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Február 24.
Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter elismerő oklevelet adományozott a Közép-
dunántúli Országos Bv. Intézetnek a Családbarát Munkahely 2008. pályázat keretében  
elért eredményükért. Az elismerést az intézet parancsnoka, Cséri Zoltán bv. ezredes vette át  
munkatársai körében.

március 6-8.
Tizenkét bv. intézetben, többek között Pálhalmán és Kalocsán tartották meg a világimanapot. 
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben megtartott istentiszteleten dr. Békefy-Röhrig Kla-
udia református lelkész, a világimanap börtönökben történő megtartásának kezdemé-
nyezője röviden ismertette a világimanap történetét. A Kalocsai Fegyház és Börtönben  
a Szántó Ambrus római katolikus börtönlelkész vezette szavalókórus és énekkar nyitotta  
meg az imanapot.

március 10.
Dr. Beer Miklós, a Katolikus Egyház váci 
megyéspüspöke, Mekis Ádám, az Evan-
gélikus Egyház esperese és Sipos Bul-
csú Kadosa, a Református Egyház es-
perese áldotta meg az Márianosztrai  
Fegyház és Börtön kitüntetésként ka-
pott zászlaját. (A dr. Draskovics Tibor 
igazságügyi és rendészeti miniszter által  

– az intézet fennállásának 150. évfordu-
lója alkalmából – adományozott zász-
ló átadására 2008. szeptember 5-én ke-
rült sor.) A programon részt vett Harrach 
Péter országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke, valamint megjelentek a környék  
településeinek polgármesterei is. 

március 12.
A Fiatalkorúak Bv. Intézete fogvatartottjai ünne-
pi műsort adtak a Gyermekrák Alapítvány által tá-
mogatott gyermekek részére. A műsor végén át-
adták az Alapítvány részére a fogvatartottak által 
összegyűjtött – a gyermekek gyógyítására szánt  

– 117 500 Ft-ról szóló adománylevelet és a szakköri 
foglalkozásokon készített ajándékokat. 
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A 2009. év jelentősebb eseményei 

Január 27.
A Nemzetközi Katolikus Börtönpasztorációs 
Bizottság – amely 21 ország küldötteinek 
részvételével világtalálkozót rendezett az esz-
tergomi Szent Adalbert Központban – kihe-
lyezett ülést tartott a Váci Fegyház és Börtön-
ben. Az ülésen résztvevő külföldi és magyar 
börtönlelkészek megtekintették az intézetet, 
valamint a kápolnát, ahol a fogvatartottak Bib-
liaköre zenés tanúságtétellel szolgált.

Január 29.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában ren-
dezték meg a büntetés-végrehajtási szerve-
zet 2008. évi tevékenységét értékelő értekez-
letét, amelyen – többek között – részt vett 
dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendé-
szeti miniszter,  Juhász Gábor rendészeti ál-
lamtitkár és dr. Turi András rendészeti szak-
államtitkár. Az értekezleten dr. Kökényesi  
Antal bv. altábornagy, országos parancsnok 
tett szóbeli kiegészítést az évértékelő jelentés-
hez, illetve dr. Draskovics Tibor meghatározta 
a szervezet 2009. évre vonatkozó fő feladatait.

Február 10.
Elsőként a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben került sor a „Felelősen, felkészülten”  
fejlesztési program regionális tájékoztató és konzultációs értekezletére. Előadást tartott Csóti  
András bv. vezérőrnagy és dr. Huszár László bv. dandártábornok; az előadásokat konzultáció és  
intézetlátogatás követte. A rendezvényen az észak-magyarországi régióhoz tartozó bv. intéze-
tek és gazdasági társaságok képviselői vettek részt. 

Február 20.
Fábián Péter, a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület (TVSE) elnöke adta át  
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön részére a MAHOLNAP Alapítvány „könyvtámasz” pályázatán 
elnyert több mint 350 000 Ft értékű könyvkészletet. 
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március 13.
A Magyar Köztársaság elnöke 
nemzeti ünnepünk, március 15-e 
alkalmából – eredményes szakmai 
munkája elismeréséül – a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje katonai tagozatát ado-
mányozta Balázs Péter bv. ezre-
desnek, a Tolna Megyei Bv. Intézet  
parancsnokának; a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjével 
tüntette ki dr. Lipták László nyug-
állományú bv. dandártábornokot, 
a BVOP Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály megbízott főosztályvezetőjét és Mészáros László 
bv. ezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet parancsnokát.

március 14.
A Szegedi Fegyház és Börtönben – az intézet szakszervezete szervezésében – megrendezték 
a III. Foglárbált, amelyen meghívottként részt vettek a „Szegedi Csillag” Biztos Jövőért Alapít-
ványt támogató gazdasági szervezetek képviselői, továbbá az intézet és a Nagyfa-Alföld Kft. 
személyi állománya és hozzátartozóik. 

március 19.
Felszentelték az újonnan kialakított katoli-
kus kápolnát a Sopronkőhidai Fegyház és  
Börtönben. Az ünnepélyes szentmisét 
dr. Pápai Lajos, a Győri Egyházmegye 
megyéspüspöke és dr. Várszegi Asztrik,  
pannonhalmi főapát vezetésével, több 
katolikus lelkipásztor közreműködésével  
celebrálták.

március 20.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai keresztúti ájtatosságon vettek részt a helyi 
római katolikus kegytemplomban. Az elítéltek a szenvedéstörténet állomásain végigvonulva 
elmélkedéseket olvastak fel Jézus Krisztus mártírhaláláról. A kegytemplom történetében elő-
ször történt ilyen esemény, ahol fogvatartottak részvételével a település híveivel közösen zaj-
lott a keresztút bejárása.
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március 25-28.
Az Európa Tanács Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelő-
zésére létrehozott Európai Bizottsága (CPT) tagjai az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézetben, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben, illetve a  Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtönben végeztek ellenőrzést. 

március 31.
A büntetés-végrehajtási szervezet gép- 
járműparkja megújításának első állo-
másaként 65 Opel Astra személygép-
kocsi adtak át. A központi közbeszerzés 
keretein belül 3 éves lízingszerződés 
megkötésével nyílt lehetőség az au-
tók igénybevételre.
 Az átadáson dr. Kökényesi Antal bv.  
altábornagy, országos parancsnok vet-
te át jelképesen a személygépkocsik  
indítókulcsát.

április 6-10. 
A cseh büntetés-végrehajtás háromfős küldöttsége látogatott hazánkba. A külföldi vendé-
gek a magyar büntetés-végrehajtás drogstratégiájáról tájékozódtak, valamint tanulmányozták  
a kábítószer-prevenciós programok működését. Látogatást tettek a Budapesti Fegyház és Bör-
tönben, a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Bv. Központi Kórházában és a Fővárosi Bv. Intézetben. 

április 12.
A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumában – húsvét al-
kalmával – ünnepi szentmisét mutatott be dr. Fabiny  
Tamás evangélikus püspök. A Heves Megyei Bv.  
Intézet női fogvatartottjainak kultúrcsoportja húsvéti 
passiójátékot adott elő az egri evangélikus templom-
ban. A szertartást dr. Szebik Imre püspök celebrálta. 
Az előadást követően a helyi felekezet vendégül látta 
a kultúrcsoport tagjait.

A 2009. év krónikájA A 2009. év krónikájA



40

április 15-17.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézetben „Magas kockáza-
tú és extrém magas stresszel járó szolgálati tevékenységek 
kezelése – SHRT” címmel szakmai tréninget szerveztek dr. 
Huszár László bv. dandártábornok, a BVOP Stratégiai, Elem-
zési és Tervezési Főosztályának vezetője irányításával, ame-
lyen a bv. szervezet 16 hivatásos állományú tagja vett részt. 

április 16.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
rendezték meg a büntetés-végrehajtá-
si szervezet 2009. évi országos terepfu-
tó bajnokságát, amelyen 32 csapat 418 
versenyzője vett részt. A csapatverseny 
első helyezettje a Pálhalmai Országos Bv.  
Intézet csapata lett.

április 17.
A Váci Fegyház és Börtönben az intézet, Vác Város Önkormányzata, a Váci Rendőrkapitányság 
és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány közös szervezésében „Börtön a városért – város a börtö-
nért” címmel szakmai konferenciát rendeztek. A konferenciához kapcsolódóan nyitották meg 
a „Művészet a rácsok mögött” című, a fogvatartottak képzőművészeti alkotásaiból összeállított 
kiállítást, valamint a börtön Doberdó körletét bemutató tárlatot. 

április 24.
EgészségmegŐRZŐ napot rendeztek a Fővárosi Bv. Intézetben. A betegségek megelőzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges szűrővizsgálattal, filmvetítéssel, egészséges ételekkel, sportver-
senyekkel, a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradással és nem utolsósorban színvonalas 
ismeretterjesztő előadásokkal hívták fel a személyi állomány figyelmét az egészség megőrzé-
sének fontosságára. 

április 25.
A „Szívbarát munkahely” pályázat nyertese, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és  
az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis első ízben rendezett hagyományteremtő triatlon versenyt 
Szolnokon az igazságügyi, a hon- és rendvédelmi társszervek részvételével. A csapatverseny 
első helyezettje a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 1. csapata lett. 
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május 6.
A 17. alkalommal rendezték meg a Kriminál-
expo IT-SEC nemzetközi biztonsági, bűnmeg-
előzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, ka-
tasztrófavédelmi, informatikai konferenciát és 
szakkiállítást, amelyen a büntetés-végrehajtási 
szervezet „A fogvatartottak foglalkoztatása és  
a kapcsolódó gyakorlati problémák” címmel 
konferenciát tartott. A büntetés-végrehaj-
tás ezúttal is önálló kiállítási standdal képvi-
seltette magát a rendezvényen, ahol – a konferencia témájához kapcsolódóan – a gazdasági  
társaságok mutatták be termékeiket.  
                          
május 8.
Balassagyarmaton rendezték meg az „Együtt, közösen a Palóc liget természeti környezetének 
megóvásáért” című pályázati program záróünnepségét, a főként a fogvatartottak helyreállítá-
si, felújítási munkájának köszönhetően megszépült Palóc ligetben.

május 12.
A Szegedi Ifjúsági Ház és Rendezvényközpontban képzőművészeti kiállítás nyílt „Kere-
ten kívül” címmel, amelyet a Szegedi Fegyház és Börtön elítéltjeinek alkotásaiból állítot-
tak össze. A Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata, valamint  
a Szegedi Fegyház és Börtön előzőleg 2008 őszén hirdetette meg képzőművészeti pályázatát 
a fogvatartottak részére. 

május 13.
A Baranya Megyei Bv. Intézet és  
a Baranya Ifjúságáért Nonprofit 
Kft. közös szervezésében az inté-
zet  fennállásának 125. évfordulója
és az „Első lépés” modellpro-
jekt zárása alkalmából „A bün-
tetés-végrehajtás múltja, jelene 
és jövője Baranya megyében” 
címmel konferenciát rendeztek 
Pécsett. 
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május 14.
„Antiszocialitás, drogproblémák és bánásmód a börtönben” címmel szakmai konferenciát ren-
dezett a Budapesti Fegyház és Börtön a kőbányai Pataky Művelődési Központban. A tanács-
kozáson – amelyen 300 büntetés-végrehajtási, illetve „külső” szakember vett részt – krimino-
lógusok, pszichiáterek, pszichológusok és 
addiktológusok tartottak előadásokat fő-
ként a börtönbeli kábítószer-használat té-
makörében. 
 A Bv. Szervezet Oktatási Központja szer-
vezésében került megrendezésre a bünte-
tés-végrehajtási szervezet 2009. évi járőrbaj-
noksága a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
lőterén. A járőrbajnokság első helyezettje  
a Váci Fegyház és Börtön csapata lett.
   

május 15.
A Heves Megyei Bv. Intézetben ren-
dezték meg a „Mindenki nyertes,  
a büntetés-végrehajtási intézetek tár- 
sadalmi szerepvállalása” című pá-
lyázat zárókonferenciáját. A rendez-
vényen – többek között – Habis 
László, Eger Megyei Jogú Város 
polgármestere és Csóti András 
bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok stratégiai és koordiná-
ciós helyettese méltatta az egri  
intézet „Börtön a városért” program-
jának jelentőségét, eredményeit. 

május 16.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Az Év Múzeuma 2008.” pályázaton elnyerte a bíráló  
bizottság oklevelét, amelyet a „Múzeumok majálisa” című rendezvényen vehetett át az intézet 
megbízott parancsnoka, Rózsahegyi Tamás bv. őrnagy. 
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május 22.
A TeaHáz Szellemi Műhely nyitórendezvényét tartották meg a Váci Fegyház és Börtön tanács-
termében a Magyar Börtönügyi Társaság, az Európai Börtönnevelési Társaság – az EPEA – ma-
gyar tagozata és a házigazda intézet szervezésében. A rendezvény előadója dr. habil. Lőrincz 
József egyetemi docens, ny. bv. dandártábornok volt, aki „Börtönügyünk. Egy szakma drámája 
és poézise” címmel tartott vitaindító előadást. 

május 23.
A sátoraljaújhelyi Hősök Temetőjének újraszentelési ünnepségére katonai tiszteletadás mel-
lett került sor. Az ünnepséget a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön a „Hősök Temetője – bűn-
megelőzési, értékteremtő közösségszervezés” című pályázat lezárásaként szervezte meg.  
A temetőt négy civil szervezet tagjai, valamint azok az intézetben elhelyezett fogvatartottak 
hozták rendbe, akik parkgondozói képzésben vettek részt.
 Pünkösdi bv.-s napot rendeztek Tiszalökön. A Tiszalöki Országos Bv. Intézet Debrecenből,  
Miskolcról és Budapestről érkezett vendégei – felnőttek és gyerekek egyaránt – a „Pünkösdi  
királyság” címért versenyezhettek a rendezvény változatos programja során.
 A márianosztrai fogvatartottak gyűjtésének köszönhetően több doboznyi tartós élelmi-
szert és egyéb tárgyakat (televízió, játékok) adtak át a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon  
lakóinak az elítéltek képviselői.

május 25. 
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, intézetparancsnok megnyitójával kezdetét vette a Szege-
di Fegyház és Börtön egész nyáron át tartó kulturális fesztiválja, a VI. Dankó Pista Fesztivál.  
A fesztivál első napján a délszláv népzenét játszó bajai Csabar zenekar mutatta be műsorát. 
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május 25-29.
A Veszprém Megyei Bv. Intézet meghívására Magyarországon tartózkodott a bajorországi 
Bernaui Bv. Intézet szakmai delegációja. A bajor vendégek megtekintették a 2003-ban átadott 
veszprémi intézetet és a már bezárt várbörtönt, valamint látogatást tettek az Állampusztai  
Országos Bv. Intézetben is.

május 28.
A kínai büntetés-végrehajtás de-
legációját fogadta dr. Turi And-
rás rendészeti szakállamtitkár az 
Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumban. A Shao Lei fő-
igazgató által vezetett delegáció 
ezután látogatást tett a Bün- 
tetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnokságán, ahol Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok stratégiai és koor-
dinációs helyettese adott tájé-
koztatást a magyar bv. szervezet 
helyzetéről, részletesen szólva  
a fogvatartotti munkáltatásról.

 A Heim Pál Gyermekkórház, illetve  
a Budapesti Fegyház és Börtön közös 
gyermeknapi rendezvényt szervezett. 
A kórház udvarán megtartott műso-
ros ünnepség keretében átadták a bv.  
intézet dolgozói által összegyűjtött  
játékokat és az elítéltek készítette  
ajándékokat. 

Június 4.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében rendezték meg a büntetés-végrehaj-
tási szervezet 2009. évi országos labdarúgó bajnokságát az ORFK RSZKK Sporttelepén.   
A bajnokság első helyezettje az Állampusztai Országos Bv. Intézet csapata lett. 
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A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében második alkalommal rendezték meg 
a teljes fogvatartotti állományt megmozgató „Egészségnap”-ot. A fiatalok sportrendezvénye-
ken, filmvetítéssel egybekötött előadásokon vehették részt, illetve különféle szűrővizsgálato-
kat vehettek igénybe.

Június 5. 
A Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnep-
ségen, amelyet a Bv. Szervezet Oktatási Köz-
pontjában tartottak, 2 fő miniszteri, 5 fő orszá-
gos parancsnoki, 3 fő pedig igazgatói elismerés-
ben részesült. 
 A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön máso-
dik alkalommal rendezte meg a büntetés-végre-
hajtási szervezet szolgálati kutyavezetői részére  
a „Zorro” emlékversenyt, amelyen 11 intézet 29 
versenyzője vett részt. A rendezvényt a verseny 
fővédnöke, Dömény Sándor bv. vezérőrnagy,  
az országos parancsnok biztonsági és fogva-
tartási helyettese nyitotta meg. A vándorkupát, a Budapesti Fegyház és Börtön csapata és  
az intézet állományába tartozó Györe István bv. főtörzsőrmester nyerte meg.

Június 7.
A 2009. évi európai parlamen-
ti választásokon összesen 946 fő 
fogvatartott élt szavazati jogá-
val a büntetés-végrehajtási inté-
zetekben.

Június 9. 
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektu-
mában tartott kihelyezett ülést 
az Országgyűlés Alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizott-

ságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figye-
lemmel kísérő albizottság. A tanácskozáson a résztvevők a magyar büntetés-végrehajtás hely-
zetéről hallgattak meg előadásokat, és folytattak konzultációt.

A 2009. év krónikájA A 2009. év krónikájA



46 47

Június 29.
A Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksá-
gán került sor a Semmelweis-nap megünneplé-
sére, amelyen 2 fő miniszteri, 4 fő pedig országos 
parancsnoki elismerésben részesült. 

Június 30.
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója  
alkalmából a szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete szavalóversennyel, színjátszó 
csoportok találkozójával egybekötött emléknapot szervezett, amelyen részt vettek a tököli és 
a kecskeméti fiatalkorúak intézetének fogvatartottjai is. 

Július 8.
Az MBT megújuló történeti szekciójának ülését rendezték meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Bör-
tön kultúrtermében. A börtönügyi történeti kutatások jelenlegi helyzetéről dr. Mezey Barna, az 
MBT elnöke tartott előadást, dr. Estók József ny. bv. dandártábornok pedig, akit az ülés folyamán  
a szekció vezetőjévé választottak, a Börtönmúzeum jelenéről és jövőbeni terveiről adott tájé-
koztatást. A rendezvény programja a Múzeum, illetve az intézet megtekintésével zárult. 

Július 16.
A TÁMOP 5.6.2 kiemelt pro-
jekt keretében induló bűn-
megelőzési, reintegrációs és 
áldozatvédelmi programról 
szóló sajtótájékoztatón a bün-
tetés-végrehajtás program-
terveit Csóti András bv. vezér-
őrnagy, az országos parancs-
nok stratégiai és koordinációs 
helyettese mutatta be. 

Július 28.
Az Alföldi Bútorgyárban az 1988. július 28-ai 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.

Június 16.
Az 56-os Vértanúk Emléknapja, Nagy Imre néhai miniszterelnök és mártírtársai újratemeté-
sének 20. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a Budapesti Fegyház és Börtön  
Kisfogház Emlékhelyen. A megemlékezésen részt vett Bajnai Gordon miniszterelnök is, aki 
Boross Péter volt kormányfővel, Fónay Jenő 1956-os halálraítélttel és Lomnici Zoltánnal,  
a Legfelsőbb Bíróság volt elnökével megtekintette az egykori cellákat, a siralomházat és  
a vesztőhelyet. 

Június 20.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön a Nógrád Megyei Levéltárral közösen kapcsolódott be  
a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. A város központjából rabszállító autó szállította 
az érdeklődőket az intézethez. A börtönbe belépve az egyik zárkában a betyárok világa eleve-
nedett meg, egy másik helyiséget 19. századi zárkának rendeztek be. 

Június 26.
Miskolcon tartották meg a „Helyzetkép a magyarországi büntetés-végrehajtásról” című kon-
ferenciát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézete és  
az MTA MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága közös rendezvényeként, amelyen mintegy 
50 szakember, részben intézetparancsnokok, részben kutatók, gyakorló jogászok vettek részt. 

Június 27.
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak kibo-
csátó és tiszti eskütételi ünnepségére – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – a Budavári Oroszlános ud-
varban került sor. A 122 végzős hallgató közül hatan 
kitüntetéssel fejezték be hároméves tanulmányukat.
 „Bezárt világ” címmel nyílt kiállítás a szobi Bör-
zsöny Múzeumban. Köszöntőt mondott dr. Darkó 
Jenő, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóság igaz-
gató-helyettese és Lakatos József múzeumvezető. 

A kiállítást Biczó László bv. dandártábornok, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsno-
ka nyitotta meg. A kiállítási tárgyak az 1980-as évektől napjainkig mutatták be a márianosztrai 
fogvatartottak alkotásait.

Június 28.
A Budapest X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőtestülete „Kőbányáért-díj” kitüntetés-
ben részesítette a Budapesti Fegyház és Börtönt. A kitüntetést Frank Tibor bv. dandártábornok, 
az intézet parancsnoka vette át Verbai Lajostól, a kerület polgármesterétől.
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Augusztus 6. 
Hat helyszínen – Állampusz-
tán, Baracskán, Budapesten, 
Gyulán, Sátoraljaújhelyen és 
Vácott – rendezték meg a 
„Büntetés-végrehajtás Hiva-
tás Mestere” országos szak-
mai vetélkedő regionális for-
dulóját. A versenyeket a Ba-
lassagyarmati Fegyház és 
Börtön, a Budapesti Fegyház 
és Börtön, a Heves Megyei 
Bv. Intézet, a Szegedi Fegyház és Börtön, a Szombathelyi Országos Bv. Intézet, valamint a Tolna 
Megyei Bv. Intézet csapatai nyerték, akik ezzel biztosították részvételüket az országos döntőn.

Augusztus 18.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben megnyitották az „Indonézia textiljei és fotói” című ki-
állítást. A tárlatot Mangasi Sihombing, Indonézia nagykövete nyitotta meg. A rendezvényen 
részt vett – többek között – Abdai Géza, Sopron alpolgármestere.

Augusztus 20.
A Magyar Köztársaság elnöke állami ün-
nepünk alkalmából eredményes szakmai 
munkája elismeréséül a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztjét ado-
mányozta dr. Kiszely Pál bv. dandártá-
bornoknak, a Szegedi Fegyház és Bör-
tön parancsnokának, illetve a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkeresztet ado-
mányozta Tikász Sándor bv. ezredesnek,  
a Tiszalöki Országos Bv. Intézet parancsno-
kának és dr. Laczkó János bv. alezredesnek,  

az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató-helyettesének.

Augusztus 29-30.

A harmadik alkalommal megtartott gyulai Várkerti Vigasságok rendezvény immár hagyományos főző-
versenyén a Békés Megyei Bv. Intézet két csapattal is képviseltette magát. A fogvatartottak BOG-RÁCS 
nevű csapata és az intézeti szakszervezet BV-FC csapata egyarán különdíjat kapott.
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Augusztus 31.
„Köztes átmenetek” címmel kiállítás nyílt a Pálhalmai Országos Bv. Intézet és a dunaújvárosi 
Dracéna Kht. szervezésében Pálhalmán. A kiállítás célja, hogy a 14 éven felüli fiatalok és a felnőtt 
társadalom tagjai hiteles módon szembesüljenek a drogfogyasztás lehetséges okaival, a szenve-
délybetegség kialakulásának folyamatával, a magyarországi droghelyzettel és a segítségnyújtás  
alternatíváival.

Szeptember 1. 
A romániai Buziási Ifjúsági Átnevelő Intézet szakmai küldöttsége látogatást tett a kecskeméti 
Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében, ahol együttműködési megállapodást kötött a két in-
tézet. A delegáció tagjai ezt követően látogatást tettek a Szegedi Fegyház és Börtönben, ahol  
a közös pályázati projektek lehetőségéről és a további szakmai együttműködés irányairól foly-
tattak megbeszélést. 
 Böjte Csaba atya, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány elnöke 
a Balassagyarmati Fegyház és  
Börtönben vette át az Alapít-
vány részére gyűjtött adomá-
nyokat, amelyek gyűjtésében a 
holland „Fapapucs Alapítvány”, 
a  Vöröskereszt, valamint a Ba- 
lassagyarmati Fegyház és Bör- 
tön személyi állománya és fogva- 
tartottjai vettek részt.

Szeptember 4. 
A Bv. Továbbképzési és Konfe-
rencia Központjában rendez-
ték meg a „Büntetés-végrehajtás
Hivatás Mestere” országos szak- 
mai vetélkedő döntőjét. A ren-
dezvény elöljárója dr. Turi And-
rás, az IRM rendészeti szakál-
lamtitkára, a szakmai vetélkedő 
szervezője, a zsűri elnöke Dö-
mény Sándor bv. vezérőrnagy, 
az országos parancsnok bizton-
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Szeptember 10.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja, 
Szent Adorján-nap alkalmából központi ün-
nepséget tartottak a Fővárosi Bv. Intézet III. 
objektumának színháztermében. Az ünnep-
ség keretében a Magyar Köztársaság elnö-
ke – az igazságügyi és rendészeti miniszter 
előterjesztésére – a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja alkalmából kinevezte nyug-
állományú bv. dandártábornokká Fejes Imre ny. bv. ezredest, az egykori BVOP Módszertani 
Igazgatóság igazgatóját. A „Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere” díjat elnyerő Szombathelyi  
Országos Bv. Intézet győztes csapata az igazságügyi és rendészeti minisztertől vehette át  
a vándorkupát. Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter ünnepélyes keretek 
között átadta a büntetés-végrehajtási szervezet új gépjárműveit: 50 kis befogadó képességű, 
illetve 5 nagy befogadó képességű fogvatartotti szállítójárművet.

  A Bv. Szervezet Oktatási Központja és a Mária-
nosztai Fegyház és Börtön szervezésében az inté-
zet lőterén rendezték meg a büntetés-végrehaj-
tási szervezet 2009. évi országos lőbajnokságát. 
A versenyen 33 csapat 137 versenyzője vett 
részt. A részvevők négy fegyvernemben és négy  
versenyszámban mérték össze tudásukat. A csa-
patverseny első helyezettje a Heves Megyei Bv. 
Intézet csapata lett. 

Szeptember 18.
A TeaHáz Szellemi Műhely újabb rendezvényét tartották meg a Váci Fegyház és Börtönben a Magyar 
Börtönügyi Társaság, az Európai Börtönnevelési Társaság – EPEA – magyar tagozata és a házigaz-
da intézet szervezésében. Az összejövetelre a szervezők ezúttal Popper Pétert hívták meg, aki „Bűn, 
büntetés, bűnhődés” címmel tartott előadást, majd a résztvevők által feltett kérésekre válaszolt.
   
Szeptember 19.    
Prof. dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség Bv. Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önál-
ló Osztályának vezetője nyitotta meg Apró Andrea fotográfus „Beáramló fények” című kiállítá-
sát a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. A kiállítás nyitánya volt a Kulturális Örökség Napja 
alkalmából szervezett rendezvénysorozat helyi rendezvényeinek. A kulturális programba be-
kapcsolódott a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma is. 

sági és fogvatartási helyettese volt. Az or-
szágos döntőbe jutott hat bv. intézet csa-
pata közül az  első helyezett a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet csapata lett.
 A Magyar Köztársaság elnöke – az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter előterjesz-
tésére – a büntetés-végrehajtási szervezet  
napja alkalmából szeptember 8-ai hatállyal 
kinevezte bv. dandártábornokká Schmehl 

János bv. ezredest, a Pálhalmai Országos Bv. Intézet parancsnokát. 

Szeptember 5.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából régiónként, illetve Budapesten,  
a Bv. Szervezet Oktatási Központjában helyi ünnepségeket, családi napokat rendeztek, ahol  
a bv. szervek vezetői a kiváló munkát végzettek számára elismeréseket adtak át.

Szeptember 7.
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biz-
tosának Hivatala, valamint a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága közötti 
együttműködés keretében ünnepélyesen 
megnyitották a Szegedi Fegyház és Börtön-
ben elhelyezett fogvatartottak festményei-
ből és grafikáiból összeállított „Kereten kívül” 
című kiállítást az Hivatal földszinti termében. 
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A Duna Papír Kft. szervezésében rendezték meg – 165 fő részvételével – a XIII. Lovas Bálint  
Emlék Horgászversenyt Tökölön. A vándorkupát Tóth Tamás bv. ezredes, a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézete igazgatója adta át az Állampusztai Országos Bv. Intézet győztes csapatának.

Szeptember 20.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Szécsényben – a Megyenap alkalmából megrendezett köz-
gyűlésén – a közrend és a közbiztonság érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért  
a Szondi György Díjat adományozta a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnek. Az elismerést dr. 
Budai István bv. ezredes, az intézet parancsnoka vette át.

Szeptember 20-27.
A magyar Külügyminisztérium kezdemé-
nyezésére palesztin büntetés-végrehaj-
tási szakemberekből álló delegáció uta-
zott hazánkba, és szakmai képzésen vett 
részt a Büntetés-végrehajtás Országos  
Parancsnoksága szervezésében. A kül-
döttség a magyar büntetés-végrehajtá-
si szervezet felépítését és működését ta-
nulmányozta, ennek során látogatást tett 
a BVOP-n, valamint négy bv. intézetben. 

Október 1.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében ren-
dezték meg – 6 régió győztes csapatának részvételével  

– a büntetés-végrehajtási szervezet 2009. évi országos 
sakkbajnokságának döntőjét. A verseny első helyezettje  
a Márianosztrai Fegyház és Börtön csapata lett. 

Október 6.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett emléktáblánál az Aradi Vértanúk  
Emléknapján koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett a Volt Magyar Katonák 
Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete. 

Október 6-9.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet vendégeként a Csíkszeredai és a Marosvásárhelyi Bv.  
Intézetek 6 fős delegációja tartózkodott Magyarországon. A vendégek megismerkedtek  
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a személyzeti és a nevelési szakterületek munkájával, megtekintették az intézet mindkét objek-
tumát, és meglátogatták a Veszprém Megyei Bv. Intézetet is.

Október 7.
A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság európai elnökségének tagjai – Roszík Gábor evangélikus 
lelkész, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnökének vezetésével – szakmai célú intézetlátoga-
táson vett részt a Váci Fegyház és Börtönben. A vendégek megtekintették az intézet „Elenge-
dett kéz” fogvatartotti csoport körleteit, köztük az APAC- körletet is.
 A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségnapot rendeztek a személyi állomány részé-
re, amelyen az egészség megóvásával kapcsolatos előadások mellett lehetőség nyílt szűrő-
vizsgálatokon való részvételre és véradásra is.

Október 8.
A Fővárosi Bv. Intézet kezelésében lévő Venyi-
ge utcai őri szálló aulájában került sor Gaál Béla,  
a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet sajtóreferen-
se fotókiállításának megnyitójára. A „Helyzet 
foglyai – a foglyok helyzete” című kiállítást ezt 
követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. 
Intézetben és a Kalocsai Fegyház és Börtön-
ben is megtekinthették az érdeklődők.

Október 9.
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében megrendezett IV. Országos Szolgálati Kutyaversenyen 16 bv.  
intézet 41 kutyavezetője vett részt. Az egyéni versenyt Györe István, a Budapesti Fegyház 
és Börtön főtörzsőrmestere nyerte Neo nevű malinois kutyájával. A csapatverseny győztese  
a Budapesti Fegyház és Börtön csapata lett.

Október 9-10. 
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben fogvatartotti egészség- és sportnapot rendeztek, ame-
lyen közel hatszáz fogvatartott vett részt. A „Fogva-tartott-egészség” címet viselő rendezvény 
pályázati pénzből valósult meg. 

Október 12-13.
A lengyel büntetés-végrehajtás delegációja látogatott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön-
be. A program során több együttműködési megállapodás aláírására került sor: a házigazdák 
a Rzeszowi Bv. Intézettel, a Tiszalöki Országos Bv. Intézet a Lupkówi Bv. Intézettel, a Szabolcs-
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Október 22.
A nemzeti ünnep – október 23-a – alkal-
mából rendezett központi ünnepséget a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
nokságán tartották. A rendezvény elöljáró-
ja dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok,  
az IRM Rendészeti Felügyeleti és Tervezé-
si Főosztályának vezetője volt. A Magyar  
Köztársaság elnöke – az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter előterjesztésére – a nem-
zeti ünnep alkalmából 2009. október 23-ai 
hatállyal kinevezte nyugállományú bv. dan-

dártábornokká dr. Mári Imre nyugállományú bv. ezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön 
volt parancsnokát. Az igazságügyi és rendészeti miniszter „Tauffer Emil-díjat” adományozott 
prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredesnek, az RTF Bv. Tanszéke vezetőjének eredményes munkája  
elismeréséül.

Október 28.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezte meg a büntetés-
végrehajtási szervezet országos judo-bajnokságát az UTE Me-
gyeri úti sportcsarnokában. A 20. alkalommal megtartott sport-
esemény győztese a Pálhalmai Országos Bv. Intézet csapata lett. 

november 1-2.
Mindenszentek és halottak napja ünnepéről emlékeztek meg a bv. intézetekben. A Közép- 
dunántúli Országos Bv. Intézetben megemlékezést és gyászmisét tartottak a fogvatartottak  
számára. A Pálhalmai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai az ünnepeket megelőzően rendbe  
tették a helyi temetőt.

Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet pedig a Przemysli Bv. Intézettel kötött megállapodást.  
Ezt követőben a vendégek megtekintették a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönt és  
a Börtönmúzeumot, majd másnap a Tiszalöki Országos Bv. Intézetet és a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Bv. Intézetet. 

Október 16.
„Rácsok nélkül” címmel olajfestmény-kiállítás nyílt a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fogvatartottjainak 
alkotásaiból a budapesti Hotel Héliában. A kiállí-
tást Mangasi Sihombing, Indonézia magyarországi  
nagykövete nyitotta meg. A festmények árából be-
folyt összeget az alkotó fogvatartottak a szumátrai 
földrengés károsultjainak megsegítésére ajánlották 
fel, amelyet a Baptista Egyház segítségével juttatnak 
el a térségbe.

Október 19.
A Szegedi Fegyház és Börtön, továbbá a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. veze-
tői és dolgozói koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett emléktáblánál  
az Alföld Bútorgyárban 1984. október 19-én történt, elítélt által elkövetett támadás követ-
keztében hősi halált halt Frank Tibor bv. alhad-
nagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy, Tóth András bv.  
alhadnagy, valamint az 1964. október 3-án hősi 
halált halt Horváth István bv. alhadnagy tiszteleté-
re. A résztvevők ezt követően – az elhunytak hoz-
zátartozóinak jelenlétében – a szegedi Belvárosi 
temetőben megkoszorúzták a hősi halottak sírjait.
 A Bv. Szervezet Oktatási Központjában meg-
tartották a 15 fő részvételével induló „Büntetés-
végrehajtási Felügyelő I.” OKJ-s szakképzés tanév-
nyitóját. 

Október 19., 21.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben tüdőszűréssel egybekötött egészségna-
pokat rendeztek a személyi állomány tagjai, illetve a fogvatartottak számára, amelyek során  
lehetőség volt az egészségügyi állapot általános felmérésére. A vizsgálatokat a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei ÁNTSZ orvosai végezték. 
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polgármester adta át Frank Tibor bv. dandártábornok, intézetparancsnok részére. Az ünnepé-
lyes átadásra az Újvárosháza Dísztermében került sor.

november 26.
A Magyar Börtönügyi Társaság éves szakmai 
konferenciáját az ELTE ÁJK dísztermében tar-
totta meg. A tanácskozás központi témája  
a bv. kódex legújabb tervezetének ismer- 
tetése, illetve megvitatása volt. 

December 1.
Az „Életfogytiglan. Az apró kortyokban fo-
gyasztott halál” című kiadványt a Szegedi 
Fegyház és Börtön dísztermében mutat-
ták be. A Bátyi Zoltán, Arató László szerzőpáros második alkalommal írt könyvet a Szegedi  
Fegyház és Börtönről. 

December 8.
„Az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosának szerepe a sze- 
mélyi szabadságukban korláto- 
zott emberekkel szembeni bá-
násmód törvényességének és 
a büntetés-végrehajtás haté- 
konyságának biztosításában” 
címmel kerekasztal-beszélge- 
tést tartott  dr. Szabó Máté 
ombudsman és dr. Kökényesi 
Antal bv. altábornagy, a bv. or-
szágos parancsnoka a bünte-
tés-végrehajtás vezetőivel.

December 11.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a rendészeti szervek 2009. évi országos 
pontszerző bajnokságainak díjátadó ünnepségére Siófokon került sor. A büntetés-végre-
hajtást érintően az összesített pontverseny első három helyezettje a Pálhalmai Országos 
Bv. Intézet, a Váci Fegyház és Börtön, valamint az Állampusztai Országos Bv. Intézet lett.

november 4. 
A Rendőrtiszti Főiskolán rendezték meg „Az országos bűnügyi nyilvántartás centenáriuma 
1909-2009” című szakmai-tudományos konferenciát és kiállítást. Szakmai munkája elismeré-
seként emlékérmet kapott Kozári Józsefné dr. nyugalmazott bv. ezredes, a BVOP igazgatási  
szolgálatának korábbi vezetője. A büntetés-végrehajtás nyilvántartási tevékenységéről több 
előadás is elhangzott a konferencián. A kiállítás büntetés-végrehajtási standjánál archív  
nyilvántartási anyagokat és tárgyakat tekinthettek meg az érdeklődők. 
 Louis Braille születésének 200. évfordulója alkalmából interaktív bemutatót tartottak  
a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének tagjai, akik „érzékenyítő programot” állítottak össze a fogvatartottak részére. 

november 4-5.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet meghívására Magyarországon tartózkodott  
a csehországi Břeclavi Bv. Intézet 4 fős szakmai delegációja. A látogatás során a vendégek  
megtekintették az intézetet, a Pannonhalmi Apátságot, valamint megismerkedtek Győr  
nevezetességeivel.

november 5. 
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön által megnyert „Kapuláz – Esély az Életre” című TÁMOP-
pályázat nyitó konferenciáját rendezték meg a soproni városháza dísztermében. A konferen-
cián részt vett – többek között – dr. Simon József és dr. Dobos József, Sopron alpolgármeste-
re, illetve jegyzője. 
 „Szivárvány a rácsok mögül – A lélek szabadsága” címmel rendeztek kiállítást a vásárosnaményi 
Esze Tamás Művelődési Központban a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönben, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben szabadság-
vesztésüket töltő fogvatartottak munkáiból, rajzaiból. 

november 16.
Ünnepélyes keretek között adták át a Pálhalmai Országos Bv. Intézet bernátkúti objektumá-
nak új tér- és közvilágítását. A beruházás során a II. számú épület nyílászáróit is kicserélték.  
Az intézet 2008-ban pályázaton nyerte el a korszerűsítés pénzügyi fedezetét. 

november 17.
A Fővárosi Önkormányzat „Budapestért” 
emlékzászlót adományozott a Budapesti 
Fegyház és Börtön részére – elismerve az 
intézetben folyó szakmai munka magas 
színvonalát. A zászlót Demszky Gábor fő-
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December 13.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a felújított mű-
emlék börtönkápolna felszentelésére került sor. Az ünne-
pélyes szentmisét dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye  
megyéspüspöke celebrálta. 

December 17.
A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisz-
tere a jogbiztonság megvalósításának, az emberi jogok 
mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében 
szerzett kimagasló érdemei elismeréséül Emberi Jogokért  
Emlékplakettet adományozott dr. Kiss Katalin ny. bv. ezre-
desnek, az IRM Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosz-
tálya vezető-helyettesének, továbbá  dr. Pallo József bv. ez-
redesnek, a BVOP Titkársági és Jogi Főosztálya vezetőjének. 

December 18.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának színháztermében soron kívüli állományértekezletet  
tartottak. A rendezvény elöljárója dr. Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter volt. 

December 22.
A Szegedi Fegyház és Börtön dolgozóinak új öltözőjét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy,  
országos parancsnok adta át. A hivatásos állomány tagjainak 430 m2 alapterületű öltözője 
az intézet főépületének alagsorában található, 282 felügyelő munkakörülményeit javítja. 

December 25.
A Heves Megyei Bv. Intézetben dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált karácsonyi szentmisét  
az intézet női fogvatartottjai számára. 
 A karácsonyi ünnepek alkalmából a bv. intézetekben ünnepi istentiszteleteket, karácsonyi  
ünnepi műsorokat és családi beszélőket tartottak a fogvatartottak részére. Több bv. intézetben 
a missziós szervezetek ajándékcsomagokat adtak át a fogvatartottak és családtagjaik részére.
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