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lent dr. Bárándy Péter, volt igazságügy-minisz-

ter, Katonáné dr. Borka Katalin ny. bv. dandár-

tábornok, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-

térium Büntetés-végrehajtási Osztályának volt 

vezetője, továbbá megjelentek országgyűlési 

képviselők, a minisztérium és a Büntetés-vég-

rehajtás Országos Parancsnokság, a bíróságok, 

ügyészségek, illetve a rendvédelmi, államigaz-

gatási és önkormányzati szervek vezetői és ve-

zető beosztású munkatársai. A hivatalos meg-

nyitót követően a meghívott vendégek és a saj-

tó képviselői megtekintették az intézetet. Az ün-

nepség országos parancsnoki és intézetparancs-

noki jutalmak átadásával zárult.

Április 15.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter ki-

nevezte a büntetés-végrehajtás országos 

parancsnokává dr. Kökényesi Antal r. vezér-

őrnagyot, akit a Magyar Köztársaság elnö-

ke bv. altábornaggyá léptetett elő. A bün-

tetés-végrehajtás országos parancsnoka 

stratégiai és koordinációs helyettesévé ne-

vezték ki, egyúttal bv. vezérőrnaggyá lép-

tették elő Csóti András bv. dandártábor-

nokot, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 

Oktatási Központja igazgatóját. A bünte-

tés-végrehajtás országos parancsnoka gaz-

dasági és informatikai helyettesévé nevezték 

ki, s szintén bv. vezérőrnaggyá léptették elő dr. 

Tóth László r. dandártábornokot. A büntetés-

végrehajtás országos parancsnoka biztonsá-

gi és fogvatartási helyettesévé Dömény Sán-

dor bv. dandártábornokot nevezték ki. A ha-

tározatok ünnepélyes átadására az Országos 

Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának aulá-

jában került sor.
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Március 27.

Ünnepélyesen átadták a 700 fő fogvatatott be-

fogadására alkalmas Tiszalöki Országos Bv. Inté-

zetet, amely az első PPP-konstrukcióban épült 

börtön Közép-Európában. A tiszalöki intézet 

zöldmezős beruházással épült fel. A megközelí-

tőleg 12 hektár területet a tiszalöki önkormány-

zat térítés nélkül bocsátotta a büntetés-végre-

hajtás rendelkezésére. A börtön megépítésé-

re kiírt pályázat nyertese, a KÉSZ-FM Kft., illetve 

az általa létrehozott Szent Adorján Kft. 32 000 

m2-t beépítését végezte el a beruházás során, 

melynek volumenét érzékelteteti, hogy a telket körülvevő bástyafal 1 285 m, az épületen be-

lül végighúzódó főfolyosó 185 m hosszúságú. Az intézeten belül három rezsimet különböz-

tetnek meg: a fogház fokozatban mintegy 100 

fő, a börtönfokozatban 360 fő, illetve a fegyház 

fokozatban 240 fő elhelyezésére van lehetőség. 

 Az eseményen részt vett dr. Draskovics Ti-

bor, igazságügyi és rendészeti miniszter, Juhász 

Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-

rium államtitkára, dr. Kiss Katalin ny. bv. ezre-

des, az IMR Bv. Osztályának megbízott vezetője, 

Jutasi Zoltán, a beruházást megvalósító Közép-

Európai Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgatója és 

Dömény Sándor bv. dandártábornok, a bünte-

tés-végrehajtás megbízott országos parancs-

noka. A meghívott vendégek körében megje-
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dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka, dr. Tóth László bv. vezérőr-

nagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese, valamint Dömény Sán-

dor bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese. Je-

len voltak továbbá a bv. szervek vezetői, a BVOP vezető beosztású munkatársai, valamint a 

beruházó és a kivitelező gazdasági társasá-

gok vezetői. A meghívott vendégek körében 

megjelent dr. Hankó Faragó Miklós országgyű-

lési képviselő,   a korábbi IM volt politikai állam-

titkára, Katonáné dr. Borka Katalin ny. bv. dandár-

tábornok, az IRM Bv. Osztályának volt vezetője, 

továbbá megjelentek a megyei önkormányzat 

képviselői, a térség igazságügyi és rendészeti, 

valamint közigazgatási szerveinek vezetői és ve-

zető beosztású munkatársai. A hivatalos meg-

nyitót követően a meghívott vendégek és a saj-

tó képviselői megtekintették az intézetet. 

Szeptember 5.

A fennállásának 150 éves évfordulóját ünnep-

lő Márianosztrai Fegyház és Börtönben tar-

tották meg a büntetés-végrehajtási szervezet 

napja központi ünnepségét. Az ország egyik 

leghíresebb és legrégibb börtönének tör-

ténete messze nyúlik vissza történelemben. 

A középkorban és az újkorban kolostorként 

működött, az épületkomplexumot a XIX. szá-

zad középen alakították át börtönné, amely 

megnyitásától kezdve csaknem 100 éven át 

női börtönként funkcionált. A múlt század 
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Június 12.

Ünnepélyesen átadták a PPP-konstrukcióban 

épült, 800 fő fogvatartott elhelyezését szolgá-

ló Szombathelyi Országos Bv. Intézetet. Szom-

bathelyen a Magyar Honvédség volt Savaria 

Kiképző Központját alakították át börtönné.  

A szombathelyi beruházás közbeszerzési eljárásá-

nak nyertese a ZÁÉV és a FUTURE Zrt. alkotta kon-

zorcium lett. A 9 hektáros területen fekvő komple-

xumot őrtornyokkal megerősített 6 m magas bás-

tyafal védi.  Az intézet 100 előzetesen letartóztatott, 460 börtön és 240 fegyház fokozatú szabadság-

vesztés büntetést töltő fogvatartott elhelyezését biztosítja. A fogvatartottak kapcsolattartására külön 

épület szolgál, biztonsági- és asztalos beszélővel. 

Ebben az épületben egy 200 fős színházterem, 

10 ezer kötetes könyvtár, valamint bírói tárgyaló és 

a fogvatartottak vásárlására bolt került kialakítás-

ra. A fogvatartottak munkáltatására három csar-

nok áll  rendelkezésre, műhelyekkel, raktárakkal, 

öltözőkkel, zuhanyzókkal.

   Az eseményen részt vett Juhász Gábor, 

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ál-

lamtitkára, dr. Kiss Katalin ny. bv. ezredes, az 

IRM Államtitkári Titkárság Bv. Osztály megbí-

zott vezetője, dr. Ipkovich György országgyű-

lési képviselő, Szombathely polgármestere, 
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Szeptember 6.

A büntetés-végrehajtás személyi állománya és 

családtagjaik az ORFK Rendészeti Szervek Ki-

képző Központja Vágóhíd utcai objektumá-

ban ünnepelték meg a 13. Szent Adorján-na-

pot. Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és ren-

dészeti miniszter, továbbá dr. Kökényesi Antal 

bv. altábornagy, országos parancsnok köszön-

tőjét egész napos – szakmai bemutatókkal, 

sportversenyekkel, zenés és táncos műsorok-

kal tarkított – program követte. A nagy sikerű 

sport-, illetve kulturális rendezvényen mintegy 

háromezren vettek részt.
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ötvenes-hatvanas éveiben jelentős számú politikai elítélt töltötte büntetését Márianosztrán. 

Napjaink fő feladata a másfélszáz éve alapított intézet működtetésének megfelelő színvona-

lú biztosítása, az építmények állagának megtartása, a személyzet és a fogvatartottak elhe-

lyezési körülményeinek javítása, amely törekvések eredményei egyre inkább megmutatkoz-

nak. Az intézet területén működő, az elítéltek többségét foglalkoztató gazdálkodó szervezet, 

a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. termékei (cirokseprű, bőrlabda, kü-

lönféle fa-, kerámia- és papíráruk stb.) iránt külföldön is van kereslet. 

 A rendezvény – amelyen 64 fő kapott magasabb szintű elismerést – elöljárója dr. 

Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter volt. Az ünnepségen részt vett Ju-

hász Gábor, az IRM államtitkára is. Dr. Draskovics Tibor – a jeles ünnep, a Márianosztrai Fegy-

ház és Börtön fennállásának 150 éves évfordulója alkalmából – „a Büntetés-végrehajtásért” 

kitüntető zászlót adományozta az intézet részére, tekintettel a személyi állomány kima-

gasló színvonalon végzett szakmai munkájára, közösségi erejére és az igazságszolgálta-

tás-, a közrend- és a közbiztonság ügye iránti elkötelezettségére. A rendezvény – a Pálos 

Rend pápai áldásának 700 éves évfordulója okán is – a dr. Beer Miklós váci püspök celeb-

rálta szentmisével zárult. 
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Szeptember 12.

A Veszprém Megyei Bv. Intézet alapításának 150. évfordulója tiszteletére az intézetben ün-

nepélyes állománygyűlést tartottak. A veszprémi várban 1653 előtt már létezett börtön. Új 

börtön építésére Veszprém megye közgyűlése 1846-ban hozott határozatot, a börtön építé-

sét 1858-ban fejezték be. Az épület 2003-ig adott otthont a Veszprém Megyei Bv. Intézetnek. 

Ekkor a fogvatartottakat a volt honvédségi ingatlanon épült új börtönépületbe költöztették 

át. (Ezt megelőzően egy 1997-es ombudsmani vizsgálat hatására, amely megállította, hogy  

az objektumban mind a fogvatartottak, mind pedig a személyi állomány elhelyezési körül-

ményei súlyosan aggályosak, született kormányhatározat a régi börtön bezárására, illetve 

az új börtön létrehozására.) A Veszprém Megyei Bv. Intézet alapvető tevékenysége az előzete-

sen fogvatartással kapcsolatos feladatok ellátása, amelyet – részben adottságainak, részben 

a személyzet szakmai felkészültségének köszönhetően – rendkívül magas színvonalon lát el. 
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 Az ünnepélyes állománygyűlés elöljárója Juhász Gábor rendészeti államtitkár volt. 

A rendezvényen részt vett dr. Kökényesi 

Antal bv. altábornagy, a bv. országos pa-

rancsnoka, jelen voltak továbbá a megye 

és a város igazságügyi és rendvédelmi 

szerveinek vezetői, az intézet korábbi pa-

rancsnokai, valamint a személyi állomány 

aktív és nyugállományú tagjai. Az ünnep-

ség keretén belül miniszteri, országos pa-

rancsnoki és intézeti szintű elismeréseket 

adtak át, megnyitották a börtön történe-

tét és tárgyi emlékeit bemutató állandó ki-

állítást, valamint bemutatták az évfordu-

ló tiszteletére megjelentetett színes kiad-

ványt. Az ünnepségen a Magyar Légierő 

Zenekara működött közre. 

November 26.

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter elfogadta a büntetés-végrehajtási szerve-

zet „Felelősen, felkészülten” című, 2010-ig szóló fejlesztési programját. A program készítői felmérték 

a büntetés-végrehajtás állapotát, helyzetét, problémáit, és ebből kiindulva meghatározták a fejlesz-

tés, korszerűsítés irányát. A program célja – többek között – az intézetek rendjének, biztonságának fo-

kozása, az őrzés technikai feltételeinek javítása. Ide tartozik például a fegyverek felülvizsgálata, a szol-

gálati kutyák számának növelése és a saját tenyésztés lehetőségeinek kialakítása, a távtárgyalás tech-

nikai feltételeinek biztosítása, valamint a csomagvizsgáló berendezések számának növelése, a mo-

biltelefon-blokkolás jogszabályi és tárgyi feltételeinek megteremtése. Az öt pillérre („Rend, bizton-

ság” – „Integráció, reintegráció” – „Európai színvonalú személyzet” – „Konszolidáció” – „Racionalizá-

ció”) épülő modernizációs program sajátossága, hogy a korábbi fejlesztési elképzelésekkel ellentét-



ben teljesen komplex jellegű, a büntetés-végrehajtás tevékenységének teljes egészére kiható folya-

matot kíván elindítani. A program másik újdonsága, hogy a tervezett fejlesztésekhez forrásokat is ren-

del, nagymértékben támaszkodva a pályázatok révén elnyerhető pénzek felhasználására is. 

November 27.

A Heves Megyei Bv. Intézetben ünnepi állományértekezletet tartottak, az egri törvénykezési palota, 

valamint az intézet fennállásának 100. évfordulója alkalmából. Az intézet, akkori nevén a Királyi Tör-

vényszéki Fogház építése – a Királyi Törvényházzal együtt – 1908-ban fejeződött be. A Heves Me-

gyei Bv. Intézet tevékenységét napjainkban újító jellegű törekvések jellemzik. Nagy jelentőségű az in-

tézet „Börtön a városért” nevet viselő programja – melynek során az intézetben fogvatartott női el-

ítéltek ingyenes felajánlásukkal már öt alkalommal vettek részt Eger város közterületeinek takarításá-

ban. 2007-ben 2 mFt -ot nyert el az intézet fogvatartotti képzésre és programokra, 2008-ban 10 mFt 

feletti összegért pályázott. Jelentősek az in-

tézet nemzetközi kapcsolatai. Folyamato-

sak a fogvatartottak és a személyzet élet- és 

munkakörülményeit javító fejlesztések, be-

ruházások. 

 Az eseményen meghívott vendég-

ként jelen volt – többek között – a Heves 

Megyei Közgyűlés és a Heves Megyei Bí-

róság elnöke. Az ünnepi beszédek és az 

elismerések átadását követően az intézet 

fogvatartotti kultúrcsoportja rövid mű-

sorral emlékezett meg a neves évfordu-

lóról. A rendezvényen Juhász Gábor ál-

lamtitkár ünnepélyes keretek között átadta dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos 

parancsnoknak a „Felelősen felkészülten” című fejlesztési program dr. Draskovics Tibor 

igazságügyi és rendészeti miniszter által aláírt, díszkötéses példányát. 
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