4888, which makes up 28.4% 
of all prisoners. The number of prisoners involved in 
criminal cases in progress is still very high, which conti-
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nues to be a burden on our housing, guarding and trans- 
port capacities.

The proportion of long-term remand prisoners increased 
from last year: a totál of 177 persons have been held in 
pre-trial custody fór over 24 months. This is in part due 
to a change in legislation on criminal proceedings, which 
allows fór a maximum of 48 months of pre-trial deten- 
tion in the case of certain serious offences.

The number of convicted prisoners showed a slight 
decrease of 37, to 11981. Although the totál number 
of prisoners has nőt changed significantly, proportions 
shifted. Looking at the entire prison population, médium 
régimé continues to lead: 58% belong in this category. 
The number of strict régimé prisoners increased by 10% 
(323), while that of light régimé prisoners (including fine
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and community work conversions) decreased by 18% 
(270) as compared to the previous year.

The number of prisoners in detention remained the 
same, 128. The new legislation on misdemeanors 
brought somé significant changes. It did nőt cause an 
increase in prisoner numbers, bút instead of police cus
tody regular prisons are often required to hold persons 
in custody fór as short as a few days and take care of all 
the related tasks.

The number of persons treated in the Forensic Mentái 
Hospital (IMEI) is 182.

The number of juvenile prisoners was 514, which corres- 
ponds to 3% of the entire population.

1241 prisoners are female; their share in the totál number 
is low bút finding a piacé is often a challenge because 
the dedicated capacity is limited. In order to compen- 
sate fór differences in numbers, and to ease overcrowd- 
ing, we regularly move prisoners between institutions.

The number of foreign prisoners increased by 36, to 621. 
Foreign prisoners come from a totál of 52 countries; 
Románián, Vietnamese and Serbian nationals are repre- 
sented highest.

SUSPENSION OF PRISON SENTENCE
AUTHORITY REQUEST OFFICIAL

Filed Approved Failed to report Pardon 2
Retrial 6

Minister 62 23 1 Review 2
Director General 188 28 0 Nonfinal sentence 0
Prison Governor 711 125 0 Giving birth 0

Other 28
Totál: 967 776 7 Totál: 38

SHORT-TERM LEAVE
Prison régimé Approved From annual holiday Failed to report

Persons Cases
Strict 22 61 0 0

Médium 321 563 19 0
Juv. médium 4 8 0 0
Light 355 560 13 0
Juv. light 3 3 0 0
Totál: 705 77 95 32 0
Transitionalgroup: 51 177 5 0
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Due to overcrowding in many prisons, prisoners filed 
many transport requests (6690 persons, 19312 requests). 
In addition to requests filed by prisoners, relatives and 
legal representatives, prisons officially requested an in- 
creasing number of transports.

A totál of 961 requests fór the suspension of prison sen- 
tences were filed during the year (2011: 1036). Of the 
176 leaves granted only one ended in the prisoner nőt 
returning. The person was captured by police and reen- 
tered the institution later.

705 persons were granted short-term leaves on 1195 oc- 
casions (2011: 787 pers / 1278 cases).

269 persons were allowed 456 breaks in their sentences 
(2011: 332 pers / 592 cases). 142 persons visited seri- 
ously ill relatives or attended funerals supervised, 117 
did the same unsupervised (2011: 110 supervised, 150 
unsupervised).

Prisons filed a totál of 7334 probation requests (2011: 
7598). The number of transfers to stricter regimes has 
increased (2011: 63, 2012: 70 cases), while transfer re
quests to lighter regimes decreased (2011: 3577, 2012: 
2817 cases), which is a sign of the shift in the composi- 
tion of the prisoner population.

BREAKS VISITING SERIOUSLY ILL RELATIVES, 
ATTENDING FUNERALS

Prison régimé Approved Supervised Unsupervised
Persons Cases

Strict 28 61 46 5
Médium 151 251 90 89
Juv. médium 5 8 0 2
Light 85 136 6 21
Juv. light 0 0 0 0
Totál: 269 456 7 42 777
Transitional group: 51 112 1 1

RELEASEON PROBATION
Prison régimé Requested Approved Rejected
Strict 485 250 202
Médium 4760 3701 843
Juv. médium 101 46 56
Light 1754 1753 69
Juv. light 228 150 63
Totál: 7334 5900 7233
Adaptation leave from the forensic mentái hospital: 3
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There were A ll requests fór 
lighter régimé rules, 282 of 
which were approved. Pri
soners under lighter régimé 
rules were granted 2875 
short-term leaves, which is 
alsó a downward trend.

The institutions employ a 
totál of 34 prison pastors, 
22 full-time and 12 part- 
time. Five prisons have 
new pastors; new chapels 
were consecrated at two of 
our institutions.

TRANSFER TO SRTICTER OR LIGHTER RÉGIMÉ
Prison régimé Requested Approved Rejected

stricter lighter stricter lighter stricter lighter
Strict 0 552 0 243 0 307
Médium 66 2233 46 1002 12 1226
Juv. médium 0 32 0 13 0 18
Light 4 0 3 0 0 0
Juv. light 0 0 0 0 0 0
Totál: 70 2877 49 7258 72 7557

LIGHTER RÉGIMÉ RULES
Prison régimé Requested Approved Returned (cancelled) Short-term leaves Failed to report
Médium 298 139 4 553 0
Juv. médium 1 1 0 8 0
Light 178 142 9 2314 0
Juv. light 0 0 0 0 0
Totál: 477 282 73 2875 0
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Prisoner education

In the academic year of 2011/2012 1159 prisoners were 
enrolled in elementary school; 1003 students finished 
their elementary studies. In September 2012 787 new 
students enrolled in elementary school. In 2011 920 new 
students enrolled in secondary school, in 2012 836. 33 
prisoners graduated from secondary school.

Providing vocational training is one of our core responsi- 
bilities.Trainers managed to raise their budgets from ten- 
ders, and relied heavily on existing cooperations and civ
il partnerships. 46% of all prisoners have the entry-level 
education fór entering vocational training. In 2011/2012 
we offered 37 training courses to 606 enrolled students. 
Currently 10 prisons are managing 18 courses with 361 
students. In the academic year of 2012/2013 38 prison
ers study in college-level courses.

The increasing number of civil partnerships has been 
fundamental in offering high-quality programs to pri
soners. Our institutions work with local governments, 
authorities, educators and foundations. Work undertak- 
en by prisoners as compensation towards the commu- 
nity is increasingly seen as valuable.

Prison Healthcare

In order to make the system fairer to society in generál, 
under amended legislation on prisoner healthcare pri
soners are no longer entitled to free medicine. Instead, 
the same rules apply as to every Citizen. Parts of the new 
regulation have entered intő force, bút somé of the rules 
need to be revised which will continue to bring changes 
in 2013.

We are still contemplating the establishment of a new 
Prison Service Healthcare Center fór specialized inpa- 
tient care.

There have been no unusual health-related events such 
as epidemics, bút the increase in prisoner numbers 
meant more administrative and healthcare work. Since 
the Prison Service stopped offering free pharmaceuti- 
cals, somé healthcare units have reported a decrease in 
the number of visits with generál practitioners.

In basic healthcare physicians are in short supply. Gen
eral practitioners are overworked, and as a result, local 
emergency services sometimes suffer. The institutions 
kept up their most frequented specialized care hours, 
which makes screenings, treatment and the prescription 
of specialized pharmaceuticals more economical.

The number of outpatient care visits is decreasing, both 
with prisoners and with prison service staff. This is main- 
ly due to the reorganization and restructuring that has 
taken piacé in the public healthcare system.

Prisoner health indicators were similar to those in the 
generál population. Most chronic diseases are circula- 
tory, respiratory, psychological, gastroenterological, or 
related to one of these. Leading causes of the 46 deaths 
among prisoners were circulatory disease followed by 
malign tumor.

Psychologists continued to offer group and individual 
therapy. Juvenile prisoners and suicide prevention both 
récéivé special attention. We screen prisoners likely to 
cause self-harm and support victims of physical, psy
chological or sexual abuse.

Overcrowding comes with increased health risks in pri
sons. Introducing and enforcing strict hygiene rules has 
been a priority. There were no epidemics in prisons, bút 
an increased risk of tuberculosis became evident among 
prisoners and staff so we took the necessary coun- 
ter-measures.

Budapest Remand Prison, the most crowded institution 
with the highest number of healthcare visits installed 
new x-ray imaging and developing equipment.
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Financial management
Prison enterprises

The Hungárián Prison Service managed to maintain a 
stable liquidity position throughout 2012. We récéivé 
funding through various EU funds fór investments, and 
the benefits of somé of these were already evident in
2012.

Our budget fór 2012 was HUF 51,141.1 millión, of which 
HUF 48,425.5 millión (94.7%) came from the Central budg
et and HUF 2,715.6 millión (5.3%) from own income.

Our spending increased from last year by 17% (HUF 
7,413 millión) because of a change in our PPP costs, in
creased staff cost of the increased headcount to manage 
the growing prisoner population, costs related to grow- 
ing prisoner numbers, compliance costs of international 
standards, drug prevention, and other personnel costs.

There were somé major renovations and investments at 
14 institutions during the year, of a totál value of HUF
215.7 millión.

A feasibility study fór the establishment of a new prison 
with a capacity of 500 has been drawn up.

The Government appointed Prison Service Headquarters 
to manage the activities of the Central Procurement Of
fice responsible fór filling material procurement orders 
from public institutions. As a result, the number of pris
oners employed in prison enterprises increased by 137 
(4%) to 3565.

The working prisoner/staff ratio was 68.5%, which 
means no change over the pást years. Prisoners were 
paid an average wage of HUF 19355/person/month, 
which means HUF 28469/person/month fór the actually 
working. Hourly wages are differentiated to reward extra 
effort.

Net revenue of prison enterprises increased by 16% to 
HUF 11.2 billión. The Consolidated profit of the enter
prises is expected to be HUF 869.8 millión. Agricultural 
enterprises were more profitable, and no enterprise re- 
ported a negative profit.

The Prison Service owned 380 service vehicles at the 
end of the year, the average age of which was 10 years. 
We joined the police in a procurement project fór 71 
vehicles (cars, vans and jeeps) and signed the related 
contract fór HUF 464 millión; delivery 
is scheduled fór the first half of 2013.
By the end of the year we no longer 
had leased vehicles, only our own, and 
managed to purchase all of them us- 
ing available funds.

Our institutions now mainly use sup- 
plies produced internally, which re- 
duced our catering costs significant- 
ly, especially after we took back the 
operation of six of our kitchens from 
contractors.

Distribution of budgetary expenditures

©

Personal
allowances

Employer
contribution

Material Other operational Cummulative 
expenditure expenditure expenditure
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Investments at the enterprises

In order to be able to supply other prisons and the 
Central Procurement Office, enterprises finally received 
funding fór investments in the totál value of HUF 1,173 
millión. Enterprises deliver chicken and pork, vegeta- 
bles and bread to three quarters of all prisoners, a new 
chicken slaughterhouse, bakery and laundry are now 
operational, our clothing and furniture manufacturing 
capacities increased, and the shoe sole manufacturing 
and paper shredding capacities were modernized.

In addition to the registered trademark „Állami Partner®" 
we now registered the „JURTA" brand fór our own prod- 
ucts. Prison enterprises alsó received funding from State 
work initiatives.

In 2011 we delivered to a totál of 151 registered State 
partners. In 2012 another 150 partners were added, in- 
cluding hospitals, schools, social institutions and the 
National Army. We received a totál of 1739 requests 
through the Central Procurement Office, 75% of which 
came from institutions required to purchase in this way, 
and most of which did nőt reach the public procure
ment limit in value. Clothing and shoes were our most 
popular products, bút office furniture and laundry ser- 
vices alsó sell well.

Enterprises signed contracts fór HUF 2,600 millión, ex- 
cluding food and catering. From January 2013 most of

the institutions will no longer buy chicken, pork and 
vegetables from contractors, and eight institutions will 
récéivé all baked goods from internál sources.

While in 2011 prison enterprises signed contracts fór 
HUF 200 millión in six months, in 2012 this number ex- 
ceeded HUF 3,000 millión fór the whole year.

Dedicated share in supply contracts

Pálhalma 
Agrospeciál

Állampuszta Ltd. BUFA Ltd. Duna Papír Ltd. Kalocsa Ltd. Ltd.

©  H p r  ©
Ábránd Annamajor Ltd. Duna-MixLtd. Ipoly Ltd. Nagyfa-Alföld Ltd. Sopronkőhida Ltd.

Textil Ltd.

©
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Projects
Annual report 2012

Of the 50 applications fór EU funds in progress 19 were 
approved during theyear, bringing HUF 3 billión. 28 pro
jects are in progress in a totál value of about HUF 900 
millión, and 76 projects are at the evaluation stage.

Two main projects underway are fór IT system develop- 
ment and energy efficiency. In IT, currently the two main 
issues are building a witness protection database and 
related data security, and modernizing printing facilities. 
In energy efficiency, eight of our previous projects fór 
heating, insulation, lighting modernization, and the use 
of renewable sources were finished, in a totál value of 
HUF 1,014.5 millión. As a result, we realized a 12% aver- 
age decrease in energy costs.

Electronic Public Administration Operatíve Program 
(EKOP)

Responsibility and preparedness in corrections

The totál value of the project was HUF 1,425.5 millión, 
which we used to fináncé our ongoing purchases of 
equipment, and alsó to 
develop and introduce 
a new humán resoucre 
management software.
Development of the new 
system called Nexon HR 
finished by October 15, 
when divisions began to 
upload and review data.
The existing SZPR sys

tem remains operational throughout the migration pro- 
cess. The discipline database has been operational since 
January 1, 2013. Preparation fór the launch of a duties 
and shifts organizer modulé has began.

Due to a change in the Financing Agreement, funds 
available in the project grew by HUF 193 millión, which 
we used to increase the volume of procurements. The 
closing date of the project was thus modified to Febru- 
ary 28, 2013.

The Prison Service received HUF 461 millión of the HUF
1,988.7 millión funding from the Social Renewal Opera
tional program (TÁMOP), and used this money to support 
social integration programs at 11 prisons in three key re- 
gions in the country. A totál of 316 prisoners participated 
in vocational training during the program. We submitted 
the next application fór a multi-stage social and labor 
markét integration project, which is in the contracting 
stage. Another two projects fór former prisoners on pro- 
bation were granted support and are underway.
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Major events
Investments fór higher prisoner 

employment

On May 31 Minister of the Interíor Sándor Pintér, Dr, 
declared the new bakery at Közép-Dunántúli National 
Prison, Baracska Unit, officially open. Annamajori Kft., 
a prison enterprise, invested around HUF 240 millión to 
build a modern bakery which employs 2 prisoners and 
can serve up to ten thousand consumers per shift. Sever 
prisons will be supplied with baked goods from this ser
vice centre.

On May 31 Szeged Strict and Médium Régimé Prison 
started using its two new solar panel systems which 
generate about 7% of the institution's electricity con- 
sumption.

Since June 7 the Igal resort of Prison Service Training and 
Recreational Center has alsó been using solar power fór 
water heating. Panels are installed on the main building 
and a separate network supplies smaller buildings.

Márianosztra Strict and Médium Ré
gimé Prison spent four years and 
HUF 500 millión from three pro
jects on renovating its premises and 
property. The opening ceremony 
of the fully renovated building was 
held on May 24.

In 2012 several energy efficiency 
and modernization projects were 
finished. The institutions received 
hundreds of millión forints in grant 
fór these investments.

On June 28 State Secretary Károly Kontrát declared the 
new furniture factory at BUFA Kft. officially open. The 
newly purchased manufacturing capacity enables the 
company to add new products to its rangé and supply 
various public organizations with furniture. The invest- 
ment created jobs fór an additional 40 prisoners, which 
may increase further with the installation of new capac
ities or the introduction of shift work.

Ipoly shoe factory in Balassagyarmat, another workplace 
fór prisoners, invested HUF 340 millión in a növel pro- 
duction line fór plastics. State Secretary Károly Kontrát 
opened the modernized factory on July 19. The project 
received HUF 100 millión from the new Széchenyi devel- 
opment program, the company invested HUF 50 millión 
own capital, and used a bank loan to cover the rest of 
the investment.

Pálhalma National Prison started using its first solar 
panel unit on June 15, which helps produce 5% of the 
Mélykút unit's energy consumption.

The new complex power network, operational since No
vember 30, uses 700 square meters of solar panels in
stalled on ten buildings at three units, and alsó features 
18 hot water tanks to produce about half of all the hot 
water the institution uses. Prisoners alsó participated in 
the construction of this project.

On June 19 Borsod-Abaúj-Zemplén County Remand Pris
on started using its new solar panel system which gen- 
erates about one fifth of the institution's annual electri
city consumption.
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Sátoraljaújhely Strict and Médium Régimé Prison used 
HUF 422 millión to replace doors and windows, insulate 
prisoner living quarters, install solar panels and a solar 
power network, and replace boilers, kitchen and laundry 
equipment. The investment is expected to bring HUF 20- 
25 millión saving on energy costs, and a 286-ton saving 
on carbon emissions a year.

On December 13 Debrecen Remand Prison alsó started 
using solar cells and expects a 30% saving on its elec- 
tricity bili.

Our traditional Prison Service Day, Saint Adrian's Day, 
was held on September 8.

The day started with an opening ceremony where vari- 
ous awards and honors were presented to employees by 
State Secretary Károly Kontrát, and acting Director Gen
eral András Csóti, Major General.

The institutions held their own local ceremonies and 
presented award to their own staff.

Several thousand people participated int he family pic- 
nics, sports competitions, childrens' programs and con- 
certs the institutions organized.

In 2012 the Székesfehérvár unit of Közép-dunántúli Na
tional Prison was 110 years old. The institution organized 
a celebration and exhibition on October 24.

On May 11 the Hungárián Society 
on Criminology and the Crimi- 
nology Department of ELTE Law 
School held a conference titled 
Control and legal compliance. At 
the section meeting on corrections 
four lectures were delivered, and 
a Corrections Section within the 
Hungárián Society on Criminology 
was set up, headed by Brig. Gén. 
Pál Kiszely, dr, Governor of Szeged 
Strict and Médium Régimé Prison 
and Lt. Col. Gergely Fliegauf, PhD, 
lecturer at the National Public Ser
vice University, Law Enforcement 
Division, Corrections Department.

The Hungárián Corrections Society, 
University of Miskolc Law School, 
and the Prison Service Scientific 
Council organized a conference 
titled „New challenges in correc
tions" in Miskolc on May 15. The 
conference featured presentations 
on the work of correctional facili- 
ties in the country's northwestern 
regions. The presentations agreed
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that the work of prisons goes beyond incarceration and 
aims primarily at social integration.

Szeged Strict and Médium Régimé Prison organized a 
conference titled „Scientific research and practical ap- 
plication in corrections" on November 15. The event was 
part of the Science Day program, ad featured lectures by 
experts on criminology.

On November 19-21 the Chief Prosecutor's Office and 
the National Association of Prosecutors organized the 
19th Kriminálexpo 2012 IT-SEC, an international secu- 
rity, IT, crime prevention, law enforcement and justice 
technology fair. As always, the Hungárián Prison Service 
was present with its conference and stand. Speakers ex- 
plained modernization efforts in Hungárián corrections, 
changes in legislation, drug problems in prisons, chal- 
lenges and opportunities, EU-funded projects and pris- 
oner employment.

National prison service sports championships are very 
popular with the institutions. This year a service dog 
competition was added to the regular games of service 
patrolling, judo, small court football, shooting, ehess and 
cross-country running.

The annual Prison Service cross-country running com
petition was held on April 11. 31 institutions delegated 
almost 600 competitors. The Budapest Remand Prison 
team won.

The annual service patrol competition was held on May 
30. 22 teams participated with 66 competitors. The 
Közép-dunántúli National Prison, Székesfehérvár Unit 
team won.

Finals of the annual small-court football championship 
were held on June 13. Six régiónál champions played, 
and the Pálhalma National Prison team won.

The annual Prison Service shooting competition was 
held on September 12. 29 institutions participated with 
116 competitors; the Szeged Strict and Médium Régimé 
Prison team won.

Tököl Juvenile Prison organized the 6th national service 
dog competition on October 5. 14 Hungárián and one 
Slovak teams participated with a totál of 40 officers. First 
piacé went to the home team, Tököl Juvenile Prison.

The annual ehess championship was held on October
10. Players of the five winning régiónál teams played; 
first piacé went to Közép-dunántúli National Prison.

The annual judo competition was held on November 14. 
163 players from 16 institutions participated; the Szeged 
Strict and Médium Régimé Prison team won.

The award ceremony fór all sports championships in law 
enforcement was held on December 15. State Secretary 
Károly Kontrát, Director General Máj. Gén. András Csóti, 
and leaders of other law enforcement organizations pre
sented awards to the teams. First piacé in the all-year 
Prison Service championship went to Budapest Remand 
Prison.
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New program* 
fór prisoners
Therapeutic storytelling Prison and theatre

Based on the British project "Storybook Dads", Heves 
County Remand Prison launched its "Bedtime story" 
("Esti mese") program in 2010. The program aims at re- 
inforcing family ties, and encouraging prisoners to im- 
prove their reading skills, get more motivated fór read- 
ing, and participate more willingly in education.

Prison sentences do nőt only shock the convicted per- 
son, bút alsó their family, and the shock has a lasting ef- 
fect on children who have to face shame and loneliness.

At the first stage of the Eger-based project, forty pris
oners read out a story of their choice and mailed the 
recording on a CD to their families. At the next stage 
prisoners visited disabled children living in a home in 
Eger and held monthly story sessions.

The Turay Ida Theatre Company brought its play on do- 
mestic violence titled "Boy in the mirror, or requiem fór 
a childhood" to Győr-Moson-Sopron County Remand 
Prison. It is a two-actor drama about an abused child 
growing up. The performance was repeated in nine pris
ons during the year.

Hungary's very special Baltazár Thearte, a company fea- 
turing mentally challenged actors, played at Kecskemét 
prison. Members of the company are young people liv
ing with Down's Syndrome. The play, titled Aranylépés, 
features a giant maze resembling a ehess table set up in 
the prison's courtyard. According to Dóra Elek, Art Direc- 
tor of the theatre, people in the maze are "looking fór 
the meaning of life, right and wrong are a thread apart, 
and there is no absolute truth."

In August 2012 five female prisoners and 13 children 
participated in a 10-day therapeutic storytelling work- 
shop in Paloznak. The convicted female prisoners re- 
quested short-term leaves to participate in the course. 
This is important to mention because it shows these wo- 
men's dedication, as a short-term leave is nőt included 
in a prison sentence so it essentially makes the sentence 
longer.

The project was successful, family ties were reinforced, 
especially between mothers and children, the prisoners 
practiced their skills in reading and self-expression, and 
they were offered an opportunity to take personal re- 
sponsibility.

Storytelling alsó worked in Balassagyarmat, where pris
oners from the storytelling group Mesekör staged their 
own play fór their relatives at Christmas 2011, and played 
another three times during the year. Mesekör is spon- 
sored by the Feldmár Institute as part of the institute's 
social responsibility program. In addition to the benefits 
of teamwork and cooperation, members of Mesekör alsó 
récéivé special self-awareness training through Feldmár 
Institute.

Prisoners of Pálhalma National Prison wrote and staged 
a play titled "Stay faithful unto death today", which was 
shown in Bartók Béla theatre in Dunaújváros on June 13. 
The play is based on the Hungárián classic "Be Faithful 
Unto Death" by Zsigmond Móricz, which the prisoners 
rewrite to reflect present-day society and their own life 
experiences.

Encouraged by the success of the performance, we 
agreed with Bartók Béla theatre to organize a prison 
theatre festival in May or June 2013. Already 20 theatre 
groups from various prisons submitted their application 
to participate.
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The power o f music Prison and art

Our institutions offer a wide rangé of interest groups 
where prisoners can learn social skills, practice conflict 
management, or develop skills.

In 2010 Tököl Juvenile Prison organized its Authentic Mu
sic Festival fór the first time. The event has become a 
tradition; this year the theme was dance music with 13 
prison bands playing. The participants had a chance to 
compete, and taste challenge and victory.

In January we launched a volunteer program fór youth 
fór bringing art to children's homes, in order to offer 
an experience in community art. Participants récéivé 
practical and theoretical training on the various forms 
of community art. In this year's project the participants 
created three large outdoor murals, one giant interac- 
tive boardgame, a giant patchwork picture and one light 
painting performance.

Animal-assisted therapy

Juvenile Prisoners in Szirmabesnyő participate in a guide 
dog breeding and training program fór the blind. Youth 
are instructed by the Hungárián Federation of the Blind 
and Partially Sighted on how to raise and train puppies. 
The animals need a lót of humán contact before their 
actual training can begin. Spending time around pup
pies can give positive feedback to young people, which 
influences personality development in a positive way.
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CÍMTÁR / CONTACT DETAILS

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Hungárián Prison Service Headquarters

f i  1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
S  +36 1 301 8100 
A  +36 1 302 5799 
O  www.bvop.hu
■  sajto@bv.gov.hu

Csáti András bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, mb. országos parancsnok 
Máj. Gén. András Csáti
Acting Director General

Varga Valéria bv. vezérőrnagy
bv. főtanácsos, az országos parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese 
Máj. Gén. Valéria Varga
Deputy Director General, Fináncé and IT

SchmehlJános bv. dandártábornok
bv. főtanácsos, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese 
Brig. Gén. János Schmehl
Deputy Director General, Security and Inmate Affairs

Büntetés-végrehajtási intézetek / Prisons

Allampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Állampuszta National Prison

f i  6327 Állampuszta
8  +36 78 407 860 
A  +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 Médium Régimé Prison

f i  2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
9  +36 35 501 170 
A  +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.
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Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Baranya County Remand Prison

f i  7601 Pécs, Papnövelde u. 7-11.
8 +36 72 520 100 
A  +36 72 233 481
■  pecs.uk@bv.gov.hu

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

Telephely: Fiatalkorúak Regionális 
Büntetés-végrehajtási Intézete 
Site: Juvenile Régiónál Prison

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

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

Telephely: Fiatalkorúak Regionális 
Büntetés-végrehajtási Intézete 
Site: Juvenile Régiónál Prison

f i  6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 12. 
8 +36 76 485 900 
A  +36 76 485300

f i  6001 Kecskemét, Mátyási u. 2. 
8 +36 76 483 783 
A  +36 76 483 840 
■  kecskemet.uk@bv.gov.hu

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Békés County Remand Prison

f i  5700 Gyula, Béke sugárút 38 
8 +36 66 362 165 
A  +36 66 562 520
■  gyula.uk@bv.gov.hu

Arató Ferenc bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok 
Governor: Col. Ferenc Arató
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén County Remand Prison

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

Telephely: Fiatalkorúak Regionális 
Büntetés-végrehajtási Intézete 
Site:Juvenile Régiónál Prison

f i  3711 Szirmabesenyő, Miskolci út. 3. 
8 +36 46 500500 
A  +36 46 501042

f i  3501 Miskolc, Fazekas u. 4. 
8 +36 46 502 640 
A  +36 46 502 373
■  miskolc.uk@bv.gov.hu

Budapesti Fegyház és Börtön
Budapest Strict and Médium Régimé Prison

f i  1108 Budapest, Kozma u. 13.
8 +36 1 432 5900 
A +36 1 262 8444 
w  www.budapestifegyhaz.hu
■  bfb.uk@bv.gov.hu

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

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajt,ási Intézete 
Juvenile Prison (Tököl)

f i  2316 Tököl, Ráckevei út 6.
8 + 3 6  24 503 100 
A +36 24 479 394 
0  www.bvtokol.hu
■  tokol.uk@bv.gov.hu

Pesti Ferenc bv. őrnagy
bv. tanácsos, mb. igazgató 
Acting Director: Máj. Ferenc Pesti
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Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
Budapest Remand Prison

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

II. objektum - Unit II
f i  1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25-27. 
8 +36 1 488 5010 
A  +36 1 213 1482

III. objektum - Unit III
f i  1108 Budapest, Maglódi u. 24.
8 +36 1 432 2600 
A  +36 1 262 2503

I. objektum - Unit I
f i  1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11. 
8 +36 1 475 5500 
A  +36 1 302 4008 

www.fovarosibv.hu 
■  fovaros.uk@bv.gov.hu

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

f i  9021 Győr, Jókai u. 18. Mihály Attila bv. ezredes
8 +36 96 312 566 bv. főtanácsos, parancsnok
A +36 96 327 043 Governor: Col. Attila Mihály
■  gyor.uk@bv.gov.hu

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

Gyenge-Biró István bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok 
Governor: Col. István Gyenge-Biró

f i  4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. 
8 +36 52 526 210 
A +36 52 410 604 
■  debrecen.uk@bv.gov.hu
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Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Heves County Remand Prison

f i  3300 Eger, Törvényház u. 2. Juhász Attila bv. ezredes
8 + 3 6  36 412 722 parancsnok
A +36 36 412 026 Governor: Col. Attila Juhász
%  eger.uk@bv.gov.hu
■  www.hmbvi.t-online.hu

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

f i  5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a. Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes
8  + 36 56 512 750 parancsnok
A +36 56 511 087 Governor: Col. Csaba Zoltán Hafenscher
■  szolnok.uk@bv.gov.hu

Kalocsai Fegyház és Börtön
Kalocsa Strict and Médium Régimé Prison

f i  6300 Kalocsa, Szent István király u. 26. Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes
8  +36 78 467 930 parancsnok
A +36 78 467 653 Governor: Col. Eszter Tímea Tanács, Dr.
■  kalocsa.uk@bv.gov.hu
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Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
Middle-Transdanubium National Prison

Baracska
f i  2741 Baracska-Annamajor 
8 +36 22 454 023 
A  +36 22 454 066 
qp www.kdobvi.hu
■  baracska.uk@bv.gov.hu

Szeidl Tamás bv. alezredes
mb. parancsnok
Governor: Lt. Col. Tamás Szeidl

Székesfehérvár

f i  8003 Székesfehérvár, Szegfű Gy. u. 2. 
8 +36 22 515 214 
A  +36 22 314 159
■  fehervar.uk@bv.gov.hu

Márianosztrai Fegyház és Börtön 
Márianosztra Strict and Médium Régimé Prison

f i  2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
8 +36 27 620 400 
A  +36 27 620 442 
qp http://marianosztrabv.hu
■  nosztra.uk@bv.gov.hu

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

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
Pálhalma National Prison

f i  2407 Dunaújváros-Pálhalma 
8 +36 25 531 100 
A  +36 25 410 513
■  palhalma.uk@bv.gov.hu

Balázs Péter bv. ezredes
bv. főtanácsos, parancsnok 
Governor: Col. Péter Balázs
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Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
Sátoraljaújhely Strict and Médium Régimé Prison

f i  3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35. Rózsahegyi Tamás bv. alezredes
8 +36 47 523 560 bv. főtanácsos, parancsnok
A  +36 47 324 360 Governor: Lt. Col. Tamás Rózsahegyi
■  saujhely.uk@bv.gov.hu

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Somogy County Remand Prison

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

f i  7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 19. 
8 +36 82 529 740 
A  +36 82 412 148 
■  kaposvar.uk@bv.gov.hu

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
Sopronkőhida Strict and Médium Régimé Prison

f i  9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.
8 +36 99 511 530 
A +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

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

f i  4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 5. Drotár Zsolt bv. alezredes
8 +36 42 411 400 bv. főtanácsos, parancsnok
A +36 42 400 952 Governor: Lt. Col. Zsolt Drotár
■  nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu
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Szegedi Fegyház és Börtön
Szeged Strict and Médium Régimé Prison

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

II. objektum -  Unit II
f i  6728 Szeged, Dorozsmai út 25-27. 
8  36 62 554 860 
A  36 62 622 023

III. objektum  -  Unit III
f i  6750 Algyő-Nagyfa 
8 +36 62 620 800 
A  +36 62 624 014
■  nagyfa.uk@bv.gov.hu

I. objektum -  Unit I
f i  6724 Szeged, Mars tér 13. 
8 + 3 6  62 554 970 
A  +36 62 622 082 
0  http://csillagborton.hu 
■  szeged.uk@bv.gov.hu

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
Szombathely National Prison

f i  9700 Szombathely, Söptei út Tóth Tamás bv. ezredes
8 +36 94 516 700 bv. tanácsos, parancsnok
A +36 94 324 089 Governor: Col. Tamás Tóth
■  szombathely.uk@bv.gov.hu

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
Tiszalök National Prison

f i  4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
8 +36 42 524 900 
A +36 42 401 690
■  tiszalok.uk@bv.gov.hu

Tikász Sándor bv. ezredes
parancsnok
Governor: Col. Sándor Tikász
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Soczó László György bv. alezredes
parancsnok
Governor: Lt. Col. László György Soczó

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Tolna County Remand Prison

f i  7100 Szekszárd, Béla tér 4.
8  +36 74 505 830 
A  +36 74 528 150
■  szekszard.uk@bv.gov.hu

Váci Fegyház és Börtön
Vác Strict and Médium Régimé Prison

f i  2600 Vác, Köztársaság u. 62-64. Kopcsik Károly bv. ezredes
8 +36 TI 620 300 bv. főtanácsos, parancsnok
A  +36 TI 620 361 Governor: Col. Károly Kopcsik
qp www.invitelweb.hu/bvvac
■  vac.uk@bv.gov.hu

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Veszprém County Remand Prison

f i  8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12. Németh Éva bv. ezredes
8 +36 88 591 570 bv. főtanácsos, parancsnok
A +36 88 620 536 Governor: Col. Éva Németh
H  veszprem.uk@bv.gov.hu

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Zala County Remand Prison

f i  8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 4. Simon Attila bv. ezredes
8 +36 92 313 433 bv. főtanácsos, parancsnok
A +36 92 313 434 Governor: Col. Attila Simon
■  zalaeg.uk@bv.gov.hu
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Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 
Training Centre o f the Prison Service

f i  1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes
9 +36 1 2617011 igazgató
A  +36 1 431 0180 Director: Col. Tibor Zakhar, Dr.
0  http://web.t-online.hu/bvok
■  oktatasi.uk@bv.gov.hu

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

f i  1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
9  +36 1 392 3526 
A  +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. Gén. Prof. Péter Ruzsonyi Ph.D.

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

f i  2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6. Szabó Zoltán bv. ezredes
9 +36 26 347 655 bv. főtanácsos, igazgató
A  +36 26 347 677 Director: Col. Zoltán Szabó

http://www.bvsztrk.hu
■  pilis.uk@bv.gov.hu

f i  7275 Igal, Gábor u. 6.
9 + 36 82 372 316 
A  +36 82 573 035
■  igal.uk@bv.gov.hu
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Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
Central Hospital o f the Prison Service

f i  2316 Tököl, Ráckevei út 6. Dr. Torma Albert bv. orvos ezredes
8  +36 24 503 100 bv. főtanácsos, főigazgató főorvos
A +36 24 489 798 Governor: Col. MD. Albert Torma
^  www.bvkorhaz.hu
■  korhaz.uk@bv.gov.hu

Igazságügyi Megfigyelő' és Elmegyógyító Intézet
Forensic Psychiatric Mentái Institution

f i  1108 Budapest, Kozma u. 13. Dr. Antal Albert Ph.D
8  +36 1 264 2662 főigazgató főorvos
A +36 1 264 2627 Governor: MD. Albert Antal Ph.D.
■  imei.uk@bv.gov.hu

Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye
Museum o f the Hungárián Prison Service

f i  3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út. 35. Fenntartója: SátoraljaújhelyiFegyházés Börtön
8  +36 47 523 560 Maintained by the Sátoraljaújhely Strict and Médium
A +36 47 523 563 Régimé Prison
0  www.bortonmuzeum.hu
■  saujhely.uk@bv.gov.hu
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Gazdasági Társaságok / Limited Com pan ies

ABRAND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Kft. 
ÁBRÁND-TEXTIL Ltd

f i  3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
8 +36 47 322 721 
A  +36 47 321 659 
dp http://www.abrand.atw.hu
■  abrand@t-online.hu

Kocsi Zoltán bv. alezredes
ügyvezető igazgató
Managing director: Lt. Col. Zoltán Kocsi

Allampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
Állampuszta Ltd.

f i  6327 Állampuszta 
8  +36 78 407 860 
A  +36 78 407 890 
0  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

f i  2471 Baracska, Annamajor 1.
8 +36 22 454 099 
A  +36 22 454 172 
0  www.annamajor.hu
■  annamajor@t-online.hu

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

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.
BUFA Ltd.

f i  1108 Budapest, Kozma u. 13. Gálfi Lajos bv. ezredes
8 +36 1 261 3961 bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
A +36 1 261 1874 Managing director: Col. Lajos Gálfi
0  http://www.bufa.hu
■  bufa@bufa.hu
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DUNA-MIXIpari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 
DUNA-MIX Ltd.

f i  2600 Vác, Barabás Miklós u.1. Szakolczai Lóránt bv. alezredes
8 +36 27 501 575 ügyvezető igazgató
A  +36 27 501 576 Managing director: Lt. Col. Lóránt Szakolczai
0  http://www.dunamix.hu
■  titkarsag@dunamix.hu

Duna Papír Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Duna Papír Ltd

f i  2316 Tököl, Ráckevei út 6. Fogarasi László bv. ezredes
8  +36 24 531 845 bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
A  +36 24 531 846 Managing director: Col. László Fogarasi
0  www.dunapapir.hu
■  dunapapir@invitel.hu

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. 
Ipoly Ltd

f i  2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. Nemszilaj Sándor bv. ezredes
8  +36 35 501 279 bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
A  +36 35 501 278 Managing director: Col. Sándor Nemszilaj
0  www.ipolycipo.hu
■  ipoly@ipolycipo.hu

Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft 
Kalocsa Ltd.

f i  6300 Kalocsa, Szent István király u. 26. Ragó Ferenc ny. bv. ezredes
8  +36 78 563 630 ügyvezető igazgató
A  +36 78 563 641 Managing director: Col. Ferenc Ragó
0  w w w .konfekci.hu
■  konfekci@t-online.hu
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Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. 
Nagyfa-Alföld Ltd.

f i  6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
8  +36 62 426 679 
A  +36 62 426 616 
0  http://invitel.hu/nagyfalkft
■  inform.nagyfalkft@vnet.hu

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

Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nostra Ltd.

f i  2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. 
8 +36 27 370 005 
A  +36 27 370 014 
0  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

f i  2407 Dunaújváros-Pálhalma Hetyei Gábor bv. ezredes
8 +36 25 286-514, +36 25 531 100 bv. főtanácsos, ügyvezető igazgató
A +36 25 285 929 Managing director: Col. Gábor Hetyei
0  www.agrospec.hu
■  p@agrospec.hu

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft 
Sopronkőhida Ltd.

f i  9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25 
8 +36 99 511 246 
A +36 99 311 728 
0  www.webpole.hu/skiparikft
■  skipari@skiparikft.t-online.hu

Farkas György
ügyvezető igazgató 
Managing director: György Farkas
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