ESEMÉNYNAPTÁR
(2009. július 1-jétől szeptember 30-áig)

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

JÚLIUS 9.
Dr. Iványi Gábor, a Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora
előadást tartott a dél-amerikai börtönök helyzetről a Kalocsai Fegyház és
Börtönben. Az előadó Peruban és
Ecuadorban járva az ott bebörtönzött magyar állampolgárokat látogatta meg, illetve vizsgálta a helyi
börtönkörülményeket is. A fogvatartottak érdeklődésére elmondta, hogy
a börtönök Limában és Quitóban tapasztalt színvonala jelentősen alacsonyabb, mint hazánkban.

JÚLIUS 16.
A TÁMOP 5.6.2 kiemelt projekt
keretében induló bűnmegelőzési, reintegrációs és áldozatvédelmi programról szóló sajtótájékoztatón a
büntetés-végrehajtás szerepét Csóti

András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese mutatta be. Mint
az IRM Büntetőpolitikai Főosztályának vezetője, Sömjéni László közölte: a 9 milliárd forintos programból

az ország három régiójában bűnmegelőzési programokat valósítsanak meg. Az Igazságügyi Hivatal
vezetője, Hatvani Erzsébet elmondta, hogy a hivatal részben a pártfogói felügyelői szolgálat fejlesztésével, részben az áldozatsegítéssel veszi ki a részét a munkából.

JÚLIUS 24.
A büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka 80. születésnapja alkalmából büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül tárgyjutalomban részesítette dr. Kozári Józsefné
ny. bv. ezredest, BVOP egykori Igazgatási Osztálya vezetőjét. Az elismerést Csóti András bv. vezérőrnagy,
az országos parancsnok stratégiai
és koordinációs helyettese adta át.
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Az ünnepségen részt vett Nagy Tibor ny. bv. vezérőrnagy és dr. Tari
Ferenc ny. bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás két korábbi országos
parancsnoka is.

Csóri Erika kíséretében. Az ellenőrzés arra irányult, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa tájékoztatást kapjon a Fővárosi Bv. Intézet II. számú objektumának ideiglenes bezárása által okozott változásokról.

AUGUSZTUS 6.

JÚLIUS 28.
Az Alföldi Bútorgyárban az
1988. július 28-i tűzesetben hősi halált halt Kovács Hegedűs Gábor bv.
őrnagy és Szalay Árpád bv. alhadnagy emlékére a Szegedi Fegyház és
Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.
vezetői és dolgozói – az elhunytak
hozzátartozói jelenlétében – koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett emléktábláknál, továbbá a szegedi Belvárosi
Temetőben koszorúkat és virágokat
helyeztek el a hősi halottak sírjainál.

AUGUSZTUS 5.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában előre be nem jelentett ellenőrzést tartott prof. dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa két munkatársa, dr. Fogarassy Edit és dr. Pajcsicsné dr.
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Hat helyszínen – az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, a Békés
Megyei Bv. Intézetben, a Fővárosi
Bv. Intézetben, a Közép-Dunántúli
Országos Bv. Intézetben, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, továbbá a Váci Fegyház és Börtönben
– rendezték meg a „Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere” országos
szakmai vetélkedő regionális fordulóját. A versenyeket a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a Budapesti
Fegyház és Börtön, a Heves Megyei
Bv. Intézet, a Szegedi Fegyház és
Börtön, a Szombathelyi Országos
Bv. Intézet, valamint a Tolna Megyei
Bv. Intézet a csapatai nyerték, akik
ezzel biztosították részvételüket az
országos döntőn.

AUGUSZTUS 8.
A Váci Fegyház és Börtönben
tett látogatást Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Országgyűlés emberi jogi, kissebségi, civil- és vallásügyi bizottságának tagja. Éles Ilonát
az intézet parancsnoka, Vatai Gyula
bv. ezredes fogadta, és tájékoztatta a
fogvatartottak elhelyezési körülményeiről.
A Bv. Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja Igali Te-
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lephelyén – Igal városavató ünnepségét követően – látogatást tettek dr.
Kolber István, dr. Gyenesei István és
dr. Grúber Attila országgyűlési képviselők.

AUGUSZTUS 18.
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben megnyitották az „Indonézia
textiljei és fotói” című kiállítást.
A tárlatot Mangasi Sihombing, Indonézia nagykövete nyitotta meg.
A rendezvényen részt vett – többek
között – Abdai Géza Sopron alpolgármestere, valamint Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese.

AUGUSZTUS 20.
A Magyar Köztársaság elnöke
állami ünnepünk alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta
dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok,
bv. főtanácsosnak, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokának, illetve a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet adományozta Tikász
Sándor bv. ezredesnek, a Tiszalöki
Országos Bv. Intézet parancsnokának és dr. Laczkó János bv. alezredesnek, az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet főigazgatóhelyettesének.

AUGUSZTUS 29.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön „H” épületének falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzással

egybekötött megemlékezést tartottak. Az emlékhelyen koszorút helyezett el az 1945-56 közötti Politikai Elítéltek Közösségének csoportja vitéz
Fehérváry István elnök vezetésével,
továbbá Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város polgármestere. Az intézet vezetői, valamint a rendvédelmi
és társszervek képviselői szintén
megkoszorúzták az emlékhelyet.
A megemlékezést követően az intézet börtönkápolnájában igeliturgiára
került sor, amelyet Hajdú Miklós
börtönlelkész tartott.

AUGUSZTUS 31.
„Köztes átmenetek” címmel kiállítás nyílt a Pálhalmai Bv. Intézet
és a dunaújvárosi Dracéna Kht. szervezésében Pálhalmán. A kiállítás
célja, hogy a 14 éven felüli fiatalok
és a felnőtt társadalom tagjai hiteles
módon szembesüljenek a drogfogyasztás lehetséges okaival, veszélyeivel, a szenvedélybetegség kialakulásának folyamatával, a magyarországi droghelyzettel és a segítségnyújtás alternatíváival.

SZEPTEMBER 1.
A romániai Buziási Ifjúsági Átnevelő Intézet szakmai küldöttsége
Florin Serpe igazgató vezetésével látogatást tett a kecskeméti Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében,
ahol – „Transznacionális partnerség
egy befogadó társadalom kialakítása” néven – együttműködési megállapodást kötött a két intézet. A delegáció tagjai ezt követően látogatást
tettek a Szegedi Fegyház és Börtön-
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ben, ahol a közös pályázati projektek lehetőségéről és a további szakmai együttműködés irányairól folytattak megbeszélést. A vendégeket
fogadta, valamint az együttműködési megállapodás megkötésén és a
megbeszéléseken részt vett Csóti
András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese.
Böjte Csaba atya, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány elnöke a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben vette át az Alapítvány részére gyűjtött
adományokat, amelyek gyűjtésében
a holland „Fapapucs Alapítvány”, a
Vöröskereszt, valamint a Balassagyarmati Fegyház és Börtön személyi állománya és fogvatartottjai vettek részt. A gyermekruhákat, könyveket, játékokat, konzerveket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által
gondozott gyermekek, a „dévai árvák” kapták.

dő döntőjét. A rendezvény elöljárója
dr. Turi András, az IRM rendészeti
szakállamtitkára, a szakmai vetélkedő szervezője, a zsűri elnöke Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az
országos parancsnok biztonsági és

fogvatartási helyettese volt. Az országos döntőbe jutott hat bv. intézet csapata közül az első helyezett a Szombathelyi Országos Bv. Intézet csapata
(Ujvári László bv. százados, Doma
Andrea bv. őrnagy, Vizvárdy András
bv. hadnagy, Hompasz Ottó bv.
zászlós, Klis Tibor bv. zászlós, Fordán Krisztián bv. törzszászlós) lett.

SZEPTEMBER 3-4.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a Magyar Helsinki Bizottság ötfős csoportja, a börtönmegfigyelő
program keretében intézetlátogatáson vett részt. A megfigyelők az intézet bejárása és a fogvatartottakkal
történt elbeszélgetés során a fogvatartás körülményeit vizsgálták.

SZEPTEMBER 4.
A Bv. Továbbképzési és Konferencia Központjában rendezték meg
a „Büntetés-végrehajtás Hivatás
Mestere” országos szakmai vetélke-
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A Magyar Köztársaság Elnöke
– az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztésére – a büntetésvégrehajtási szervezet napja alkalmából szeptember 8-ai hatállyal kinevezte bv. dandártábornokká Schmehl
János bv. ezredest, a Pálhalmai Or-
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szágos Bv. Intézet parancsnokát.
A kinevezés átadására a Köztársasági Elnöki Hivatalban került sor.

működés keretében ünnepélyesen
megnyitották a Szegedi Fegyház és
Börtönben elhelyezett fogvatartottak
festményeiből és grafikáiból összeállított „Kereten kívül” című kiállítást
az Hivatal földszinti termében.
A megnyitón köszöntőt mondott
prof. dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy,
az országos parancsnok stratégiai és
koordinációs helyettese.

SZEPTEMBER 5.
A „Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja” alkalmából régiónként
helyi ünnepségeket, családi napokat
rendeztek, ahol a bv. szervek vezetői
a kiváló munkát végzettek számára
elismeréseket adtak át.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a budapesti
intézetek, intézmények Szent Adorján-napi rendezvényüket a Bv. Szervezet Oktatási Központjában tartották meg, ahol számos program várta
a vendégeket, többek között a Budapesti Fegyház és Börtön szolgálati
kutyavezetőinek és szolgálati kutyáinak, valamint a Fővárosi Bv. Intézet akciócsoportjának bemutatója.
A rendezvényt számos könnyűzenei, sport- és gyermekprogram színesítette.

SZEPTEMBER 7.
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közötti együtt-

SZEPTEMBER 10.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja, Szent Adorján Nap alkalmából központi ünnepséget tartottak a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának színháztermében. A rendezvény elöljárója dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter volt. Az ünnepség keretében
a Magyar Köztársaság Elnöke – az
igazságügyi és rendészeti miniszter
előterjesztésére – a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából
kinevezte nyugállományú bv. dandártábornokká Fejes Imre ny. bv. ezredest, az egykori BVOP Módszertani Igazgatóság igazgatóját. A „Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere”
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díjat elnyerő Szombathelyi Országos
Bv. Intézet győztes csapata az igazságügyi és rendészeti minisztertől
vehette át a vándorkupát. Legvégül
dr. Draskovics Tibor ünnepélyes keretek között átadta a büntetés-végrehajtási szervezet új gépjárműveit: 50
kis befogadó képességű, illetve 5
nagy befogadó képességű fogvatartotti szállítójárművet.

Fotó: Vezda János
A Bv. Szervezet Oktatási Központja és a Márianosztai Fegyház és
Börtön szervezésében az intézet lőterén rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2009. évi országos lőbajnokságát. A versenyen 33
csapat 137 versenyzője vett részt.
A részvevők négy fegyvernemben és
négy versenyszámban mérték össze

Fotó: Sebestyén Jenő
tudásukat. A csapatverseny első helyezettje a Heves Megyei Bv. Intézet
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csapata lett. A díjátadást követően a
rendezvény Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese
értékelésével zárult.

SZEPTEMBER 14.
A bajai Eötvös József Főiskola és
az Állampusztai Országos Bv. Intézet együttműködési megállapodást
kötött, amelyet dr. Majdán János
rektor és Ujszászi Zoltán bv. ezredes, parancsnok írt alá. A megállapodás alapján a bv. intézet lehetőséget biztosít az andragógiai alapképzésben részt vevő főiskolai hallgatók
gyakorlati oktatásához, valamint a
főiskola tudományos munkájához.
A főiskola biztosítja a személyi állomány képzésekben való részvételét,
illetve – a szükséges feltételek megléte esetén – azt, hogy a fogvatartottak magántanulóként folytathassanak tanulmányokat.

SZEPTEMBER 17.
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben ünnepélyes keretek között
együttműködési megállapodást írt
alá dr. Ármós Sándor r. dandártábornok, r. főtanácsos, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője, Biczó László bv. dandártábornok, bv.
főtanácsos, a Márianosztrai Fegyház
és Börtön parancsnoka, Vatai Gyula
bv. ezredes, a Váci Fegyház és Börtön parancsnoka, Tóth Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos, a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézete igazgatója, valamint Nyima Tamás bv. őrnagy, bv.
tanácsos, a Bv. Központi Kórháza
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igazgató-helyettese. A megállapodásban rögzítették – többek között –
a személyi állomány továbbképzésére, a sport- és kulturális létesítmények igénybevételére, továbbá az
egészségügyi ellátás terén történő
együttműködésre vonatkozó feltételeket.

országos rendezvénysorozathoz.
Az intézet kápolnájában a fogvatartottak által készített festményekből,
tárgyakból és Teknős Miklós Pulitzer-díjas fotóriporter fogvatartotti
portréiból összeállított kiállítás volt
látható, a „Doberdó” körleten az
1950-es évek fogvatartási körülményeit ismerhették meg a látogatók.

SZEPTEMBER 18.
A TeaHáz Szellemi Műhely újabb
rendezvényét tartották meg a Váci
Fegyház és Börtönben a Magyar
Börtönügyi Társaság, az Európai
Börtönnevelési Társaság – az EPEA –
magyar tagozata és a házigazda Intézet szervezésében. Az összejövetelre
a szervezők ezúttal Popper Pétert
hívták meg, aki „Bűn, büntetés, bűnhődés” címmel tartott előadást,
majd a résztvevők által feltett kérésekre válaszolt.

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

SZEPTEMBER 19.

SZEPTEMBER 20-27.

Prof. dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség Bv. Törvényességi
Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló
Osztályának vezetője nyitotta meg
Apró Andrea fotográfus „Beáramló
fények” című kiállítását a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. A kiállítás nyitánya volt a Kulturális
Örökség Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat helyi rendezvényeinek. A kulturális programba bekapcsolódott a Magyar
Büntetés-végrehajtás Múzeuma is.
A Váci Fegyház és Börtön szintén csatlakozott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által szervezett

A magyar Külügyminisztérium
kezdeményezésére palesztin büntetés-végrehajtási szakemberekből álló

delegáció utazott hazánkba, és szakmai képzésen vett részt a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksá-
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ga szervezésében. A kilencfős küldöttség a magyar büntetés-végrehajtási szervezet felépítését és működését tanulmányozta, ennek során látogatást tettek a BVOP-n, valamint
négy bv. intézetben. Az ünnepélyes
záró rendezvényen Dömény Sándor
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási
helyettese – a palesztin nagykövet,
valamint a Külügyminisztérium
képviselői jelenlétében – oklevelet
adott át a képzés résztvevőinek.

SZEPTEMBER 24.
A Szegedi Fegyház és Börtönben
látogatást tett prof. dr. Szabó Máté,
az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa, melynek során tájékozódott
az intézet általános helyzetéről, a
személyi állomány és a fogvatartottak problémáiról, és megtekintette
az intézet „Csillag”, valamint HSR
körletrészeit.

SZEPTEMBER 29.
Dr. Szobonya Zoltán, az 1956-os
forradalom vértanúja halálának 51.
évfordulója alkalmából koszorúzási
ünnepséget tartottak a Bács-Kiskun
Megyei Bv. Intézet falán elhelyezett
emléktáblánál. Az eseményen részt
vett és beszédet mondott dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő,
Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, Nyitrai András országgyűlési képviselő és dr. Zinner Tibor
jogtörténész, egyetemi tanár, a Legfelsőbb Bíróság Tudományos Kabinetjének vezetője, főosztályvezető.
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A büntetés-végrehajtási szervezetet
a rendezvényen Csóti András bv.
vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese képviselte.
Összeállította: Deák Ferenc István

