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Európai börtönoktatási konferencia Budapesten

Február 22-e és 24-e között Budapest adott otthont az 

Európai Unió „A befogadáshoz vezető utak: az európai 

együttműködés megerősítése a börtönoktatás és képzés 

területén” című nemzetközi konferenciájának. Az Európai 

Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága a Bünte-

tés-végrehajtás Országos Parancsnokságát kérte fel a ren-

dezvény társszervezői feladatainak ellátására.

A 30 európai országból érkező, közel 240 résztvevő át-

tekintette azokat az eredményeket, amelyeket az Euró-

pai Unió különböző programjai (Grundtvig, Leonardo 

da Vinci, EQUAL, ESZA) által támogatott projektek értek 

el ezen a területen, továbbá megvizsgálta az egyéb  

programok (pl. az Európai Bizottság által koordinált 

büntető-igazságszolgáltatási programok) nyújtotta 

lehetőségeket. A résztvevők tematikus munkacsoport-

tanácskozásokon tekintették át a fogvatartottak ok-

tatásának, képzésének gyakorlati problémáit, aján-

lásokat fogalmaztak meg a döntéshozók részére, illetve 

összegyűjtötték a leghatékonyabb európai gyakorlati 

módszereket. 

A tanácskozáson bemutatkozott a magyar büntetés-

végrehajtási szervezet is, amelynek keretében levetítet-

ték a Heves Megyei Bv. Intézet “Börtön a városért” re-

integrációs projektjét bemutató filmet. A konferencia 

zárásaként a résztvevők megtekintették a Budapesti Fegy-

ház és Börtönt, valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 

Intézetet.

Árvízi védekezés

A május 16-ától majd egy hónapon át tartó árvízi 

védekezésből a büntetés-végrehajtás szervezete jelentős 

részt vállalt: több mint 1  800 fogvatartott és 850 bv. al-

kalmazott vett részt a munkálatokban. A büntetés-végre- 

hajtás személyi állománya és a fogvatartottak helytál-

lásáról Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor bel- 

ügyminiszter is elismeréssel szólt.

A büntetés-végrehajtási szervezet dolgozói által felaján-

lott adományokat, 430 ezer Ft pénzadományt, illetve két 

teherautónyi tartós élelmiszert, tisztítószert, ruhaneműt 

és egyéb, a nehéz helyzetben szükséges dolgokat Bacsó 

János, Ónod község polgármestere vette át június 22-én. 

Fogvatartotti férőhely-bővítés

Július 6-án az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti 

objektumában tett látogatást – dr. Kökényesi Antal bv. al-

tábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 

kíséretében – dr. Pintér Sándor belügyminiszter, aki ün-

nepélyes keretek között megnyitotta az intézet 2009-ben 

ideiglenesen bezárt „C” és „D” fogvatartotti körleteit.   

A két, összesen 328 fogvatartott elhelyezésére alkal-

mas körlet újbóli használatba vételére a bv. intézetek 

zsúfoltságának csökkentése érdekében, valamint a sza-

bálysértési elzárással sújtott személyek elhelyezésére való 

felkészülés jegyében került sor.

Büntetés-végrehajtás Napja

A büntetés-végrehajtási szervezet a tavalyi évben 15. 

alkalommal ünnepelte a „Büntetés-végrehajtás Nap-

ját”, a Szent Adorján-napot. Az ünnepi alkalomból, a ha- 

gyományoknak megfelelően, központi állománygyűlést 

tartottunk. A rendezvényre ezúttal a Szegedi Fegyház és 

Börtön dísztermében került sor szeptember 7-én. 

A helyszínválasztást az indokolta, hogy a Szegedi  

Fegyház és Börtön 2010-ben ünnepelte fennállásának 

125. évfordulóját. Ebből az alkalomból dr. Pintér Sándor 

belügyminiszter a „Büntetés-végrehajtásért” kitüntető 

zászlót adományozta a Szegedi Fegyház és Börtön részére. 

Az ünnepség után a Magyar Köztársaság belügyminisz-

tere, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, vala-

mint a Szegedi Fegyház és Börtön, illetve a Nagyfa-Alföld 

Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. vezetője az intézet au-

lájában koszorút helyezett el a hősi halált halt munkatár-

sak emléktábláinál. A rendezvény zárásaként a résztvevők 

megtekintették a „Van egy álmom” című, a fogvatartottak 

képzőművészeti alkotásaiból összeállított kiállítást.

A bv. szervek többsége szeptember 4-én, illetve 11-én 

családi nap keretében tartotta meg Szent Adorján-napi 

ünnepségét. A Békés Megyei Bv. Intézet a gyulai „Egyen-

ruhások családi napja”, a Heves Megyei Bv. Intézet az egri 

„Kéklámpás nap”, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. In-

tézet a 13. Szolnoki Gulyásfesztivál keretében ünnepelt, a 

Tolna Megyei Bv. Intézet a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 

rendezvényéhez csatlakozott. A rossz idő ellenére több 

ezren vettek részt az országszerte megtartott intézeti ren-

dezvényeken. 
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Kultúra a börtönben, a börtön kultúrája

 A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kara és a büntetés-végrehajtási szervezet „Kultúra a 

börtönben, a börtön kultúrája” címmel szeptember 28-án 

és 29-én kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát 

és kiállítást szervezett, amelynek színhelye a Pécsi Tu-

dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dísz-

terme, illetve a Baranya Megyei Bv. Intézet volt. 

A rendezvény első napján megtartott konferenciát 

dr. Kovács Tamás, legfőbb ügyész, dr. Berke Gyula, a PTE 

ÁJK dékánja, Dr. Korinek László, az MTA levelező tagja, 

tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, országos parancsnok nyitotta meg. A konfe- 

rencia másnapján a Baranya Megyei Bv. Intézet felkeresé-

sére nyílott lehetőség, a vendégek a látogatás keretében 

megtekintették a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében 

megvalósított „Mural Morál” elnevezésű falfestmény pro-

jektet.

Fogvatartotti kulturális programok

A fogvatartottak számára szervezett számos kulturális 

program közül két kezdeményezés tűnt ki újszerűségével.

A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében május 6-án ren-

dezték meg az Első Autentikus Zenei Fesztivált, amelyen 

közel száz fogvatartott részvételével 13 csapat mérte 

össze ének-, zene-, illetve tánctudását. A verseny célja a 

zenei hagyományok ápolása mellett az volt, hogy felszínre 

hozza a fogvatartottakban rejlő képességeket, tehetséget.  

A zsűri elnöki tisztét Choli Daróczi József, költő, műfordító 

töltötte be.

A Heves Megyei Bv. Intézetben ünnepélyes keretek 

között zárták le az intézet meseterápiás programjának első 

fázisát november 26-án. A program, amelynek mintájául 

az angliai „Storybook Dads” elnevezésű projekt szolgált, 

elsődleges célja a családi kapcsolatok erősítése. A börtön 

női elítéltjei – Luzsi Margó mesemondó-meseterapeuta 

felkészítő munkájának eredményeként – maguk választot-

ta meséket mondtak fel CD-lemezre gyermekeik, unokáik 

számára.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben rövid 

videó üzenetet készíthettek a fogvatartottak karácsonyra. 

A kezdeményezés szintén a kapcsolattartást erősíti.

10 éves a börtönlelkészi szolgálat

Az év folyamán számos alkalommal emlékez-

tek meg a börtönlelkészi szolgálat megalaku-

lásának 10. évfordulójáról. A rendezvények arra 

is alkalmat adtak, hogy a börtönmisszió újraindí-

tása óta eltelt 20 év tapasztalatait összegezzék.  

A büntetés-végrehajtási szervezet jubileumi konferen-

ciájára október 13-án, Pilisszentkereszten került sor.

Az ünnepi rendezvények sorát a Börtönlelkészek Ma- 

gyarországi Szervezete által rendezett konferencia nyi-

totta meg, amelyet május 5-én a Váci Fegyház és Börtön-

ben tartottak. Az eseményen részt vett dr. Sólyom László, a 

Magyar Köztársaság elnöke, továbbá képviseltették magu-

kat a magyarországi történelmi egyházak és missziós  

szervezetek vezetői, valamint jelen voltak a bv. intézetek-

ben szolgálatot teljesítő börtönlelkészek is. A büntetés-

végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy, országos parancsnok képviselte.

A rendezvény keretében a résztvevők felkeresték a 

vallásukat gyakorló elítéltek ún. APAC-körletét, illetve 

megtekintették a „Doberdó” körletrészen berendezett ál-

landó kiállítást és az intézet neogótikus kápolnáját. 

A Magyar Református Egyház szervezésében rendez-

tek konferenciát június 1-jén a budapesti Felsőcsatári 

úti református templomban, ahol Dr. Bölcskei Gusztáv 

püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 

elnöke tartott ünnepi istentiszteletet. Az eseményen  
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részt vettek a bv. intézetek református lelkészei, valamint 

parancsnokai is. A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 

baracskai objektumában szeptember 15-én hálaadó isten-

tiszteletet tartottak, amelyet Szénási Jonathan Sándor 

református börtönlelkész celebrált. Az istentiszteleten  

részt vett Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért 

felelős államtitkára, dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok, valamint jelen voltak az intézetben 

tevékenykedő felekezetek és missziók képviselői. 

Október 13-án a Bv. Szervezet Továbbképzési és Reha-

bilitációs Központjában rendezték meg a büntetés-végre-

hajtási szervezet jubileumi konferenciáját.  Az eseményen 

részt vett dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtit-

kára, előadást tartott dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok. A történelmi egyházak részéről 

beszédet mondott Ittzés János, a Magyarországi Evangé-

likus Egyház elnök-püspöke, a Magyarországi Reformá-

tus Egyház képviseletében dr. Márkus Mihály püspök, a 

Magyar Katolikus Egyház képviseletében Mohos Gábor 

püspöki titkár, valamint Zoltai Gusztáv, a Magyarországi 

Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatója. A ju-

bileumi konferencián és hálaadáson részt vettek a bünte-

tés-végrehajtási szervezet börtönlelkészei és a börtön- 

missziók, valamint a bv. szervek vezetői.

 

December 8-án a Sátoraljaúhelyi  Fegyház és Börtönben 

a börtönlelkészi szolgálat újraindításának 10. évfordulója 

alkalmából újraszentelték az intézet kápolnáját és ünnepi 

szentmisét tartottak, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek 

és Msgr. dr. Pawel Wojtas, a lengyel büntetés-végrehajtás 

vezető lelkésze celebrált. A szentmisét követően a ven-

dégek felkeresték a Börtönmúzeumot, illetve megtekintet-

ték az egyházi témájú tárgyakból, könyvekből összeállított 

időszaki kiállítást

Budapesten tanácskoztak a közép-európai
büntetés-végrehajtási szervezetek vezetői

A Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Országos Pa- 

rancsnokok Kerekasztala (MECR) 5. ülésének Magyaror-

szág volt a házigazdája, november 16-án és 17-én. A ta- 

nácskozáson részt vett a szlovák, a cseh, a román, a horvát, 

a szlovén, a litván országos parancsnok és helyettese, az 

osztrák országos parancsnok helyettese, valamint az ICPA 

(International Corrections and Prison Association) elnöke. 

A tanácskozás nyitó napján dr. Kökényesi Antal bv. al-

tábornagy bevezetőjét követően a résztvevő országok 

parancsnokai hazájuk büntetés-végrehajtási szervezetéről 

tartottak előadást, majd a felmerülő aktuális kérdéseket 

vitatták meg. Délután dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

fogadta a külföldi vendégeket. Másnap Dömény Sándor 

bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és 

fogvatartási helyettese tartott előadást a PPP-rendszerben 

épült bv. intézetek működéséről.

Országgyűlési albizottsági ülés a 
Budapesti Fegyház és Börtönben

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyren-

di bizottságának Ellenőrző albizottsága „Az előzetes 

letartóztatás elrendelésével és végrehajtásával kapcsola-

tos jogi szabályozás és gyakorlati tapasztalatok áttekin-

tése” címmel kihelyezett ülést tartott a Budapesti Fegyház 

és Börtönben november 18-án.

A dr. Bárándy Gergely elnökletével lezajlott ülésen a 

büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal 

bv. altábornagy, országos parancsnok képviselte, aki 

tájékoztatót tartott a büntetés-végrehajtás helyzetéről. 

A Bizottság felkérése alapján előadások hangzottak el a 

Fővárosi Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Ügyvédi Kamara, 

az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala, 

a Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Helsinki Bi-

zottság képviselői részéről, majd a megjelentek megvitat-

ták a témával kapcsolatban felmerült kérdéseket. 

A tanácskozást követően az ülés résztvevői tájékozódtak 

a fogvatartás körülményeiről, megtekintették az intézet 

„A” objektumát, valamint a Kisfogház Emlékhelyet. 

Kriminálexpo

A Magyar Börtönügyi Társaság és a büntetés-végre-

hajtási szervezet november 23-án közös szakmai konfe-

renciát rendezett a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

épületében. A 18. nemzetközi biztonsági és informatikai, 

bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konfe-

rencia és szakkiállítás – a Kriminálexpo 2010 – keretében 

megtartott tanácskozás a büntetés-végrehajtás oktatási 

és képzési rendszerének múltjával, jelenével és távlataival 

foglalkozott. 

A résztvevők a büntetés-végrehajtási szakemberek, 

kutatók, egyetemi tanárok és más rendvédelmi szervek 
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képviselői színvonalas előadásait hallgathatták meg.   

A konferencia levezető elnöki tisztét prof. dr. Vókó  

György egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyészség osztályveze-

tő ügyésze látta el. A konferencián a büntetés-végrehajtási 

szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos 

parancsnok képviselte. A Kriminálexpón a büntetés-végre-

hajtás ezúttal is önálló kiállítási standdal képviseltette 

magát.

Az intézet „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv” 

keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 

környezetvédelmi, energetikai pályázaton 277 millió forint 

összegű támogatást nyert. A beruházás során a régi ka-

zánokat energiatakarékos berendezésekkel váltották fel, 

illetve kicserélték az elavult szigeteléseket, ajtókat, abla-

kokat. A munkálatokat lezáró átadó ünnepséget decem-

ber 17-én tartották meg.

A személyi állomány speciális képzései

A büntetés-végrehajtási szervezet „Felelősen, felkészül-

ten” programjának megfelelően új, innovatív képzési 

formák kialakítására és bevezetésére került sor. A kép-

zések – a Büntetés-végrehajtási Krízis Incidens Tárgyaló 

(Bv-KIT) tanfolyam és a Stresszhelyzet Reakció Tréning 

(SHRT) – külföldi tananyagok felhasználásával speciálisan 

büntetés-végrehajtási környezetre kerültek kialakításra.  

A Bv-KIT képzés célja, hogy a büntetés-végrehajtás sze- 

mélyzete képes legyen a nemzetközi szakirodalomban 

krízis incidensként leírt események (öngyilkossággal fe-

nyegetés, zárkatorlaszolás, túszfogás, fogolyzendülés) 

tárgyalás útján történő felszámolására, megszakítására, 

erőszakos felszámolás esetén a veszteségek kocká-

zatának csökkentésére. A tanfolyamot 2010-ben két 

alkalommal, áprilisban és szeptemberben szerveztük  

meg, összesen 28 hallgató részvételével, a Fővárosi  

Bv. Intézet II. objektumában.

Az SHRT tréning célja, hogy a képzésbe bevont kollégák 

gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a magas koc- 

kázatú, váratlan, a szokásosnál intenzívebb stresszt kiváltó 

szolgálati helyzetekkel kapcsolatban, megismerjék az e 

helyzetekre adott pszichés, fiziológiai, kognitív reakciókat, 

képessé váljanak a kontrollált gondolkodásra, cselekvésre, 

döntéshozatalra. A képzés október 4-8. között valósult 

meg az Állampusztai Országos Bv. Intézet használaton 

kívüli miklai körletrészén, 15, a pszichikai alkalmassági 

vizsgán megfelelt és fizikai alkalmassági felmérésen lega-

lább jó szinten megfelelt önkéntes részvételével.

A büntetés-végrehajtási szervezet országos 
sportversenyei

A bv. szervek évente számos sportversenyt szerveznek, 

még több sportrendezvényen szerepelnek résztvevőként. 

A büntetés-végrehajtási szervezet országos pontszerző 

versenyein, bajnokságain való részvétel, mi több: a jó 

szereplés minden bv. intézet és intézmény csapata, 

versenyzője számára komoly kihívást jelent. Ezek a ver-

senyszámok a következők: járőrverseny, judo, kispályás 

labdarúgás, lövészet, sakk, terepfutás. A versenyeket – a 

korábbi évekhez hasonlóan – 2010-ben is a Bv. Szervezet 

Oktatási Központja rendezte meg. 

Április 29-én tartották a büntetés-végrehajtási  

szervezet terepfutó bajnokságát a Bv. Szervezet Oktatási 

Központjában, amelyen 32 bv. szerv 485 munkatárssal 

képviseltette magát. A csapatversenyt – immár harmadik 

éve  – a Pálhalmai Országos Bv. Intézet csapata nyerte meg, 

a győztesnek járó kupa így végleg az intézet tulajdonába 

került.

Megújult a Márianosztrai Fegyház és Börtön

2010-ben a bv. intézetekben több jelentős beruházás, 

felújítás történt. A legnagyobb méretű fejlesztés a 152 

éves, eredetileg pálos kolostornak épült Márianosztrai  

Fegyház és Börtönben valósult meg.

A bv. intézet és a Márianosztrai Római Katolikus Plébánia 

közös ünnepséget tartott október 10-én abból az alka-

lomból, hogy az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával felújítot-

ták a Pálosok terét, a bv. intézet homlokzatát, valamint a 

börtönkápolnát. A beruházás folytatásaként 2011-ben 

– többek között – egy, a nagyközönség által is látogat- 

ható egyházi és börtönmúzeum kialakítására kerül sor, és 

felújítják a rabtemetőt is.

A kispályás labdarúgó bajnokság döntőjében, amely az 

ORFK RSZKK Vágóhíd utcai sporttelepén június 16-án zaj-

lott le, 6 bv. intézet csapata mérkőzött meg egymással.  

A bajnokság első helyezettje a Tiszalöki Országos Bv. In-

tézet csapata lett.
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Július 8-án bonyolították le a Bv. Szervezet Oktatási 

Központjában a járőrbajnokságot, amelyen 27 bv. szerv 

indított csapatot. A bajnokságot a Váci Fegyház és Börtön 

csapata nyerte meg.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén szeptember 

16-án rendezték meg a lőbajnokságot. A bajnokságon 31 

bv. szerv vett részt 124 versenyzővel. A verseny első he- 

lyezettje a Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett.

Október 14-én a Bv. Szervezet Oktatási Központjában 

bonyolították le a sakkbajnokság döntőjét, amelyen 6 

bv. intézet csapata vett részt. A csapatversenyt a Mária- 

nosztrai Fegyház és Börtön sakkozói nyerték meg. 

December 10-én a siófoki Aranypart Hotelben rendez-

ték meg a Belügyminisztérium és a rendészeti szervek 

2010. évi országos pontszerző bajnokságainak díjátadó 

ünnepségét, amelyen a kupákat, az elismerő okleveleket 

és a tárgyjutalmakat dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztéri-

um államtitkára adta át. A büntetés-végrehajtási szervezet 

összesített pontversenyében a Szegedi Fegyház és Börtön 

végzett az élen.

A büntetés-végrehajtási szervezet 2010. évi judo bajnok-

sága november 17-én az Újpesti Torna Egyesület Megyeri 

úti judo-termében zajlott le. A versenyen 15 bv. szerv 22 

csapata indult, első helyen a Szegedi Fegyház és Börtön 

végzett.
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