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A büntetés-végrehajtási szervezet – annak elle-

nére, hogy számos megoldandó kihívással, prob-

lémával nézett szembe – 2008-ban is eleget 

tett a jogszabályokban meg határozott kötele-

zettségeinek, és teljesítette kiemelt feladatait. 

Munkánkat a szak   szerűség és a jogszerűség jel-

lemezte. Megelégedettséggel jelenthetem ki, 

hogy a köznyugalmat, az állam polgárok biz-

tonságérzetét jelentősen befolyásoló rend-

kívüli esemény az intézetek működésében 

nem történt.

 Áttekintve tavalyi eredményeinket meg -

állapíthatjuk, hogy 2008 a bün tetés-végreha j-

tási szervezet sikeres éve volt.

 Alapos helyzetértékelést követően kidolgoz-

tuk modernizációs prog ramunkat, amely 

a „Felelősen, fel készülten” címet viseli. A terve-

zett intézkedések hosszú távra meghatározzák 

munkánk fejlesztésének irányait, kiemelt feladatainkat és azok ütemezését.

 Az elmúlt években legnagyobb problémánk személyi állományunk létszámhelyzetéből 

eredt. Igen jelentős, pozitív változás, hogy tavaly erősödött a szervezet állománymegtartó 

képessége és munkaerő-piaci pozíciója. 

 A magyar büntetés-végrehajtási intézetek zsúfoltsága – főként a PPP (Public Private 

Partnership) konstrukcióban felépült tiszalöki és szombathelyi bv. intézet átadásának követ-

keztében – jelentős mértékben csökkent, javultak az elhelyezési és a fogvatartási körülmények.

 A büntetés-végrehajtási szervezet immáron tizenegyedik nyomtatásban megjelent 

évkönyvét tartja a kezében a Tisztelt Olvasó. A kiadvány célja nem változott az előző éve-

kéhez képest, de igyekeztünk megújult tartalommal, a tavalyihoz hasonló igényes külsővel 

megjelentetni az idei évkönyvet, amely reményeim szerint hasznos információkat nyújt 

minden, a büntetés-végrehajtási szervezet munkája iránt érdeklődő számára.

Budapest, 2009. március 31.

Dr. Kökényesi Antal 

bv. altábornagy, bv. főtanácsos, 

országos parancsnok
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A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE*

A büntetés-végrehajtási szervezet eredményei
 

Munkánkat kiemelten fontos változások jellemezték tavaly: az évtizedek alatt kialakult 

szakmai értékek megőrzése mellett megjelent a szemléletváltás, a stratégiai gondolkodás, 

a szervezeti átalakítás igénye.

 Arra törekedtünk, hogy a hagyományos feladatellátás módszerét egészítse ki, szük-

ség szerint váltsa fel a projekt-szemléletű, megoldás-központú, hatékony csoportmunka. 

Az új vezetés nagy fi gyelmet fordított a folyamatok mérésén és elemzésén alapuló stratégiai 

tervezésre, a törvényes, biztonságos és folyamatos működtetésre. 

 A személyi állomány a törvényben meghatározott feladatait, valamint az igazságügyi és 

rendészeti miniszter által kiemelt feladatokat stabil jogi környezetben, szakszerűen és jogsze-

rűen teljesítette. A köznyugalmat, az állampolgárok biztonságérzetét jelentősen befolyásoló 

rendkívüli esemény a bv. intézetek, intézmények működésében nem történt.

 A büntetés-végrehajtás eleget tett szakmai, 

üzemeltetési, illetve ellátási kötelezettségeinek mind a 

sze mélyi állomány, mind a fogvatartottak tekintetében.

 Hatékonyan gazdálkodtunk a munkaerővel és a pénz-

ügyi eszközökkel, a személyi és pénzügyi feltételrendszer 

kedvezőtlen kilátásai ellenére. 

 Kiemelkedő eredménynek tartom, hogy tartozás 

nél kül zártuk az évet.

 Alapos helyzetértékelést követően kidolgoztuk a – nyu-

g odtan mondhatom – korszakos jelentőségű mo dernizációs 

programunkat (amely a „Felelősen, felkészülten” címet viseli), 

amit Miniszter úr 2008. november 26-án hagyott jóvá. 

 A tervezett intézkedések hosszú távra meghatározzák 

munkánk fejlesztésének irányait, kiemelt feladatainkat és 

azok ütemezését.

 Az év fontos eseménye volt, hogy október 30-án megállapodást írtunk alá az érdek-

képviseletekkel. Megalakítottuk a Bün   te tés-

végrehajtás Érdekegyeztető Tanácsát a két 

reprezentatív szakszervezet, a Füg get len 

Bün tetés-végrehajtási Szakszer vezetek Orszá-

gos Szövetsége és a Bün tetés-végrehajtási Dol-

gozók Országos Szakszervezeti Szövetsége 

elnökeivel. 

        Méltó módon ünnepeltük meg a  bün  te tés-

végrehajtási szervezet szakmai napját. 

 A Szent Adorján napi rendezvénysorozat 

központi ünnepségét a Márianosztrai Fegyház 

és Börtönben tartottuk, ahol az igazságügyi és 
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rendészeti miniszter kitüntető zászlót adomá-

nyozott az intézet részére.

 Eredményeinket nem tudtuk volna elérni 

a minisztérium, az ügyészségek, a bíróságok, 

a társ-rendvédelmi szervek hathatós és 

együttműködő támogatása nélkül, amelyet 

ezúton is köszönök. Hasonlóképpen segítet-

ték munkánkat az egyházak, az önkormány-

zatok és a civil szervezetek képviselői, akiknek 

szintúgy köszönetemet fejezem ki.

Vezetés, irányítás, ellenőrzés

 A vezetési, irányítási rendszer változása szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt a büntetés-

végrehajtás vezetőinek 2008. április 15-ei kinevezése. Munkámat három helyettes támogatja.

 Miniszter úr már kinevezésemkor megfogalmazta elvárásait: sikeres, eredményes, 

a társadalmi elvárásoknak még inkább megfelelő, európai színvonalon működő 

büntetés-végrehajtási szervezetet vár tőlünk. A társadalmi nyitás jegyében megújuló 

kommunikációra van szükség.

 Már ennek a feladatnak a szellemében dolgoztuk ki a Felelősen, felkészülten programot és 

az Országos Parancsnokság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve állományszervezési 

táblázatát. Év végén Miniszter úr jóváhagyta ezt a két alapdokumentumot, így idén elkezdődhet 

a központi irányító szerv belső szervezeti átalakítása, valamint a hatékonyabb működést 

szolgáló, új szervezeti egységek létrehozása.

 Az elmúlt években legnagyobb problémánk az állomány létszámhelyzetéből eredt. 

Igen jelentős változás, hogy erősödött a szervezet állománymegtartó képessége és munkaerő-

* Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok évértékelő előadásának szerkesztett változata.
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piaci pozíciója. Lényegesen több új munkatársat 

tudtunk felvenni, mint amennyien távoztak, a 

feltöltöttség 96,4%-ra emelkedett. (1. sz. grafi kon)

 Megállapíthatjuk, hogy a továbbiakban 

még nagyobb fi gyelmet kell fordítani a sze-

mélyi állománnyal való rendszeres foglalko-

zásra, elismerésükre, szolgálati- és életkörül-

ményeik javítására.

 Kiemelt feladatunk volt a PPP-mód  -

szerrel létesült új bv. intézetek mű szaki 

átvételével, beüzemelésével, sze      mély zeté -

  nek felvételével és kiképzésével kapcsolatos feladatok határidőre történő végrehajtása. 

A 700 fő fogvatartott elhelyezésére alkalmas Tiszalöki Országos Bv. Inté  zetben áprilisban, 

a 800 fő befogadó képességű Szombathelyi Országos Bv. Intézetben júniusban fejeződött be 

a fogvatartottak betelepítése.

        Ennek eredményeként 118%-

  ra csökkent az intézetek átlagos 

telítettsége. Elmondható, hogy a 

büntetés-végrehajtási intézetek, 

intézmények telítettségi adatai 

kedvezően alakultak az elmúlt 

években. (2. sz. grafi kon) 

 A tevékenységünk ellenőr-

zésére jogosult és kötelezett 

szervek, szervezetek, hatóságok 

az értékelt időszakban is rend-

szeresen folytattak vizsgá la tokat.
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 Ezek a vizsgálatok számunkra azért fontosak, mert egyrészt megerősítik az általunk 

követett gyakorlat helyességét, másrészt felhívják a fi gyelmünket az esetleges hibákra, hogy 

meghozzuk a szükséges intézkedéseket azok javítására.

Személyügyi és szociális tevékenység, a személyi állomány erkölcsi, 
fegyelmi helyzete

 A büntetés-végrehajtási szervezet lét-

számhelyzete határozottan javult az elmúlt 

évekhez viszonyítottan: a távozások száma 

közel a felére csökkent. (3. sz. grafi kon)         

 Ki kell jelenteni, hogy a pótlékrendszer 

területén – a minisztérium támogatásával 

– mi is értünk el eredményt: első körben 

5%-ról 40%-ra, majd 45%-ra emel kedett 

az őrzési pótlék, valamint szé  lesítettük 

a jogosultak körét is.

 „Felelősen, felkészülten” programunk 

egyik pillére kizárólag a személyzet kiválasztásával, toborzásával, oktatásával foglalkozik, 

csak a személyi állománnyal együtt felelhetünk meg az elvárásoknak, és valósíthatjuk meg 

a szervezet előtt álló célokat.

 Szeptemberben elindítottuk a 14 hetes alapozó képzésünket, így munkatársaink már 

ebben a formában, hosszabb képzési idő alatt sajátíthatják el a büntetés-végrehajtási szakma 

alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalóit. 

 Feladatainkat kizárólag erkölcsileg szilárd, szervezetünk etikai normáit követő, fegyelmezett 

állomány képes végrehajtani. 
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 A személyi állomány erkölcsi és fegyel-

mi helyzetének alakulása az elmúlt évben 

némiképpen javult, a kezdeményezett fe-

gyelmi- és büntetőeljárások száma csökkent.

 A szolgálati viszonyból eredő vétkes 

kötelességszegés megalapozott gyanúja 

miatt 653 fővel szemben indult fegyelmi eljá-

rás. Ez az adat 2007-ben 722 volt. A 2007. évi 

211-hez képest a személyi állomány 190 tag-

jával szemben kezdeményeztek büntetőeljá-

rást. (4. sz. grafi kon)

 A büntetőeljárások számának csökkentése érdekében – kiemelkedő fi gyelmet fordítva 

a fogvatartás törvényességét sértő, és ezen belül is a korrupciós jellegű bűncselekmények 

visszaszorítására, megelőzésére – együttműködünk a nyomozó hatóságokkal, elsősorban 

a katonai ügyészségekkel. A vesztegetési cselekmények és fegyelemsértések kialakulásának 

megakadályozása, valamint visszaszorítása érdekében intézkedéseket adtunk ki: a bv. 

szerveknél félévente „fegyelmi értekezlet” megtartására került sor. Minden fórumot és 

lehetőséget felhasználunk annak érdekében, hogy állományunk szakszerű és jogszerű feladat-

végrehajtását megerősítsük.

Jogi és titkársági szakterület

 A jogi és titkársági szakterület a 2008. év egyik kiemelt feladataként jelölte meg 

az igazságügyi és rendészeti miniszter az országos parancsnoki intézkedések és egyéb 

szabályozók, illetve normatívák deregulációját.

 A feladatnak eleget tettünk, a felülvizsgálat eredményeképpen az országos parancsnoki 

intézkedések száma 30%-kal csökkent. A vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően 

az országos parancsnoki intézkedések elektronikus formában elérhetővé váltak az egységes 

közadatkereső rendszeren keresztül, illetve direkt módon a büntetés-végrehajtási szervezet 

honlapján és a belső elektronikus hálózatán is.

 A szakterület által képviselt peres ügyek száma a tavalyi évhez hasonlóan 43 volt, 

melyek közel 1/3-a továbbra is munkaügyi jogvita. A bv. szervek érintettségével több mint 

200 per indult, melynek csaknem fele munkaügyi témájú volt. A személyi állomány tagjai 

által indított peres eljárások 2/3-a a szolgálati idő (szakközépiskolai évek beszámítása) 

megállapításával kapcsolatos.

 Megkezdtük a hosszú évek óta elmaradt iratselejtezést a Magyar Országos Levéltár 

szakmai iránymutatása mellett.

 A büntetés-végrehajtási szervezet összesített iratforgalma megközelítette az 1 millió 

beérkező és kimenő küldeményt. 

 A társadalmi nyitottság, a szervezet elfogadottságának erősítése és a tervezett, 

folyamatos média megjelenés elérése érdekében megkezdtük a büntetés-végrehajtás 
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kommunikációs stratégiájának kidolgozását. 

Ennek egyik részeként elkészítettük a „Fe-

lelősen, felkészülten” fejlesztési program 

kommunikációjának tervezetét, a belső és 

külső kommunikációs üzenetek, eszközök 

meghatározásával.

 A bv. nemzetközi kapcsolatrendszerét 

vizsgálva kijelenthetjük: évek óta kiemel-

kedően jó kapcsolatok jellemzik a Viseg-

rádi Négyek országai büntetés-végrehaj-

tási országos parancsnokainak együttmű-

ködését. Évente több nemzetközi találko-

zóra kerül sor, előre egyeztetett témakörök 

megvitatása céljából. 

 Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyészséggel és a Miniszterelnöki 

Hivatallal együttműködve – tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Kriminálexpo 

nemzetközi konferenciát és szakkiállítást, ahol a hagyományoknak megfelelően önálló 

konferenciát tartottunk.

 

 Az Európa Tanács EUJUST LEX missziója 

keretében két iraki börtönparancsnok vett 

részt szakmai képzésen szervezetünknél.

  A nemzetközi missziókban két munka-

társunk Brüsszelben, további ketten Ko-

szovóban és egy kollégánk Palesztinában 

teljesít szolgálatot. 

2007 2008

A személyi állomány fegyelmi helyzete 2007-2008.
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A büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági helyzete

 A biztonsági feladatok ellátása – a nagyobb vezetői odafi gyelésnek, a hatékonyabb 

ellenőrzési rendnek, illetve az állomány szakszerűbb munkavégzésének eredményeként 

– súlyosabb rendkívüli esemény nélkül történt.

 A biztonsági feladatokat ellátó személyi állomány az elmúlt években nagymértékben 

kicserélődött, ezért nagyobb hangsúlyt kaptak a helyi szintű és központi oktatások. 

 A bv. szervek a lövészetek végrehajtása során kiemelt fi gyelmet fordítottak a lőfegyverhasználat 

szabályainak módosulásából eredő változások begyakoroltatására, készség szintű elsajátítására.

 A biztonsági tevékenység jogszabályok, központi normák, illetve helyi szintű 

intézkedések által megfelelően szabályozott. A deregulációs folyamat ezen a területen is 

kiemelt feladatként jelentkezett, sor került az intézkedések felülvizsgálatára, illetve egységes 

szerkezetben történő újrakiadására. Jelentős előrelépésnek számít, hogy elkészült a büntetés-

végrehajtási szervezet új Fegyverzeti Szakutasítása és az ahhoz tartozó Segédlet. Az év utolsó 

negyedévében megkezdődött az akciócsoportokra vonatkozó központi szabályozások teljes 

körű felülvizsgálata is.

 A lőfegyverhasználat szabályainak változása miatt a szolgálati állatok alkalmazása az előző 

évekhez viszonyítva még nagyobb hangsúlyt kapott. A kutyákat elsősorban objektumőrzési 

és biztosítási feladatok ellátására, valamint nyomkövetésre és kábítószer-felderítésre vettük 

igénybe. A kutyavezetők felkészültségének fejlesztésére nagy fi gyelmet fordítottunk, 

a szolgálati feladatok szakszerű és egységes követelmények szerinti végrehajtását célozták 

a megrendezett versenyek Sopron kőhidán és Tökölön, valamint Szlovákiában. A 2009. év 

kiemelt feladata a szolgálati kutyák számának növelése és a rendszeresített fajták meghatározása.

 Megkezdődött a személyi állomány munkáját segítő biztonságtechnikai rend szerek 

felülvizsgálata, a korszerűsítési irá nyokra vonatkozó döntések előkészítése.

 A személybejáratok, illetve a fogvatartotti körletek biztonságosabbá tétele az év végén 

12 helyen történt meg, nyolc csomagvizsgáló röntgenberendezés és négy kapukeretes 

fémkereső telepítésével.
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 Az Egységes Digitális Rádiórendszer bevezetése a vonatkozó kormányrendeletben 

meghatározott határidőre megtörtént, július 1-jétől a vezeték nélküli hírközlés kizárólag 

ezen keresztül folyt.

 A fogvatartás biztonságát tekintve kiemelkedő eredmény, hogy az értékelt időszak alatt 

mindössze egy fő fogvatartott hajtott végre fogolyszökést, akit a külső munkahely elhagyása 

után a gyors észlelésnek és a hatékony intézkedéseknek köszönhetően perceken belül elfogtak 

(2007-ben 5 fő valósított meg fogolyszökést). Ezen felül összesen 6 alkalommal kísérelték meg 

a fogvatartottak a körletépület, illetve bv. szerv területének engedély nélküli elhagyását, de 

azokat a személyi állomány minden esetben észlelte, és megakadályozta.

 A fogvatartottak a bv. szervek biztonságát súlyosan sértő, befolyásoló eseményeket nem 

követtek el, 3 alkalommal történt kisebb kárértékkel járó szándékos tűzokozás, ezek – a személyi 

állomány szakszerű fellépésének eredményeként – nem veszélyeztették a többi fogvatartott 

testi épségét és az intézetek anyagi javait.

 Kiemelt feladatként kezeltük a fogvatartottak erőszakos cselekményeinek visszaszorítását. 

A hatékonyabb vezetői iránymutatásoknak, a megtörtént esetek feldolgozásának, a tanulságok 

elemzésének, illetve a fogvatartottakkal kapcsolatos kommunikációban bekövetkezett 

szemléletváltásnak köszönhetően az ilyen jellegű események száma csökkent. 

 Hivatalos személy elleni erőszak miatt a bv. szervek vezetői 50 esetben tettek feljelentést. 

A fogvatartottak egymással szembeni agresszív viselkedését vizsgálva is javuló tendencia 

fi gyelhető meg. Jelentősen csökkent a szemérem elleni erőszakot, illetve kisebb mértékben 

a rablást elkövetők száma. Kiemelendő, hogy 2008-ban sem emberölés, sem annak kísérlete 

nem történt a bv. szerveknél. A kényszerítés esetszáma szinte megegyezik az előző év adataival. 

A súlyos testi sértés tekintetében azonban – a társadalomban is egyre inkább megfi gyelhető 

agresszivitás, kontroll nélküli fellépés elterjedésével párhuzamosan – emelkedés fi gyelhető meg.

 Öngyilkosságot 7 fő követett el, amelyeket a személyi állomány tagjai a szakszerű 

feladat-végrehajtás ellenére sem tudtak megakadályozni. Valamennyi eseményt részletesen 

kivizsgáltunk és elemeztünk, megállapítható volt, hogy a cselekményeket nem a sza bad-

ságvesztés végrehajtásával összefüggő okok motiválták. 

 A tiltott tárgyak bejutásának megakadályozásával összefüggésben előrelépés történt. 

Kiemelten kezeltük a mobiltelefonok és az egyéb tiltott eszközök és szerek bekerülésének 

visszaszorítását. Az ellenőrzések tapasztalatait a büntetés-végrehajtási vezetők országos 

értekezletén dolgoztuk fel, ahol meghatároztuk a szükséges feladatokat. 

 A fogvatartottak intézeten kívüli mozgatásának biztonságos végrehajtása érdekében 

a felügyelők felkészítése, eligazítása a szakterületi vezetőktől kiemelt fi gyelmet igényel. 

Az előállítási feladatok az előző évhez képest közel 10%-kal növekedtek, a bv. szervek 43 219 

esetben, 17  191 főt mozgattak ezen a módon valamilyen külső intézménybe. Az előző évi 

adatokhoz viszonyítva kevesebb, 54 582 fő szállítására került sor.

 Jelentős eredmény, hogy a bv. szervek az egyik legnagyobb biztonsági kockázattal járó 

feladatot súlyos rendkívüli esemény nélkül hajtották végre.
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Fogvatartási ügyek

 2008-ban mérséklődött a fogvatartottak 

számának évek óta tartó csökkenése, így 

az átlaglétszám 14 805 fő volt, ami az előző 

évhez képest mindössze 92 fővel változott. 

A PPP-konstrukcióban épült két új bv. intézet 

működésének megkezdésével a fogvatartás 

körülményei jelentős mértékben javultak. 

(5. sz. grafi kon) Az elhelyezhető létszám 12 556 

főre emelkedett, így az átlagos telítettségi 

mutató 118%-ra csökkent. 

 Az előzetesen letartóztatottak száma tovább növekedett, így az év végére számuk elérte 

a 4 356 főt, ez 2007-ben 3 822 volt. A jogerős ítéletig eltöltött átlagos időtartam 8 hónap volt, 

mely enyhe csökkenés az előző évhez képest, de még mindig jelentős azok száma (103 fő), akik 

2 évet meghaladóan vannak előzetes letartóztatásban.

 A jogerősen elítéltek létszáma jelentős mértékben nem változott (10 380 fő), nagy részük 

(56,9%) börtön fokozatban töltötte szabadságvesztés büntetését. 

 A fi atalkorúak létszáma 15%-kal nőtt, így a teljes fogvatartotti populációhoz viszonyított 

arányuk 3,2%-ra emelkedett. Az előző évhez képest 27%-kal nőtt a pénzbüntetést helyettesítő 

és a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztések száma. 

 Az intézményrendszerben 52 országból származó, összesen 550 fő nem magyar 

állampolgárságú fogvatartott volt elhelyezve, akiknek csaknem a felét román állampol-

gárok tették ki.

 Az Országos Parancsnokság munkatársai több esetben vizsgálták a fogvatartottak 

jogainak érvényesülését, azonnali intézkedésekre okot adó körülményeket nem tapasztaltak. 

A büntetés-végrehajtási szervezet törvényességi felügyeletét ellátó ügyészek is rendszeresen 

folytattak ilyen irányú vizsgálatokat. A helyszíni ellenőrzések, dokumentumok vizsgálata és 

a fogvatartottak egyéni meghallgatása során nem állapítottak meg olyan általános gyakorla-

tot vagy eseményt, ami súlyosan sértette volna a fogvatartottak jogait. Az ajánlásaikban fog-

laltak végrehajtására a bv. szervek veze-

tői haladéktalanul intézkedtek, azokról 

az ille tékes ügyészt tájékoztatták. Jogel-

lenes fogvatartás 27 alkalommal fordult 

elő, melyből a nagyobb vezetői odafi gye-

lés és a precízebb munkavégzés eredmé-

nyeként mindössze 2 esetben történt mu-

lasztás az érintett bv. szerv személyi állo-

mánya részéről. Ez 2007-ben 31 alkalom-

mal fordult elő, 4 esetben a bv. hibájából. 

(6. sz. grafi kon)
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 A szabadságvesztés-félbeszakításra irányuló kérelmek száma az előző évhez viszonyítva 

jelentősen – mintegy kétszázzal – csökkent. 2008-ban 949 ilyen beadványt nyújtottak be, 

melyből a döntésre jogosult 179 esetben engedélyezte a megszakítást. Az alapos, körültekintő 

előkészítő munkának köszönhetően a félbeszakításra bocsátottak mindössze 2,2%-a (4 fő) 

nem jelentkezett az intézetben a részére meghatározott időben.

 Az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá tartozók létszáma az előző évhez 

viszonyítva nem változott, a 457 előterjesztésből 274 főt helyeztek ebbe a jogintézménybe.  

Az ilyen rezsimű elítéltek létszáma 2008. december 31-én 127 főt tett ki.

 A társadalomba való visszailleszkedés elősegítése érdekében az EVSZ hatálya alá 

tartozók 2 913 esetben hagyhatták el eltávozás jogcímén a bv. intézeteket. Feltétlenül 

szükséges hangsúlyozni, hogy – a jó előkészítő munka eredményeként – az elítéltek minden 

alkalommal visszatértek a meghatározott időre.  A reintegrációt elősegítő intézkedések 

részeként gyakrabban alkalmaztuk az átmeneti csoport intézményét, a korábbi években e 

téren tapasztalható folyamatos létszámcsökkenés megállt. Az év végén átmeneti csoportban 

142 fő töltötte büntetését.

 Enyhébb végrehajtási fokozat kijelölésére – elsősorban fogvatartotti, illetve ügyvédi 

kérelem alapján – az intézetek 3 340 esetben tettek előterjesztést, melyből a bv. bíró 1 721-et 

engedélyezett. 

 Szigorúbb fokozatba helyezésre 43 esetben került sor. Feltételes szabadságra 6  226 

elítéltet bocsátottak.

 Az értékelt időszakban 10 969 fő, 33 429 esetben részesült jutalomban. A jutalmazási 

gyakorlat során a bv. intézetek kiemelten kezelik a kapcsolattartás megőrzését, erősítését, 

így a jogszabályi kereteken belül a nevelők növekvő számban éltek a látogatási idő 

meghosszabbítása és a soron kívüli látogató fogadás jutalom engedélyezésével. 

Szintén a családi kapcsolatok javítását, illetve a társadalomba való sikeres visszailleszkedést 

szolgálták a rövid tartamú eltávozás (1 108 eset), valamint a kimaradás jutalmak (318 eset). 

 A fi atalkorúakkal való foglalkozás eredményeit jelzi, hogy az előző évhez képest növekedett 

az EVSZ-eltávozások száma, a kimaradásoké pedig közel megduplázódott.

 Fegyelmi fenyítést az év során 6 018 fő fogvatartott 9 589 alkalommal kapott. 

A fegyelmi helyzet alakulását az első bűntényesek és a fi atalkorúak adaptációs nehézségei, 

a büntetőeljárás által generált feszültség, illetve a nem megfelelő problémakezelő képesség 

kedvezőtlenül befolyásolja. A fegyelmi vétségek túlnyomó része az egymás sérelmére 

elkövetett cselekményekből ered, amelyek száma – a szakmai munka hatékonyságának 

eredményeként – csökkent.

 A fegyelmi eljárások során az arányosság és a következetesség szellemében jártak el a bv. 

intézetek: olyan fenyítéseket szabtak ki, amelyek arányban álltak az elkövetett cselekménnyel. 

A jogorvoslati lehetőséget minden esetben biztosították. 

 Az ellenőrzések tapasztalatai megerősítik, hogy a bv. intézetek a jutalmazások, illetve 

a fenyítések során a fokozatosság elvét szem előtt tartották.

 A szabadságvesztés büntetésre ítéltek társadalomba való sikeres visszailleszkedésének 

egyik nagyon fontos feltétele a megfelelő iskolai végzettség, illetve szakképzettség 
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megszerzése. A fogvatartottak iskolázottság szerinti összetétele arányaiban nem változott, 

azonban a büntetés-végrehajtás feladatai között egyre erőteljesebben jelentkező igény, 

hogy az általános iskolai és a szakképzés biztosítása mellett a középiskolai végzettség 

megszerzésére is legyen lehetőség.

 A fogvatartottak 14%-a nem fejezte be az általános iskolát, ezért továbbra is kiemelt feladat 

volt az ilyen jellegű tanulmányok biztosítása. Jelentős eredmény, hogy a 2007/2008. tanévben 

908 fogvatartott végzett eredményesen, a 2008/2009. tanévet pedig 968 fő kezdte meg.

 A büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt hangsúlyt helyezett a középfokú oktatás 

megszervezésére. 15 bv. intézetben folyt középiskolai oktatás, júliusban 451 fő fejezte be 

eredményesen a tanévet. A fogvatartottak megfelelő tájékoztatásának, illetve tanulásra való 

ösztönzésének köszönhetően a 2008/2009 tanévben a beiskolázottak létszáma 63%-kal 

növekedett (715 fő).

 Felsőfokú tanulmányokat a fogvatartottak – tekintettel speciális jogi helyzetükre – levelező 

képzés formájában folytathatnak, főiskolai és egyetemi képzésben 18 fő vett részt.

 A fogvatartottak szabadulás utáni munkaerőpiacon való elhelyezkedésére ma már 

döntően valamilyen szakképzettség birtokában van esély. Ezért kiemelt fi gyelmet fordítottunk a 

felnőttoktatás keretében megvalósuló, iskolarendszeren kívüli szakképzések megszervezésére, 

biztosítására. Az év során 48 tanfolyam indult 955 fogvatartott beiskolázásával, mely az előző 

évhez képest nagyarányú növekedés jelentett, ugyanis tavaly 36 tanfolyamon 515 fő vett részt.

 Tekintettel arra, hogy az előzetes letartóztatások időtartama változó, a megyei bv. 

intézetekben szervezetszerű oktatásra nincs lehetőség. Ezért ott civil szervezetekkel, 

alapítványokkal összefogva, különböző rövid ideig tartó szaktanfolyamokat, informatikai 

oktatásokat tartottak. Az ilyen képzéseken résztvevők száma (118 fő) is jelentősen növekedett 

(2007-ben 78 fő volt).

 A fogvatartottak „börtönviszonyokhoz” való jobb alkalmazkodása, illetve családi 

környezetbe való visszailleszkedésének elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási 
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szervezet kiemelten kezelte az elítéltek kulcskompetenciáinak fejlesztését. Minden lehetőséget 

megragadtunk a különböző tréningek (önismereti, személyiségfejlesztő, agresszió- és 

konfl iktuskezelő, munkaerő-piaci képzések) biztosítására.

 Az Országos Parancsnokság belső pályázat útján 18,5 mFt-tal támogatta a bv. 

szerveket, melyből – az oktatáshoz szükséges feltételek javítása mellett – a bűnmegelőzési 

kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtására, különböző fogvatartotti 

programok, szakkörök szervezésére, könyvtárfejlesztésre, valamint a kábítószer-prevenciós 

részlegek szakmai színvonalának emelésére nyílt lehetőség.

  A fogvatartottak szabadidejének hasznos 

el töltése érdekében több bv. intézetben 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos program okat 

tartottak, melyek elsősorban a nem zetiségi- 

és kisebbségi kultúra ér tékeinek megőrzését 

célozták. Civil szervezetek bevonásával kü-

lönböző zenei foglalkozásokat, szakköröket 

szerveztek a fogvatartottak részére. Az általuk 

készített alkotásokból (festmény, rajz, kerámia) 

több alkalommal kiállításokat rendeztek.         

 Több, elsősorban a fiatalkorúak fogva-

tartására létrehozott bv. intézetben, 

Szirmabesenyőn, Kecskeméten a fogva  tar-

tottak egészségi állapotának megőrzése, javítása érdekében egészségnapokat, sport ver senyeket 

szerveztek. A rendezvényekről sok esetben a helyi és az országos média is tájékoztatott.

 2008. a Biblia éve volt, melyhez kapcsolódóan a bv. intézetekben is jelentős számú 

börtönmissziós rendezvényt tartottak. A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek 

Magyarországi Szervezete által megrendezett Biblia-vetélkedőn 25 bv. intézetből 551 fő 

fogvatartott vett részt.
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 A „Felelősen, felkészülten” fejlesztési program kiemelten foglalkozik a fogvatartottak 

oktatásának, képzésének egységesítésével, szélesebb körűvé tételével, valamint a zárkán 

kívül töltött idő és a különböző programok számának növelésével. Az ehhez szükséges tárgyi 

feltételek folyamatos biztosítása továbbra is fontos feladat.

 A fogvatartottak reintegrációjának elősegítésére központilag és helyi szinten is 

folyamatosan keressük a kapcsolatot az egyházi és civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy 

a szabadságvesztés-büntetés időtartama a fogvatartottak részére a lehető leghasznosabban 

teljen, illetve, hogy minél hatékonyabb lehessen a társadalomba való visszailleszkedés.

 Központilag két új együttműködési megállapodást kötöttünk (a Váltó-sáv Alapítvánnyal 

és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel), így az Országos Parancsnokság 25 érvényes 

megállapodással rendelkezik.

 A bv. intézetek vezetői saját hatáskörben is eljárnak, amelyek fő célkitűzései a fogvatartottak 

oktatása, képzése, a reintegrációt elősegítő programok megvalósítása. Az év végi adatok szerint 

a bv. intézeteknek összesen 186 „külsős” szervezettel volt helyi együttműködési megállapodása, 

amely további bővülést jelent az előző évhez képest.

  A bv. intézetekben foglalkoztatott egy-

házi személyek tevékenysége jelentősen fel-

értékelődött. 33 börtönlelkész végezte a fog-

vatartottak lelki gondozását, emellett aktívan 

részt vállaltak az intézetekbe bejáró, különbö-

ző programokat tartó személyekkel, csopor-

tokkal való kapcsolattartásban és a munkájuk 

koordinálásában. 

 A karitatív tevékenységet ellátó civil szer-

vezetek mellett a fogvatartottak társadalom-

ba való sikeres visszailleszkedése érdekében 

mindenhol kiemelt hangsúlyt helyezünk 

a társszervekkel, illetve az önkormányzatokkal 

való együttműködésre. A reintegráció érde-

kében központilag és helyi szinten is egyre szorosabb az együttműködés az Igazságügyi Hiva-

talokkal, a pártfogók már a szabadulás előtt, a bv. intézetekben megkezdik a fogvatartottakkal 

való foglalkozást. 

 Az önkormányzatokkal való jó kapcsolatról az év során sok esetben a helyi lakosság is 

meggyőződhetett, hiszen az együttműködési megállapodások alapján több bv. intézet 

szervezett olyan programokat, melynek keretében a fogvatartottak a település közterületeit 

(parkokat, játszótereket) takarították, gondozták. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön 

fogvatartottai például rendszeres karbantartási munkákat végeztek a Reménysugár 

Gyermekotthonban, illetve pályázati pénzből az új buszmegálló környékének parkosításában 

is segédkeztek. Szintén kiemelést érdemel a Heves Megyei Bv. Intézet által kezdeményezett 

„Börtön a városért” program, amelynek keretében a fogvatartottak rendszeresen takarítási 

munkákat láttak el Eger közterületein.

Egészségügyi szakterület

 A büntetés-végrehajtás egészségügyi szolgálata 2008-ban is jó színvonalon teljesítette 

a jogszabályokban, intézkedésekben, utasításokban és munkatervekben elrendelt feladatait. 

Alapvető és nehezen orvosolható probléma maradt a fekvőbeteg intézményekben 

– a változatlanul fennálló építészeti és elhelyezési hiányosságok mellett – az orvosok magas 

átlagéletkora, az utánpótlás lehetőségének korlátozottsága. 

 A kábítószerügyi stratégiai irányelveink megvalósításában jelentős eredményként 

könyvelhető el a civil és más szervezetekkel kialakított kapcsolataink megerősödése, több 

ez irányú kutatási program megvalósításának támogatása, kiemelt eseményként pedig 

a büntetés-végrehajtási szervezet Kábítószerügyi Szakmai Bizottságának megalakulása. Fontos 

célkitűzésként napirenden maradt a 2118/2006. Korm. határozatban előírtak közül az IMEI 

korszerű működési feltételei megteremtésének vizsgálata.

 A személyi állomány tagjai a háziorvosokon és a főállású bv. orvosokon kívül a rendőr 

orvosoknál is igénybe vehették az alapellátást, a járó- és fekvőbeteg szakellátást pedig 

a területileg illetékes egészségügyi intézményekben, illetve a jogutódként létrejött, igen 

magas szintű szolgáltatást biztosító Állami Egészségügyi Központban.

 A Honvéd Egészségügyi Központ hathatós, színvonalas közreműködésével valósultak 

meg a felvétel előtti első fokú alkalmassági vizsgálatok és az I.-II. fokú FÜV eljárások.

 Az előző évhez viszonyítva – elsősorban az állomány stabilizálására irányuló intézkedések 

hatására – igen jelentősen, mintegy 40%-kal csökkent az ORSZI és FÜV vizsgálatok 

száma, melynek hátterében még mindig jellemzőek voltak a fokozott stresszel és fi zikai 

megterheléssel járó munkakörülmények által előidézett pszichés és szomatikus alapon 

kialakult egészségkárosodások. Súlyos betegség, rokkantság okán viszonylag kevés, összesen 7 

dolgozót helyeztek nyugállományba. Ütemezetten került sor a fi zikai erőnléti felmérések előtt 

az időszakos egészségi alkalmassági és szűrővizsgálatokra. 

 Az orvosi rehabilitációs programok (Hévízen, Igalon és Gyulán) a korábbi évhez viszonyítva 

7%-kal több, összesen 846 dolgozó és igényjogosult számára biztosították az egészség és 

munkaképesség megőrzését.

 A fogvatartottak a progresszív betegellátás 

szintjeinek megfelelően részesültek gyógyító-

megelőző szolgáltatásban. Az előző évben 

regisztrált, csaknem azonos átlaglétszám 

ellenére az alapellátást igénybe vevők aránya 

közel 15%-kal növekedett, ami tükrözi a magyar 

lakosság egészségi állapotának alakulásában 

is tapasztalt tendenciákat. A gondozásra és 

diétás élelmezésre szorulók száma változatlanul 

jelentős maradt. A külső szakintézmények 

igénybevétele – a helyben foglalkoztatott 

szakorvosok szakszerű tevékenységének is 
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köszönhetően – csökkent, továbbra is elsősorban a sürgősségi és egyéb indokolt esetekre 

korlátozódott.

 A Budapesti Fegyház és Börtönben működő fi zikoterápiás részleg változatlanul országos 

igényeket elégített ki, 557 reumatológiai szakvizsgálatot, valamint 5 944 gyógytorna és 

fi zikoterápiás kezelést végeztek, magas szakmai színvonalon. Ezt egészítették ki a nagyfai és 

balassagyarmati fi zikoterápiás szolgáltatások.

 Az alternatív drogterápiák közül függőséget gyógyító kezelésben 54-en részesültek. 

Kábítószer-használatot kezelő más ellátásra 33, illetve megelőző-felvilágosító szolgáltatásra 

204 pácienst fogadtak a feladatra kijelölt intézetekben.

 Az elhunytak száma 41 (39 férfi  és 2 nő) volt. A haláleseteket többségében keringésrendszeri 

megbetegedések okozták, a kiterjesztett szűrőprogramoknak és az időben megkezdett 

gondozásnak, szakszerű kezelésnek köszönhetően a rosszindulatú daganatos kórképben 

meghaltak száma viszont az előző évhez képest felére csökkent. 

  A büntetés-végrehajtás közegészség-

ügyi viszonyai elfogadhatóak voltak, egyrészt 

a zsúfoltság enyhítésének, másrészt a hi-

giénés fegyelemnek betudhatóan. Az el-

helyezési körülmények javulásában, a telí-

tettség csökkenésében kiemelkedő szere-

pet ját szott (Tiszalökön és Szombathelyen) 

a két új országos bv. intézet használatba 

vétele. Folytatódott a romló állagú, elavult 

épületek (körletek, lakó- és szociális egysé-

gek, kony hák, épületgépészeti rendszerek) 

re konstrukciója.

 A járványügyi helyzetet szórványo-

san és eseti jelleggel előforduló ese-

mények jellemezték, 1 intézetben, 2 al-

kalommal fordult elő emésztőrend-

szeri fertőző betegség halmozódása. 

A Vérellátó Szolgálat mindössze egy alkalommal igényelt a fogvatartottak részéről véradást, de 

a 2007-ben elkezdődött Hepatitis C felvilágosító és szűrő- gondozó program – kiegészülve a 

Hepatitis B és HIV vizsgálatokkal, valamint a fertőzöttek drogkarrierjének anonim felderítésé-

vel – immár közel 5 000 önként jelentkezőre kiterjedően, sikeresen folytatódott 2008-ban is.

 A fogvatartottak gyógyszerellátása közel 327 millió forintot igényelt, ami mintegy 

26%-os növekedés az előző évi kiadásokhoz képest. A hatékony gyógyszergazdálkodás a 

gyógyszerrendelés egyre szigorúbb szabályainak következetes betartása mellett, megalapozott 

szakmai döntéseken alapuló, rendkívül időigényes, körültekintő beszerzési gyakorlatot követelt. 

 A bv. szervek a jogszabályi kötelezettségekből adódó és a munkatervekben meghatározott 

munkavédelemmel kapcsolatos feladataikat megfelelő színvonalon teljesítették, 

a munkakörülmények fejlesztésére fi gyelmet fordítottak.
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A gazdálkodás értékelése

 A büntetés-végrehajtási szervezet a 2008. évet lejárt határidejű számlaállomány nélkül, 

adósságmentesen zárta. Az állományt pozitívan érintő juttatásoknak köszönhetően sikerült 

a szervezet állománymegtartó képességét erősíteni, csökkent a szervezetből távozók létszáma, 

javult a feltöltöttségi mutató.  Mindemellett jelentős, előremutató fejlesztések indulhattak meg.

 A rendelkezésre álló költségvetés adta lehetőségek keretein belül folytatódott a romló állagú, 

elavult épületek rekonstrukciója, ezek közül kiemelést érdemelnek a következő munkálatok:

 Kecskeméten 50 zárkaajtó cseréje valósult meg, Márianosztrán a raktárépületet újították 

fel, Nagyfán és Pálhalmán a tetőfelújításokra került sor, a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának 

valamennyi felvonóját felújítattuk, Baracskán pedig a főzőkonyhát korszerűsítettük.

 Az Országos Parancsnokság bonyolításában az alábbi beruházások, felújítások kezdődtek 

el: a Központi Kórház épületének víz-csatornahálózatának rekonstrukciója, Sopronkőhidán 

a melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítése, Szegeden egy 282 fős férfi  személyzeti öltöző 

kialakítása kezdődött meg. Az IRM-től kapott 150 mFt-os előirányzatból kezdetét vette 

a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában az „Őri szálló homlokzat-felújítása” és az épület egyes 

belső tereinek „garzonosítása”.

 Kiemelt feladatként kezeltük a fogvatartottak szállítása és körleten kívüli mozgatása 

biztonsági szintjének emelését. 

 Gépjárműveink kritikus állapotban vannak: a személygépkocsik átlagos életkora 8,6 

év, a rabszállító járművek kora 8 és 13 év között váltakozik. Az átlagos futásteljesítmény 

150-170 000 kilométer.

 A gépjárműpark cseréjének ütemezésére a korábbi évek költségvetési lehetőségeinek 

hiánya miatt nem kerülhetett sor, azonban jelentős fejlesztések indultak meg. Az ORFK 

által a „bérlet és flottakezelési szerződés” tárgyában lefolytatott eljáráshoz kapcsolódóan 

65 db személygépkocsit rendeltünk meg. Megkezdtük 50 db kis befogadóképességű 

fogvatartotti szállítójármű kialakítására alkalmas Volkswagen áruszállító gépjármű 

beszerzését. 5 db nagy befogadóképességű szállítójármű vonatkozásában a beszerzési 

eljárás lefolytatása befejeződött, a megkötött szerződés alapján a járművek 2009. június 

30-ig átvehetőek. A beszerzésekkel alapvetően a legnagyobb futás teljesítményű, 

valamint a legköltségesebb fenntartású járművek kiváltását tervezzük. A fejlesztés révén 

lényegesen javulnak majd a szolgálati feladatok ellátásának, valamint a fogvatartottak 

szállításának körülményei.

 A bv. intézetekben üzemelő konyhák többsége elavult, gazdaságosan nem 

üzemeltethető. A konyhák teljes körű felmérését követően kidolgoztuk a gazdaságosan 

történő üzemeltetésükhöz szükséges beruházási és tárgyi szükséglet költségvonzatait. 

Három intézet esetében összevonásokra került sor, mely az adott intézetben működő 

egységek számának csökkenését eredményezi.  A jelentős beruházási forrást igénylő 

konyhák, illetve az átlagos fogvatartotti napi költség felett üzemelő konyhák esetében 

2009. első negyedévében közbeszerzési eljárást indítunk, hogy a jelenleginél olcsóbb 

élelmezés valósuljon meg a büntetés-végrehajtásban.
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 A büntetés-végrehajtás informatikai tevékenységével kapcsolatban ki kell emelnünk, hogy 

a szervezetnél nem történt adatvesztés 2008-ban.

 Megkezdődött az elavult informatikai rendszerek modernizálása, melynek eredményeként 

korszerű hardver infrastruktúrát alakítottunk ki a Váci Fegyház és Börtönben.

 A „Felelősen, felkészülten” program informatikai projektjének megvalósítása érdekében 

az IRM közreműködésével pályázatot nyújtottunk be az Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program (EKOP) 2009-2010. akciótervben szereplő „Felelősen, felkészülten a büntetés-

végrehajtásban I.” című támogatási konstrukció akciótervére. Az informatikai fejlesztés 3 éves 

megvalósításának költsége összesen: 1,79 mrdFt. A projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

befogadta, a megvalósítását támogatja, annak értéke 2009-ben közel 1 mrdFt lesz.

A gazdasági társaságok tevékenysége

  Megállapítható, hogy a büntetés   -

vég rehajtás gazdasági társaságainak 

többsége a velük szemben támasztott 

követelménynek, a fogvatartottak fog-

lal koztatásának csak központi be avat-

kozás, többletforrások bizto sítása mel-

lett tudott megfelelni.

   2008. évben a „Felelősen, felkészülten” 

program alapján megkezdődött a társa-

ságok működésének racionalizálása. 

A közfeladat ellátását hosszú távon biz-

tosító szervezeti, szerkezeti átalakítások-

ra vonatkozó javaslatok kidolgozásába 
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külső szakértő céget vontunk be. A társaságok tevékenység portfóliójának felméré-

se megtörtént.

 A gazdasági társaságoknál a foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 

3 683, míg az átlagos dolgozói létszám 2 737 fő volt. A fogvatartottaknak kifi zetett átlagmun-

kadíj a tényleges dolgozói létszámra vetítve meghaladta a törvényben előírt minimumot, 

23 237 Ft/fő/hó volt.

 Összességükben a gazdasági társaságok pozitív eredménnyel, várhatóan 130 mFt összegű 

nyereséggel zárják a gazdálkodási évet. Ezen belül az ipari profi lú társaságok összesített ered-

ménye -130,9 mFt veszteség, míg a mezőgazdaságiaké 260,9 mFt nyereség.

 A tulajdonosi jogokat az ideiglenes vagyonkezelési szerződés 2008. május 23-ai meg-

kötéséig az MNV Zrt.,  majd azt követően az Országos Parancsnokság gyakorolta. A kettős 

tulajdonosi struktúrának köszönhetően a társaságok tervei több lépcsőben kerültek elfo-

gadásra, és a kiadott szempontok a tulajdonosi érdekek mentén eltérő prioritásokat hatá-

roztak meg.

Összefoglalás

 A 2008. év eseményeit, eredményeit értékelve megállapítható, hogy a büntetés-végrehaj-

tási szervezet sikeres évet zárt.

 Korszakos jelentőségű a szervezet hosszú távú fejlesztését meghatározó stratégiai prog-

ram kidolgozása, ami a „Felelősen, felkészülten” címet viseli. 

 Kedvezően alakult a személyzeti helyzet, stabilizálódott a vezetői állomány és javult a vég-

rehajtás szintjén dolgozók szolgálati fegyelme. Csökkent az események száma, kiemelt súlyú, 

a fogvatartás rendjét és biztonságát jelentősen sértő rendkívüli esemény nem történt. 

 A bv. szervek egyre nagyobb számban és javuló eredményességgel vettek részt a felada-

tok fi nanszírozási forrásait bővítő pályázatokon. Tovább bővült központi és területi szinten 

a társadalmi kapcsolatrendszer. 

 Az év folyamán felmerült pénzügyi nehézségeket megfelelően kezeltük, és eredménye-

sen gazdálkodtunk a rendelkezésére álló költségvetési és egyéb forrásokkal. 

 Javult a szakmai és költségvetési ellenőrzési rendszer működésének hatékonysága. 

 Elért eredményeink megalapozzák, hogy – a nehéz körülmények ellenére is – bizakodás-

sal tekintsünk az idei évre. Miniszter úr írásban meghatározta legfontosabb elvárásait, amely-

nek alapján a 2009. évre a következő feladatokat tartom a leghangsúlyosabbnak.

A 2009. év fő feladatai

 A szervezet 2009. éves szakmai tevékenységét a meghatározott szempontok szerint alakítjuk. 

Ennek megfelelően nagy fi gyelmet fordítunk a személyi állomány kiválasztására, kiképzésére 

és továbbképzésére. 

 Vezetői példamutatással elősegítjük, hogy munkatársainkban kialakítsuk a szakma iránti 

elkötelezettséget is magában foglaló korszerű szemléletet.
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 Elengedhetetlen, hogy a napi munkavégzés során, alapvető és központi értékként jelen-

jen meg az emberi és szakmai tisztesség, melynek megsértőivel szemben azonnali és példaér-

tékű intézkedéseket kell tenni.

 Különös és érzékeny szakmaisággal tekintünk a fogvatartás biztonságát közvetlenül és 

közvetve szolgáló fejlesztésekre.

 Vállaljuk, hogy tevékenységünk középpontjában a személyi szabadságától megfosztott 

ember áll. Ezért szélesíteni kell az elítéltekkel való foglalkozás módszereit, különös fi gyelemmel 

a foglalkoztatás és képzés területére.

 Komoly erőfeszítéseket kell tennünk azért is, hogy munkánk hatékonyságát a belső irányí-

tás jobb működtetésével kedvezőbb irányba mozdítsuk el, illetve kiegyensúlyozott munka-

szervezést valósítsunk meg.  Természetesen ehhez szorosan kötődik – a szűken vett szakmai 

munkán túl – a felelős és gondos gazdálkodási tevékenység is. 

 Folytatódniuk kell a „Felelősen, felkészülten” programunkban meghatározott infrastruktu-

rális fejlesztéseknek, így különösen a gépjárművek beszerzése, az informatikai projekt végre-

hajtása, a fogvatartotti programok teljesítése az előttünk álló időszak legfontosabb feladata.
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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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Január 4.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben az intézet, a Hitelezés–Kockázatkezelés Újság Kft., 

valamint a Péleusz Nyelviskola közös szervezésében megtartották az „Európai Unió Napja” című 

ren dezvényt, amelynek keretében ismeretterjesztő előadásokat tartottak a fogvatartottaknak 

az Európai Unió földrajzáról, illetve történetéről. 

Január 10.

Az IRM Nemzetközi Oktatási Központja által szervezett, hat csapat részvételével megrendezett 

„Öregfi úk Labdarúgó Tornáját” a büntetés-végrehajtási szervezet csapata nyerte meg.

Január 21.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai telephelyén – az ökomenikus imahetet meg-

nyitó ünnepi istentisztelet keretében – „Bibliatörténeti kiállítás” nyílt meg. Az intézet kápolná-

jában megtartott istentiszteleten részt vett – többek között – Spányi Antal római katolikus me-

gyéspüspök, Kardos Ábel egyházmegyei főjegyző, református püspöki titkár és Tímár Gabriel-

la, a budapesti Biblia Múzeum igazgatója. 

Február 12.

A Segítő Kezek BVD Alapítvány kuratóriuma a „Kiváló Támogató” címet adományozta, a büntetés-

végrehajtási szervek közül elsőként, az Állampusztai Országos Bv. Intézet kol lektívájának – elismer-

ve és megköszönve az Alapítvány részére nyújtott támogatásokat, illetve a gyermeküdültetésben 

évek óta kifejtett munkát. Az erről szóló oklevelet az Alapítvány kuratóriumának képviseletében dr. 

Csernyánszky Lajos elnök és Csurel János kuratóriumi tag adta át az intézet dolgozóinak.
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Február 22.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben az inté-

zet és a Kalocsai Konfekcióipari Kft. közös 

szervezésében – az Országos Képzési Jegy-

zékben szereplő – „Textiltermék-össze állító” 

szaktanfolyamot indítottak a fog  vatartottak 

részére.

Február 24.

A Somogy Megyei Bv. Intézetben a Noszlopy 

Gáspár Nyugállományúak Klubja Obsitos Énekkarának és a Vadrózsa Csoport tagjainak farsangi 

műsorát tekinthették meg a fogvatartottak.

Február 27.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben szurkolói ankétot tartottak Palotai Károly és  Keglovich 

László labdarúgó olimpiai bajnokok, Kovács István, Győr-Moson-Sopron Megye volt sportigaz-

gatója, továbbá Dubravinczky Attila, a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség já-

tékvezetői bizottságának elnöke, egykori FIFA-játékvezető részvételével.

Február 29.

A Baranya Megyei Bv. Intézetben és a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében – Pécs 

Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és a Baranya Megyei Rendőr-fő-

kapitányság Bűnmegelőzési Osztálya közös szervezésében – roma származású fi atalok 

bűnmegelőzési célú intézetlátogatáson vettek részt az „Európa Kulturális Fővárosa Biztonsá-

gáért” program keretében.

Március 3.

A Heves Megyei Bv. Intézetben D. Szebik Imre evangélikus püspök a Nők Világima Napja 

alkalmából istentiszteletet tartott a fogvatartottak részére.

2008. március 4.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a „Bűncselekmények áldozatainak napja” alkalmából 

megemlékezést tartottak a fogvatartottak részvételével.
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Március 7.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet 

baracskai objektumában ünnepélyes ke-

retek között átadták a felújított B III. körlet-

épületet. Az eseményen részt vett dr. Kiss 

Katalin, az IRM Államtitkári Titkárság Bv. 

Osztálya mb. osztályvezetője, Ecsődi Lász-

ló, országgyűlési képviselő, Szántó János, 

országgyűlési képviselő, Dömény Sán-

dor bv. dandártábornok, megbízott or-

szágos parancsnok; jelen voltak a megyei 

bíróság, ügyészség, valamint a társ fegy-

veres és rendvédelmi szervek képviselői, illetve a környező települések polgármesterei.

Március 8.

Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter emlékplakettet és oklevelet adott át 

a Parlamentben Németh Éva bv. ezredesnek, a Veszprém Megyei Bv. Intézet parancsnokának 

a száz éves Nőnap alkalmából.

A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában az intézet vezetése és a szakszervezet közös szervezé-

sében a dolgozók családtagjai és hozzátartozói nyílt nap keretében intézetlátogatáson vettek 

részt, amelyen az intézet műveleti osztálya és a kutyavezetők bemutatót tartottak.

Március 9.

A Magyar Köztársaság elnöke által erre a napra kitűzött országos ügydöntő népszavazáson 

a büntetés-végrehajtási intézetekben 976 fogvatartott élt szavazati jogával.

Március 10.

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet sándorházi objektumában az intézet és az ISD Dunaferr 

Zrt. Képzési és Fejlesztési Osztálya közös szervezésében gépkezelői tanfolyamot indítottak a 

fogvatartottak számára.

Március 11.

A Váci Fegyház és Börtönben lépett fel a Gen Rosso Zenés Színház. Az utcai fény – Streetlight 

című zenés darab előadásán fogvatartottak és az intézet személyi állományának tagjai 

egyaránt részt vettek.
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Március 12.

 A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában 

az intézet és a Bv. Szervezet Oktatási Köz-

pontja közös szervezésében tartották meg 

a magyarországi EQUAL-projekt záró kon-

ferenciáját. A rendezvényt Dömény Sándor 

bv. dandártábornok, a büntetés-végrehaj-

tás mb. országos parancsnoka nyitotta meg. 

A szakemberekből álló közönség előtt a prog-

ram addigi tapasztalatairól a köz reműködő 

szervek és szervezetek vezetői számoltak be, 

továbbá előadást tartott Ulrike Bublies, a né-

metországi Schleswig-Holstein tartománybeli Neumünsteri Igazságügyi Végrehajtó Hivatal 

Pedagógiai Szolgálatának vezetője, EQUAL projektvezető.

Március 13.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában hat 

régió-győztes csapat részvételével rendez-

ték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 

2008. évi asztalitenisz bajnokságának döntő-

jét. Első helyezett a Váci Fegyház és Börtön 

csapata lett.

A Zala Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai cso-

portos kimaradás keretében megtekintették 

a helyi Hevesi Sándor Színház „Mária főhad-

nagy” című előadását.

Március 14.

A Magyar Köztársaság elnöke a nemzeti ünnep alkalmából a büntetés-végrehajtási szer-

vezet állományában végzett érdemes és eredményes munkája elismeréséül a „Magyar 

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetést adományozta Kovács Tamás bv. 

ezredesnek, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató 

Kft. ügyvezető igazgatójának. A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere 

a nemzeti ünnep alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül „Miniszteri Elis-

merő Oklevelet” adományozott dr. Antal Albert közalkalmazottnak, az Igazságügyi Meg-

figyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosának.
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Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kezdetének 160. évfordulója alkalmá-

ból a büntetés-végrehajtási szervezet központi ünnepségét a Fővárosi Bv. Intézet III. objek-

tumának színháztermében rendezték meg. A rendezvény elöljárója dr. Kiss Katalin ny. bv. ez-

redes, az IMR Államtitkári Titkárság Bv. Osztályának megbízott vezetője volt. Az ünnepi meg-

emlékezésen fellépett a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjaiból alakult énekkar.

2008. március 18-21.

A romániai Marosvásárhelyi Bv. Intézet négyfős delegációja tartózkodott Magyarországon. 

A küldöttség tagjai szakmai látogatást tettek az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, 

a Kalocsai Fegyház és Börtönben, valamint a Veszprém Megyei Bv. Intézetben.

Március 19.

A Budapesti Fegyház és Börtönben az Izraeli Tanúvédelmi Szolgálat munkatársainak ötfős 

csoportja – dr. Kiss Katalin ny. bv. ezredes, az IRM Államtitkári Titkárság Bv. Osztályának megbí-

zott osztályvezetője kíséretében – szakmai célú intézetlátogatáson vett részt.

A Budapesti Fegyház és Börtönben rendezték meg a Börtönlelkészek Magyarországi Szerve-

zete tagjainak találkozóját.

Március 21.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 1944. március 22-én történt börtönkitörés évfor-

dulójának alkalmából rendezett városi ünnepségen a mártírok emlékét őrző emlékpark-

ban koszorút helyezett el a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint 

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön nevében Takács László bv. ezredes, intézetparancsnok.

41

A 2008. ÉV KRÓNIKÁJA

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a rendészeti szervek és tanintéze-

tek, a katasztrófavédelmi szervek, a Tűzoltóság, a Magyar Honvédség és a Polgárőrség 

országos meghívásos fekvenyomó és felhúzó bajnokságát. A versenyen a büntetés-végre-

hajtási szervezet személyi állományából indulók közül Kígyósi Tamás bv. őrmester (Fővárosi 

Bv. Intézet) érte el a legjobb eredményt, amiért a büntetés-végrehajtás megbízott országos 

parancsnoka különdíjban részesítette.

Március 26.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság meghívására hazánkban tartózkodó négyfős holland 

rendőri delegáció a vendéglátó szerv hat tagja kíséretében szakmai bemutatóval egybekötött 

intézetlátogatáson vett részt a Heves Megyei Bv. Intézetben.

Március 31. 

A Budapesti Fegyház és Börtönben szakmai tanácskozást rendeztek a honvédségnél és a rendvé-

delmi szerveknél a felvételi eljárások során alkalmazott pszichológiai alkalmassági vizsgálatokról, 

amelyen a Magyar Honvédség kötelékében szolgálatot teljesítő pszichológus szakemberek hatfős 

csoportja, továbbá a BVOP Egészségügyi Főosztályának három munkatársa vett részt.

A Veszprémi Városi Művelődési Központ által szervezett, a Költészet napjához kapcsolódó 

rendezvénysorozat keretében Bencze Ildikó, Hűvösvölgyi Ildikó és Kőrösi Csaba színművészek 

verseket adtak elő a Veszprém Megyei Bv. Intézetben.

Április 2.

A Váci Fegyház és Börtönben látogatást tett a neves közéleti személyiségekből álló „Kék 

Szalon Társaság” 14 fős csoportja, amelynek tagja volt – többek között – dr. Bihari Mihály, 

az Alkotmánybíróság elnöke és dr. Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter. Dömény 

Sándor bv. dandártábornok mb. országos parancsnok tájékoztatást adott a büntetés-végrehaj-

tási szervezet aktuális kérdéseiről, Vatai Gyula bv. ezredes, intézetparancsnok pedig az intézet 

múltjáról és jelenéről. Az intézetlátogatás konzultációval fejeződött be.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben aláírták az intézet és a helyi Mikszáth Kálmán Gim-

názium és Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodást, melynek tárgya a taninté-

zetben folyó rendészeti orientációs oktatás büntetés-végrehajtási ismeretekkel való bővítése. 

A 2008/2009. tanévtől kezdődően a Balassagyarmati Fegyház és Börtön bekapcsolódik a rendé-

szeti orientációs képzést választó középiskolai osztályok speciális képzésébe.

Az energetika és a környezetvédelem területén működő Zöld-Híd Alapítvány szervezésében 

kiállítást rendeztek a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében a fogvatartottak munkáiból.

A 2008. ÉV KRÓNIKÁJA
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Április 7-8.

A BVOP Egészségügyi Főosztálya és a Magyar Börtönegészségügyi Társaság szervezésé-

ben tartották meg Pilisszentkereszten a büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi 

dolgozóinak XXVI. Tudományos Értekezletét. A tanácskozás témái között szerepelt – töb-

bek között – a szuicid prevenció a büntetés-végrehajtás keretei között, az ártalomcsök-

kentés korszerű lehetőségei a drogstraté-

giában, a Hepatitis C szűrés eredményei 

a magyarországi börtönökben.

A Magyar Helsinki Bizottság ötfős mun-

kacsoportja – a Bizottság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között 

létrejött börtönmegfi gyelő programról szóló megállapodás keretében – látogatást tett 

a Szegedi Fegyház és Börtönben.

Április 7-10.

A 2008. évi tapasztalatcsere utak és a személyi állomány üdültetésének megbeszélése céljá-

ból négyfős cseh, háromfős lengyel és kétfős szlovák büntetés-végrehajtási delegáció tartóz-

kodott Magyarországon. A küldöttségek tagjai a Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 

Központjában folytattak tárgyalást a BVOP munkatársaival, és előkészítették a büntetés-végre-

hajtási szervezetek közötti – 2008. évre vonatkozó – megállapodásokat.

Április 12.

A Szegedi Fegyház és Börtön Szakszervezete a „Szegedi Csillag” Biztos Jövőért Alapítvány 

támogatására foglárbált rendezett az intézet, továbbá a Nagyfa-Alföld Kft. személyi állománya 

és hozzátartozóik részére. 
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A Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumában az Országos Bűnmegelőzési Bizottság 

„Harmonikus szabad életért” című pályázatán nyert támogatás felhasználásával családi 

döntéshozó csoportkonferenciát szerveztek.

Április 17. 

Az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett biztonsági, bűnmegelőzési és informati-

kai kiállításon, a 16. Kriminálexpón a büntetés-végrehajtási szervezet saját pavilonnal és önál-

ló szakkonferenciával vett részt, melynek címe „A büntetés-végrehajtás aktuális biztonsági kér-

dései” volt. A konferencia nyitóbeszédét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancs-

nok tartotta. A szakmai tanácskozáson a biztonsági témában tíz előadás hangzott el.

Április 18.

A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében 34 bv. intézet, intézmény és gazdálkodó szerv 

– összesen 390 fő – részvételével rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2008. évi 
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országos terepfutó bajnokságát. A csapatversenyt a Pálhalmai Országos Bv. Intézet versenyzői 

nyerték meg. A díjakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka és Csóti 

András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese adta át

 a verseny győzteseinek és helyezettjeinek.

Április 19. 

A Kiskunmajsán megrendezett Dél-Alföld Regionális Rendészeti Lövészversenyen 

a Szegedi Fegyház és Börtön 3 fős csapata az összetettben a II. helyezést, valamint 

a P9R-C pisztoly egyéni kategóriában Kiss Róbert Tamás bv. főtörzsőrmester, biztonsági 

felügyelő a III. helyezést érte el.

Április 21-25.

Az észt Bűnmegelőzési Alapítvány munkatársainak 8 fős delegációja szakmai tapasztalatcse-

re céljából látogatott Magyarországra. A küldöttség vezetője Jaano Rassa, az alapítvány elnö-

ke volt. A vendégeket a BVOP-n dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok fo-

gadta. A delegáció tagjai szakmai célú látogatást tettek a Bv. Szervezet Oktatási Központjában, 

a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Bv. Központi Kórházában, a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. In-

tézetében, valamint a Fővárosi Bv. Intézetben.

Április 23.

A Somogy Megyei Bv. Intézetbe látogatott a horvátországi Varazsdini Bv. Intézet 4 fős delegá-

ciója, melynek vezetője Pajo Likic intézetparancsnok volt. A küldöttség tagjai szakmai látoga-

tást tettek továbbá a Veszprém Megyei, illetve a Zala Megyei Bv. Intézetben is. Az eseményről 

a helyi sajtó is beszámolt.

Április 26.

A Heves Megyei Bv. Intézet kezdeményezésére indított, a „Börtön a városért” elnevezésű prog-

ram keretében 20 fő női fogvatartott vett részt szemétgyűjtésben, külső munkáltatás kereté-

ben. Az eseményen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsno-

ka, Szelecky János, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, valamint jelen voltak az írott és 

elektronikus sajtó képviselői.

Április 28.

A Szegedi Fegyház és Börtönben az intézet, a Békéscsabai Regionális Képző Központ és 

a Nagyfa-Alföld Kft. közös együttműködésével indult betanított női szabó képzés gyakorla-
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ti és szóbeli vizsgával zárult. A beiskolázott 14 fő fogvatartott közül – a tanfolyam közben 3 fő 

szabadult, egyikük közülük visszatért vizsgázni – 11 fő elítélt szerzett szakképesítést.

Április 29.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben tett látogatást Románia főkonzulátusának két munka-

társa. A diplomáciai szerv megbízottai az intézetben elhelyezett román állampolgárságú 

fogvatartottak helyzetéről tájékozódtak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetbe látogatott Románia gyulai főkonzulátusá-

nak vezetője. A külföldi diplomatát az intézet parancsnoka tájékoztatta az intézetben folyó 

munkáról, ezután a főkonzul a nyíregyházi börtönben elhelyezett román állampolgárságú 

fogvatartottakkal beszélgetett.

Április 30.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben rendezték meg az intézet – mint főpályázó – ál-

tal 2007-ben az Országos Bűnmegelőzési Bizottság „Adj esélyt, hogy jóvátegyem” című pro-

jektjére benyújtott pályázata alapján megvalósult bűnmegelőzési program záróünnepségét. 

A program keretében a fogvatartottak közterületek, parkok, házi és hétvégi kertek, teme-

tők gondozási és ápolási teendőinek elvégzésére alkalmas szakképzettséget szerezhettek. 

Az ünnepségen, amelyen felavatták a pályázat lezárásának emlékére készített emlékoszlo-

pot, részt vettek a konzorciumi partnerek képviselői. Az eseményről tudósított az elektroni-

kus és az írott sajtó is.

Május 8.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a helyi Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola 2. osztá-

lyos tanulói a fogvatartottak részére anyák napi műsort adtak elő.

Május 9-13.

A büntetés-végrehajtási intézetekben – a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódóan – ünnepi is-

tentiszteleteket tartottak a fogvatartottak részére.

Május 10.

A Baranya Megyei Bv. Intézetben, illetve a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében nyílt 

napot rendeztek a személyi állomány hozzátartozói részére.
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Május 11.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak képzőművészeti alkotá-

saiból nyílt kiállítás „Alkotások, rácsok nélkül...” címmel a soproni Lővér Hotelben. A tárlatot, 

amelyről a helyi és az országos média is tudósított,  dr. Simon István, Sopron Megyei Jogú 

Város alpolgármestere nyitotta meg.

Május 13.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben Vujity Tvrtko szerkesztő-riporter tartott élménybeszámolóval 

és fi lmvetítéssel egybekötött előadást a fogvatartottaknak és az intézet dolgozóinak.

Május 15.

A büntetés-végrehajtás 2008. évi országos járőrbajnokságát 30 csapat részvételével Mária-

nosztrán rendezték meg.  A csa patversenyt a Pálhalmai Országos Bv. Intézet nyerte meg. A dí-

jakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka és Csóti András bv. vezér-

őrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese adta át a verseny győz-

teseinek és helyezettjeinek.

Május 17.

A Kalocsai Fegyház és Börtön épületének falán, a politikai elítéltek emlékére elhelyezett em-

léktáblánál a Politikai Elítéltek Közösségének kezdeményezésére koszorúzással egybekötött 

ünnepi megemlékezést tartottak. A megemlékezésen civil szervezetek képviselői, az intézet 
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vezetői és a helyi rendvédelmi szervek képviselői helyezték el koszorúikat. Az ünnepséget 

követően a Kalocsai Érseki Hivatal helyelnöke és az intézet lelkésze a börtön kápolnájában 

szentmisét mutatott be, amelyen a bv. intézet fogvatartotti énekkara is közreműködött.

A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett „Múzeumok Majálisa” ünnepségsorozat kereté-

ben adták át „Az év múzeuma 2007” pályázat díjait. A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma 

„egyedülálló, az elítéltek aktív bevonásával készített, a hatásvadászatot és közhelyeket kerülő 

kiállításával” a bíráló bizottság elismerő oklevelét nyerte el. Az oklevelet a Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön parancsnoka vette át.

Május 20.

A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében rendezték meg a fi atalkorú 

fogvatartottak II. országos labdarúgó bajnokságát. Az eseményen a tököli, a pécsi, a kecskemé-

ti és a szirmabesenyői csapatok vettek részt. A tornát a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetének csa-

pata nyerte. A díjakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka adta át.

Május 21.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektumában és a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében 

a „Kihívás napja” alkalmából tartott sportrendezvényeken közel 600 fő fogvatartott vett részt.

Május 23.

A Heves Megyei Bv. Intézetben megnyitották a „Kezd újra tiszta lappal” című pályázat lezárása-

ként a fogvatartottak munkáiból készült kiállítást. A rendezvényen részt vettek a város, illetve 

a rendvédelmi társszervek vezetői is.

Május 24-25.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben a személyi állomány tagjai gyermekei részére a Dolinai 

lőtéren gyermeknapi rendezvényt tartottak 600 fő részvételével.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben az intézet és a Független Rendőr Szakszerve-

zet közös szervezésében gyermek- és családi napot rendeztek.

Május 28.

A Szegedi Fegyház és Börtönben a Szlovák Köztársaság lipótvári és nyitrai bv. intézeteinek hét-

fős küldöttsége – Balkó Jenő bv. ezredes és dr. Eleonóra Grófova bv. őrnagy intézetparancsno-

kok vezetésével – szakmai célú intézetlátogatáson vett részt.
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A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet székesfehérvári objektumában megnyitották a „Világ 

világossága” című képzőművészeti kiállítást, amelyen – többek között – az intézetben mű-

ködő fogvatartotti kézműves szakkör tagjai készítette kerámiatárgyakat mutatták be. A kiál-

lítást Szmodics László, az adonyi Mezőföld Gimnázium és Szakiskola igazgatója nyitotta meg 

Németh Irma előadóművész közreműködésével.

Május 29.

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter látogatást tett a Szegedi Fegyház és 

Börtönben, valamint a Kalocsai Fegyház és 

Börtönben. Ezt követően Hartán megtekin-

tette az Állampusztai Országos Bv. Intézet ren-

dezte programot, amely során – az Országos 

Bűnmegelőzési Pályázat lezárásaként – az in-

tézetben elhelyezett fogvatartottak által ké-

szített ún. bödönhajót szentelték fel, és ad-

ták át. A látogatás során a miniszter – akit dr. 

Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. orszá-

gos parancsnoka és Csóti András bv. vezérőr-

nagy, az országos parancsnok stratégiai és ko-

ordinációs helyettese is elkísért – megismer-

kedett az intézetek helyzetével, és tájékozó-

dott az ott folyó szakmai munkáról.

A Szlovák Köztársaság Nyitra-Chrenovai Bv. Intézetének munkatársai a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet-

ben tettek szakmai célú intézetlátogatást. 

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben került sor a Dunától keletre eső megyei főügyészsé-

gek főügyészei, szakági főügyész-helyettesei és bv. ügyészei kihelyezett továbbképzésére. 

A rendezvényen részt vett dr. Tóth László bv. vezérőrnagy, a bv. országos parancsnoka gazdasági 

és informatikai helyettese és prof. dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze is.

Május 30.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Pedagógus Nap alkalmából – ünnepélyes ke-

retek között – 14 főt részesített elismerésben.

A büntetés-végrehajtási szervezet első számú vezetője a szlovák–magyar szakmai kapcso-

latok építése terén kifejtett áldozatos munkája elismeréseként Balkó Jenő bv. ezredesnek, 

a lipótvári börtön parancsnokának a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 

Ezüst fokozatát” adományozta.
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A Pálhalmai Országos Bv. Intézetbe látogatott Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlésének 

10 fős képviselői csoportja. Az önkormányzati képviselőket az intézet parancsnoka tájékoztat-

ta az ott folyó szakmai munkáról, továbbá az Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatója ismertette 

a gazdasági társaság – különösen a biogáz-üzem létesítése és működtetése terén elért – ered-

ményeit. A tájékoztatást követően az intézet és a gazdasági társaság vezetői tanácskozást foly-

tattak a képviselőkkel a bv. szervek és az önkormányzat közötti együttműködés lehetőségeiről.

Június 3.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben az IRM szervezésében bemutatták „A társadalmi kohéziót 

erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című kiemelt 

projektet. A rendezvényen részt vett Dr. Gönczöl Katalin, az IRM büntetőpolitikai szakállamtit-

kára, dr. Huszár László bv. dandártábornok, projektvezető; jelen voltak a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az igazságügyi hivatalok, me-

gyei rendőr-főkapitányságok, a regionális közigazgatási hivatalok, a bv. intézetek, továbbá civil 

szervezetek képviselői.

Június 5.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben tartották meg a HM Országos Védelmi Főigazgatóságá-

nak kihelyezett ülését. Az ülésen részt vett – többek között – dr. Patyi Sándor dandártábornok, 

a HM Országos Védelmi Főigazgatóságának főigazgatója, helyettese dr. Jánoscsák Miklós ezredes, 

valamint dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka, dr. Pantali Zoltán bv. 

dandártábornok, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka és Farkas György, a Sopron-

kőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. A bv. országos parancsnoka előadást tar-

tott a magyar büntetés-végrehajtás helyzetéről, aktuális feladatairól, az intézet parancsnoka pe-

dig ismertette a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön történetét, és bemutatta a jelenlegi helyzetet.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjának szervezésében az ORFK Rendvédelmi Szervek Kiképző Köz-

pontjának Vágóhíd utcai sporttelepén rendezték meg a büntetés-végrehajtás 2008. évi kispályás 

labdarúgó bajnokságának döntőjét. A hat csa-

pat részvételével lezajlott tornát a Váci Fegyház és 

Börtön csapata nyerte meg. A díjakat Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, a bv. országos parancsnoká-

nak stratégiai és koordinációs helyettese adta át.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben 

elhelyezett fogvatartottak 12 fős csoportja a „Ta-

karítsuk együtt vízpartjainkat” elnevezésű kez-

deményezéshez csatlakozva hulladékgyűjté-

si akcióban vett részt a Zagyva folyó bal partján.



50

A 2008. ÉV KRÓNIKÁJA

A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában az intézet, valamint a Budapesti Fegyház és Börtön kö-

zös szervezésében – a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata szakem-

bereinek közreműködésével – szakmai konferenciát rendeztek, amelyen az érintett szervek 

együttműködésének kérdéseit vitatták meg.

Június 12.

A Szegedi Fegyház és Börtönben Dan Halchin főigazgató vezetésével az Aradi Bv. Intézet 7 fős 

küldöttsége szakmai célú intézetlátogatáson vett részt. A külföldi vendégek tájékoztatást kap-

tak az intézet, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. általános helyzetéről, azután megtekintették az in-

tézet egyes körleteit, illetve a kft. munkaterületeit.

A Szegedi Fegyház és Börtönben az ötödik alkalommal megrendezett „Dankó Pista fesztivál” 

nyitórendezvényeként a Szegedi Tudományegyetem gitár szakos hallgatói adtak koncertet.

Június 16.

A Budapesti Fegyház és Börtön területén található Kisfogház Emlékhelyen – az 56-os vérta-

núk emléknapja keretében – megemlékezést és koszorúzást tartottak Nagy Imre és mártírtár-

sai kivégzésének 50. évfordulója alkalmából a Miniszterelnöki Hivatal szervezésében. A rendez-

vényen részt vett és beszédet mondott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A büntetés-végre-

hajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka képviselte. 

A megemlékezést a Magyar Televízió élő, egyenes adásban közvetítette.

Június 18.

A Baranya Megyei Főügyészség vendégeként Magyarországra látogató Grenoble város Fel-

lebbviteli Bíróságának delegációja felkereste a Baranya Megyei Bv. Intézetet. A francia vendé-

gek – dr. Varga-Koritár György főügyész és helyettese kíséretében – szakmai célú intézetlátoga-

tás keretében megtekintették a megyei börtönt és a fi atalkorúak regionális intézetét. 

Június 19.

A Magyar Honvédség Katonai Sportbajnokságát rendezték meg Püspökszilágyon. A verse-

nyen részt vett a büntetés-végrehajtás 22 fős csapata is, amely az összesített pontversenyben 

bronzérmet szerzett. A verseny során kiemelkedő eredményt ért el a Fővárosi Bv. Intézet jár-

őr csapata is a járőr versenyszámban elért III. helyezésével. Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

a bv. országos parancsnoka nevében Dömény Sándor bv. dandártábornok, az országos pa-

rancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese különdíjat adott át a lövészet versenyszámban 

legjobb eredményt elért versenyző részére.
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Június 19-21.

A szlovákiai Nyitrán rendezték a meg büntetés-végrehajtási szervezetek labdarúgó Európa-baj-

nokságát. A 10 ország részvételével megtartott sporteseményen a magyar büntetés-végrehaj-

tás labdarúgó válogatottja a VII. helyezést érte el. Az eseményen a bv. szervezetet Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese képviselte.

Június 20.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben rendezték meg a szolgálati kutyák vezetőinek 

versenyét, amelyen 15 intézet 37 versenyzője vett részt. A versenyt Szoboszlai Attila bv. főtörzs-

őrmester (Tököl) nyerte meg.

Június 21.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 

– a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma kiál-

lítóhelyén – a „Múzeumok Éjszakája” rendezvé-

nyen rendhagyó tárlatvezetéssel, speciális fotó 

és börtöntetoválás készí tésének lehetőségé-

vel várták az érdek lődőket. A rendezvényt több 

mint 400 fő kereste fel.

Június 23.

A Sopronkőhidai Fegyház és Bör-

tönben megnyitották a Burgerlandi 

Felnőttképző Intézet által a fogva-

tartottaknak szervezett kőműves tanfo-

lyamot. A megnyitón jelen volt Simon 

Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisz-

térium államtitkára és Kránitz László 

országgyűlési képviselő.
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Június 24.

A Szegedi Fegyház és Börtönben tartották a Csongrád Megyei Bűnügyi Kabinet 10. jubileu-

mi kihelyezett ülését. Az ülésen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos 

parancsnoka is, aki az ülést követően átadta az intézet, a Szegedi Fegyház és Börtön Szak-

szervezete, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. összefogásával készült kondicionáló termet, amelyet 

a személyi állomány tagjai és hozzátartozóik ingyenesen használhatnak.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben tartották meg az intézet és a dunaújvárosi Pannon 

Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola tanévzáró ünnepségét.

Június 25.

A Fővárosi Bv. Intézet I. számú objektumában egy felújított, parkosított fogvatartotti sétaud-

vart adtak át. A sétaudvart a „Zöld Levél” városzöldítő program keretében – pályázati pénz-

ből – fogvatartottak munkájával alakították ki.

Június 26.

A pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében ünnepélyes keretek között átadták a sétaudva-

ron elkészült falfestményt, amely a Zöld–Híd Alapítvány „Mural Moral” csoportja közreműkö-

désével, az „Európa Kulturális Fővárosa Program Pécs 2010” és az Európai Ifj úsági Program „Fia-

talok Lendületben” projekt anyagi támogatásával született meg.

Június 27.

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet szervezésében hat bv. intézet személyi állományának csa-

patai részvételével megrendezték a „Barátság Kupa” kispályás labdarúgó tornát, amelyet a há-

zigazda intézet Fogvatartási Ügyek Osztályának csapata nyert meg.
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Június 28.

A Rendőrtiszti Főiskola, vala mint az intéz-

mény Bv. Tanszékének végzős hallgatói 

nyil vános tisztavatási ünnep ségének – a ha-

gyományoknak megfelelően – a Budavári 

Palota Oroszlános Udvara adott otthont. 

Különlegessége az volt idei rendezvénynek, 

hogy a végzett hallgatói állomány a díszkö-

tésben megjelenített Alkotmány előtt tette 

le az esküt.                                                      

Július 1.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere Semmelweis Nap alkalmából ered-

ményes szakmai munkája elismeréséül előléptette nyugállományú orvos ezredessé dr. Barna 

Ildikó ny. bv. alezredest. A bv. országos parancsnoka ugyanazon alkalomból 11 főt részesített 

elismerésben.  Az elismerések átadására – ünnepélyes keretek között – a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságán került sor.

A Somogy Megyei és Városi Könyvtár – a Nemzeti Kulturális Alap által az előzetesen letartóz-

tatottak elhelyezésére szolgáló bv. intézetek könyvtárai ellátásának javítására kiírt pályázatban 

elnyert támogatás alapján – 139 darab könyvet adományozott tartós letétbe helyezés címén 

a Somogy Megyei Bv. Intézet könyvtárának. A könyveket Varga Róbert, az intézmény igazgató-

ja adta át ünnepélyes keretek között a fogvatartottak részére.

A Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal szervezésében a Moldáv Köztársaság pártfogó 

felügyelőkből álló delegációja tett szakmai látogatást a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben.
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Július 3.

A Heves Megyei Bv. Intézetben látogatást tett Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

talának 21 fős csoportja, Habis László polgármester vezetésével. A látogatás során a vendé-

gek betekintést nyertek a bv. intézet munkájába, megismerkedtek annak feladataival és célki-

tűzéseivel, majd megtekintették a személyi állomány és a fogvatartottak elhelyezési körletét. 

A látogatásról a Magyar Televízió Regionális stúdiója, az Egri Városi Televízió forgatócsoportja, 

továbbá a Heves Megyei Hírlap munkatársa készített tudósítást.

A Veszprém Megyei Bv. Intézet háromfős csapata részt vett a MH 54. Veszprém Légtérellenőr-

ző Ezred által megrendezett – három napon át tartó, 108 km-es távon lezajlott – „nomád túl-

élő próbán”,  ahol az összesített versenyben második helyezést ért el. 

Július 7.

A Szegedi Fegyház és Börtön I. objektumában „Alkotások a rácsok mögött” címmel kiállí-

tás nyílt, melyet Szabó Attila festőművész nyitott meg. A rendezvényről tudósítást készített 

a Szegedi Városi Televízió és a Rádió 88.

Július 12.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben bemutatót tartott a XVI. Dunamenti Folklórfesztiválon részt-

vevő török és szerb tánccsoport, továbbá a bátyai „DANUBIA” Ifj úsági Fúvószenekar klasszikus 

és modern műveket adott elő nagy sikerrel.

Július 14.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektuma kápolnájában nyílt meg Kiss-

Kovács Klára, Kozák Éva és Munkácsi Zsuzsanna iparművészek kiállítása, amelynek keretében 

a kerámia-szakkörös fogvatartottak munkáit is bemutatták.

Július 14-18.

A büntetés-végrehajtási szervezet kezelésében lévő üdülők működtetésének tanulmányo-

zása és a 2007. évi csereüdülés tapasztalatainak megbeszélése céljából háromfős cseh dele-

gáció tartózkodott Magyarországon. A küldöttség vezetője Eva Forsterová, a prágai Rekreá-

ciós Központ vezetője volt.  A vendégek megbeszéléseket folytattak magyar kollegáikkal, és 

látogatást tettek a Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, valamint 

a Veszprém Megyei Bv. Intézetben.
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Július 16.

A pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében a Zöld–Híd Alapítvány „Mural Moral” csoportja 

a sétaudvaron lévő falfestmény készítésének a folyamatát mutatta be, amely után a Pécsi Fund 

Cigány Módszertani Bázis táncosai tartottak előadást.

Július 18.

Az ORFK szervezésében a nagytétényi lőtéren rendezték meg a fegyveres szervek közötti söré-

tes puska lőbajnokságot, amelynek csapatversenyében a büntetés-végrehajtási szervezet csa-

pata első helyezést ért el. A csapat tagjai Zakhar Tibor bv. alezredes (Bv. Szervezet Oktatási 

Központja), Molnár Gyula bv. őrnagy (Bv. Szervezet Oktatási Központja), Fodor Attila bv. zász-

lós (Fővárosi Bv. Intézet) és Tomán Albert bv. zászlós (Márianosztrai Fegyház és Börtön) voltak. 

Az egyéni versenyben Tomán Albert I. helyezést, Molnár Gyula pedig II. helyezést ért el.

Július 24.

A Szegedi Fegyház és Börtönben lépett fel Pogány Judit színművésznő, aki a „Pedig én jó anya 

voltam” című monodrámát adta elő.

Július 28.

Az Alföldi Bútorgyárban 1988. július 28-án tűzesetben hősi halált halt Kovács Hegedűs Gábor 

bv. őrnagy és Szalay Árpád bv. alhadnagy emlékére a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint 

a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. vezetői és dolgozói – az elhunytak hozzá-

tartozói jelenlétében – koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett emlék-

tábláknál, továbbá a szegedi Belvárosi Temetőben koszorúkat és virágokat helyeztek el a hősi 

halottak sírjainál.

Július 29.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben szakmai célú konzuli látogatást tett Ioan Fodorean, 

a Román Köztársaság főkonzulja, Székely Attila főkonzul-helyettes és dr. Orbán János konzuli 

főtanácsos. A vendégek a látogatás során tájékozódtak az intézetben elhelyezett román állam-

polgárságú fogvatartottak elhelyezési körülményeiről és esetleges problémáiról. 

A Heves Megyei Bv. Intézetben elhelyezett női fogvatartottak húszfős csoportja Eger Belvá-

rosában, illetve a Szépasszony-völgyben takarítási, festési és parkosítási munkálatokban vett 

részt. Az eseményen jelen voltak Szeleczki János, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, 

valamint az írott és elektronikus sajtó képviselői. 
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Augusztus 5.

A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumában a „Váradi Roma Café” adott nagysikerű koncertet 

a fogvatartottak részére; az eseményről a sajtó képviselői tudósítást készítettek.

Augusztus 8-13.

A büntetés-végrehajtás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezésében idén 

is képviseltette magát a Sziget Fesztivál programján. A Bűnmegelőzési Sátor részeként 

az érdeklődők betekintést nyerhettek a büntetés-végrehajtási szer ve zet tevékenységébe, 

illetve a Börtönmúzeum munkatársainak segítségével megismer hették a büntetés-végrehaj-

tás múltját és jelenét. A sátorban kiállított fotókon keresztül lehetőség nyílt az Állampusztai 

Országos Bv. Intézet nyertes, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által támogatott 

projektjének megismerésére.

Augusztus 11.

A Szegedi Fegyház és Börtönben az V. Dankó Pista Fesztivál zárásaként a Készenléti Rendőrség 

Zenekara koncertet adott a fogvatartottak részére.

Augusztus 12-14.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézetben látogatást tett a Magyar Helsinki Bizottság négyfős 

csoportja. A jogvédő szervezet képviselői pozitív tapasztalatokat szereztek a fogvatartás körül-

ményeiről és az intézetben folyó szakmai munkáról.
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Augusztus 15.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben együttműködési megállapodást kötött az intézet és 

a Balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthon. A fogvatartottak zenés műsorral kedvesked-

tek az otthon megjelent lakóinak, majd az intézmény igazgatója részére átadták az önkéntes 

felajánlásokból összegyűjtött 105 800 forintot. Az együttműködési megállapodást kézjegyével 

látta el dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka, valamint Barna János, 

a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke is.

Augusztus 21.

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet lőterén az „International Police Association” szervezésé-

ben nemzetközi lövészversenyt rendeztek, amelyen hat ország (Magyarország, Csehország, 

Lengyelország, Németország, Szlovákia és Románia) rendvédelmi szervei és a honvédség – 18, 

egyenként 4 fős – csapata vett részt. A magyar büntetés-végrehajtási szervezetet a Kalocsai 

Fegyház és Börtön, valamint az Állampusztai Országos Bv. Intézet csapata képviselte, s az ösz-

szesített csapatversenyt az utóbbi nyerte meg.

Augusztus 22.

A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetébe látogatott a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) kazah, 

kirgiz és üzbég hallgatóinak 25 fős csoportja. 

A Tolna Megyei Bv. Intézetben a helyi rendvédelmi szervek csapatainak részvételével kispályás 

labdarúgó tornát szerveztek.  Első helyezett a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság csapata 

lett, a házigazdák másodikak lettek.

Augusztus 23.

Egerben, a városban működő rendvédelmi szervek rendezésében megtartották a „II. Egri Kék-

lámpás Nap”-ot. A rendezvényen – amelyet Habis László polgármester nyitott meg – a Heves 

Megyei Bv. Intézet információs sátrat állított fel, valamint az intézeti akciócsoport a társszervek-

kel közösen baleset- és bűnmegelőzési szimulációs gyakorlatot mutatott be.

Augusztus 26.

A Váci Fegyház és Börtönbe, valamint a Duna-Mix Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-be látogatott 

dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka, valamint Csampa Zsolt országgyű-

lési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja. A vendégeket az in-

tézet parancsnoka tájékoztatta az intézet múltjáról, jelenlegi helyzetéről, a kft. ügyvezető igazgató-

ja pedig bemutatta a gazdálkodó szervezet fő tevékenységi köreit és a munkáltatási lehetőségeket.
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Augusztus 27.

A Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartotti fórumot tartottak. A programon 380 fő 

fogvatartott az őket érintő legfontosabb kérdésekre kapott választ az intézet parancsnokától.  

A fórumon részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka.

Augusztus 28.

Püspökszilágyon rendezték meg az MH Támogató Dandár által szervezett XIV. Nemzetközi, Re-

gionális Járőrbajnokságot, amelyen a büntetés-végrehajtási szervezet női és férfi  járőrcsapa-

ta is részt vett. (A csapatokat a Fővárosi Bv. Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet személyi állományának tagjai alkották.) A bünte-

tés-végrehajtási szervezet férfi  csapata a regionális bajnokságon az V. helyezést érte el, a női 

csapat pedig a IV. helyen végzett, s utóbbi elnyerte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatójának különdíját. A bv. országos parancsnokának különdíját, egy emlékkupát az MH 

Támogató Dandár férfi  csapata kapta. 

Augusztus 29-31.

A második alkalommal megrendezett gyulai Várkerti Vigasságok főzőversenyén a Békés Me-

gyei Bv. Intézet ötfős EVSZ-es – az enyhébb végrehajtási szabályok alá tartozó fogvatartottakból 

álló – csapata is részt vett. A Bog-Rács néven nevezett csapat tagjai – akiket Ambrus György 

bv. zászlós konyhavezető, szakácsmester készítette fel a versenyre – a legvidámabb csapatként 

a zsűri különdíját kapták meg.
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Szeptember 1.

Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyette-

se nyitotta meg a 2008/2009. tanévet a Bv. Szervezet Oktatási Központjában. Az évnyitónak 

az adott különös jelentőséget, hogy kezdetét vette az új, 14 hetes alapfokú szaktanfolya-

mi képzés, amelynek célja a büntetés-végrehajtási szervezet állományába kinevezett tisztek, 

főtisztek, zászlósok, tiszthelyettesek és felsőfokú állami iskolai végzettséghez kötött állás-

helyekre kinevezett közalkalmazottak alapismereti szintű felkészítése. 

Szeptember 3.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetbe látogatott dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. orszá-

gos parancsnoka és Csampa Zsolt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és 

Rendészeti Bizottságának tagja. A vendégeket az intézet parancsnoka tájékoztatatta a PPP-

konstrukcióban létesített intézet helyzetéről, aktuális feladatairól.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben szakmai vetélkedőt rendeztek. A rendezvényen 3 

fős csapatokkal képviseltette magát a Váci Fegyház és Börtön, a Márianosztrai Fegyház és Bör-

tön, a Heves Megyei Bv. Intézet, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint az Ipoly Cipő-

gyár Kft. A verseny elöljárója és a bíráló bizottság elnöke Dömény Sándor bv. dandártábornok, 

az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese volt. A vetélkedőt – amelyen 

elméleti és gyakorlati feladatok egyaránt szerepeltek – a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 1. 

számú csapata nyerte meg.
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Szeptember 4.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön lakóinak képzőművészeti munkáiból nyílt kiállítás 

Budapesten, a Hotel Hélia Galériájában. Az „Alkotások rácsok nélkül” című tárlaton festménye-

ket, grafi kákat, maketteket és miniatűröket állítottak ki.

Szeptember 5.

A büntetés-végrehajtási szervezet napja központi ünnepségét a fennállásának 150. évforduló-

ját ünneplő Márianosztrai Fegyház és Börtönben tartották meg. A rendezvény – amelyen 64 fő 

kapott magasabb szintű elismerést – elöljárója dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti 

miniszter volt. Az ünnepségen részt vett Juhász Gábor, az IRM államtitkára is. 

Az Ügyészek Országos Egyesületének meg hívására Magyarországon tartózkodó Német Szö-

vetségi Legfőbb Ügyészség 35 fős delegációja, dr. Ralf Mannich szövetségi legfőbb ügyész-

helyettes vezetésével látogatást tett a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben, illetve a Pálhalmai 

Agrospeciál Kft. szervezeti egységeiben.

Szeptember 8.

Sólyom László köztársasági elnök – az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztésére 

– bv. vezérőrnaggyá léptette elő Dömény Sándor bv. dandártábornokot. Az elismerés ünnepé-

lyes átadására szeptember 16-án került sor a Sándor Palotában.
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Szeptember 9.

A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a Biblia éve alkalmából régi és különleges Bibliákból nyílt 

kiállítás. Az intézet lelkésze nyitotta meg a tárlatot, amelyet a fogvatartottak és a személyi 

állomány tagjai is megtekintettek.

Szeptember 11.

A német–magyar IPA csereprogram keretében – a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-

ság szervezésében – német és magyar rendőrök tettek szakmai látogatást a Nagyfai Orszá-

gos Bv. Intézetben. A vendégek megtekintették a fogvatartottak elhelyezési körleteit, valamint 

a krónikus utókezelő részleget.

Bv. Szervezet Oktatási Központja és a Márianosztrai Fegyház és Börtön szervezésében az inté-

zet lőterén rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2008. évi országos lőbajnokságát. 

A versenyen 36 csapat 144 versenyzője vett részt. A résztvevők négy fegyvernemben és négy 

versenyszámban mérhették össze tudásukat. A csapatverseny első helyét a Baranya Megyei Bv. 

Intézet nyerte meg. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetben az intézet és a győri Bercsényi Miklós Közleke-

dési Középiskola és Sportiskola Módszertani Központ együttműködési megállapodást írt alá. 

Az intézet a 2008/2009. tanévtől bekapcsolódik a rendészeti orientációs oktatást választó 

középiskolai osztályok speciális képzésébe. 

Szeptember 12.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben negyedik alkalommal rendezték meg a „Szent Ador-

ján-napi Foci Kupát”.  A versenyben 14 csapat, közöttük hat bv. szerv csapata vett részt. A 

sporteseményen a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát Dömény Sándor bv. 
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Szeptember 21-24. 

A Szlovák Bv. Országos Parancsnoksága, a Zeliezovce Bv. Intézet és a CPCG Leopoldov kutya-

kiképző központ szervezésében kábítószer-kereső kutyák nemzetközi bajnoksága zajlott le 

a szlovákiai Santovkán. A magyar bv. két versenyzője közül Gregori Attila bv. zászlós (Fővárosi 

Bv. Intézet), a nyolcadik helyet szerezte meg  – első lett a külföldi résztvevők közül –, Sztojka 

Zoltán bv. főtörzsőrmester (Budapesti Fegyház és Börtön) pedig a 16. helyen végzett. 

Szeptember 27.

Mezőfalván, a Hantos horgásztónál a Pálhalmai Országos Bv. Intézet szervezésében rendez-

ték meg a XXII. Lovas Bálint horgász emlékversenyt.  A versenyre összesen 52 csapat 173 ver-

senyzője nevezett. A csapatverseny első három helyezettje a Duna Papír Kft., az Állampusztai 

Országos Bv. Intézet és Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet csapata lett.

Szeptember 30.

„A munkáltatás gyakorlata, eredményei és lehetőségei a büntetés-végrehajtásban” címmel 

rendezett konferenciát és workshopot Nőtincsen a Duna–Mix Kft. Az esemény védnöke dr. 

Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok volt. A rendezvényen a magyar meghí-

vottak mellett a bajor büntetés-végrehajtás 5 fős delegációja is részt vett. 

Október 1. 

A Magyar Börtönügyi Társaság szakmai fórumára 

és 2008. évi közgyűlésére az ELTE Állam és Jogtu-

dományi Karának dísztermében került sor, ame-

lyen dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, orszá-

gos parancsnok és Csóti András bv. vezérőrnagy, 

az országos parancsnok stratégiai és koordináci-

ós helyettese tartott előadást a büntetés-végre-

hajtási szervezet helyzetéről és fejlesztési terve-

iről. A közgyűlés során a Társaság új elnökévé 

dr. Mezey Barnát, az ELTE ÁJK tanszékvezető 

tanárát választották meg.

Kínai jogászok csoportja tett látogatást a BVOP-n.  A delegáció a Great Britain China Center szer-

vezésében érkezett hazánkba – egy három éves program részeként –, melynek keretében elő kí-

vánják segíteni Kínában a halálbüntetés alkalmazásának visszaszorítását. A vendégeket Dömény 

Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási he lyettese tájékoztat-

ta a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés gyakorlati megvalósításáról.
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vezérőrnagy, a bv. országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese képviselte. 

A kupát a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nyerte meg.

Szeptember 13.

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában rendezték meg az IRM tanintézetek sportbajnok-

ságát, melyen a büntetés-végrehajtási szervezetet a Bv. Szervezet Oktatási Központjának 5 fős 

csapata képviselte Zakhar Tibor bv. alezredes, igazgató vezetésével. A csapat tagjai – az első 

két hely megszerzésével – a légpuska lövészetben érték el a legjobb eredményt. 

Szeptember 14.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektumának lelkipásztora vezetésével 

az intézetben elhelyezett fogvatartottak 3 fős csoportja részt vett a Délpesti Református 

Egyházmegye monori presbiteri konferenciáján, ahol a résztvevők a börtönlelkészi szolgá-

lat működéséről, valamint a fogvatartottak reintegrációjának elősegítéséről folytattak eszme-

cserét.  Az említett fogvatartotti csoport vallásos versek és énekek előadásával színesítette 

a rendezvény programját.

Szeptember 15.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartottjainak munkáiból a városi művelődési ház-

ban nyílt kiállítás, amelyet Csemniczky Zoltán szobrászművész, a Mikszáth Kálmán Művelő-

dési Központ igazgatója és Lencsés Zsolt festőművész nyitott meg. A kiállítás egyúttal egy 

új együttműködés kezdetéül is szolgált, mert a börtön és a városi ArtTéka egyesület nyertes 

pályázatát felhasználva felújítják az intézet kápolnáját, a freskófestésben pedig részt vesznek 

a fogvatartottak is.

Szeptember 22.

A Fővárosi Bv. Intézetben tartották meg 

a Börtönlelkészi Szolgálatban foglalkozta-

tott börtönlelkészek 2008. évi továbbkép-

zését. A BVOP Biztonsági és Fogvatartási 

Ügyek Főosztálya által szervezett találkozón 

részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy, a bv. országos parancs noka is. A ren-

dezvény a Fővárosi Bv. Intézet III. számú ob-

jektumának megtekintésével fejeződött be.
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Október 9.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 2008. évi országos sakkbajnokság 

döntőjét, ahol a hat régió győztes csapatai mérték össze tudásukat. A verseny Kovács Ernő 

nemzetközi sakkbíró ellenőrzésével zajlott le. A bajnokságot a Közép-Dunántúli Országos Bv. 

Intézet csapata nyerte meg.

Október 10.

A Fiatalkorúak Bv. Intézetében rendezték meg a büntetés-végrehajtás III. országos szolgálati 

kutya versenyét, amelyen 14 bv. intézet 50 fő kutyavezetője indult. Az egyéni verseny győztese 

Györe István bv. főtörzsőrmester (Budapesti Fegyház és Börtön) lett Neo nevű malinois kutyá-

jával. A csapatversenyt a Budapesti Fegyház és Börtön csapata nyerte meg. Az egyéni verseny 

első három helyezettjének dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnoki pénzju-

talmat adott át.

Október 14.

A Váci Fegyház és Börtönben tartotta 2008. évi ülését a Magyar Börtönügyi Társaság EPEA szek-

ciója. Az ülésen Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordináci-

ós helyettese tájékoztatást adott a „Felelősen, felkészülten” programról, illetve az intézetben taní-

tó tanárok beszámoltak tevékenységükről. Dr. Ruzsonyi Péter PhD bv. ezredes, az EPEA (Európai 

Börtönnevelési Társaság) magyarországi elnöke a szervezet nemzetközi törekvéseiről tartott elő-

adást. A program zárásaként a résztvevők megtekintették a „Doberdo” körletet. 
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Október 16-17.

A Magyar Kriminológiai Társaság VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésének a Miskolci 

Egyetem adott otthont. A rendezvény második napján került sor „A szabadságvesztés 

büntetés-végrehajtásának intézményi reformjai” című szekcióülésre, amelyen Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes, dr. Huszár László bv. dandártá-

bornok, dr. Kabódi Csaba, az ELTE ÁKJ tanszékvezető egyetemi docense és dr. Tari Fe-

renc ny. bv. altábornagy, az RTF Bv. Tanszék helyettes vezetője tartott korreferátumot. 

A szekcióülés levezető elnöki tisztét dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, egyetemi 

docens látta el.

Október 19-23.

19. alkalommal rendezték meg a Bécs–Po-

zsony–Budapest SAMSUNG Szupermaraton 

futóversenyt, amelyre a büntetés-végrehaj-

tási szervezet – Bacskai Zsolt bv. főhadnagy, 

Kozák József bv. őrnagy, Lajgut Péter bv. al-

ezredes, Mészáros Attila bv. zászlós, Szé-

les Gábor bv. ezredes összetételű – csapa-

ta is benevezett. A rendkívüli állóképessé-

get igénylő, 320 kilométeres távot 107 csa-

pat teljesítette, közülük a büntetés-végrehaj-

tás csapata a 79. helyen végzett. A szervezet 

országos parancsnoka a csapat tagjait külön 

díjjal jutalmazta.

Október 21.

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter megtekintette a Bács–Kiskun Megyei 

Bv. Intézet II. számú objektumában a fi atalkorú, anya–gyermek, valamint EVSZ körleteit.

Október 22.

Az október 23-ai nemzeti ünnepünk tisztele-

tére rendezett központi ünnepségen, kiemel-

kedő szakmai munkájáért 64 fő részesült 

elis merésben. A nemzeti ünnep alkalmából 

a büntetés-végrehajtási intézetekben, intéz-

ményekben is megemlékezéseket és helyi 

ünnepségeket tartottak.
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Október 23.

A Budapesti Fegyház és Börtön és a Miniszterelnöki Hivatal közös szervezésében az 1956-os 

forradalom emlékére a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc és házastár-

sa, Dobrev Klára, illetve az MSZP országgyűlési frakciójának vezetője, Lendvai Ildikó magánsze-

mélyként elhelyezte a megemlékezés virágait a Kisfogház Emlékhely emléktáblájánál. 

Október 25.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézetben – immár második alkalommal - mérte össze erejét 

a Magyar Újságíró Labdarúgó Válogatott az intézet fogvatartottjainak csapatával. A sportsze-

rű szellemben lezajlott mérkőzésen a győzelmet az előbbi csapat szerezte meg 3:2 arányban.

Október 29.

A Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, Pilisszentkereszten adták át 

az idei Tauff er Emil-díjakat. Az eseményen a díjazottakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, or-

szágos parancsnok, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes 

köszöntötte. Juhász Gábor rendészeti államtitkár a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendé-

szeti minisztere nevében – nyugállományba vonulásuk alkalmából, munkásságuk elismeréséül 

– Tauff er Emil-díjat adott át Csépai József, Németh Terézia és dr. Rózsás János bv. ezredeseknek.

Az UTE Megyeri úti sporttelepén rendezték meg a büntetés-végrehajtás 2008. évi orszá-

gos judo bajnokságát. Az intézetek közötti összesített versenyt az Állampusztai Országos 

Bv. Intézet csapata nyerte meg. A díjakat Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, biztonsági és 

fogvatartási helyettes adta át.
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Október 30.

A büntetés-végrehajtás országos 

parancsnoka megállapodást írt 

alá a FBVSZOSZ és BVDOSZ szak-

szervezetek elnökeivel, megala-

kítva ezzel a Büntetés-végre-

hajtás Érdekegyeztető Tanácsát. 

A megállapodás értelmében 

a felek legalább negyedéven-

te egy alkalommal áttekintik 

a szakmai kapcsolatok és az ér-

dekegyeztetés helyzetét. 

Október 26. – november 14.

Az Európa Tanács EUJUST LEX missziója keretében két iraki börtön parancsnoka, Basim 

Mohammed Radhi Radhi és Fakhir Kamil Hameed Al-Husaynat látogatott Magyarország-

ra. A látogatás célja a magyar büntetés-végrehajtás rendszerének tanulmányozása volt. 

A szakemberek szakmai képzésen vettek részt a Fővárosi Bv. Intézetben és a Budapesti Fegy-

ház és Börtönben. Carl Tornell, az EUJUST LEX misszió adminisztratív és pénzügyi vezetője, va-

lamint Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes oklevelet nyújtott át 

a résztvevőknek a szaktanfolyam lezárásaként.

Az Európai Unió Bizottsága, valamint Tanácsának Titkársága a közös kül- és biztonságpoliti-

ka (CFSP) keretei között százfős polgári válságkezelő szakértői csoportot (CRT) hozott létre. 

A csoport elsődleges feladata, hogy rövid (öt napos) telepítési határidővel tényfeltáró 

feladatokat hajtson végre frissen kialakult válsághelyszíneken. A beérkezett pályázatok 

alapján – egyetlen magyar tagként – dr. Huszár László bv. dandártábornokot választották be 

a szakértői csoportba. 

November 6.

Az ORFK OKI RSZKK szervezésében 21 csapat részvételével országos meghívásos gépkara-

bély lőversenyt rendeztek a nagytétényi rendőrségi lőtéren, amelyen a büntetés-végrehaj-

tási szervezetet a Bv. Szervezet Oktatási Központ 3 fős csapata képviselte. Csapatversenyben 

a BVOK csapata a 10. helyezést érte el, az egyéni versenyben indulók közül Rák Balázs bv. 

százados a 18. helyen végzett.
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November 11.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet a Biblia éve programsorozat alkalmából kiállítást 

szervezett a város területén működő egyházak segítő közreműködésével. A kiállítást Ittzés 

János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke nyitotta meg.

Ünnepélyes keretek között átadták Balassagyarmaton azt az önkormányzati pályázat kereté-

ben felújított játszóteret, amelynek kialakításában, átépítésében fogvatartottak is részt vettek. 

Hat elítélt tíz napi – felügyelet mellett végzett – munkája is hozzájárult ahhoz, hogy a város-

ban egy újabb biztonságos, az európai normáknak is megfelelő, kulturált játszótéren játszhas-

sanak a gyerekek.

November 13.

A BVOK 14 hetes alapfokú szaktanfolyami képzésén részt vevő hallgatók 3 fős csapata részt vett 

az IRM Tanintézeti Falmászó Bajnokságán és az IRM Oktatási Főigazgatóság 2008. évi Falmászó 

Kupáján, az ILEA-n, ahol csapatversenyben 3. helyezést, egyéni versenyben Somogyi Krisztián 

bv. őrmester 5. helyezést ért el.

November 20.

„Droghasználók a börtönben. Problémafeltárás, kezelés és ártalomcsökkentés” cím-

mel rendezték meg a budapesti Kossuth Klubban a Magyar Addiktológiai Társaság II. 

Tematikus Konferenciáját, amely rendkívüli érdeklődés mellett, mintegy kétszáz fős (fele -

részben a büntetés-végrehajtási szervezet által delegált) hallgatóság részvételével zajlott le. 

A rendezvény védnökei Juhász Gábor, az IRM államtitkára, dr. Kökényesi Antal bv. al-

tábornagy, a bv. országos parancsnoka, illetve Portörő Péter, a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium főosztályvezető-helyettese voltak. A tanácskozás megrendezését a BVOP, valamint 

a Connections Projekttel együttműködésben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta.
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November 25.

A Magyar Állami Operaházban tartott ünnepségen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és 

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a büntetés-végrehajtási szervezet részére a „Megúju-

ló emberért 2008.” díjat adományozta, amelyet a szervezet képviseletében Csóti András bv. 

vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes vett át. A díj alapítói elismerésüket fejezték ki 

a díjazottaknak azért, hogy 2008-ban jelentős anyagi forrással járultak hozzá a munkavállalók 

rekreációjának elősegítéséhez.

A Ferenczi Alapítvány, a Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Börtönügyi Társaság 

az 1908. évi I. Büntetőnovella 100. évfordulója alkalmából centenáriumi konferenciát ren-

dezett „A fi atalkorú bűnelkövetők zártintézeti nevelése” címmel az ELTE ÁJK Dísztermében. 

Dr. Lőrincz József, Pál Tibor, dr. Kerezsi Klára és dr. Ruzsonyi Péter előadásai a téma elméleti és 

gyakorlati kérdéseit egyaránt érintették. A délutáni program folyamán Szarka Attila, Szitka Sza-

bolcs és dr. Czenczer Orsolya tartott vitaindító előadást, majd Gosztonyi Géza moderátor köz-

reműködésével élénk eszmecsere bontakozott ki a fi atalkorú bűnelkövetők agresszió-kezelé-

sének lehetséges megoldásait illetően.

November 28. 

„A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” 

című pályázat záró konferenciáját tartották meg a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. 

A képzés elsődleges célja az volt, hogy a fogvatartottak szabadulásra történő felkészítését, 

a velük közvetlenül foglalkozó nevelők, büntetés-végrehajtási szakemberek minél hatékonyab-

ban és aktuális tudással felvértezve tudják végrehajtani.

November 29-30. 

A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének 

szer vezésében bibliaismereti vetélkedőt rendeztek Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben, a szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. 

Intézetében, a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben, a Kalocsai Fegyház és Börtönben, valamint 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetben

December 1.

A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében a Miskolc Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatalának Sport, Esélyegyenlőségi és Civilkapcsolatok Osztálya közreműködésé-

vel az Esélyek Háza munkatársai a tolerancia, a diszkrimináció, az empátia, illetve az egyenlő 

bánásmód elveiről tartottak foglalkozást, amelyről az írott és az elektronikus sajtó képviselői 

tudósítást készítettek.



70

A 2008. ÉV KRÓNIKÁJA

December 1-5.

A Fővárosi Bv. Intézetben „Zöld hét” elnevezéssel környezetvédelmi programsorozatot rendez-

tek, amelynek célja az volt, hogy erősítse a személyzet és a fogvatartottak környezettudatos 

gondolkodását, illetve, hogy csökkentse az intézet által okozott környezetterhelést. A prog-

ram során – a „Klímaébresztő” című, országosan meghirdetett fi lmhéthez kapcsolódva – több 

környezetvédelemről szóló fi lmet vetítettek, illetve ebben a témában előadásokat tartottak. 

Az intézeten belül szelektív gyűjtőpontokat, konténereket állítottak fel, környezetvédelmi 

folyóiratokat és tájékoztató füzeteket olvashattak az érdeklődők, és az intézet belső honlapján 

nyílt egy „zöld oldal” is. 

December 2.

A Váci Fegyház és Börtön kápolnájában nyitották meg a fogvatartottak által készített művészeti 

alkotásokból összeállított tárlatot. 

December 3.

Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi nyugdíjas találkozót rendeztek a BVOP tanácstermé-

ben, amelyen a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka – 80. születésnapja alkalmából, 

illetve büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül – tárgyjutalomban részesítette Tusják 

János ny. bv. ezredest, a BVOP egykori Őrszolgálati Osztályának vezetőjét. A BVOP Nyugdíjas 

Klubjában kifejtett áldozatos munkája elismeréséül Ambrus Gyula ny. bv. alezredes, a Klub 

elnöke szintén tárgyjutalomban részesült.

December 5.

A BVOK-ban rendezték meg a 14 hetes bv. alapfokú szaktanfolyami képzésben végzett hall-

gatók ünnepségét. A képzésben 5 hallgató végzett kitűnő eredménnyel. A dicsérő okleve-

leket és bizonyítványokat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok adta át 

a végzős hallgatók részére. 

Mohácsi Viktória Európa parlamenti képviselő látogatott a Heves Megyei Bv. Intézetbe. 

A képviselőnőt Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, biztonsági és fogvatartási helyettes, 

valamint az intézet parancsnoka fogadta. Mohácsi Viktória a látogatás során megismerke-

dett az intézetben folyó szakmai munkával, valamint megtekintette a fogvatartottak el-

helyezési körleteit.

A Kalocsai Fegyház és Börtön EVSZ-es (az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá tarto-

zó) fogvatartottjai az advent alkalmából bábelőadást tartottak a Kalocsai Szociális Otthon 

lakóinak. A Veszprém Megyei Bv. Intézetben „Mikulás Kupa” elnevezéssel fekve nyomó ver-
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senyt rendeztek, amelynek szabályos lebonyolítását Tálas Tamás, Schindler Balázs és Hetényi 

Zsolt fekve nyomó világbajnokok felügyelték. 

December 9.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben mód  szertani foglalkozást tartottak a Kelet–Ma gyar -

országi Régióhoz tartozó bv. intézetek biztonsági osztályvezetői, osztályvezető-helyet tesei, 

valamint a gazdasági társaságok biztonsági veze tői ré szé re. A foglalkozást Dömény Sándor bv. 

vezér      őr nagy, biztonsági és fogvatartási helyettes vezette.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet ba racskai objektumában a Jobb Lator Kápolna 

felszentelésének 10. évfordulója alkalmá-

ból hálaadó istentiszteletet tartottak. Az ün-

nepség elöljárója Csóti András bv. vezérőr-

nagy, stratégiai és koordinációs helyettes 

volt. A szertartáson részt vett – többek között 

– Spányi Antal megyéspüspök, Szabó István, 

a Duna–melléki Református Egyházkerület püs-

pöke és dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyar 

Református Egyház Zsinatának elnöke.

December 10. 

A Budapesti Fegyház és Börtön-

ben ún. sajtóreggelit tartottak, melynek egyik fő témája a büntetés-végrehajtá-

si szervezet „Felelősen, felkészülten” című fejlesztési programjának bemutatá-

sa volt. (A modernizációs programot – amely a költségvetési forrásokon kívül jelen-

tős mértékben támaszkodik a belső tartalékok feltárására, valamint uniós forrásokra 

is – dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter november 26-án fogadta el.) 

Az eseményen részt vett Juhász Gábor rendészeti államtitkár, dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy, országos parancsnok és Frank Tibor bv. dandártábornok, intézetparancsnok.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter – az Emberi Jogok világnapja alkalmából – 17. alkalom-

mal adományozott Emberi Jogokért Emlékplakettet a jogbiztonság megvalósításának, az em-

beri jogok mind teljesebb érvényesülése érdekében szerzett kimagasló érdemek elismerése-

ként. A kitüntetést dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti minisztertől dr. Pantali Zoltán 

bv. dandártábornok, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka vehette át.
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Az IRM Oktatási Főigazgatósága és a BVOK közös szervezésében rendezték meg az I. Meg-

hívásos Rendészeti Judo Csapatversenyt, amelyet dr. Tóth László bv. vezérőrnagy, gazdasági 

és informatikai helyettes nyitott meg. A büntetés-végrehajtási szervezet csapata a harmadik 

helyet szerezte meg.

December 8-11.

A román büntetés-végrehajtási szervezet főigazgatója, Ioan Balla vezetésével háromfős dele-

gáció látogatott Magyarországra. A küldöttséget fogadta dr. Draskovics Tibor igazságügyi és 

rendészeti miniszter, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, országos parancsnok. A látogatás célja a magyar büntetés-végrehajtás rendsze-

rének, munkájának, valamint a PPP-konstrukcióban épült bv. intézetek működésének tanulmá-

nyozása volt. A vendégek megtekintették a Tiszalöki Országos Bv. Intézetet, a Budapesti Fegy-

ház és Börtönt, továbbá a Fővárosi Bv. Intézet III. sz. objektumát.

Felszentelték a Tiszalöki Országos Bv. Intézet kápolnáját. A rendezvényen részt vett Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes, dr. Kiss Katalin, az IRM Rendészeti Ter-

vezési és Felügyeleti Főosztályának helyettes vezetője, valamint dr. Bölcskei Gusztáv, a Refor-

mátus Püspöki Zsinat elnöke.

December 12.

Siófokon tartották az IRM, valamint a rendészeti szervek 2008. évi országos pontszerző sport-

bajnokságainak díjátadó ünnepségét. A rendezvényen a büntetés-végrehajtási szervezetet 

Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes, valamint Zakhar Tibor bv. al-

ezredes, a BVOK igazgatója képviselte. Az ünnepségen jelen volt dr. Turi András, az IRM szakál-

lamtitkára. A bv. szervek összesített pontversenyében a Pálhalmai Országos Bv. Intézet az első, 
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a Váci Fegyház és Börtön a második, a Fővárosi Bv. Intézet a harmadik helyet szerezte meg. 

Az IRM részéről tárgyjutalmat kapott Molnár Roland bv. főhadnagy (Pálhalma), Kígyósi Tamás 

bv. őrmester (Fővárosi Bv. Intézet) és Bencsók János bv. főtörzsőrmester (Vác).

December 15.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben tartották meg a Parancsnoki Kollégium ülését a bv. 

intézetek, intézmények, valamint a gazdálkodó szervezetek vezetőinek részvételével. 

A rendezvényen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás 

országos parancsnoka.

December 16.

A Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottak 

csoportja ünnepélyes keretek között adta át 

az általuk összegyűjtött 195 141 forintból vásá-

rolt ajándékokat a Simon Antal Általános Isko-

la, Gyermekotthon, Diákotthon és Pedagógiai 

Szakszolgálat diákjainak, melyet a gyermekek 

ünnepi műsorral köszöntek meg.  

A Heves Megyei Bv. Intézet női fogvatartottjainak

kultúrcsoportja fellépett a Heves Megyei Speciá-

lis Gyermekotthon, Csecsemő- és Kiskorú Fogyatékosok Otthonában, ahol ünnepi műsort adott elő 

az ünnepségen jelenlévő gyermekek részére.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, valamint a Teekanne Kft. szervezésében az intézet kép-

zőművészeti szakkörében alkotó fogvatartottak munkáiból „Alkotások rácsok nélkül” címmel 

nyílt kiállítás a budapesti Infopark D épületében. A tárlaton látható közel 40 olajfestményt 

annak az öt elítéltnek az alkotásaiból válogatták, akik már korábban nagy sikerrel szerepeltek 

a Hotel Hélia Fiatal Művészek Galériája azonos című kiállításán. 

December 18.

Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter a védelmi felkészítés terén végzett eredményes 

tevékenysége elismeréséül a „Védelmi igazgatásért” emlékérem arany fokozatát adományozta 

Sós Gábor bv. századosnak, a BVOP kiemelt védelmi főreferensének, ezüst fokozatát Kovács Jó-

zsef bv. őrnagynak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági osztályvezetőjének, bronz 

fokozatát Csordás Tamás bv. őrnagynak, az Állampusztai Országos Bv. Intézet biztonsági osz-

tályvezetőjének, Peák Csaba bv. alezredesnek, a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági osz-

tályvezetőjének és Sipaki Ferenc bv. őrnagynak, a Békés Megyei Bv. Intézet biztonsági osztály-
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vezetőjének. Az elismeréseket az Önkormányzati Minisztériumban rendezett ünnepségen dr. 

Virágh Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár adta át.

A Szegedi Fegyház és Börtönben koncerteztek a Király-Kőnig Péter Zeneiskola tanárai 

a „Csillag-pódium” rendezvénysorozat keretében.

A Veszprém Megyei Bv. Intézetben nyitották meg a Kovács Imre festőművész és tanítványai 

alkotásaiból készült kiállítást.

December 19.

A Szombathelyi Országos Bv. Intézetben 

– a Szent Márton kórus közreműködésével – ka-

rácsonyi szentmisét celebrált dr. Veres András, a 

Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke.

A Budapesti Fegyház és Börtön fog vatartottjai 

3 500 konzervet adományoztak a Mikulás 

Gyár  nak. A rabok kezdeményezésére 158 fog-

vatartott 314 kilónyi tartós élel miszert gyűjtött, 

amelyet képviselőjük Kardos Istvánnak, a Magyar Vöröskereszt igazgatójának adott át. 

December 20.

A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Bv. Intézetben a Szent Dániel Prófétáról elnevezett ökumenikus 

kápolna felszentelésének egyéves évfordulója alkalmából Kocsis Fülöp megyéspüspök és aposto-

li kormányzó püspöki tartott liturgiát. A rendezvényen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok és Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes.

December 21.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben Mészáros László erőemelő világbajnok és 

világcsúcstartó sportoló vezetésével és bemutatójával fekve nyomó verseny szerveztek. 

December 22.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai, a Pálos rendi kolostor szerzetesei és a község la-

kói közösen díszítették fel a falu karácsonyfáját a település főterén, ahol az elítéltek karácsonyi dalo-

kat énekeltek és betlehemes játékot adtak elő az érdeklődőknek. Az intézet színjátszó szakkörének 

fogvatartottjai másnap az ipolytölgyesi – a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat fenntartá-

sában működő – Szent Erzsébet Otthon fogyatékos lakói részére adtak karácsonyi ünnepi műsort.
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A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, 
ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Központi telefonszám: 06 /1/ 301-8100 

Fax:  06 /1/ 302-5799

Honlap:  http://www.bvop.hu

E-mail:  sajto@bv.gov.hu 

Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy 

bv. főtanácsos 

a büntetés-végrehajtás 

országos parancsnoka

Csóti András bv. vezérőrnagy

bv. főtanácsos

az országos parancsnok stratégiai és

koordinációs helyettese

Dömény Sándor bv. vezérőrnagy

az országos parancsnok biztonsági és

fogvatartási helyettese

Dr. Tóth László bv. vezérőrnagy

bv. főtanácsos

az országos parancsnok gazdasági és

informatikai helyettese
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BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Állampuszta

Telefon:  06 /78/ 407-860

Fax:  06 /78/ 408-351

E-mail:  apuszta.uk@bv.gov.hu

Ujszászi Zoltán bv. ezredes

bv. főtanácsos, parancsnok

1108 Budapest, Kozma u. 13.

Telefon: 06 /1/ 432-5900

Fax: 06 /1/ 262-8444

Honlap:  http://www.budapestifegyhaz.hu 

E-mail:  bfb.uk@bv.gov.hu

Frank Tibor bv. dandártábornok

bv. főtanácsos, parancsnok

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.

Telefon:  06 /35/ 501-170

Fax:  06 /35/ 501-180

Honlap:  http://gyarmatbv.axelero.net

E-mail:   bgyarmat.uk@bv.gov.hu

Dr. Budai István bv. ezredes

parancsnok

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

 FIATALKORÚAK REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

 FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

2316 Tököl, Ráckevei u. 6.

Telefon:  06/24/503-100

Fax:  06 /24/ 479-394

E-mail:  tokol.uk@bv.gov.hu

Tóth Tamás bv. ezredes

bv. tanácsos, igazgató

7621 Pécs, Papnövelde u. 7-11.

Telefon:  06/72/520-100

Fax:  06 /72/ 233-481

E-mail: pecs.uk@bv.gov.hu

Dékány Zsolt bv. ezredes

igazgató

6001 Kecskemét, Wéber Ede u. 2.

Telefon:  06 /76/ 485-900

Fax:  06 /76/ 483-840

E-mail: kecskemet.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. alezredes

mb. igazgató

 FIATALKORÚAK REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE
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  KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

 FIATALKORÚAK REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

 3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3.

Telefon: 06 /46/ 500-500

Fax:  06 /46/ 501-042

E-mail: szbesenyo.uk@bv.gov.hu

Szitka Szabolcs bv. alezredes

igazgató

2741 Baracska-Annamajor

Telefon:  06 /22/ 454-023

Fax:  06 /22/ 454-066

E-mail:  baracska.uk@bv.gov.hu

8003 Székesfehérvár, Szegfű Gy. u. 2.

Telefon:  06 /22/ 515-214

Fax:  06 /22/ 314-159

E-mail:  fehervar.uk@bv.gov.hu

Cséri Zoltán bv. ezredes

parancsnok

6301 Kalocsa, Szent István király u. 26.

Telefon:  06/78/467-930

Fax:  06 /78/467-653

E-mail: kalocsa.uk@bv.gov.hu

Szunai Mihály bv. ezredes

parancsnok

 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

 NAGYFAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

Telefon:  06 /27/ 620-400

Fax:  06 /27/ 620-442

Honlap:  http://marianosztrabv.extra.hu

E-mail: nosztra.uk@bv.gov.hu

Biczó László bv. dandártábornok

bv. főtanácsos, parancsnok

 2407 Dunaújváros-Pálhalma

Telefon:  06 /25/ 531-100

Fax:   06 /25/ 410-513

E-mail: palhalma.uk@bv.gov.hu

Schmehl János bv. ezredes

parancsnok

 6750 Algyő-Nagyfa

Telefon: 06 /62/ 620-800

Fax:  06 /62/ 624-014

E-mail: nagyfa.uk@bv.gov.hu

Törzsök Tibor bv. alezredes

parancsnok

 PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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 SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

  SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

 3981 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.

Telefon:  06 /47/ 523-560

Fax:  06 /47/ 324-360

E-mail: saujhely.uk@bv.gov.hu

Rózsahegyi Tamás bv. őrnagy

mb. parancsnok

 6724 Szeged, Mars tér 13.

Telefon:  06 /62/ 554-970

Fax:  06 /62/ 622-082

Honlap: http://web.t-online.hu/bvszeged

E-mail: szeged.uk@bv.gov.hu

Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok

bv. főtanácsos, parancsnok

 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.

Telefon:  06 /99/ 511-530

Fax: 06 /99/ 511-241

Honlap: http://www.bvsk.hu

E-mail: sopron.uk@bv.gov.hu

Dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok

bv. főtanácsos, parancsnok

 SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

 TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

9700 Szombathely, Söptei út külső

Telefon: 06/94/516-700

Fax: 06/94/324-089

E-mail: szombathely.uk@bv.gov.hu

Csitke Sándor bv. ezredes

parancsnok

 2600 Vác, Köztársaság u. 62-64.

Telefon:  06 /27/ 620-300

Fax: 06 /27/ 620-361

E-mail: vac.uk@bv.gov.hu

Vatai Gyula bv. ezredes

parancsnok

 4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.

Telefon:  06 /42/ 524-900

Fax:  06 /42/ 401-690

E-mail:  tiszalok.uk@bv.gov.hu

Tikász Sándor bv. ezredes

parancsnok

 VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
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 FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

I. objektum

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11.

Telefon: 06 /1/ 475-5500

Fax: 06 /1/ 302-1860

III. objektum

1108 Budapest, Maglódi u. 24.

Telefon: 06 /1/ 432-2600

Fax: 06 /1/ 262-2503

Honlap: http://www.bvfo.t-online.hu

E-mail: fovaros.uk@bv.gov.hu

Boglyasovszky Csaba bv. 

dandártábornok

bv. főtanácsos, parancsnok 

II. objektum

1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25-27.

Telefon: 06 /1/ 488-5010

Fax: 06 /1/ 201-8070

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK
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MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

 BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs, Papnövelde u. 7-11. 

Telefon:  06 /72/ 520-100

Fax:  06 /72/ 233-481

E-mail:  pecs.uk@bv.gov.hu

Dékány Zsolt bv. ezredes

parancsnok

5701 Gyula, Béke sugárút 38.

Telefon:  06 /66/ 362-165

Fax:  06 /66/ 562-520

E-mail:  gyula.uk@bv.gov.hu

Arató Ferenc bv. ezredes

parancsnok

6001 Kecskemét, Mátyási u. 2.

Telefon:  06 /76/ 483-783

Fax:  06 /76/ 483-840

E-mail:  kecskemet.uk@bv.gov.hu

Dr. Füzesi Viktor bv. alezredes

mb. parancsnok

 BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3501 Miskolc, Fazekas u. 4.

Telefon:  06 /46/ 502-640

Fax:  06 /46/ 502-373

E-mail:  miskolc.uk@bv.gov.hu

Joó László bv. ezredes

parancsnok

4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.

Telefon:  06 /52/ 526-210

Fax:  06 /52/ 410-604

E-mail:  debrecen.uk@bv.gov.hu

Gyenge-Bíró István bv. ezredes

parancsnok

9021 Győr, Jókai u. 18.

Telefon:  06 /96/ 312-566

Fax:  06 /96/ 327-043

E-mail:  gyor.uk@bv.gov.hu

Mihály Attila bv. ezredes

bv. főtanácsos, parancsnok

 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK



 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3300 Eger, Törvényháza u. 2.

Telefon:  06 /36/ 412-722

Fax:  06 /36/ 412-026

E-mail:  eger.uk@bv.gov.hu

Juhász Attila bv. alezredes

parancsnok

7401 Kaposvár, Kossuth L. u. 19.

Telefon: 06/82/529-740

Fax:  06 /82/ 412-148

E-mail:  kaposvar.uk@bv.gov.hu

Balázs Péter bv. ezredes

mb. parancsnok

5001 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a.

Telefon:  06 /56/ 512-750

Fax:  06 /56/ 511-087

E-mail:  szolnok.uk@bv.gov.hu

Hafenscher Csaba Zoltán bv. alezredes

parancsnok

 SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE
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 TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4401 Nyíregyháza, Bujtos u. 5.

Telefon:  06 /42/ 411-400

Fax:  06 /42/ 400-952

E-mail:  nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu

Mészáros László bv. ezredes

parancsnok

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12. 

Telefon:  06 /88/ 591-570

Fax:  06 /88/ 620-536

E-mail:  veszprem.uk@bv.gov.hu

Németh Éva bv. ezredes

parancsnok

7100 Szekszárd, Béla tér 4.

Telefon:  06 /74/ 505-830

Fax:  06 /74/ 528-150

E-mail:  szekszard.uk@bv.gov.hu

Soczó László György bv. százados

mb. parancsnok

 VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE

 ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8901 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.

Telefon:  06 /92/ 313-433

Fax:  06 /92/ 313-434

E-mail:  zalaeg.uk@bv.gov.hu

Simon Attila bv. ezredes

bv. főtanácsos, parancsnok
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA

1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. 

Telefon:  06 /1/ 261-7011

Fax:  06 /1/ 431-0180

Honlap:  http://web.t-online.hu/bvok

E-mail:  oktatasi.uk@bv.gov.hu

Dr. Zakhar Tibor bv. alezredes 

igazgató

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

Telefon/Fax: 06 /1/ 392-3526

E-mail: bv@rtf.hu

Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes

bv. főtanácsos, tanszékvezető

egyetemi tanár

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.

Telefon:  06 /26/ 347-655

Fax:  06 /26/ 347-677

E-mail:  pilis.uk@bv.gov.hu

7275 Igal, Gábor u. 6.

Telefon:  06 /82/ 372-316

Fax:  06 /82/ 573-035

E-mail: igal.uk@bv.gov.hu

Honlap: http://www.bv.axelero.net

Szabó Zoltán bv. ezredes

bv. főtanácsos, igazgató

 RENDŐRTISZTI FŐISKOLA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TANSZÉK

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEK
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEK

 IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI KÓRHÁZ

2313 Tököl, Ráckevei u. 6.

Telefon: 06-24/503-100

Fax:  06 /24/ 489-798

E-mail:  korhaz.uk@bv.gov.hu

Dr. Torma Albert bv. orvos ezredes

főigazgató főorvos

1108 Budapest, Kozma u. 13.

Telefon: 06 /1/ 264-2662

Fax: 06 /1/ 264-2627

E-mail: imei.uk@bv.gov.hu

Dr. Antal Albert Ph.D

főigazgató főorvos
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 BUFA BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

 ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ FEHÉRNEMŰGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 

Telefon/Fax:  06 /47 /322-721

Honlap:  http://www.abrand.atw.hu

E-mail:  abrand@t-online.hu

 

Dr. Matisz János 

ügyvezető igazgató

2600 Vác, Barabás Miklós u.1.

Telefon:  06 /27/ 501-575

Fax:  06 /27/ 501-576

Honlap:  http://www.dunamix.hu

E-mail:  titkarsag@dunamix.hu

Dr. Kővári Zoltán bv. alezredes

ügyvezető igazgató

1108 Budapest, Kozma u. 13.

Telefon:  06 /1/ 261-3961

Fax:  06 /1/ 261-1874

E-mail: bufa@bufa.hu

Bódis Sándor

ügyvezető igazgató 

 DUNA-MIX IPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

IPARI JELLEGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
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 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

IPARI JELLEGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

 IPOLY CIPŐGYÁR TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

 DUNA PAPÍR TERMELŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

2316 Tököl, Ráckevei út 6.

Telefon:  06 /24/ 531-845

Fax:  06 /24/ 531-846

Honlap:  http://www.dunapapir.hu

E-mail:  dunapapir@invitel.hu

Fogarasi László bv. alezredes

ügyvezető igazgató

6300 Kalocsa, Szent István király u.26.

Telefon:  06 /78/ 563-630

Fax:  06 /78/ 563-641

Honlap: http://www.freeweb.hu/konfekci

E-mail:  konfekci@t-online.hu

Tollas József

ügyvezető igazgató

2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. 

Telefon:  06 /35/ 501-279

Fax:  06 /35/ 501-278

Honlap:  http://www.ipolycipo.hu

E-mail:  ipoly@ipolycipo.hu

Nemszilaj Sándor bv. ezredes

ügyvezető igazgató

 KALOCSAI KONFEKCIÓIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.
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 SOPRONKŐHIDAI IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

 NOSTRA VEGYESIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

Telefon:  06 /27/ 370-005

Fax:  06 /27/ 370-014

Honlap:  http://invitel.hu/nostra

E-mail: nostra.kft@invitel.hu

Gálfi  Lajos bv. ezredes

ügyvezető igazgató

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.

Telefon: 06 /99/ 511-246

Fax: 06 /99/311-728

Honlap: http://www.webpole.hu/skiparikft

E-mail: skipari@skiparikft.t-online.hu

Farkas György

ügyvezető igazgató

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

IPARI JELLEGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK



94

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

MEZŐGAZDASÁGI JELLEGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

 ANNAMAJORI MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KFT.

 ÁLLAMPUSZTAI MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KFT.

6327 Állampuszta 1.

Telefon:  06 /78/ 407-840

Fax:  06 /78/ 807-890

Honlap:  http://www.allampusztaikft.hu

E-mail:  aptakft@t-online.hu

Schneider Gyula ny. bv. ezredes

ügyvezető igazgató

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.

Telefon: 06 /62/ 426-679

Fax: 06 /62/ 426-616

Honlap: http://invitel.hu/nagyfalkft

E-mail: inform.nagyfalkft@vnet.hu

Borsi János bv. ezredes

ügyvezető igazgató

2471 Baracska, Annamajor 1.

Telefon:  06 /22/ 454-099

Fax:  06 /22/ 454-172

Honlap:  http://www.annamajor.hu

E-mail:  annamajor@t-online.hu

Hirják András Péter bv. alezredes

ügyvezető igazgató

NAGYFA-ALFÖLD MEZŐGAZDASÁGI ÉS VEGYESIPARI KFT.
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 PÁLHALMAI AGROSPECIÁL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2407 Dunaújváros, Pálhalma l.

Telefon:  06 /25/ 286-514, 06 /25/ 531-100

Fax: 06 /25/ 285-929

Honlap:  http://www.agrospec.hu

E-mail:  p@agrospec.hu

Hetyei Gábor bv. alezredes

ügyvezető igazgató

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

MEZŐGAZDASÁGI JELLEGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
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SZAKSZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK

 FÜGGETLEN BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FBSZOSZ)

 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETE (BVDOSZ)

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Telefon:  06 /1/ 301-8100

Honlap:  http://www.bvdosz.hu

E-mail:  admin@bvdosz.hu

Elnök: Csurel János

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Telefon:  06 /1/ 301-8436, 06 /1/ 353-2919

E-mail:  csernyanszkylajos@t-online.hu

Ügyvezető elnök: Dr. Csernyánszky Lajos

1108 Budapest, Venyige u. 1-3.

Telefon:  06 /1/ 432-2668 

Ingyenes jogsegély vonal: 06 /70/ 339-2798

Fax: 0 6 /1/ 262-2670

Honlap:  http://www.fbszosz.hu

E-mail:  iroda@fbvszosz.hu

Elnök: Fabók Ferenc

 SEGÍTŐ KEZEK BVD ALAPÍTVÁNY


