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Január 20.
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben emlékezett meg 

Boldog Özséb ünnepéről az Első Remete Szent Pál Rendje – 

Magyar Pálos Rend. Az eseményen részt vett Dr. Erdő Péter 

bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

érseke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. 

Január 27.
Immár hatodik alkalommal adták át az Országházban  

“A megújuló emberért” díjat, amelyet az a tíz munkáltatói 

szervezet kap meg, amely az adott évben – üdülési csekk 

vásárlása révén – a legtöbbet áldozta munkavállalói üdü-

lésének, rekreációjának támogatására. A Büntetés-végre-

hajtás Országos Parancsnoksága ismét a díjazottak között 

szerepelt.

Január 28.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában tartották meg a 

büntetés-végrehajtási szervezet évértékelő értekezletét.  

A rendezvény elöljárója dr. Forgács Imre igazságügyi és 

rendészeti miniszter volt. A szervezet 2009. évi teljesítmé-

nyét értékelő írásbeli jelentéshez dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, országos parancsnok fűzött szóbeli kiegészí-

tést, ezt követően dr. Forgács Imre értékelte a tavalyi év 

munkáját, és meghatározta a 2010. év főbb feladatait.

Február 1.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

együttműködési megállapodást kötött a Magyar Polgári 

Védelmi Szövetséggel a személyi állomány szakirányú 

felkészítése, képzése, valamint közös gyakorlatok végre-

hajtása érdekében. 

„Zárt ajtók – nyitott lelkek” címmel rendezett közös kon-

ferenciát az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Nevelés-

tudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtön-

pedagógiai Szakmai Műhely, illetve a tököli Fiatalkorúak 

Bv. Intézete. A Tököli Művelődési Házban mintegy kétszáz 

fő részvételével megrendezett tanácskozás fő témája a 

gyermek- és fiatalkori agresszivitás és bűnelkövetés volt. 

Ezt követően a résztvevőknek alkalmuk nyílt arra, hogy 

megtekintsék a tököli intézet fiatalkorú bűnelkövetők ré-

szére fenntartott körleteit.

Február 4.
Együttműködési megállapodás született a Honvédelmi 

Minisztérium Állami Egészségügyi Központja (HM ÁEK) és 

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között 

a büntetés-végrehajtási egészségügyi szakdolgozók szak-

irányú felkészítése, képzése, a személyi állomány térítés-

mentes fekvő- és járóbeteg szakellátása céljából. 

Február 5. 
Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója 

“Az év kiemelkedő szakmai támogatója” címet adományoz-

ta a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetnek, amely az intézetek 

közül elsőként kapta meg ezt az elismerést. 

A díjat a Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal igazgató-

ja, Antal Gábor adta át.

Február 10.
Évente egyszer évértékelő, feladategyeztető meg-

beszélésen találkoznak a lelkészi és missziós tevékeny-

séget folytató felekezetek képviselői a Pálhalmai Országos 

Bv. Intézetben. A IV. Pálhalmai Felekezetközi Találkozón 10 

egyház 16 képviselője vett részt.  

Február 19.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet Fiatalkorúak 

Regionális Bv. Intézete (Szirmabesenyő) szervezeti egysé-

gében tett látogatást dr. Forgács Imre igazságügyi és ren-

dészeti miniszter, aki a fiatalkorú fogvatartottak elhelyezé-

si körülményeiről és nevelési programjairól tájékozódott.
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Február 23.
Katolikus börtönlelkészi konferenciát tartottak a Balassa- 

gyarmati Fegyház és Börtönben. A program szentmisével 

kezdődött a közelmúltban felújított börtönkápolnában, 

majd előadásokra, illetve intézetlátogatásra került sor.

Február 26.
Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója 

„Az év kiemelkedő szakmai támogatója” címet adományoz-

ta Frank Tibor bv. dandártábornoknak, a Budapesti Fegy-

ház és Börtön parancsnokának.  A címmel járó gravírozott 

érmét és oklevelet Nyerges Kálmán, a Fővárosi Igazság-

ügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálat igazgatója adta 

át.

Március 2.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet sándorházai objek-

tumában ünnepélyes keretek között adták át a haiti 

földrengés károsultjai részére a fogvatartottak által 

összegyűjtött több mint 80 ezer Ft, illetve a bv. intézet 

és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. személyi állománya ál-

tal gyűjtött 100 ezer Ft készpénzt a Magyar Vöröskereszt 

munkatársainak. 

Március 4-5.
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében – az intézet és az ELTE 

PPK Neveléstudományi Intézete közös szervezésben – két 

egynapos szakmai konferenciát tartottak. A tanácskozás 

célja a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés témájának 

több szempontú feldolgozása volt. A két konferencián 

mintegy közel kétszázan vettek részt. 

Március 5. 
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumába látogatott  

dr. Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter,  

Simon Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ál-

lamtitkára, Verbai Lajos, Budapest X. kerület polgármes-

tere, Ács Péter r. ezredes, rendőrkapitány, továbbá a kerület 

lakóközösségének három tagja. A látogatás célja a fogva-

tartottak és hozzátartozóik tiltott, közterületről megvaló-

suló kapcsolattartása miatt kialakult helyzet felmérése és 

megvitatása volt. 

Március 7.
Idén negyedik alkalommal rendeztek ökomenikus világ- 

imanapot a Pálhalmai Országos Bv.  Intézet mélykúti objek-

tumában. Az imanap témáját minden évben más ország 

készíti elő, így az idei évben a témaválasztást a kameruni 

asszonyok sorsa ihlette. A programban a mélykúti Kodály 

Kórus egyházi dalok előadásával működött közre. 

Március 9.
Újjáépített orvosi rendelőt adtak át a Sopronkőhidai  

Fegyház és Börtön kezelésében lévő lakótelepen.  

Az egészségügyi létesítmény felújítását az intézetben el-

helyezett fogvatartottak végezték el. Az orvosi rendelőt 

dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok 

és Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke adta át.

Március 10.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnájában  

dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök 

szentmisét mutatott be, amelyen ötven fogvatartott vett 

részt. A fogvatartottak – csatlakozva a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia országos felhívásához, gyűjtést ren-

deztek a haiti földrengés károsultjai számára – az isten-

tisztelet végén átadták a közel 80 ezer Ft összegű pénz-

adományukról szóló adománylevelet a Katolikus Karitász 

képviselőinek.
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Március 10-11.
Több intézetben megemlékeztek nemzeti ünnepünkről, 

március 15-éről. A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumában 

emlékműsort rendeztek a fogvatartottak részvételével, a 

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben a Kölcsey Ferenc Re-

formátus Tanítóképző Főiskola Felnőttképzési Intézetének 

munkatársai és a főiskola hallgatói adtak ünnepi műsort a 

fogvatartottak számára. 

Március 11-12.
A nemzeti ünnep alkalmából ünnepélyes keretek között 

került sor az igazságügyi és rendészeti miniszteri és az 

országos parancsnoki elismerések átadására a Fővárosi Bv. 

Intézet Venyige utcai szállóépületének színháztermében. 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 14, a büntetés-

végrehajtás országos parancsnoka 91 kollégát részesített 

elismerésben. A Magyar Köztársaság elnöke a nemzeti ün-

nep alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréséül 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet adományozott 

Borsi János bv. ezredesnek, a Nagyfa-Alföld Kft. ügyvezető 

igazgatójának. A kitüntetés átadására az Országos  

Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában megtartott ün-

nepség keretében került sor.

Március 17.
Branko Peran, a horvát büntetés-végrehajtás országos 

parancsnoka, valamint két munkatársa tett látogatást 

Budapesten a magyar büntetés-végrehajtási szervezet in-

formatikai rendszerének megismerése céljából. A horvát 

küldöttség tárgyalásokat folytatott a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságán, majd a Fővárosi Bv. Intézet in-

formatikai rendszerének működését tanulmányozta. 

Március 30.
A Magyar Köztársaságban Akkreditált Tiszteletbeli Konzu-

lok Testületének tagjai dr. Suha György tiszteletbeli főkon-

zul vezetésével szakmai célú látogatást tettek a Budapesti 

Fegyház és Börtönben. A találkozón dr. Kökényesi Antal 

bv. altábornagy, országos parancsnok adott tájékoztatót 

a magyar büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetéről, il-

letve Frank Tibor bv. dandártábornok, intézetparancsnok 

mutatta be a Budapesti Fegyház és Börtön tevékenységét. 

Az előadásokat konzultáció követte, majd a vendégek 

megtekintették az intézetet.

Április 1.
Közösen megvalósított pályázat keretében 400 ezer Ft 

értékű könyv átadásával fejlesztette a Békés Megyei Bv. 

Intézet könyvtárát a békéscsabai Békés Megyei Könyvtár.

Április 11.
A büntetés-végrehajtási intézetek 30 szavazókörében 

1  376 fő fogvatartott szavazott az országgyűlési válasz-

tásokon. A bv. szervek vezetői a feladathoz igazított szol-

gálatszervezéssel, valamint lépcsőzetes munkakezdés 

alkalmazásával biztosították a személyi állomány tagjai 

részére a szavazás lehetőségét.

Április 15-16.
A katalán és a spanyol büntetés-végrehajtás szervezé-

sében, az EU spanyol elnökségi programjának része-

ként rendezték meg a tagállamok büntetés-végrehajtási 

vezetőinek találkozóját Barcelonában. A konferencia leg-

fontosabb témái a 2009-ben elfogadott „Stockholmi prog-

ram” végrehajtása és a büntetés-végrehajtási munkára 

vonatkozó általános etikai elvek, illetve az egységes 

statisztikai adatgyűjtés voltak. A rendezvényen a magyar 

büntetés-végrehajtást dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok képviselte.

Április 23.
Húszfős litván szakmai delegáció látogatott a Fővárosi 

Bv. Intézet III. objektumába, Saulius Lauraitis, a litván  

Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Főosztá-

lya kiemelt főreferensének vezetésével. 
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Április 25.
Az országgyűlési választások második fordulójában, 13 

szavazókörzetben 550 fő fogvatartott adta le szavazatát.

 

Április 28. 
A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság szervezésében lövész-

versenyt rendeztek 16 csapat részvételével a HM Támo-

gató Dandár lőterén. A versenyen a Budapesti Fegyház és 

Börtön csapata 3. helyezést ért el, a legjobb női versenyző 

különdíját a Budapesti Fegyház és Börtön állományába 

tartozó Lénárd Andrea bv. százados kapta meg.

Április 28., 29.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben „Egészség-

napot” tartottak a személyi állomány tagjai és bírósági dol-

gozók számára. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. In-

tézet hasonló jellegű, kétnapos rendezvényén a személyi 

állomány tagjai és a fogvatartottak egyaránt részt vettek.

Május 3-7.
A büntetés-végrehajtási szervezet – a Külügyminiszté-

rium felkérésére – immár második alkalommal vezetői 

szintű szakmai képzési programot szervezett tíz palesztin 

büntetés-végrehajtási szakember részére. A képzés kere-

tében a résztvevők előadásokat hallgattak meg a magyar 

és az európai büntetés-végrehajtásról és azok jogi szabá-

lyozásáról, valamint tanulmányozták a Márianosztrai Fegy-

ház és Börtön, a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete (Kecs-

kemét), a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, valamint a Bv. 

Szervezet Oktatási Központja működését.

A Baranya Megyei Bv. Intézetben szakmai célú látogatást 

tett a Marosvásárhelyi Bv. Intézet 4 fős delegációja Csibi 

Erika igazgatóhelyettes vezetésével. A látogatás célja a 

fiatalkorú fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológusi és 

nevelői tevékenység tanulmányozása volt.

Május 4.
A Magyar Börtönügyi Társaság, valamint a Tolna 

Megyei Bv. Intézet rendezésében tartották meg a Tár-

saság biztonsági szekciójának ülését Szekszárdon, a régi 

Vármegyeháza dísztermében. A rendezvény az ülést 

követően intézetlátogatással fejeződött be.

Május 7-8.
A „Börtön a Városért program keretében, a Heves Megyei 

Bv. Intézet szervezésében “Mindenki nyertes – a büntetés-

végrehajtási intézetek társadalmi szerepvállalása” címmel 

konferenciát rendeztek Egerben. A rendezvény másnapján 

– rendhagyó módon – az intézet személyi állományának 

tagjai és helyi önkéntesek az Eger-patak medrét tisztítot-

ták meg.

Május 10.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön és a Fiatal Művészek 

Galériája szervezésében az  „Alkotások, Sopronkőhidáról…” 

című fogvatartotti képzőművészeti kiállítás megnyitására 

került sor a Budapest X. kerületében található Petőfi 

Művelődési Házban.

Május 11-12.
Szlovéniában tartották meg a Közép-Európai Büntetés-

végrehajtási Szervezetek Országos Parancsnokainak 

Kerekasztal-megbeszélését, amelyen a magyar büntetés-

végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy képviselte. A megbeszélésen kilenc ország vett részt,  

melynek során a büntetés-végrehajtási szervezetek aktuá-

lis problémáival – elsősorban a fogvatartottak elhelyezé-

sének kérdéseivel – foglalkoztak.

Május 12.
A lengyel büntetés-végrehajtási szervezet és a Rzeszowi 

Egyetem közös szervezésében „Destruktív társadalmi ma-

gatartás – megelőzés és reszocializáció” címmel nemzet-

közi tudományos konferenciát szerveztek az Olszanicai 

Bv. Továbbképző Központban, amelyen a magyar bünte-

tés-végrehajtási szervezetet a Tiszalöki Országos Bv. In-

tézet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet parancsnokai 

képviselték. A témához kapcsolódóan a magyarországi 

helyzetről tartott előadást Tikász Sándor bv. ezredes, a 

Tiszalöki Országos Bv. Intézet parancsnoka.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségna-

pot szerveztek a személyi állomány részére, amelynek 

keretében az egészség megőrzéséről szóló előadásra, 

szűrővizsgálatok elvégzésére, illetve véradásra került sor.
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Május 14.
A Fővárosi Bv. Intézetben – immár második alkalommal – 

egészségmegőrző és környezetvédő szakmai napot  

szerveztek a személyi állomány részére. A véradással össze-

kötött szakmai napon az érdeklődők különböző témájú 

előadásokat hallgathattak meg, szűrővizsgálatokon ve-

hettek részt és sportversenyeken indulhattak.

Május 20.
A honvédelmi miniszter – a Honvédelem Napja alkalmá- 

ból – a „II. osztályú Magyar Hadisírgondozásért” kitüntető 

címet adományozta Rózsahegyi Tamás bv. alezredesnek, 

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokának. 

A kitüntetést a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

állománygyűlésén dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy, 

főigazgató adta át.

Május 21.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben 

„Szentlélek a börtönben” címmel ökomenikus pünkösdi 

istentisztelet tartottak.  Bosák Nándor római katolikus 

megyéspüspök szentmisét mutatott be a fogvatartottak- 

ért és a személyi állomány tagjaiért, Kocsis Fülöp görög ka-

tolikus megyéspüspök megszentelte a fogvatartottak által 

készített Szentháromság és Szent Dániel próféta ikonját,  

dr. Fabiny Tamás evangélikus megyéspüspök pünkösd 

üzenetét fogalmazta meg, Derencsényi Iván főjegyző,  

dr. Bölcskei Gusztáv református püspök megbízottjaként 

pedig megnyitotta az intézetben a Kálvin Évet. Az isten-

tiszteletet követően a fogvatartottak zenés ünnepi műsort 

adtak elő. 

A Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartotti énekkara 

a kecskeméti S.O.S. Gyermekfaluba látogatott el, ahol  

gyermeknap alkalmából adtak elő műsort, illetve átad-

ták az otthon lakóinak gyűjtött ajándékokat. A kalocsai 

rendvédelmi szervek dolgozói otthonról hozott játékokkal 

járultak hozzá az adománygyűjtéshez. 

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben megrendezték a „Tisza 

Kupa” kiképzési szintfelmérő versenyt, amelyen a régió bv. 

szervei közül 8 intézet és egy büntetés-végrehajtási kft. 

csapatai puska-lövészet, sakk, asztalitenisz és labdarúgás 

sportágakban mérték össze tudásukat. Az összesített  

pontversenyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. In-

tézet nyerte el az első helyezést.

Május 27.
Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, a Váci Fegyház és 

Börtön, valamit Vác Város Önkormányzata „Kirekesz-

tettek” címmel nemzetközi konferenciát szervezett 

a drogproblémával küzdő elítéltek szabadulás utáni 

helyzetéről. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium ál-

tal támogatott tanácskozásra – amelynek fővédnöke 

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke volt – a 

Váci Fegyház és Börtönben került sor. A rendezvé-

nyen a szlovákiai Dubnica nad Váhomi Bv. Intézet és a  

csehországi Heřmanicei Bv. Intézet delegációi is részt

vettek.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a holland 

Fapapucs Alapítvány gyermeknapot szervezett a balassa-

gyarmati Reménysugár Gyermekotthonban élő gyerme-

kek részére. A rendezvényen fellépett az intézet Szent 

Dávid fogvatartotti zenekara, és átadták a fogvatartottak 

által, az otthon lakói részére gyűjtött pénzadományt. 

Május 28.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben – a veszprémi Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár által – pályázat útján nyert  

400 ezer Ft értékű könyv ünnepélyes átadására került 

sor, amelyen az intézet fogvatartottjai kulturális műsorral  

szerepeltek.

Május 29.
A Kalocsai Fegyház és Börtön falán elhelyezett emléktáb-

lánál – a Politikai Elítéltek Közösségének kezdeményezé-

sére – koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak, 

ezt követően az intézet kápolnájában szentmisét mutatott 

be dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

érseke a fogvatartotti énekkar közreműködésével. 

Június 11. 
A büntetés-végrehajtási szervezet pedagógusnapi ünnep-

ségét a Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg. 
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A Magyar Köztársaság belügyminisztere a pedagógus-

nap alkalmából eredményes szakmai munkája elismeré-

séül a “Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 

arany fokozatát adományozta Palotai Ernő René bv. alez-

redesnek, a Fővárosi Bv. Intézet osztályvezetőjének, a bv. 

tanácsosi címet adományozta Benedek Ede bv. alezre-

desnek, a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya kiemelt 

főreferensének. 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben „Kőhida Kupa 

2010” elnevezéssel szolgálati kutyavezető versenyt 

rendeztek. A versenyben 13 intézet 33 kutyavezetője 

– köztük a szlovák büntetés-végrehajtási szervezet 

képviseletében 2 fő – vett részt. A csapatversenyt a 

Budapesti Fegyház és Börtön csapata nyerte meg. 

Június 15. 
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, intézetparancsnok 

megnyitójával kezdetét vette a VII. Dankó Pista Fesz-

tivál, a Szegedi Fegyház és Börtön egész nyáron át tartó 

művészeti és kulturális fesztiválja. A nyitórendezvényen 

fellépett a Kalocsai Fegyház és Börtön ötfős női fogvatar-

totti csoportja, valamint koncertet adott a Szegedi Fegy-

ház és Börtön Csillag Band elnevezésű zenekara.

Június 16.
Az 56-os Vértanúk Emléknapja, Nagy Imre miniszterelnök 

és mártírtársai halálának és újratemetésének évfordulója 

alkalmából tartottak megemlékezést a Budapesti Fegy-

ház és Börtön Kisfogház Emlékhelyén. A megemlékezé-

sen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki ünnepi 

beszédet mondott, s a rendezvény után megtekintette az 

Emlékhely részét képező egykori vesztőhelyet és siralom-

házat is.

Június 17.
A szlovák büntetés-végrehajtási szervezet meghívására 

háromfős magyar csapat vett részt a szlovákiai nemzeti 

lőbajnokságon. A versenyen, amelyen négy ország  

(Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) 

képviseletében 23 csapat 69 versenyzője indult, a magyar 

csapat összesítésben a hatodik helyezést érte el.

Június 19. 
A kilencedik alkalommal megrendezett Múzeumok 

Éjszakája rendezvénysorozat alkalmával a Magyar Bünte-

tés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelyét is felkereshették 

az érdeklődők Sátoraljaújhelyen. 

Június 22.
Rózsahegyi Tamás bv. alezredes, a Sátoraljaújhelyi  

Fegyház és Börtön parancsnoka és dr. Holló József Ferenc 

ny. altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet főigazgatója 

együttműködési megállapodást írt alá, amelyben rög-

zítették, hogy kiemelt feladatként tekintik a két szervezet 

közötti szakmai kapcsolat elmélyítését és a bv. intézet által 

működtetett Börtönmúzeum népszerűségének növelését.

Június 25.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 

büntetés-végrehajtási felügyelő I. szakképzésben részt 

vett hallgatók kibocsátó ünnepségét, amelyen 15 fő ka-

pott bizonyítványt. Közülük – kimagasló tanulmányi ered-

ményükért, valamint közösségi munkájukért – négyen 

részesültek elismerésben.  Az ünnepségen képviseltették 

magukat a hallgatókat beiskolázó bv. szervek vezetői is.

Június 26.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lab-

darúgócsapata jótékonysági tornán vett részt Martfűn.  

A 12 csapat nevezési díját, valamint a támogatók adomá-

nyait a helyi sportegyesület 16 éves – éber kómába esett –  

labdarúgója, Burján Sándor gyógykezelésére fordították.

Június 27. 
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak ünnepélyes 

tisztavatását a Budai Várban tartották, amelyen megjelent 

és beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, vala-

mint Pintér Sándor belügyminiszter. A tisztavató ünnep-

ségen a büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi 

Antal bv. altábornagy, országos parancsnok képviselte. 

Ezt megelőzően a Magyar Köztársaság belügyminisz-
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tere – tekintettel az RTF Rendészeti Igazgatási Szak Bv.  

szakirányának eredményes elvégzésére – két végzős hall-

gatót bv. főhadnaggyá, hat végzős hallgatót pedig bv. 

hadnaggyá nevezett ki. 

A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet állományába tartozó 

Szabó Tímea bv. törzsőrmester, biztonsági felügyelő első 

helyezést ért el a Rendvédelmi Szervek Európa-bajnok-

ságán, Andorrában a judo versenyszám +63 kg-os súly- 

csoportjában.

Június 29. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet Fiatalkorúak 

Bv. Intézete szervezeti egységében, Szirmabesenyőn 

rendezték meg a II. Országos Drámafesztivált, amelyen 

versenyzőként és nézőként összesen 130 fő fogvatartott 

vett részt. Az egész napos rendezvény keretében a kecs-

keméti, pécsi, szirmabesenyői és tököli fiatalkorú fogvatar-

tottak egyéni és csoportos előadások keretében verseket, 

színdarabokat és bábjátékokat adtak elő.

Július 1.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere Semmelweis-nap 

alkalmából kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül 

tanácsosi címet adományozott Nagyné dr. Bogár Erzsé-

bet bv. o. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Bv. Intézet osztályvezetőjének, valamint pénzjutalomban 

részesítette dr. Neményi Katalin bv. o. alezredest, a BVOP 

kiemelt főreferensét.

Július 3.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben elhelyezett fog-

vatartottak által készített képzőművészeti alkotásokat, a 

büntetés-végrehajtásban rendszeresített kényszerítő esz-

közöket, valamint egy berendezett fogvatartotti zárkát is 

bemutattak a június 30. és július 3. között megrendezett 

VOLT Fesztivál „civil falujában”, az intézet által felállított  

sátorban. 

Július 5.
Véradással egybekötött egészségnapot tartottak a szemé-

lyi állomány részére a Kalocsai Fegyház és Börtönben a Ma- 

gyar Vöröskereszt kalocsai szervezete közreműködésével. 

Július 6.
A Békés Megyei Bv. Intézet munkatársai – a büntetés-

végrehajtási tevékenység tárgyi eszközeit (rabszállító 

busz, lövedékálló mellény stb.) is bemutató – tájékoztatót 

tartottak a börtönélet mindennapjairól a vakok és gyen-

gén látók táborában Telekgerendáson.

Július 12.
A kínai Igazságügyi Minisztérium hétfős delegációja in-

tézetlátogatáson és szakmai értekezleten vett részt a 

tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében. A delegációt Wang 

Yusheng, a Kínai Munkán Keresztüli Átnevelési Társaság 

alelnöke vezette.

Július 16.
Feladat-meghatározó állományértekezletet tartottak a 

Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó szervek 

számára. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök meghatározta 

a rendvédelmi szervek jövőbeni feladatait és az ezzel  

kapcsolatos elvárásait. Az értekezlet végén az árvízvédel-

mi veszélyhelyzet elhárításában kifejtett tevékenységért 

a büntetés-végrehajtási szervezet nevében dr. Kökényesi 

Antal bv. altábornagy, országos parancsnok, a bv. in-

tézetek vezetői közül a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 

parancsnoka, Rózsahegyi Tamás bv. alezredes vette át a 

miniszterelnök elismerő oklevelét.

Július 28.
A Szegedi Fegyház és Börtönben megemlékeztek az 

Alföldi Bútorgyárban az 1988. július 28-ai tűzesetben hősi 

halált halt Kovács Hegedűs Gábor bv. őrnagyról és Szalai 

Árpád bv. alhadnagyról. A rendezvény során az intézet 

oszlopcsarnokában elhelyezett emléktábláknál tartottak 

koszorúzást, ezt követően a Belvárosi Temetőben rótták 

le tiszteletüket a megemlékezők. Az eseményen a Szegedi 

Fegyház és Börtön, a Nagyfa-Alföld Kft. vezetői állománya, 

valamint az elhunytak hozzátartozói vettek részt.
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Július 29.
A Művészetek Völgye Fesztiválon a Váci Fegyház és Börtön 

elítéltjei és a már szabadultak együtt tettek bizonyságot 

megváltozott életükről a kapolcsi evangélikus templom-

ban. 

Augusztus 7.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet sándorházai objek-

tumának kápolnájában rendezték meg az I. Pálhal-

mai Közös Imafesztivált, amelyen az intézet három 

alegységéből 33 fő fogvatartott vett részt. Mindegyik al-

egység csapata rövid műsorral, énekkel, verssel szerepelt.

Augusztus 23.
Kerékpáros-napot szerveztek a Budapesti Fegyház és 

Börtön személyi állománya részére az egészséges életmód 

népszerűsítésének érdekében. A résztvevők oklevelet  

kaptak, illetve a FBVSZOSZ támogatásának köszönhetően 

ajándéktárgyakat osztottak szét.

Augusztus 28.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön falán elhelyezett 

emléktáblánál koszorúzást szervezett a Politikai Elí-

téltek Közössége, amelyen részt vett dr. Nagy Kálmán 

országgyűlési képviselő, Szamosvölgyi Péter, Sátoral-

jaújhely Város polgármestere, valamint jelen voltak a rend-

védelmi társszervek képviselői. A koszorúk elhelyezését 

követően a vendégek 15 fős csoportja részt vett az intézet 

kápolnájában az intézet lelkésze által bemutatott litur-

gián, valamint megtekintette a börtönmúzeumot.

A XIV. Lovas Bálint Horgász Emlékversenyt idén az előző 

év nyertes csapata, az Állampusztai Országos Bv. Intézet 

szervezte meg. A Kecel melletti Natura horgászpark-

ban megrendezett eseményen 109 versenyző vett részt.  

A csapatok versenyében a tököli “No Fish Team”, az egyéni 

versenyben a márianosztrai Burik Tibor lett az első he- 

lyezett.

Szeptember 9.
A Magyar Honvédség Támogató Dandár által – a dandár 

püspökszilágyi kiképző bázisán – megrendezett Nemzet-

közi Járőrbajnokságon a büntetés-végrehajtási szervezet 

ötfős férfi csapata 5. helyezést ért el, a négyfős női csapat 

pedig 4. helyezett lett.

Szeptember 10.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet könyvtárában 

ünnepélyes keretek között adták át azt a mintegy 870 

ezer Ft értékű dokumentumállományt (könyvek, DVD-

filmek, hangoskönyvek), amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 

a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás eredmé-

nyeként szerzett be. Az eseményen műsort adott az in-

tézet egyházi kórusa és irodalmi csoportja.

Szeptember 14.
A Somogy Megyei Könyvtár „A Somogy Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet fogvatartottjai könyvtári ellátásának 

javítására” kiírt meghívásos pályázat keretében elnyert 

306 ezer Ft összegből 107 db könyvet vásárolt, amelyeket 

ünnepélyes keretek között adtak át a bv. intézetben. 

Szeptember 26.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett em-

léktáblánál koszorúzást tartott a Politikai Foglyok Szövet-

sége. A koszorúzáson részt vett Firtl Mátyás országgyűlési 

képviselő.

Szeptember 29. 
A Belügyminisztérium márványtermében tartották meg  

– dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy vezetésével – a 

büntetés-végrehajtás vezetőinek országos értekezle-

tét. A rendezvényen dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

ismertette a szervezettel és a vezetőkkel kapcsolatos 

legfőbb elvárásokat, illetve kiemelte a büntetés-végrehaj-

tás fontos szerepét a kormányprogramban hangsúlyosan 

megjelenő közrend–közbiztonság javításában.

Október 2.
A Kalocsai Fegyház és Börtönbe látogatott Böjte Csaba fe- 

rences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, 

hogy átvegye az intézet missziós csoportja által felajánlott 

ajándékokat, azt a 80 db gobelin díszítésű párnát, amelyet 

a Bárka missziós közösségbe járó női elítéltek olyan gyere-

keknek ajánlottak fel, akik a szeretetet és a gondoskodást 

nélkülözik, vagy valamilyen okból nem élhetnek igazi csa-

ládban. 
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Október 7.
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek 

világnapjának. Ebből az alkalomból ünnepi nyugdíjas-

találkozót rendeztek a Büntetés-végrehajtás Országos Pa- 

rancsnokságán.

Október 14-16.
A börtönegészségüggyel foglalkozó WHO-program, az 

„Egészségvédelem a Börtönben Projekt” Koppenhágában 

tartotta ez évben soros ülését, és egyben működésének 

15. évfordulóját is ünnepelte. A rendezvényen a magyar 

büntetés-végrehajtást dr. Harsányi Kornélia bv. o. alez-

redes, a BVOP Egészségügyi Főosztályának helyettes 

vezetője képviselte.

Október 19.
Az Alföldi Bútorgyárban 1984. október 19-én történt tá-

madás következtében hősi halált halt Frank Tibor bv. al-

hadnagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy és Tóth András bv. 

alhadnagy, valamint az 1964. október 3-án hősi halált 

halt Horváth István bv. alhadnagy halálának emlékére ko-

szorúzással egybekötött megemlékezést szerveztek az in-

tézet oszlopcsarnokában elhelyezett emléktáblánál, vala-

mint a hozzátartozók részvételével a hősi halottak sírjainál.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben rendez-

ték meg a Magyar Börtönügyi Társaság biztonsági szek-

ciójának ülését. A megjelentek – köztük több bv. intézet 

parancsnoka – előadást hallgattak meg az országos pa-

rancsnokság ügyeletére érkező jelentésének rendjéről, 

valamint a bv. intézetek biztonságát veszélyeztető tiltott 

tárgyak intézetbe jutásának módjairól és a felderítések ta-

pasztalatairól. 

Október 20.
A Győr-Sopron-Moson Megyei Bv. Intézet önként 

jelentkező elítéltjei a győri Nádorvárosi Temetőben végez-

tek társadalmilag hasznos munkát. Ezzel a vállalással a 

második év végéhez ért a bv. intézet resztoratív, jóváté-

teli programsorozata. A program sikereként értékelhető, 

hogy ma már a város intézményei rendszeresen keresik, és  

igénylik a fogvatartottak segítségét.

  

Október 21.   
Elismeréseket adtak át nemzeti ünnepünk, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 54., valamint a Magyar 

Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulója alkalmából 

a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságán. Schmitt Pál, a Magyar Köz-

társaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére 

– a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt Katonai 

Tagozatát adományozta közel két évtizeden át végzett 

büntetés-végrehajtási és egészségügyi szakmai tevé- 

kenysége magas színvonalú ellátásáért Magyari Endre bv. 

főtörzszászlósnak, a Váci Fegyház és Börtön főápolójának.

A Budapesti Fegyház és Börtönben rendezték meg  

dr. Mezey Barna, „Régi idők tömlöcei” című könyvének 

bemutatóját. Az ELTE rektora, tanszékvezető egyetemi 

tanára, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke által jegyzett 

kiadványt dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, c.  

egyetemi tanár ismertette, majd a Rubicon Kiadó képvise-

letében Rácz Árpád, illetve Csóti András bv. vezérőrnagy, a 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai 

és koordinációs helyettese méltatta a szerző munkásságát.

November 12.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet mélykúti objektumában 

Pauline McCabe, Észak-Írország börtönügyekért felelős 

ombudsman asszonya, Elisabeth Moody, Nagy-Britannia 

börtönügyekért felelős ombudsman-helyettese, illetve a 

Magyar Helsinki Bizottság két munkatársa tett látogatást. 

November 22. – december 4.
Az EUJUST LEX Misszió keretében két iraki büntetés-végre-

hajtási szakember   képzésen vett részt Magyarországon, 

amely során a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-

ságán, a Fővárosi Bv. Intézetben és a Budapesti Fegyház és 

Börtönben kaptak tájékoztatást a magyar büntetés-végre-

hajtás általános helyzetéről, a személyi állomány szolgálati 

feladatairól, továbbá a fogvatartottak munkáltatásáról, ok-

tatásáról, képzéséről. 

December 1. 
Hanuka alkalmából a Közép-dunántúli Országos Bv. In-

tézet baracskai objektumának börtönkápolnájában Féner 

Tamás fotóművész – a magyarországi zsidóság minden-

napjait és ünnepeit bemutató – képeit állították ki. A kiállí-

tást Schönberger András főrabbi, börtönlelkész nyitotta 

meg.

December 1-3.
A Baranya Megyei Bv. Intézetben tartották meg a  

LICOS (Learning Infrastructure of Correctional Services) 

elnevezésű európai uniós pályázati projektben részt vevő 

civil szervezetek munkaértekezletét, amelyen a program-

ban érintett belga, holland, német, norvég, osztrák és spa-

nyol egyesületek és alapítványok képviselői vettek részt.
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December 7-10.
Az „Európai partnerségi tréning egy befogadó társada-

lom számára” címmel nemzetközi szakmai konferenciát 

tartottak Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 

szervezésében. A részt vevő román, francia, olasz és spa-

nyol büntetés-végrehajtási szakemberek látogatást tettek 

a kecskeméti és a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intéze-

tében.

December 8.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön külső falán, a fasiz-

mus elleni küzdelemben mártírhalált halt katonák em-

léktáblájánál a Volt Magyar Katonák Győr-Moson-Sopron 

Megyei Szervezete katonai tiszteletadás keretében ko-

szorúzást tartott. Az eseményen részt vettek Sopron 

Város Önkormányzatának és a rendvédelmi társszervek 

képviselői, valamint az intézet parancsnoka és a személyi 

állomány több tagja.

December 9.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munka-

társai, Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos pa- 

rancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese vezeté-

sével látogatást tettek az Osztrák Szövetségi Igazságügyi 

Minisztériumban. A delegáció tagjait Gerhard Nogratnig 

országos parancsnok és helyettese, dr. Karin Dotter-Schil-

ler fogadták, akik bemutatták az osztrák büntetés-végre-

hajtási szervezetben rendszeresített elektronikus őrizeti 

rendszert, és tájékoztatót adtak az alkalmazásával kapcso-

latos eddigi tapasztalataikról.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, az intézet 

börtönkápolnája felszentelésének egyéves évfordulóján 

mutatták be „Az irgalmas szamaritánus” című oratóriu-

mot 20 fő fogvatartott szereplésével. A darabot, amelynek 

zenéjét Darvas Ferenc szerezte, Fellegi Ádám koncert-

zongoraművész tanította be. 

December 10.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektuma 

Szent Gellért Kápolnájában új oltárképet szentelt fel, és 

ünnepi misét celebrált dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecs-

keméti Főegyházmegye érseke.

December 13.
Ünnepélyes keretek között adták át a Pálhalmai Orszá-

gos Bv. Intézet felújított és korszerűsített épületeit.  

A beruházás a Belügyminisztérium energiaracionalizálási 

pályázatán elnyert támogatás segítségével valósult meg.

December 14.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetben megnyitot-

ták a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak fotóit bemu-

tató, a „Szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem euró-

pai éve” jegyében összeállított tárlatot. 

December 15-17.
„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és rein- 

tegrációs programok módszertani programok meg-

alapozása” című TÁMOP kiemelt projekt nyitókonferen-

ciáját rendezték meg – többek között – a bv. intézetek 

parancsnokainak részvételével. A konferencia plenáris 

ülésén előadást tartott dr. Felkai László, a Belügyminiszté-

rium közigazgatási államtitkára, dr. Berta Kriszta helyettes 

államtitkár, dr. Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem dékánja, 

dr. Sándorfi György, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója, 

Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának stratégiai és koordinációs he- 

lyettese, valamint Janovics László, a Dél-dunántúli Re-

gionális Munkaügyi Központ főigazgatója.

December 16.
Hatodik alkalommal adtak karácsonyi koncertet a Szege-

di Fegyház és Börtönben a Király-König Péter Zeneiskola 

művésztanárai. A hangversenyt az intézet neoklasszicista 

stílusú dísztermében rendezték meg, amelyen az intézet 

dolgozói és fogvatartottak is részt vettek.  A koncert vé-

gén az egyik fogvatartott saját alkotását, egy, a zeneisko-

la névadójáról készült olajfestményt adott át a zenekar 

képviselőjének.

December 17.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg 

a 14 hetes alapfokú szaktanfolyami képzésben részt 

vett osztályok utolsó 2010. évi kibocsátó ünnepségét.  

A hagyományos (5x1 hetes) alapfokú képzésben január és 

február hónapban 52 fő tett eredményes vizsgát. Az ezen 

képzési forma helyébe lépő alapozó képzésben 8 alkalom-

mal összesen 13 osztály indult 483 fő beiskolázásával.
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Karácsony alkalmából közel 1100 doboz konzervet 

gyűjtöttek össze a Somogy Megyei Bv. Intézet fogvatar-

tottjai a rászorulóknak. Az adományt Gyarmati László, a 

Magyar Vöröskereszt munkatársa vette át a fogvatartottak 

képviselőjétől.

December 20.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a karácsonyi fogvatar-

totti programok keretében megnyitották dr. Korzenszky 

Richárd OSB perjel, a Tihanyi Apátság vezetőjének fotóiból 

összeállított tárlatot. Az ünnepségen műsort adott a 

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia asz- 

szonykórusa. 

December 22.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere a büntetés-végre-

hajtási szervezet egészségügyi tevékenysége érdekében 

kifejtett kiemelkedő szakmai és tudományos munkássá-

ga elismeréséül – végleges nyugállományba vonulása 

alkalmából – Tauffer Emil díjat adományozott dr. Heyl-

mann Katalin ny. bv. o. dandártábornok asszonynak, a 

BVOP Egészségügyi Főosztálya vezetőjének. Az elismerést  

dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok 

adta át.

December 28.
A Váci Fegyház és Börtönben ajándékozási ünnepséget 

tartottak, amelynek keretében az intézet fogvatartottjai 

a Simon Antal Általános és Speciális Szakiskola és Diák- 

otthon halmozottan hátrányos helyzetű, szellemi fogya-

tékos, árva tanulóit ajándékozták meg ruhaneműkkel, sza-

loncukorral és játékokkal.




