
Tudományos kiadványaink

Börtönügyi Szemle

A	Börtönügyi	Szemle	a	büntetés-végrehajtás	 tu-
dományos	 és	 szakmai	 folyóirata,	 amely	 negyed-
évente	 jelenik	meg	magyar	 nyelven.	 Elméleti	 és	
gyakorlati	 tanulmányok,	 kutatási	 beszámolók,	
nemzetközi	 börtönhírek	 segítségével	 mutatja	 be	
a	 büntetés-végrehajtás	 előtt	 álló	 kihívásokat.	 A	
folyóirat	 elsősorban	 olyan	 tanulmányokra	 fó-
kuszál,	 amelyek	 a	 társadalmi	 devianciákat,	 a	

büntetés-végrehajtásra	 vonatkozó	 joganyagot,	 a	
fogva	 tartás,	 a	 fogvatartotti	 népesség	 sajátossá-
gait,	problematikáját	a	tudományos	közvélemény	
által	 elfogadott	 tudományszakok	 (kriminológia,	
szociológia, pszichiátria, pszichológiai, vezetésel-
mélet,	pedagógia,	műszaki	tudományok,	szakma-
történet	stb.)	szempontjából	elemzik,	értékelik.	

Börtönstatisztikai Szemle

A	Börtönstatisztikai	 Szemle	 időszaki	 statisztiká-
kat szolgáltat a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
által	fogva	tartottak	főbb	adatairól,	illetve	a	szer-
vezet	 tevékenységéről,	 széles	 körű	 és	 aktuális	
hátteret	nyújtva	kutatások	és	 elemzések	elkészí-
téséhez.	 Az	 online	 elérhető	 kiadvány	 az	 általá-
nos	 szervezeti	 adatokon	 túl	 minden	 alkalommal	
tartalmaz	egy	speciális	fogvatartotti	csoportokra	
vagy	a	büntetés-végrehajtás	egy	speciális	terüle-
tére	 vonatkozó	 fejezetet	 is.	 A	 Börtönstatisztikai	
Szemle	angol	nyelven	is	elérhető,	mely	elsősorban	
külföldi	érdeklődők,	kutatók	számára	nyújt	széles	
körű	információt.	

Az egyes	 szervezetek	 sikere,	 teljesítménye,	 ha-
tékonysága	 azon	 múlik,	 hogy	 mennyire	 képes	
gyorsan	 és	 megfelelően	 reagálni	 a	 folyamatos,	
és dinamikusan változó kihívásokra. A tudás a 
legfontosabb	stratégiai	erőforrás,	szervezeti	tőke.	

Ez	 teszi	 alkalmassá	a	 szervezetet	arra,	hogy	ké-
pes	legyen	reagálni	a	felmerülő	új	helyzetekre,	és	
meghatározni	fejlesztési	irányokat,	lehetőségeket.	
A	fentiek	értelmében	a	tudományos	eredmények	
széles	körű	felhasználásával	is	törekedtünk	szak-
mai	potenciálunk	fejlesztésére.

Magyar Börtönügyi Társaság

A	 társaság	 célja	 a	 börtönügy	 korszerűsítésére	
irányuló	 törekvések	 támogatása,	 a	 tudományos	
kutatások	 szervezése	 és	 lebonyolítása,	 a	 börtön-
üggyel	 kapcsolatos	 ismeretek,	 kutatási	 eredmé-
nyek	terjesztése,	a	hiteles	tájékoztatás	elősegítése.	
Ennek	 érdekében	 az	 év	 során	 a	 társaság	 konfe-
renciákat,	szakmai	fórumokat,	találkozókat	szer-
vezett,	pályázatokat	írt	ki	a	büntetés-végrehajtás	
korszerűsítése	tárgykörében.

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Tudományos Tanácsa

A	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 Tudományos	
Tanácsa 2011. április 15-én alakult meg. A meg-
felelő	 jogszabályi	és	szervezeti	keretek	a	Belügyi	
Tudományos	Tanács	megalakulásával	lettek	adot-
tak.	A	tanács	alapfeladata	a	büntetés-végrehajtás	
tudományos	 értékeinek	 feltárása,	 annak	 elősegí-
tése,	 valamint	 a	 tudományos	 eredmények	 gya-
korlatban	történő	alkalmazásának	szorgalmazása.	
Így	működése	során	állást	foglal	a	Bv.	Szervezet	
tudományos	 tevékenységét	 érintő	 kérdésekben,	
javaslatot	 tesz	a	 tudományos	kutatások	 irányai-
nak	kijelölésére,	összesíti	a	szervezetet	érintő	tu-
dományos	 kutatások	 eredményét,	 ajánlatot	 tesz	
azok	hasznosítására.	Az	év	során	a	 tudományos	
tanács két alkalommal ülésezett.

Tudomány

Tudományos 
fejlesztések és 

sikerek

’ A tudományos konferenciákon, rendezvényeken 
és kiadványainkban is a szervezet szakmai 
tudását gyarapítjuk. 
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Február 9.

A	 Magyar	 Tudományos	 Akadémia	 Állam-	 és	
Jogtudományi	 Bizottságának	 szakmai	 kezde-
ményezése	 nyomán	 megalakult	 a	 Büntetés-
végrehajtási Albizottság. Az albizottság el-
nöke	prof.	dr.	habil.	Vókó	György,	az	Országos	
Kriminológiai	 Intézet	 igazgatója,	 egyetemi	 ta-
nár,	 az	 MTA	 doktora,	 titkára	 dr.	 Pallo	 József	
bv. ezredes, a BvOP Jogi és Adatkezelési 
Főosztályának	vezetője.

Január 21.

„A Bv. törvény első tapasztalatai. Mit várunk a 
kockázatelemzési és -kezelési rendszer beveze-
tésétől?”	 címmel	 tartott	 konferenciát	 a	Magyar	
Börtönügyi	 Társaság	 és	 a	 Magyar	 Büntetőjogi	
Társaság	 január	 21-én,	 a	 Budapesti	 Ügyvédi	
Kamara	 dísztermében.	 Prof.	 dr.	 Tóth	 Mihály,	 a	
Magyar	 Büntetőjogi	 Társaság	 elnöke,	 egyetemi	
tanár	megnyitójában	kiemelte,	hogy	a	rendezvény	
segíti	a	két	társaság	együttműködését	és	a	bünte-
tés-végrehajtás	szerepének,	pozitív	törekvéseinek	
szélesebb	 körben	 történő	 megismertetését.	 Ezt	
követően	 dr.	 Pallo	 József	 bv.	 ezredes,	 főosztály-
vezető	a	törvény	kidolgozásának	az	előzményeit,	
a	 hatályos	 joganyag	 változásainak	 főbb	 irányait	
és	 a	 szakmai	munkát	 előmozdító	új	 jogintézmé-
nyek	 eredményeit	 ismertette	 előadásában.	A	 to-
vábbiakban Schmehl János bv. dandártábornok, 
az	országos	parancsnok	biztonsági	és	fogvatartási	
helyettese	bemutatta	az	új	szabályrendszer	szak-
mai	hozadékait,	és	 ismertette	azt	a	környezetet,	
ahol	az	első	tapasztalatok	megszülettek	a	törvény	
kapcsán, majd a kockázatelemzési és -kezelési 
rendszer	alkalmazásának	előkészítését,	kialakítá-
sát	és	működésének	gyakorlati	oldalát	részletezte.	
A	 beszámolókat	 követően	 lehetőség	 volt	 szak-
mai	 hozzászólásokra,	 végül	 pedig	 prof.	 dr.	 Tóth	
Mihály	felhívta	a	figyelmet	a	szereplők	közötti	jó	
együttműködésre,	majd	lezárta	a	konferenciát.

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK
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arra,	 hogy	 a	 büntetőjogi	 felelősség	 érvényesí-
tése	 és	 a	 gyermekvédelem	 követelményei	 har-
móniában	 vannak-e,	 az	 intézményi	 reagálás	
megfelelő-e,	 valamint	 hogy	 eredményes-e	 a	
probléma kezelése.

Március 31.

„A civil szervezetek szerepe és helye a bünte-
tés-végrehajtásban” címmel rendezett szakmai 
konferenciát	 az	 ELTE	 Állam-	 és	 Jogtudományi	
Karának	 dísztermében	 a	 Magyar	 Börtönügyi	
Társaság	március	31-én.	A	rendezvény	 levezető	
elnöke	 Schmehl	 János	 bv.	 vezérőrnagy	 volt,	 a	
megnyitóbeszédet	 pedig	 prof.	 dr.	Mezey	Barna,	
a	társaság	elnöke	mondta.	Ezt	követően	előadást	
tartott	 Somogyvári	Mihály	 bv.	 őrnagy,	 a	 BvOP	

Stratégiai,	 Elemzési	 és	 Tervezési	 Főosztályának	
megbízott	 vezetője,	 Kóka	 Ágnes,	 az	 „Add	 a	
kezed”	 Közhasznú	 Egyesület	 elnöke,	 Márton	
Andrea,	 a	 Budapesti	 RÉV	 Szenvedélybeteg-
segítő	Szolgálat	intézményvezetője,	Suha	Tamás,	
a	 RÉV	 Szenvedélybeteg-segítő	 Szolgálat	 Heves	
megyei	 képviselője,	 dr.	Nagy	Sándor,	 a	Magyar	
Vakok	és	Gyengénlátók	Országos	Szövetségének	
elnöke,	 illetve	 Juhászné	 Kincses	 Helén,	 a	
Magyar	Vöröskereszt	 Nógrád	megyei	 szerveze-
tének	 igazgatója	 is.	 A	 rendezvény	 zárásaként	
Csóti	 András	 bv.	 altábornagy,	 országos	 pa-
rancsnok	 felhívta	 a	 figyelmet	 az	 együttműkö-
dés	fontosságára,	amely	a	büntetés-végrehajtás	
jövőbeni	kiemelt	stratégiai	célja,	a	konferenciát	
követően	pedig	sor	került	a	Magyar	Börtönügyi	
Társaság	éves	közgyűlésére	is.

Február 25.

Csóti	 András	 bv.	 altábornagy,	 a	 büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka meg-
hívására	 szakmai	 egyeztetésen	 vett	 részt	
dr.	 Székely	 László,	 az	 alapvető	 jogok	 biztosa	 és	
dr.	Pajcsicsné	dr.	Csóré	Erika,	az	AJBH	Hatósági	
és	 Környezetvédelmi	 Főosztályának	 vezetője	 a	
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán. 
Az	 alapvető	 jogok	 biztosa	 a	 nemzeti	 megelőző	
mechanizmus által speciális eljárási, intézkedési 
jogkörben	lép	fel	munkatársai	közreműködésével	
annak	érdekében,	hogy	a	szabadságvesztés	során	
ne	érhesse	a	fogvatartottakat	kínzás	vagy	egyéb	
megalázó	 bánásmód.	 Ennek	 érdekében	 a	 bünte-
tés-végrehajtási szerveket is monitorozza, ezzel 
elősegítve	a	 jogszerű,	európai	normáknak	is	ma-
radéktalanul	megfelelő	fogva	tartást.	Az	egyezte-
tés	során	a	résztvevők	elemezték	a	korábbi	vizs-
gálatokból	kimutatható	tendenciákat,	a	fejlesztési	
irányokat,	 áttekintették	 a	 rendszerben	 felismert	
és jelzett problémákat és azok lehetséges megol-
dásait,	 ezen	 túl	megvitatták	 a	hatékony	 együtt-
működés	további	lehetőségeit.

Március 24.

Az	 NKE	 Kriminológiai	 Tanszékének	 munkatár-
sai „A magyarországi gyermekbűnözés súlya, 
veszélyessége” címmel rendeztek kerekasztal-be-
szélgetést	 a	 rendészettudományi	 karon.	 A	 ren-
dezvény	a	büntető	igazságszolgáltatás	és	a	gyer-
mekvédelem elismert szakembereinek, valamint 
a kar hallgatóinak és oktatóinak részvételével 
zajlott,	 melynek	 során	 a	 büntetés-végrehajtás	
szakemberei	 is	 kifejtették	 álláspontjukat	 a	 téma	
kapcsán. A büntetés-végrehajtás képviselet-
ében	dr.	Pallo	József	bv.	ezredes,	a	BvOP	Jogi	és	

Adatkezelési	Főosztályának	vezetője,	Pesti	Ferenc	
bv.	ezredes,	a	Tököli	Országos	Bv.	Intézet	parancs-
noka,	 valamint	 Koncz	 Katalin	 bv.	 alezredes,	 a	
Baranya	Megyei	Bv.	 Intézet	vezető	 reintegrációs	
tisztje	 vett	 részt	 a	 beszélgetésen.	A	 rendezvény	
résztvevői	a	következő	kérdésköröket	járták	körül	
az	 intézmények,	 illetve	 a	 különböző	 szervezetek	
szemszögéből:	 a	 gyermekbűnözés	 súlya	 hazánk-
ban,	annak	fő	tényezői,	ezen	túl	választ	kerestek	
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Április 26. 

Barcelonában	 rendezték	 a	 „Radikalizáció	 és	 az	
erőszakos	szélsőségesség”	című	nemzetközi	kon-
ferenciát	 az	 EuroPris	 szervezésében.	 A	 rendez-
vény	 célja	 egyrészt	 az	 volt,	 hogy	 feltérképezze	
a	 radikalizáció	 veszélyeit	 Európában,	 másrészt,	
hogy	 kiemelten	 foglalkozzon	 a	 szervezetek	 kö-
zötti	 együttműködés	 kialakításával	 a	 büntető	
igazságszolgáltatás	 terén.	 A	 konferencia	 részt-
vevői	 olyan	 nemzetközi	 területen	 dolgozó	 veze-
tők	 voltak,	 akik	 munkájuk	 során	 –	 közvetlenül	
vagy	közvetetten	–	kapcsolatba	kerülnek	a	radi-
kalizáció	és	a	szélsőségesség	kérdésével.	A	szer-
vezetet	 Radvánszki	 András	 bv.	 ezredes,	 a	 BvOP	
Koordinációs	Főosztályának	vezetője	képviselte.

Április 27–28.

Strasbourgban,	 az	 Európa	 Tanács	 szervezés-
ében rendezték meg a „Multilateral meeting on 
mental health care in prison”	 című	nemzetközi	
konferenciát,	 melyen	 Huller	 Ervin	 pszichológiai	
osztályvezető	 vett	 részt.	 Az	 esemény	 témái	 a	
büntetés-végrehajtási	 intézetekben	 elhelyezett	
mentális	betegek,	továbbá	más	pszichés	vagy	al-
kalmazkodási	 szempontból	 sérülékeny	 fogvatar-
tottak	egészségügyi	ellátási,	illetve	büntetés-vég-
rehajtási bánásmóddal kapcsolatos szükségletei, 

ezen	keresztül	pedig	alapvető	emberi	 jogai	érvé-
nyesülésének	aktuális	 helyzete,	 valamint	 a	 téma	
vonatkozásában	javasolt	teendők	voltak.	A	konfe-
rencián	a	42	tagállamot	egy-egy	–	az	esetek	nagy	
részében	–	orvosi	vagy	pszichológiai	szakképzett-
ségű	küldött	képviselte.

Április 29.

Az	 I.	 Országos	 Pártfogói	 Konferencia	 kitűzött	
célja a tapasztalatcsere és konkrét példák ismer-
tetése volt. A programon reintegrációs szakte-
rületen	 dolgozó	 kollégák	 és	 az	 ország	 pártfogó	
felügyelői	vettek	részt.	Előadást	tartott	dr.	Füzesi	
Viktor	 bv.	 ezredes,	 az	 Állampusztai	 Országos	
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, 
Schmehl	 János	 bv.	 vezérőrnagy,	 a	 büntetés-vég-
rehajtás országos parancsnokának biztonsági és 
fogvatartási	 helyettese,	 Juhász	 Ferenc	 bv.	 alez-
redes,	a	BvOP	Pártfogó	Felügyeleti	Osztály	veze-
tője,	 dr.	Mikó	 Ferenc	 bv.	 bíró,	 dr.	 Vincze	 Eszter	
bv.	ügyész,	Mácsai	Éva,	az	Állampusztai	Országos	
Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 pártfogója,	 dr.	
Hajdú	 Szilvia,	 a	 Kunszentmiklósi	 Járási	 Hivatal	
osztályvezetője,	 Kiss	 Attila	 foglalkoztatási	 osz-
tályvezető	 és	 dr.	Bogotyán	Róbert	 bv.	 ezredes,	 a	
BvOP	Fogvatartási	Ügyek	Szolgálatának	vezetője.

Április 22.

A	 brit	 nagykövetségen	 rendezték	 az	 első	
Börtönrádió-konferenciát	 április	 22-én,	 mely-
nek	keretében	a	hazai	bv.	 intézetekben	működő	
börtönrádiók	 tevékenységét,	 valamint	 a	 börtö-
nökben	segítő	civil	szervezetek	munkáját	ismer-
hették	meg	a	jelenlévők.	A	rendezvényen	a	bör-
tönrádió	brit	kitalálói,	illetve	a	hazai	részt	vevő	
intézetek	parancsnokai,	az	Adj	Hangot	Egyesület	
és	a	már	szabadult	börtönrádiós	fogvatartottak	
is	 beszéltek	 tapasztalataikról.	 Emellett	 előadást	
tartott	Hajdú	Judit,	az	egyesület	alelnöke,	Pápai	

Tamás,	az	első	hazai	börtönrádió,	a	Rács	FM	ko-
rábbi	főszerkesztője,	Caitlin	Jones	nagykövethe-
lyettes,	Phil	Maguire,	a	brit	Nemzeti	Börtönrádió-
szövetség	 vezérigazgatója	 és	 Andrew	 Wilkie,	
a	 szövetség	 ügyvezetője,	 Kopcsik	 Károly	 bv.	
dandártábornok,	 Mihály	 Attila	 bv.	 ezredes	 és	
Cséri	 Zoltán	 bv.	 dandártábornok	 pedig	 kere-
kasztal-beszélgetés keretében osztották meg a 
tapasztalataikat.	 A	 konferencián	 részt	 vevők	
belehallgathattak mindhárom rádió adásaiba is. 
A	 rádiók	 készítésében	 részt	 vevő	 szabadult,	 il-
letve	 reintegrációs	 őrizetben	 lévő	 elítéltek	 is	
beszéltek	 tapasztalataikról.	 Are	 Høidal,	 a	 nor-
vég	 Halden	 börtön	 parancsnoka	 ismertette	 a	
fegyintézet,	 valamint	 a	 norvég	 büntetés-vég-
rehajtás	működését.	Fiáth	Titanilla,	a	Budapesti	
Fegyház	 és	 Börtön	 pszichológusa	 prezentálta	
az	 amerikai	 börtönökben	 végzett	 kutatásának	
eredményeit.	A	rendezvényen	részt	vettek	a	bv.	
intézetek	munkáját	 segítő	 hazai	 civil	 szerveze-
tek	 is,	 így	 például	 a	 Tévelygőkért	 Alapítvány	
„Apa a börtönben”	 programjáról	 az	 alapítvány	
egyik	munkatársa,	dr.	Budai	 István	bv.	ezredes,	
a	balassagyarmati	intézet	parancsnoka,	továbbá	
egy	már	szabadult	elítélt	is	beszélt.	Juhász	Attila	
bv.	ezredes,	a	Heves	Megyei	Bv.	Intézet	parancs-
noka	a	Börtön	a	Városért	program	eredményeit	
mutatta	be.	A	program	zárásaként	Héra	Gábor	
szociológus	prezentálta	a	váci	börtönrádióról	ké-
szült kutatását.
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Május 26.

A	 Magyar	 Börtönügyi	 Társaság	 Történeti	
Szekciója	a	Sopronkőhidai	Fegyház	és	Börtönben	
ülésezett.	 Nyima	 Tamás	 bv.	 ezredes,	 intézetpa-
rancsnok	 köszöntötte	 a	 résztvevőket,	 dr.	 Estók	
József	 ny.	 bv.	 dandártábornok,	 szekcióvezető	
megnyitotta	 a	 fórumot.	 Előadást	 tartott	 dr.	
Zinner	 Tibor	 egyetemi	 tanár,	 dr.	 Bank	 Barbara	
történész,	 a	 Nemzeti	 Emlékezet	 Bizottságának	
tagja	és	az	Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	
Levéltárának	munkatársa	 és	 Szokolay	Domokos,	
a	 Nemzeti	 Emlékezet	 Bizottsága	 tudományos	
kutatója.	A	rendezvény	végén	a	vendégek	meg-
tekinthették	 a	 Mindszenty	 József	 hagyatékból	
származó	 tárgyakat	 az	 intézet	 Mindszenty-
emlékzárkájában, valamint az intézetben kivég-
zett	Kiss	 Szaléz	 ferences	 rendi	 szerzetes	 emlék-
zárkájának bemutatására is sor került.

Május 26.

A	 büntetés-végrehajtási	 pártfogó	 felügyelői	 te-
vékenység	 vonatkozásában	 tartottak	 regioná-
lis	 szakmai	 konferenciát	 a	 Tiszalöki	 Országos	
Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az interaktív 
rendezvényen	 –	 Mészáros	 László	 bv.	 dandártá-
bornok	megnyitója	után	–	előadást	tartott	Juhász	
Ferenc	 bv.	 alezredes	 a	 Büntetés-végrehajtás	
Országos	 Parancsnokságáról,	 ezt	 követően	 sor	
került az intézetek beszámolójára saját tapasz-
talataikról,	majd	dr.	Géczi	Zoltán	bv.	ügyész	pre-
zentációját	követően	Juhász	Ferenc	bv.	alezredes	
összegezte	az	elhangzottakat.

Június 13–16.

Hollandiában,	Zaandamban	került	 sor	 az	Európa	
Tanács 21. Büntetés-végrehajtási Szervezetek 
Konferenciájára,	amelyen	a	Büntetés-végrehajtási	
Szervezet képviseletében Csóti András bv. al-
tábornagy,	 országos	 parancsnok	 és	 Radvánszki	
András	bv.	ezredes,	a	Koordinációs	Főosztály	ve-
zetője	vett	részt.	A	rendezvény	témája	„A közös-
ségek szerepe a börtönben és a munkáltatásban” 
volt.	A	konferencián	a	büntetés-végrehajtási	szer-
vezetek	és	a	pártfogó	felügyeleti	szolgálatok	veze-
tőinek,	 illetve	az	őket	helyettesítő	képviselőknek	
lehetőségük	 volt	megvitatni	 a	 területüket	 érintő	
problémákat, valamint megosztani tapasztalatai-
kat,	munkamódszereiket	 és	 a	 jó	gyakorlatokat	 a	
büntetés-végrehajtást	érintő,	Európa	Tanács	által	
elfogadott	ajánlások	végrehajtásának	kapcsán.	A	
résztvevők	meghatározták,	 hogy	melyek	 azok	 a	
témák,	amelyek	a	jövőben	gyakorlati	intézkedése-
ket	követelnek	annak	érdekében,	hogy	 lehetőség	
legyen	 további	 iránymutatások	 kidolgozására	 a	
szabályozási	kérdésekben,	továbbá	javítani	lehes-
sen	az	európai	börtönállapotokon.	A	konferencia	
kiemelt	témája	a	külföldi	állampolgárságú	fogva-
tartottak	helyzete	volt.	

Május 12.

A	Váci	Fegyház	és	Börtönben	tartotta	 I.	féléves	
szekcióülését	 a	 Magyar	 Börtönügyi	 Társaság	
Humán	 Szekciója	 május	 12-én.	 A	 rendezvény	
témái	 javarészt	 a	 személyzeti	 és	 egészségügyi	
területekhez	 kapcsolódtak.	 A	 konferencia	 elő-
adói	 Krauzer	 Ernő	 c.	 r.	 ezredes,	 a	 Közszolgálati	
Személyzetfejlesztési	 Főigazgatóság	 főigazgató-
helyettese,	 dr.	 Nemesi	 Krisztina,	 a	 Szent	 László	
Kórház	 főorvosa,	 dr.	 Bőgér	 Kisvarga	 Anikó,	 a	
Váci	 Fegyház	 és	 Börtön	 egészségügyi	 osztály-
vezetője	 voltak.	A	 program	 végén	 a	 résztvevők	
megtekinthették	 az	 intézetet,	 a	 börtönkápolnát,	
valamint	a	„Doberdó”	körletet	is.

Május 18.

A	 Magyar	 Börtönügyi	 Társaság	 Biztonsági	
Szekciója	 a	 Budapesti	 Fegyház	 és	 Börtönben	
tartotta	 soros	 ülését,	 melynek	 elnöke	 Nyima	
Tamás	 bv.	 ezredes,	 szekcióvezető,	 témája	 pe-
dig a „Biztonságtechnikai eszközök jelenlegi, il-
letve jövőbeli alkalmazhatósága a magyar bün-
tetés-végrehajtásban”	 volt.	 Nyima	 Tamás	 bv.	
ezredes	megnyitója	után	 előadást	 tartott	 többek	
között	 Bartos	 Róbert	 bv.	 őrnagy,	 a	 Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági 
Szolgálatának	főreferense	is.

Május 19.

A	Tolna	Megyei	 Főügyészség	dísztermében	 ren-
dezték	meg	a	Magyar	Börtönügyi	Társaság	Jogi	
Szekciójának	 ülését.	 Az	 eseményen	 előadást	
tartott	 dr.	 Fórizs	 Gergő,	 a	 Bv.	Holding	Kft.	 jogi	
irodájának	vezetője,	dr.	Szűcs	András,	a	Legfőbb	
Ügyészség	 Önálló	 Osztályának	 vezetője,	 Soczó	
László bv. ezredes, az intézet parancsnoka, 
dr.	 habil.	 Juhász	 Zsuzsanna	 egyetemi	 docens,	
az	 Alapvető	 Jogok	 Biztosa	 Hivatalát	 pedig	 dr.	
Pajcsicsné	dr.	Csóré	Erika	képviselte.	Végül	a	ren-
dezvény	 zárásaként	 dr.	 Pallo	 József	 bv.	 ezredes,	
jogi	szekcióvezető	összegezte	a	hallottakat.
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Szeptember 7.

Megállapodást	kötött	a	Pécsi	Tudományegyetem	és	
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
egy	új	képzés	létrehozásáról.	Ennek	értelmében	a	
büntetés-végrehajtás Prison Medic képzést indít. 
Az	 együttműködést	 a	 Pécsi	 Tudományegyetem	
részéről	 a	 Pécsi	 Tudományegyetem	 Általános	
Orvostudományi	 Karának	 dékánja,	 dr.	 Miseta	
Attila, a Büntetés-végrehajtási Szervezet részé-
ről	 pedig	 Csóti	 András	 bv.	 altábornagy,	 a	 bün-
tetés-végrehajtás országos parancsnoka írta alá 
szeptember	 7-én	 a	 Pécsi	 Tudományegyetemen.	
A	 képzésen	 –	 a	 tervek	 szerint	 –	 először	 a	 bün-
tetés-végrehajtás	 műveleti	 csoportjainak	 tagjai,	
majd	az	állomány	egyéb	szakterültének	 tagjai	 is	
részt vesznek. Az iratok aláírása után a résztve-
vők	 megtekintették	 a	 Pécsi	 Tudományegyetem	
Általános	Orvostudományi	Karának	–	az	ország-
ban	egyedülálló	felszereltségű	és	az	idei	évben	át-
adott	–	Skills	Labját.	A	megállapodás	értelmében	
lehetőség	lesz	arra,	hogy	a	kollégák	speciális	mű-
veleti	egészségügyi	szakképzettséget	szerezzenek	
a büntetés-végrehajtás szervezésében.

Szeptember 15.

Műhelybeszélgetéssel	 egybekötött	 szakmai	 na-
pot tartottak a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága	 szervezésében,	 a	 Fővárosi	 Bv.	
Intézetben	 a	 bűnügyi	 nyilvántartást	 vezető	
és	 bűnügyi	 igazgatás	 területén	 együttműködő	
szervezetek.	 A	 beszélgetés	 fő	 fonalát	 az	 önálló	
nyilvántartások	 átjárhatósága,	 az	 adatáramlási	

lehetőségek	és	a	célhoz	kötött	csoportos	adatke-
zelés	képezte.	A	résztvevőket	Kovács	Mihály	bv.	
ezredes,	 a	 Központi	 Szállítási	 és	 Nyilvántartási	
Főosztály	vezetője	köszöntötte,	ezt	követően	elő-
adást	 tartott	Veszeli	Dániel	 bv.	 alezredes,	 főosz-
tályvezető-helyettes,	dr.	Balázs	László	r.	ezredes,	az	
Országos	 Rendőr-főkapitányság	 Határrendészeti	
Főosztályának	vezetője,	 dr.	Anti	Csaba	 r.	 alezre-
des,	 az	Országos	 Rendőr-főkapitányság	Bűnügyi	
Elemző-értékelő	 Főosztályának	 főosztályvezető-
helyettese,	 Nagyné	 Bánovics	 Szilvia,	 a	 Bűnügyi	
Szakértői	 és	 Kutatóintézet	 Daktiloszkópiai	
Szakértői	Osztályának	vezetője,	Pöltl	József	r.	ez-
redes,	 a	 Terrorelhárítási	 Központ	 III.	 Felderítési	
Főosztályának	vezetője,	 illetve	dr.	Korom	Rita,	 a	
Közigazgatási	 és	 Elektronikus	Közszolgáltatások	
Központi	 Hivatala	 Bűnügyi	 Nyilvántartó	
Hatóságának	vezetője.	Az	esemény	zárásaként	a	
résztvevők	megtekinthették	a	Fővárosi	Bv.	Intézet	
III.	számú	objektumát.	

Június 16.

„Időskorú fogvatartottak reintegrációja” cím-
mel	 rendezett	 konferenciát	 Pilisszentkereszten	 a	
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. 
A	 rendezvényen	 a	 bv.	 szervezet	 tagjain	 kívül	
több	 együttműködő	 szerv	 munkatársa	 is	 részt	
vett.	 A	 konferenciát	 Csóti	 András	 bv.	 altábor-
nagy,	 országos	 parancsnok	 nyitotta	 meg,	 ezt	
követően	 pedig	 előadást	 tartott	 dr.	 Tomkó	 Éva,	
a	 Szent	 Margit	 Kórház	 Rehabilitációs	 Medicina	
Osztályának	osztályvezető	főorvosa,	Somogyvári	
Mihály	bv.	őrnagy,	a	BvOP	Stratégiai,	Elemzési	és	
Tervezési	Főosztály,	illetve	a	Központi	Kivizsgáló	
és	 Módszertani	 Intézet	 vezetője,	 dr.	 Nemes	
Nagy	Anna	bv.	o.	ezredes,	a	BvOP	Egészségügyi	
Főosztályának	 vezetője,	 dr.	 Adler	 Judit,	 a	 GKI	
Gazdaságkutató	 Zrt.	 kutatásvezető	 közgazdá-
sza,	 valamint	 Skultéti	 József	 szociálpolitikus,	 a	
Fővárosi	 Önkormányzat	 Idősek	 Otthonának	 in-
tézményvezetője.	 A	 prezentációkat	 követően	 a	
résztvevők	 megtekintettek	 egy	 kisfilmet,	 mely-
ben	 időskorú	 fogvatartottak	 interjú	 keretében	
meséltek	 gondolataikról,	 félelmeikről.	 Majd	 dr.	
Bogotyán	Róbert	bv.	ezredes,	a	BvOP	Fogvatartási	
Ügyek	 Szolgálatának	 szolgálatvezetője,	 illetve	
Dienes	Rita,	a	Magyar	Vöröskereszt	Pest	Megyei	
Szervezete	 szakmai	vezetőjének	beszámolója	kö-
vetkezett.	A	konferenciát	Schmehl	 János	bv.	ve-
zérőrnagy,	az	országos	parancsnok	biztonsági	és	
fogvatartási	helyettese	zárta	az	előadásokkal	kap-
csolatos gondolatainak ismertetésével. 

Június 28.

„Civil szervezetek a büntetés-végrehajtásban és 
szabadulás után – nemzetközi kitekintés” címmel 
rendezett	konferenciát	a	Váltó-sáv	Alapítvány	a	
Fővárosi	 Bv.	 Intézet	 III.	 objektumában.	 A	 ren-
dezvényen	 előadást	 tartott	 Somogyvári	 Mihály	
bv.	 őrnagy,	 a	 BvOP	 Stratégiai,	 Elemzési	 és	
Tervezési	Főosztály,	illetve	a	Központi	Kivizsgáló	
és	 Módszertani	 Intézet	 vezetője,	 Zuzanna	
Piechowicz,	a	lengyelországi	Polis	Szervezet	mun-
katársa,	Fiáth	Titanilla,	a	Központi	Kivizsgáló	és	
Módszertani	Intézet	osztályvezetője,	Anna	Tatar,	
a	 lengyel	 Never	 Again	 Egyesület	 munkatársa,	
Marek	Lagodzinski,	a	 lengyel	Slawek	Alapítvány	
vezetője,	Kóka	Ágnes,	 az	Add	a	kezed	az	esély-
egyenlőség	megteremtésének	segítése	az	oktatás-
ban	 és	 a	 munkaerőpiacon	 Közhasznú	 Egyesület	
vezetője,	 a	 Rév	 egyesület	 munkatársai	 (Farnas	
István	Géza,	Kalóczi	Andrea	és	Márton	Andrea),	
valamint	Katona	Csilla,	a	Magyar	Bűnmegelőzési	
Börtönmissziós	 Alapítvány	 elnöke.	 A	 program	
zárásaként	a	résztvevők	megtekinthették	és	akár	
ki	 is	 próbálhatták	 a	 fogvatartottak	 szabadulásra	
való	 felkészítésére	 szolgáló	 Váltó-Láz	 nevű	 tár-
sasjátékot.
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köszöntő	 szavait	 tolmácsolta.	 Ezt	 követően	 elő-
adást	 tartott	 dr.	 Halmágyi	 Pál	 hadtörténész,	 dr.	
Farkas	Csaba	főlevéltáros,	Tikász	Sándor	bv.	dan-
dártábornok,	 intézetparancsnok,	 dr.	 Kiss-Rigó	
László	 szeged-csanádi	megyéspüspök,	 Bozó	 Bea,	
az	 intézet	munkatársa	 és	 dr.	 Biernacki	 Karol,	 a	
Csongrád	Megyei	Levéltár	 igazgatója.	A	rendez-
vény	 az	 áldozatok	 emlékére	 elhelyezett	 emlék-
tábla	avatásával	fejeződött	be.	

Október 11.

Az	Aquaworld	Resort	Hotelben	rendezték	meg	a	
II.	Magyar	Kültéri	Védelmi	Konferenciát.	A	ren-
dezvényen	a	hazai	és	külföldi	szakértők	a	bizton-
ságtechnika, a biztonságpolitika és a nemzetvé-
delem	 szemszögéből	 közelítették	 meg	 a	 kültéri	
védelem	témakörét.	Lajtár	József	bv.	vezérőrnagy,	
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
gazdasági	és	informatikai	helyettese	bemutatta	a	
szervezet munkáját az ideiglenes biztonsági ha-
tárzár kialakításában.

Szeptember 23.

A	Magyar	 Börtönügyi	 Társaság	 közreműködé-
sével	 a	 Stefánia	 Palotában	 rendezték	 meg	 az	
1945–1956	 közötti	 Magyar	 Politikai	 Elítéltek	
Közössége	25.,	jubileumi	emlékülését.	A	rendez-
vényt	Vargha	Tamás,	a	Honvédelmi	Minisztérium	
politikai	 államtitkára,	 miniszterhelyettes	 és	
Valkonyné	Csendes	Mária	főtitkár	asszony	nyi-
totta	meg,	majd	 előadást	 tartott	 Petrusz	 Tibor,	
a	 PEK	elnöke,	 prof.	 dr.	Zinner	Tibor,	 dr.	Müller	
Rolf,	 az	 Állambiztonsági	 Szolgálatok	 Történeti	
levéltárának	 történész	 kutatója,	 dr.	 Okváth	
Imre	 történész,	 az	Állambiztonsági	Szolgálatok	
Levéltárának	főosztályvezetője,	dr.	Estók	József	
nyugalmazott	 bv.	 dandártábornok,	 dr.	 Bank	
Barbara	 történész,	 dr.	 Soós	 Viktor	 Attila	 tör-
ténész,	 a	 Nemzeti	 Emlékezet	 Bizottság	 tagja,	
Vincze	Gábor	történész,	majd	a	konferenciát	dr.	
Kosztolányi	Károly	volt	elítélt	beszéde	zárta,	aki	
börtönélményeit	 ismertette.	 A	 rendezvény	 vé-
gén	 a	 résztvevők	 megtekinthették	 a	 Mementó	
című	tárlat	tablóit,	mely	kiállítást	Schmehl	János	
bv.	vezérőrnagy,	a	Magyar	Börtönügyi	Társaság	
elnökhelyettese	nyitotta	meg.

Szeptember 26.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
kiállítást	 és	 konferenciát	 rendezett	 a	 Groupama	
Arénában	 a	 központi	 ellátás	 ötödik	 évfordulója	
alkalmából.	 A	 rendezvény	 résztvevői	 megis-
merkedhettek a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságaival	 és	 a	 fogvatartotti	 munkáltatással.	

A	 konferencia	 első	 előadását	 Csóti	 András	 bv.	
altábornagy,	 a	 büntetés-végrehajtás	 országos	
parancsnoka	 tartotta,	 ezt	 követően	 pedig	 Ótott	
Annamária	 bv.	 ezredes,	 a	 Központi	 Ellátási	
Főosztály	vezetője,	dr.	Németh	László,	az	Állami	
Egészségügyi	 Ellátó	 Központ	 főigazgatója,	 dr.	
Maróth	 Gáspár,	 a	 HM	 EI	 Zrt.	 igazgatóságá-
nak	 elnöke,	 dr.	 Kiss	 Attila,	 a	 Bevándorlási	 és	
Állampolgársági	Hivatal	általános	főigazgató-he-
lyettese,	Varga	Zsolt	bv.	alezredes,	a	Bv.	Holding	
Kft.	 ügyvezető-helyettese,	 végül	 pedig	 Lajtár	
József	 bv.	 vezérőrnagy,	 a	 büntetés-végrehajtás	
országos	 parancsnokának	gazdasági	 és	 informa-
tikai	 helyettese	 tartott	 prezentációt.	 Utóbbi	 elő-
adásra	 egy	 ruházati	 bemutatót	 követően	 került	
sor. A szünetekben a kiállításon színészek segítsé-
gével mutatták be a bv. gazdasági társaságok által 
készített termékeket. 

Október 6.

A	Szegedi	Fegyház	és	Börtönben	„Hadifogolytábor 
és hadifogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben 
1944–1945-ben” címmel	 tartottak	 emlékkonfe-
renciát	és	emléktábla-avatást	az	elhunyt	hadifog-
lyok	 emlékére.	Az	 eseményre	meghívást	 kaptak	
az intézettel kapcsolatot tartó társ- és rendvé-
delmi	szervek	képviselői	és	az	a	három	adatközlő,	
akik	 hadifogoly	 hozzátartozóik	 emlékeit	 hozták	
el	a	rendezvényre.	A	konferencia	résztvevőit	dr.	
Juhász	Tünde	kormánymegbízott	és	Csóti	András	
bv.	altábornagy,	a	büntetés-végrehajtás	országos	
parancsnoka	köszöntötte,	aki	a	konferencia	leve-
zető	elnökeként	dr.	Pintér	Sándor	belügyminiszter	
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megnyitója	 után	 előadást	 tartott	 dr.	 Polt	 Péter	
legfőbb	ügyész,	prof.	dr.	Mezey	Barna,	az	Eötvös	
Loránd	 Tudományegyetem	 rektora	 és	 a	Magyar	
Börtönügyi	 Társaság	 elnöke,	 dr.	 Pallo	 József	
bv.	 ezredes,	 a	 Magyar	 Tudományos	 Akadémia	
Büntetés-végrehajtási Albizottságának tit-
kára és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának	 főosztályvezetője,	 valamint	
Somogyvári	 Mihály	 bv.	 őrnagy,	 a	 Büntetés-
végrehajtási	 Szervezet	 Tudományos	 Tanácsának	
titkára.

December 7.

A	 Fogvatartási	 Ügyek	 Szolgálata	 és	 a	 Heves	
Megyei	 Büntetés-végrehajtási	 Intézet	 szerve-
zésében „A női fogvatartottak foglalkoztatása, 
eredményes reintegrációjuk elősegítése” címmel 
tartottak	 szakmai	 konferenciát.	 A	 rendezvényt	
Juhász	 Attila	 bv.	 ezredes,	 a	 Heves	 Megyei	 Bv.	
Intézet	 parancsnoka	 nyitotta	meg.	 Prezentációt	
tartott	 dr.	 Bogotyán	 Róbert	 bv.	 ezredes,	 a	
Fogvatartási	 Ügyek	 Szolgálatának	 vezetője,	
majd	ismét	Juhász	Attila	vette	át	a	szót	előadá-
sával,	 ezt	 követően	 pedig	 Zelei	 Andrea,	 a	 RÉV	
Szenvedélybeteg-segítő	 Szolgálat	 munkatársa,	
a	Heves	Megyei	Büntetés-végrehajtási	Intézet,	a	
Kalocsai	Fegyház	és	Börtön,	valamint	a	Pálhalmai	
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munka-
társai	és	Szeidl	Tamás	bv.	ezredes,	projektvezető	
előadása	 következett.	A	konferencia	 zárásaként	
dr.	Bogotyán	Róbert	bv.	ezredes	összegezte	az	el-
hangzottakat.

December 8.

Schmehl	János	bv.	vezérőrnaggyal,	az	országos	
parancsnok	biztonsági	és	fogvatartási	helyette-
sének	 vezetésével	 egyeztető	megbeszélést	 tar-
tottak	 a	 börtönlelkészeket	 delegáló	 egyházak	
elöljárói	 a	 BvOP-n.	 Az	 eseményen	 részt	 vett	
Bíró	László	katolikus	tábori	püspök,	ordinárius,	
dr.	 Lackner	 Pál	 ny.	 evangélikus	 tábori	 püspök,	
az	Evangélikus	Egyház	Püspöki	Tanácsának	re-
ferense,	 Magyarné	 Balog	 Erzsébet	 református	
lelkész-igazgató,	 Schönberger	 András	 börtön-
lelkész,	 országos	 hatáskörrel	 rendelkező	 rabbi,	
valamint	 L.	 Molnár	 István	 börtönlelkész,	 a	
református	 börtönlelkészek	 koordinációs	 ve-
zetője.	 Az	 egyeztetésen	 a	 szakterület	 részéről	
dr.	 Bogotyán	 Róbert	 bv.	 ezredes,	 a	 Fogvatar-
tási	 Ügyek	 Szolgálatának	 vezetője,	 valamint	
Szilassy	Roland	c.	bv.	őrnagy	vett	részt.

November 8–10.

„Kommunikáció a biztonságos világért, kommu-
nikáció a biztonságos Magyarországért” címmel 
rendezték	 meg	 a	 XXI.	 biztonsági	 és	 informati-
kai,	 bűnmegelőzési,	 bűnüldözési,	 igazságszolgál-
tatási	 konferenciát,	 más	 néven	 Kriminálexpót.	
A	 rendezvényen	 november	 9-én,	 a	 Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága szer-
vezésében beszélgetéssorozatot rendeztek „A 
kockázatelemzés és -kezelés jelene és jövője a bün-
tetés-végrehajtásban”	címmel.	Az	előadás-soroza-
tot	dr.	Bogotyán	Róbert	bv.	ezredes,	a	Fogvatartási	
Ügyek	 Szolgálatának	 vezetője	 nyitotta	meg.	 Ezt	
követően	 előadást	 tartott	 Somogyvári	 Mihály	
bv.	 őrnagy,	 a	 Stratégiai,	 Elemzési	 és	 Tervezési	
Főosztály	 megbízott	 főosztályvezetője,	 valamint	
a	 Központi	 Kivizsgáló	 és	 Módszertani	 Intézet	

megbízott	vezetője,	dr.	Fiáth	Titanilla,	a	Központi	
Kivizsgáló	 és	 Módszertani	 Intézet	 osztályveze-
tője	 és	 Juhász	 Ferenc	 bv.	 alezredes,	 a	 Pártfogó	
Felügyelői	Osztályának	vezetője.

November 21.

A	Magyar	Tudományos	Akadémián	 „Dogmatika 
és praxis – irányok és irányváltások a XXI. század 
magyar börtönügyében” címmel	tartottak	konfe-
renciát,	 amelyet	 a	Gazdaság-	 és	 Jogtudományok	
Osztályának	 Büntetés-végrehajtási	 Jogi	 Albi-
zottsága,	 a	 Büntetés-végrehajtás	 Tudományos	
Tanácsa	 és	 a	Magyar	 Börtönügyi	 Társaság	 szer-
vezett	 a	Magyar	 Tudomány	 Ünnepe	 alkalmából.	
Dr.	Tóth	Tamás	bv.	vezérőrnagy,	a	büntetés-végre-
hajtás	országos	parancsnoka	köszöntője	és	a	ren-
dezvény	 levezető	 elnöke,	 prof.	 dr.	 Vókó	 György	
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