
 
 
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet : 

 
Baranya Megyében a XIX. század végéig a bűntettesek elhelyezését, elzárását a 

külvilágtól a vármegye háza pincéjében, embertelen körülmények között hajtották 
végre. Ekkoriban még elfogadott volt a megszégyenítő jellegű büntetések, mint 
például a pellengér, a kaloda, vagy a testcsonkítások, a büntetőeljárás – vagy ahogy 
akkoriban hívták - a tortúra, mely során a testet ért fájdalmak során sikerült a 
vádlottból beismerő vallomást kicsikarni.  

Egy 1863-as Magyarországi tiszti névtár alapján, Baranya vármegyében 30 fő 
volt a börtönőrök létszáma, de 3 lovas huszár, 4 hivatalszolga, és 17 tiszti hajdú is 
segítette a közigazgatást, igazságszolgáltatást akkoriban. 

Az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság közötti kiegyezés rendszere az 
1880-as években Tisza Kálmán miniszterelnöksége alatt szilárdult meg. 
Magyarországon ekkor bontakozik ki az ipari forradalom, mely a közlekedés és az ipar 
fejlődésében, valamint a szabad vállalkozások támogatásában nyilvánul meg. 

Ebben az időszakban, 1884. május 13-án került átadásra a történelmi 
belvárosban, az akkori megyeháza mellett, a Pécsi Királyi Ügyészség megbízásából, 
Körösztös Imre helyi vállalkozó által tervezett és kivitelezett háromszintes 
fogházépület. Az őrség 20 főből állt, az őrállomásokat az épület első emeletének 
központjában lévő nagy teremben helyezték el, ezen kívül a belső udvaron és az utcán 
is létesítettek őrhelyeket. A fogház 200 fogvatartott elhelyezésére volt alkalmas, a 
fogvatartottak lakóhelyén kívül létrehoztak ima és tantermet, valamint a lelkész és 
tanító részére egy külön szobát rendeztek be. Már ebben az időszakban nagy hangsúlyt 
fektettek a fogvatartottak erkölcsi és szellemi fejlődésére, így szoros kapcsolat alakult 
ki az intézet és más társadalmi szervezetek között. A munkáltatást négy 
munkateremben oldották meg. A meghonosodott munkanemek közül a legnagyobb 
sikert a kosárkötészet aratta, melynek eredményeként az elkészült tárgyakat külföldre 
is szállították. Sikeres volt még a cipész és asztalos szakma bevezetése is, mert az itt 
készült használati cikkekkel az intézet saját szükségleteit fedezte. 

Az eltelt 126 évben az intézet folyamatosan fejlődött, átépítések váltak 
szükségessé, hogy a civil szférával lépést lehessen tartani. A fellelt anyagokból 
kitűnik, hogy új börtön megépítésének a gondolatával is foglalkoztak, hiszen terv-
pályázat volt kiírva. Felmerült a gondolat, hogy az intézetet ki kellene telepíteni a 
történelmi belvárosból, a város szélére, hiszen műemléki környezetben nehezebb 
feladat a bővítés, valamint az őrzés-védelem is speciális problémák elé állítja az 
intézet vezetését. Azonban e felvetések tisztázódtak, az intézet jelenlegi helyén hosszú 



távú koncepció beindításával jelentős fejlődésre, bővítésre nyílt lehetőség. 
Kiépítésre került a vezetékes vízhálózat, központi fűtés rendszer, vezetékes televízió 
hálózat.  

1986-ban készült el a jelenlegi házi műhelyt, munkatermeket magába foglaló 
épület.  
A korábbi konyha, étkező elzárásos körletrész veszélyessé vált, ezért lebontásra került, 
az elitélt konyha áttelepült a főépület alagsorába. 1993-ban az épület tetőszerkezete és 
homlokzata is felújításra szorult, 1994-től az országos büntetés-végrehajtási 
informatikai rendszer részeként, intézetünkben is megtörtént az informatikai hálózat 
telepítése. 1995-ben a biztonsági rendszer korszerűsítésére került sor, az 
objektumvédelem már technikai eszközökkel is megvalósul.  

1996-ban további bővítés vált szükségessé, a meglévő elitélt konyha, raktárak 
és az egészségügyi blokk elhelyezésére szolgáló épületszárny megépítésére kaptunk 
lehetőséget és anyagi támogatást. 1997. novemberében kezdődött meg a tényleges 
munka, 1998. november 24-én került sor az objektum műszaki átadására. Az 
épületszárny – melynek összes nettó alapterülete 750 m² - a meglévő börtönépület 
északi tűzfalához csatlakozva, a meglévő oldalfolyosós közlekedő rendszer 
folytatásaként került beépítésre. Az építtetői igények kielégítésén túl alapvető 
építészeti cél volt az épületnek a környezetéhez való illesztése, tekintettel a megyei 
közgyűlési épületre. A beépítés keleti oldala egyrészt határolja a meglévő sétaudvart, 
másrészt lezárja és keresztezi a rózsakertet, illetve a közgyűlési épület falával határos. 
Az épület gazdasági kicsatlakozása a kiépített északi kapun történik, kikerülve ezzel a 
történelmi belvárost. 

A háromszintes épület az itt folytatandó napi tevékenységekhez szükséges 
igényeket teljes körűen kielégíti. Az alagsorban található a 12 zuhanyzóállásos 
fürdőhelyiség, a megnövelt kapacitású melegvíztároló, a konyhai személyzet öltözői, a 
raktárhelyiségek és a biztonságos anyagmozgatást elősegítő teherlift. 
Az első szinten az 500 adagos modern konyha kapott helyet.  
 A tetőtérben üzemel a szakosított, korszerű ellátást biztosító egészségügyi 
blokk. A fogászati rendelés, a belgyógyászati és pszichiátriai rendelés egymástól 
elkülönítetten, korszerű rendelőkben történik. Ezen a szinten található továbbá a 
fogvatartottak neveléséhez hozzájáruló könyvtár, a személyi állomány számára 
kiépített kondicionáló terem is.  
  

Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intéz ete: 

 



 

Az Európai Unióhoz való közeledésünk idején, az 1990-es években került sor a 
PHARE program meghirdetésére. A program a volt szocialista Kelet-Közép-Európai 
országok felzárkóztatását célozta meg. Ennek keretében került sor a 
„Börtönkörülmények javítása fiatalkorú bűnelkövetők társadalomba történő 
visszailleszkedésének elősegítésére” című pályázatra. A PHARE programra egy új, 50 
fő, fiatalkorú bűnelkövető elhelyezésére alkalmas büntetés-végrehajtási intézet 
megépítésének a gondolata került a középpontba. Az új épület alapkövének letétele 
2004. december elején megtörtént, majd az építési munkák befejezését követően az 
utómunkák, és felszereléssel való végleges ellátást követően a tényleges betelepítés 
2006. szeptember 28-án valósult meg, míg az első fogvatartotti szállítmány 2006. 
szeptember 28.-án népesítette be az intézetet. A regionális jelleg kiterjed Baranya, 
Somogy, Tolna, és Zala megyékre. Az intézet 50 fogvatartott elhelyezésére alkalmas, 
az 1, 2, és 3 fős zárkákban, 3 szinten.  Az intézet kiemelt feladataként tekinti a 
reintegrációt, és az oktatási, képzési tevékenység széles körű megvalósítását.   
 
Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 9-11. 
 


