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Május 6.
A Magyar Börtönügyi Társaság (MBT) 
Humán Szekciója az Állampusztai Országos 
Bv. Intézetben tartott ülést az új szolgálati 
törvényről. A tanácskozást Schmehl 
János bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese vezette. Dr. Zakhar Tibor  
bv. ezredes, szekcióvezető nyitotta meg az 
ülést, majd a házigazda, dr. Füzesi Viktor 
bv. ezredes, intézetparancsnok köszöntötte 
a megjelenteket. Kovácsné dr. Szekér Enikő, 
a Belügyminisztérium főosztályvezetője 
bemutatta a közszolgálati életpálya 
sajátosságait és az új szolgálati törvény 
legfontosabb rendelkezéseit, majd Győri 
Levente bv. százados, a BvOP Személyügyi 
és Szociális Főosztályának osztályvezetője 
az új továbbképzési rendszerről beszélt.

Május 20.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben 
tartották meg az MBT Jogi 
Szekciójának soron következő 
ülését. Dr. Bogotyán Róbert 
bv. ezredes, a BvOP 
Fogvatartási Ügyek 
Főosztályának 
vezetője a bv. 
pártfogó 

felügyelői szolgálat, valamint 
a reintegrációs őrizet működéséről beszélt. 
A szekció vezetője, dr. Pallo József bv. 
ezredes, a BvOP Jogi és Adatkezelési 
Főosztályának vezetője a strasbourgi 
EJEB pilot judgementről tartott előadást, 
dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, az NKE 
Rendészettudományi Karának tanára pedig 
a magyar bv. tevékenységét elemezte 
a kriminológia tükrében.

Május 28.
Az MBT „Huszonöt éve a magyar 
börtönügy szolgálatában” című 
ünnepi közgyűlését tartották meg 
az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karának dísztermében, megemlékezve 
a szervezet megalakulásának 
negyedévszázados 
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jubileumáról. A konferencia résztvevőit prof. 
dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, az MBT 
elnöke köszöntötte, majd Csóti András bv. 
altábornagy, országos parancsnok adott 
tájékoztatást a büntetés-végrehajtás 
aktuális helyzetéről. A közgyűlés 
megválasztotta Nyima Tamás bv. ezredest, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
parancsnokát a társaság Biztonsági 
Szekciója vezetőjének, majd Csóti 
András átadta a belügyminiszter által 
adományozott Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát 
prof. dr. Nagy Ferencnek, az SZTE Állam- 
és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának, 
az MBT tiszteletbeli elnökének, továbbá 
tárgyjutalomban részesítette a társaság 
alapító tagjait. Ezután dr. Lőrincz József ny. 
bv. dandártábornok értékelte a társaság 
huszonöt éves tevékenységét. Ünnepi 
köszöntőt mondott prof. dr. Gönczöl Katalin, 
a Magyar Kriminológiai Társaság, illetve dr. 
Parádi József, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnöke. 

Június 1.
Belügyminisztériumi és országos 
rendészeti vezetők részvételével 
ünnepi állománygyűlést rendeztek 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának 
dísztermében az új dékán, dr. habil. Boda 
József r. vezérőrnagy beiktatása alkalmából. 
A leköszönő dékán, prof. dr. Ruzsonyi 
Péter bv. dandártábornok munkája 
elismeréseképpen Szent György Érdemjelet 
és dísztőr emléktárgyat vehetett át dr. 
Felkai Lászlótól, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkárától, valamint 
Papp Károly r. altábornagytól, az ORFK 
vezetőjétől. Ezt követően Ruzsonyi Péter 
átadta a kari zászlót, amelyre Csóti 
András bv. altábornagy kötött szalagot. 
A büntetés-végrehajtás országos 

parancsnoka örömét és büszkeségét 
fejezte ki, hogy az elmúlt három évben egy 
büntetés-végrehajtási tábornok vezethette 
Magyarország meghatározó egyetemének 
rendészettudományi karát.

Június 2-4.
A BvOP és a Bács-Kiskun Megyei Bv. 
Intézet munkatársai is részt vettek 
a szlovák Igazságügyi Minisztérium által 
szervezett „Nők büntetés-végrehajtása – 
anyák gyermekeikkel” című nemzetközi 
konferencián. A résztvevők megismerkedtek 
a nyitra-tromosi bv. intézetben folyó 
munkával, majd előadásokat hallgattak 
a felvidéki Nagyszikláson található Terápiás 
és Rehabilitációs Központban a várandós 
és a kisgyermekes fogvatartottak 
helyzetéről.

Június 10.
A kiváló jogászprofesszor, Horváth Tibor 
professor emeritus emlékére rendeztek 
konferenciát a Miskolci Akadémiai 
Bizottság székházában. A márciusban 
elhunyt Horváth Tibor a Miskolci 
Egyetem jogi karának egyik alapítója, 
első egyetemi tanára és egykori dékánja 
volt. Farkas Ákos intézetigazgató, 
a kar jelenlegi dékánja köszöntőjében 
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személyes hangon emlékezett egykori 
professzorára, a bűnügyi tudományok 
elismert tudósára. Az emlékkonferencián 
elhangzott előadásokban szó esett 
a büntetés-végrehajtási jogról, a kegyelmi 
eljárás sajátosságairól, az életfogytig tartó 
szabadságvesztés emberi jogi kérdéseiről 
és a halálbüntetés 1990-es eltörléséről 
is. A büntetés-végrehajtási szervezet 
problémáiról és ezek megoldásáról dr. Pallo 
József bv. ezredes, a BvOP főosztályvezetője 
tartott előadást. 

Október 20.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán „Négyszemközt a börtönnel – 
börtönviszonyok és börtönártalmak” címmel 
tartottak előadást. A rendezvény meghívott 
vendége volt Hajdu Eszter, a Váci Fegyház 
és Börtön pszichológusa, valamint Széles 
Gábor bv. dandártábornok, a Budapesti 
Fegyház és Börtön parancsnoka. 
A Kriminológiai Tudományos Diákkör 
keretében megrendezett beszélgetés 
során a közel 200 fős hallgatóság ízelítőt 
kaphatott a magyar büntetés-végrehajtás 
működéséről, a bv. intézetek sokrétű 
feladatairól, a befogadás mozzanatairól, 
a reintegráció és az oktatás kapcsolatáról is. 

Október 30.
Az MBT Történeti Szekciója a Budapesti 
Fegyház és Börtönben tartott ülést,  
Dr. Estók József ny. bv. dandártábornok, 
szekcióvezető elnökletével. A fórumon  
Dr. Zinner Tibor egyetemi tanár „Megtorló 
börtönügy a Rajk-per időszakában” címmel 
tartott előadást. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc egyes vonatkozásait 
is érintő, a második világháborútól 
a rendszerváltásig terjedő időszakot átívelő 
tudományos értekezés bemutatta, milyen 
káros hatásokat gyakorolt a politikai 
megtorlás igénye az igazságszolgáltatásra.

November 6.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepi 
szenátusi ülést rendezett a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából. A Ludovika 
Főépület dísztermében megtartott 
eseményen nyolc habilitált, illetve 
tizennégy PhD-doktort is avattak, és 
összesen tizenheten kaptak egyetemi 
kitüntetést. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Aranyérmét dr. Tari Ferenc ny. 
bv. altábornagy vehette át, akinek oktatói 
tevékenysége meghatározó jelentőségű 
a Rendészettudományi Karon, a büntetés-
végrehajtás vezetőjeként szerzett 
tapasztalatai, kimagasló szakmai ismeretei 
és oktatói attitűdje pedig jelentősen 
hozzájárultak a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem hírnevének és tekintélyének 
növeléséhez is.

November 12.
Az MBT Humán Szekciója immár második 
alkalommal tanácskozott Kecskeméten,  
dr. Zakhar Tibor  
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bv. ezredes, intézetparancsnok elnökletével. 
A büntetés-végrehajtási személyi állomány 
képzési rendszerének változásairól 
Herbszt Krisztina bv. alezredes, a BvOTRK 
osztályvezetője számolt be. Az ülésen 
elsőként képviseltette magát a büntetés-
végrehajtás egészségügyi szakterülete. 
A stressz és a kiégés, mint egészséget 
veszélyeztető és feladatellátást gátló 
tényező szerepét Dr. Nagy Imre, 
a Váci Fegyház és Börtön szakorvosa 
szemléltette.

November 16.
„Vonzások és választások” címmel tartott 
szakmai konferenciát a Büntetés-
végrehajtás Tudományos Tanácsa 
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. 
A fórumnak a Fővárosi Bv. Intézet III. 
objektuma adott otthont. A konferenciát 
dr. Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető, 
a Bv. Tudományos Tanácsának megbízott 
elnöke nyitotta meg, majd dr. Tóth Tamás 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
általános helyettese „Időszerű kihívások 
a szakmai horizonton” címmel tartott 
előadást. Ezután prof. dr. Nógrádi György, 
a Budapesti Corvinus Egyetem tanára 
fejtette ki véleményét a migrációs 
hullám okairól, illetve az egyes országok 
megoldási koncepcióiról. 

Ezt követően dr. Tallódy Zoltán, az 
Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi 
Büntetőjogi és Strasbourgi Bíróság 
Képviseleti Főosztály helyettes vezetője 
a strasbourgi ítéletekről szóló előadásában 
jelezte, hogy egyre több, Magyarországot 
érintő, idegenrendészeti vonatkozású 
ügy várható a Strasbourgi Bíróságon. Az 
utolsó előadást Vájlok László r. alezredes, 
az ORFK Rendészeti Főigazgatóságának 
főosztályvezető-helyettese tartotta, 
melyben a migrációs nyomás rendőrségi 
tapasztalatairól számolt be. 

November 26.
A Fővárosi Bv. Intézet színházterme 
adott otthont a BvOP Fogvatartási 
Ügyek Szolgálata által szervezett 
„Fiatalkorúak a magyar igazságszolgáltatás 
rendszerében” elnevezésű konferenciának. 
Az első előadást az Országos Kriminológiai 
Intézet igazgatója, prof. dr. Vókó György 
tartotta, aki a fiatalkorúak kriminalitásának 
jellemzőiről beszélt, őt Gratzer-Sövényházy 
Edit r. alezredes, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács munkatársa követte, aki a fiatalkorú 
fogvatartottak ismételt bűnelkövetővé 
válásának megelőzésével kapcsolatban 
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. 
Dr. Földi Rita, a Károli Gáspár Református 
Egyetem tanszékvezetője a fiatalkorú 
deviancia kezeléséről, dr. Szeiberling Tamás, 
az Igazságügyi Hivatal főigazgatója pedig 
a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben 
alkalmazott alternatív szankciók szerepéről, 

jelentőségéről fejtette ki véleményét. 
A konferencia délutáni programjában 
Juhász Péter, az EMMI Budapesti 
Javítóintézetének igazgatója, illetve Szim 
András, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet 
és Speciális Gyermekotthon igazgatója 
a javítóintézeti speciális feladatok 
és a bv. intézetek tevékenységének 
összekapcsolódásáról beszélt. Pesti 
Ferenc bv. ezredes, intézetparancsnok 
a Fiatalkorúak Bv. Intézete reintegrációs 
törekvéseiről tartott előadást, valamint 
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dr. Moldova Zsófia, a Magyar Helsinki 
Bizottság munkatársa is elmondta 
gondolatait a fiatalkorú fogvatartottakkal 
kapcsolatos vizsgálati megállapításokról.

December 1.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Aula 
Magna dísztermében rendezték meg az 
MBT konferenciáját „A jogállami kontroll 
szerepe és jelentősége a büntetés-
végrehajtásban” címmel. Első előadóként 
dr. Székely László, az alapvető jogok 
biztosa beszélt a fogvatartotti beadványok 
jellemzőiről, az OPCAT Nemzeti Megelőző 
Mechanizmus Főosztály erősen 
szabályozott munkájáról, valamint kiemelte 
a bv. szervezet és az ombudsmani hivatal 
közötti kiváló kapcsolatot. Ezután dr. 
Szűcs András, a Legfőbb Ügyészség 
osztályvezető ügyésze mutatta be az 
ügyészi törvényességi felügyelet helyét 
és szerepét a büntetés-végrehajtást 
övező jogállami garanciarendszerben. 
Dr. Kádár András Kristóf, a Magyar 
Helsinki Bizottság társelnökének 
előadásán keresztül betekintést kaptak 
a résztvevők a büntetés-végrehajtás civil 
monitorozásának elméleti kérdéseibe és 
gyakorlati eredményeibe. Dr. Pallo József 
bv. ezredes, a BvOP főosztályvezetője 
„Törvényesség és kontroll” címmel tartotta 
meg előadását. 

December 3.
Az MBT Börtönügyi Szekciója 
a Budapesti Fegyház és Börtönben 
tartotta ülését, Nyima Tamás bv. ezredes, 
szekcióvezető elnökletével. A fórum első 
részében Kelemen Csaba r. alezredes, 
a Terrorelhárítási Központi Műveleti 
Igazgatóság Műveleti Főosztályának 
vezetőhelyettese aktív műveletirányítóként 
is betekintést adott a TEK életébe, valamint 
a büntetés-végrehajtási szervezettel 
közösen rendezett együttműködési 
gyakorlatok tapasztalataiba. Ehhez 
kapcsolódva, „A műveleti csoportok múltja, 
jelene és jövője” címmel Fok Róbert bv. 
ezredes, a BvOP Biztonsági Szolgálatának 
vezetője tartott előadást. A szekcióülés 
második felében dr. Bogotyán Róbert 
bv. ezredes, a BvOP Fogvatartási Ügyek 
Szolgálatának vezetője a KEK rendszer 
januártól történő bevezetésével kapcsolatos 
tudnivalókkal ismertette meg a jelenlévőket. 
Ehhez a témához kapcsolódóan Együd 
József bv. alezredes, a Tiszalöki Országos 
Bv. Intézet osztályvezetője számolt be 
a náluk már bevezetett KEK rendszer 
alkalmazhatóságáról, hasznáról, 
a büntetés-végrehajtási szervezet aktuális 
feladataihoz igazítva. 

December 8-9.
A Békés Megyei Bv. Intézet rendezte 
meg a büntetés-végrehajtási pártfogók 
szakmai konferenciáját. A találkozó célja 
az volt, hogy megosszák a pártfogásban 
érintettek tapasztalataikat az immár lassan 
egy éve a büntetés-végrehajtás égisze 
alatt működő tevékenység eredményeiről. 
Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a BvOP 
szolgálatvezetője előadásában a kiemelt 
célokról, feladatokról, a reintegrációs őrizet 
lehetőségeiről, az eddig elért eredményekről 
és a jövőbeli célkitűzésekről beszélt. 
A házigazdák részéről Hafenscher Csaba 
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Zoltán bv. ezredes, intézetparancsnok és 
Iróczky Péter bv. alezredes, osztályvezető 
számolt be az intézet gyakorlatáról. 
A továbbiakban a társszervek képviselői 
is elmondták tapasztalataikat, majd 
a pártfogók eszmecseréje következett, 
melybe a közvetlen érintetteket, azaz 
a reintegrációs őrizetben lévő személyeket 
és a pártfogás alatt álló szabadultakat is 
bevonták. A konferencia második napján 
szó volt a bv. pártfogás és az intézeti 
pszichológus kapcsolatáról, és a munkaerő-
piaci lehetőségekről. 

December 10.
Az MBT Jogi Szekciója, immár 
hagyományosan az emberi jogok 
világnapja előtt tisztelegve tartotta meg 
soros ülését a Közép-dunántúli Országos 
Bv. Intézet baracskai objektumában. Az első 
előadást a kódex kidolgozásában jelentős 
szerepet betöltő dr. Pázsit Veronika, 
az Igazságügyi Minisztérium Büntető 
Anyagi Jogi és Büntetés-végrehajtási 
Jogi Kodifikációs Főosztályának szakmai 
tanácsadója tartotta, bemutatta az 
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alapvető jogok történelmi változásait, a bv. 
intézetekben fogva tartottak jogainak 
alakulását. Forgács Judit bv. alezredes, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének 
oktatója a fogvatartotti létszám, a személyi 
állomány leterheltsége és a rendkívüli 
események számának összefüggéseit 
elemezte, majd bemutatta a TÁMOP 5.6.3 
kiemelt projekt keretében megvalósított 
szegedi modellkörlet-kísérlet tapasztalatait. 
Az elhangzottakhoz kapcsolódott 
a gyakorlat szemszögéből a Szegedi 
Fegyház és Börtön parancsnoka, Tikász 
Sándor bv. dandártábornok. A szekcióülés 
harmadik előadója dr. Budai István bv. 
ezredes, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön parancsnoka volt, aki a resztoratív 
alapú, új bv. jogintézmények működésének 
eddigi tapasztalatait osztotta meg 
a résztvevőkkel. 

December 15.
Deák Ferenc ny. bv. alezredes, a BvOP 
Szakkönyvtárának könyvtárosa kapta 
idén a Tauffer Emil-díjat. Az elismerést 
Tasnádi László rendészeti államtitkár 
adta át a Belügyminisztériumban. 
Deák Ferenc ny. bv. alezredes 23 évig 

dolgozott a büntetés-végrehajtási 
szervezet kötelékében, munkája során 
a Szakkönyvtár működtetése mellett részt 
vett különböző nemzetközi konferenciák 
szervezésében, a fogvatartotti könyvtárak 
számárára készült módszertani 
anyagok elkészítésében, illetve különféle 
kutatásokban. Segédkezett a bv. 
szervezet évkönyveinek összeállításában, 
tudósításokat írt a Bv. Hírlevélbe, továbbá 
2003. szeptember 1-jétől a Börtönügyi 
Szemle szerkesztési feladatait is 
ellátta. Az elmúlt két évtizedben állandó 
és meghatározó résztvevőjévé vált 
a büntetés-végrehajtási szervezet 
tudományos műhelyeinek, a Börtönügyi 
Szemle szerkesztői tevékenysége során 
a magyar börtönügy rangos szakmai 
folyóiratává vált. 


