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A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet példaértékű programjai 

 

1. „Börtön a városért” program: 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben közel 200 fogvatartott tölti szabadságvesz-

tés büntetését, vagy előzetes letartóztatását. Intézetünk szeretné, hogy az ítélet letöltése mel-

lett a fogvatartottakat felelősségvállalásra ösztönözze, és szabadulásuk követően hasznos ál-

lampolgárai legyenek a társadalomnak. Intézetünk folyamatosan keresi a lehetőséget a fogva-

tartottak társadalmi visszailleszkedésének elősegítésére.  

A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó kemény és áldozatos munkát sokan csak a médiá-

ból érkező információk alapján ítélik meg, pedig meggyőződésünk, hogy a börtönök falain 

belül folyó munka több figyelmet érdemel. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogyan tudná Eger város polgárai számára is megmu-

tatni, hogy szerves része az egri közéletnek, közösségnek. Olyan kezdeményezéssel szeret-

tünk volna előállni, melyből mindenki profitálhat: az intézet megmutathatja, hogy az elhiva-

tott büntetés-végrehajtási munkával társadalmi értéket teremthetünk, a fogvatartottak lehető-

séget kaphatnak arra, hogy bizonyíthassák azt, hogy hasznos tagjaivá válhatnak a társadalom-

nak, Eger városa pedig tisztább, élhetőbb közterületekkel gazdagodik.  
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Meglátásunk szerint a fenti célokat egyszerre képviseli a közterületen elvégzett hulladékgyűj-

tés és parkgondozás. Akciónk egyben példát mutathat egy szélesebb körű, környezettudatos 

társadalmi összefogáshoz. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet által 2008-ban élet-

re hívott kezdeményezést elismerés övezi városszerte. Az eltelt 7 évben az elítélt nők felszá-

moltak illegális szemétlerakót, takarítottak az Érsek-kertben, a Szépasszony-völgyben, a Pető-

fi téren, az Eszterházy téren és a téli hó eltakarítási munkálatokból is kivették a részüket. A 

program keretén belül a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartotti állományá-

ból 20 fő női elítélttel Eger Város Polgármesteri Hivatalával együttműködve szeméthulladék 

gyűjtése és parkgondozási feladatok ellátása történik közterületen, az intézet lehetőségei sze-

rint 1-3 havi rendszerességgel. 

Az intézet biztosítja a fogvatartottak őrzését valamint a fogvatartottak szállításához szükséges 

eszközt. Eger Város biztosítja a szakmai instrukciókat, a takarításhoz szükséges eszközöket, 

valamint az egyéb munkavédelmi felszereléseket. A fogvatartottak a munkát egyéni felajánlás 

alapján ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végzik.  

A program időközben kibővült az Országos Bűnmegelőzési Bizottság „Visszailleszkedés új 

eséllyel” elnevezésű pályázatával, így a takarítást parkgondozói képzéssel, közterületek par-

kosításával és játszótér felújítással is ki lehetett bővíteni. 

A programba önként bekapcsolódó női elítéltek 2009 áprilisában vizsgáztak a parkgondozói 

képzésen, illetve elvégezték a pályázati forrásból megvalósuló parkosítási feladatokat is, 

melynek keretében több mint 1000 virágpalántát, cserjét, facsemetét és örökzöldet ültetnek, 

ültetünk Eger közterületein. A programba sikerült bevonni férfi fogvatartottakat is, akik elvé-

gezték egy egri játszótér teljes felújítását, illetve közreműködtek további 3 játszótér megszépí-

tésében. 

 „Börtön a városért” - számokban: 

A program szervezését 2008. februárjában kezdtük, akkor még magunk sem tudtuk, hogy mi-

re jutunk vele. Elsőként Eger szélén az Eged-hegy tövében számoltunk fel egy illegális sze-

métlerakót és végeztük el a Kék-túra útvonal egy részének a takarítását. Aztán az Érsek-kert, 

a Szépasszony-völgy, az Eszterházy-tér, és a Petőfi-tér következett… 

A programban a fogvatartottak részvétele mindvégig önkéntesen történt, problémát inkább az 

jelentett, hogy leszűkítsük a jelentkezők körét, mivel az előzetes felmérések szerint mind a 

férfi, mind pedig a női elítéltek körében 90% fölött volt a jelentkezők aránya. 
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A Büntetés-végrehajtási Intézet folyamatosan vállalta a fogvatartottak szállítását és biztonsá-

gos őrzését, a Városgondozás Kft. pedig a lebonyolítás logisztikai feladatait szervezte. 

Az idei évben 4 alkalommal valósítottuk meg programunkat. Március 15-re a Petőfi teret szé-

pítették meg fogvatartottjaink. Tavaly október 23-ra a Hatvani kaputér parkját tettük rendbe 

az állami ünnep alkalmából. Ezen felül az Érsek kerti játszóteret szépítették meg 

fogvatarottjaink, valamint az Szépasszony völgyben is végeztünk parkosítási munkálatokat. A 

legmeghatóbb eset az volt, amikor a Berva völgyi öregek otthonának parkját szépíthettük meg 

(parkosítás, kerítés-, padok festése).  

Statisztikák 

 64 alkalom 

 közel 6500 munkaóra Egerért 

 80 résztvevő fogvatartott 

 50 biztosítási feladatokban résztvevő büntetés-végrehajtási szakember 

 közel 70.000 kg hulladék összegyűjtése 

 35000 tő virág elültetése 

 12 m3 gyöngykavics megvásárlása és kihelyezése 

 5 megszépült játszótér 

 80 db díszfa, örökzöld és cserje megvásárlása és elültetése 

 20 db OKJ-s szakképesítés = 20 elítélt nagyobb esélyekkel (4.64-es vizsgaátlag!) 

 1 tisztább, szebb és élhetőbb város  

 

2. Esti mese - meseterápiás eszközök a fogvatartottak társadalmi 
reintegrációjában 

Tények: 

• A magyar büntetés-végrehajtás aktuális létszáma ~17.500 fő, 

• Európában minden 100. gyermeknek valamelyik szülője fogvatartásban van, 

• becsléseink szerint a 18.500 magyar fogvatartotthoz 35.000-40.000 gyermek sorsa 

kapcsolódik közvetlenül, 
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Előzmények: 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2010-ben került először lebonyolításra az 

„Esti mese” program. Az intézeti kezdeményezés alapjául szolgáló „Storybook Dads” elneve-

zésű program 2006-ban kezdődött Nagy-Britanniában. Az elmúlt néhány év során közel 100 

intézet csatlakozott hozzá Nagy-Britannia teljes területéről, valamint további intézetek Svéd-

országból, Dániából, Új-Zélandról és az Egyesült Államokból. A program bevezetését tervezi 

továbbá Finnország és Lengyelország is.  

A projekt célkitűzése kettős volt: elsősorban a családi kötelékek fejlesztése, megerősítése, 

másrészt a fogvatartottak olvasási készségének, képességének a fejlesztése, de ezen túl az 

oktatásban való részvétel igényének a felkeltése. 

A szabadságvesztés büntetés kiszabása a fogvatartotton túl a családra is sokkszerűen hat, és 

éppen azoknak a hozzátartozóknak jelenti a legnagyobb emocionális megterhelést, akik telje-

sen ártatlanok a bűnelkövetésben - a gyermekeknek, akiknek szüleik börtönbüntetése miatt 

hamar szembesülniük kell az elhagyatottság, a szégyen és a magány érzésével. 

A programunk ezt az érzelmileg legsérülékenyebb csoportot szerette volna elsősorban támo-

gatni. 

A program első fázisa 2010 év végén zárult, amikor 36 fogvatartott közel 70 hangüzenetet 

küldhetett ki a hozzátartozói részére. Köszönhetően a programot szakmailag koordináló és 

lebonyolító Luzsi Margónak 2011. év elején az „Esti mese” program folytatódhatott. Az új 

cél, a társadalmi jóvátétel érvénysülése volt azzal, hogy a kezdeményezéshez ezúttal is önként 

csatlakozó fogvatartottak havi rendszerességgel terápiás foglalkozást tarthattak az Egri Fogya-

tékos Gyermekotthonban élő gyermekek részére. A kezdeményezés ezzel magasabb szintre 

lépett, hiszen a családi kapcsolatok erősítésen túl, a rászorultaknak nyújtott segítség, valamint 

a társadalmi jóvátétel is megjelent a célkitűzések között. 

Az „Esti mese” program azóta is töretlenül folyik a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-

zetben, 2012-ben újra megkezdtük a fogvatartottak felkészítését a karácsonyi mese CD-k ösz-

szeállításához, amelyre ezúttal 26 fő elítélt nő jelentkezett. 

Anyát gyereknapra - családi nap a fogvatartottaknak és hozzátartozóiknak 

2015. májusában – szazabadban - a Felsőtárkányi tónál szervezetek családi programot az egri 

börtön fogvatartott édesanyáinak és gyermekeiknek. A már évek óta működő meseterápiás 
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sorozat folytatásaként rendeztünk a családi napot, segítve azokon a gyerekeken, akiknek az 

édesanyjuk büntetését tölti.  

„Nem lehet szavakba sem önteni, mekkora örömet éreztem, amikor megláttam a gyermekei-

met és az unokáimat – mesélte Erika, az egyik fogvatartott. – Negyedéve találkoztam utoljára 

velük, ezért ez a mai nap nagyon nagy élmény számunkra. Jó megszeretgetni őket, beszélgetni 

velük, s együtt nevetni. Ma itt meg is vendégelhettem őket, én terítettem meg az ebédhez. 

Sokat számít, hogy láthatom őket, bent is ez ad erőt, hisz értük mindent megtennék – tette 

hozzá Erikához a fia, a lánya és a két iskolás unokája jött el.” 

„Nagyon jó érzés volt találkozni édesanyámmal, szép a helyszín is és jó együtt lenni, beszél-

getni – mondta el Szilveszter. Nővére hozzátette: – Az volt a kívánságunk gyereknapra, hogy 

találkozhassunk anyával, s aztán megtudtuk, az alapítvány megszervezte ezt a programot. 

Meg tudtuk beszélni az otthoni dolgokat, meséltem anyának az otthon maradt pici unokájáról 

és anya is el tudta mondani, hogy milyen bent. Remélhetőleg idén már együtt töltjük a kará-

csony, de ha nem, akkor májusban szabadul, s ezt már nagyon várjuk.” 

Azzal a céllal szerveztük meg a rendezvényt, hogy azokon a gyermekeken segítsünk, akiknek 

az édesanyjuk börtönben van. Szerettük volna kicsit kizökkenteni a gyermekeket, s ezért szer-

veztük rendhagyó környezetben a családi napot, hogy ne csak a börtönben tett látogatás során 

találkozhassanak a szülővel. Az intézetünkben folyó komplex programtól azt reméljük, hogy 

egy stabil családi háttér alakul ki, s a korábbi nézeteltérések is rendeződhetnek, amik esetleg a 

mozgatórugóját adhatták a bűnelkövetésnek. 

Az egyedülálló rendezvény intimitást biztosít a gyermekek számára, maga a környezet és az 

is, hogy mindenki civil ruhában van. A találkozó hatalmas feltöltődést ad a fogvatartottaknak 

és a gyermekeknek is. 

3. Véradóbarát munkahely 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet hosszú évek óta elhivatott támogatója a társa-

dalmi felelősségvállalás e formájának, ezért különösen megtisztelő, hogy idén az intézet nyer-

te el 2014 évben a Magyar Vöröskereszt Véradóbarát Munkahely díját.  

Az intézet teret adnak a munkahelyi véradásoknak, és kollégákat is motiváljuk, hogy minél 

nagyobb számban vegyenek részt azokon. Az intézetben évek óta rendszeres véradás történik 
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a dolgozók részvételével. A vezetőség nagyban hozzá járul a kiszállásos véradás megszerve-

zéséhez évente legalább 4 alkalommal. A véradás népszerűsítése kiemelten fontos számunkra, 

hiszen egyetlen véradó három beteg ember életét mentheti meg. Ezen túlmenően a véradónak 

is hasznos, hiszen a véradás egyenlő egy szűrővizsgálattal, mielőtt az a beteghez eljutna. 

 

A programokhoz kapcsolódó képeket az alábbi helyről lehet letölteni: 

https://www.dropbox.com/sh/hsjtc2eq3ki8v8d/AABgpLkvTV_pM-WWn7ZZQn3Qa?dl=0 

 

Eger, 2015. július 31.  

 

       Juhász Attila bv. ezredes 

             intézetparancsnok 

 

https://www.dropbox.com/sh/hsjtc2eq3ki8v8d/AABgpLkvTV_pM-WWn7ZZQn3Qa?dl=0

