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Január 4.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben az intézet, a Hitelezés–Kockázatkezelés Újság Kft., 

valamint a Péleusz Nyelviskola közös szervezésében megtartották az „Európai Unió Napja” című 

ren dezvényt, amelynek keretében ismeretterjesztő előadásokat tartottak a fogvatartottaknak 

az Európai Unió földrajzáról, illetve történetéről. 

Január 10.

Az IRM Nemzetközi Oktatási Központja által szervezett, hat csapat részvételével megrendezett 

„Öregfi úk Labdarúgó Tornáját” a büntetés-végrehajtási szervezet csapata nyerte meg.

Január 21.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai telephelyén – az ökomenikus imahetet meg-

nyitó ünnepi istentisztelet keretében – „Bibliatörténeti kiállítás” nyílt meg. Az intézet kápolná-

jában megtartott istentiszteleten részt vett – többek között – Spányi Antal római katolikus me-

gyéspüspök, Kardos Ábel egyházmegyei főjegyző, református püspöki titkár és Tímár Gabriel-

la, a budapesti Biblia Múzeum igazgatója. 

Február 12.

A Segítő Kezek BVD Alapítvány kuratóriuma a „Kiváló Támogató” címet adományozta, a büntetés-

végrehajtási szervek közül elsőként, az Állampusztai Országos Bv. Intézet kol lektívájának – elismer-

ve és megköszönve az Alapítvány részére nyújtott támogatásokat, illetve a gyermeküdültetésben 

évek óta kifejtett munkát. Az erről szóló oklevelet az Alapítvány kuratóriumának képviseletében dr. 

Csernyánszky Lajos elnök és Csurel János kuratóriumi tag adta át az intézet dolgozóinak.
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Február 22.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben az inté-

zet és a Kalocsai Konfekcióipari Kft. közös 

szervezésében – az Országos Képzési Jegy-

zékben szereplő – „Textiltermék-össze állító” 

szaktanfolyamot indítottak a fog  vatartottak 

részére.

Február 24.

A Somogy Megyei Bv. Intézetben a Noszlopy 

Gáspár Nyugállományúak Klubja Obsitos Énekkarának és a Vadrózsa Csoport tagjainak farsangi 

műsorát tekinthették meg a fogvatartottak.

Február 27.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben szurkolói ankétot tartottak Palotai Károly és  Keglovich 

László labdarúgó olimpiai bajnokok, Kovács István, Győr-Moson-Sopron Megye volt sportigaz-

gatója, továbbá Dubravinczky Attila, a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség já-

tékvezetői bizottságának elnöke, egykori FIFA-játékvezető részvételével.

Február 29.

A Baranya Megyei Bv. Intézetben és a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében – Pécs 

Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és a Baranya Megyei Rendőr-fő-

kapitányság Bűnmegelőzési Osztálya közös szervezésében – roma származású fi atalok 

bűnmegelőzési célú intézetlátogatáson vettek részt az „Európa Kulturális Fővárosa Biztonsá-

gáért” program keretében.

Március 3.

A Heves Megyei Bv. Intézetben D. Szebik Imre evangélikus püspök a Nők Világima Napja 

alkalmából istentiszteletet tartott a fogvatartottak részére.

2008. március 4.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a „Bűncselekmények áldozatainak napja” alkalmából 

megemlékezést tartottak a fogvatartottak részvételével.
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Március 7.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet 

baracskai objektumában ünnepélyes ke-

retek között átadták a felújított B III. körlet-

épületet. Az eseményen részt vett dr. Kiss 

Katalin, az IRM Államtitkári Titkárság Bv. 

Osztálya mb. osztályvezetője, Ecsődi Lász-

ló, országgyűlési képviselő, Szántó János, 

országgyűlési képviselő, Dömény Sán-

dor bv. dandártábornok, megbízott or-

szágos parancsnok; jelen voltak a megyei 

bíróság, ügyészség, valamint a társ fegy-

veres és rendvédelmi szervek képviselői, illetve a környező települések polgármesterei.

Március 8.

Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter emlékplakettet és oklevelet adott át 

a Parlamentben Németh Éva bv. ezredesnek, a Veszprém Megyei Bv. Intézet parancsnokának 

a száz éves Nőnap alkalmából.

A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában az intézet vezetése és a szakszervezet közös szervezé-

sében a dolgozók családtagjai és hozzátartozói nyílt nap keretében intézetlátogatáson vettek 

részt, amelyen az intézet műveleti osztálya és a kutyavezetők bemutatót tartottak.

Március 9.

A Magyar Köztársaság elnöke által erre a napra kitűzött országos ügydöntő népszavazáson 

a büntetés-végrehajtási intézetekben 976 fogvatartott élt szavazati jogával.

Március 10.

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet sándorházi objektumában az intézet és az ISD Dunaferr 

Zrt. Képzési és Fejlesztési Osztálya közös szervezésében gépkezelői tanfolyamot indítottak a 

fogvatartottak számára.

Március 11.

A Váci Fegyház és Börtönben lépett fel a Gen Rosso Zenés Színház. Az utcai fény – Streetlight 

című zenés darab előadásán fogvatartottak és az intézet személyi állományának tagjai 

egyaránt részt vettek.
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Március 12.

 A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában 

az intézet és a Bv. Szervezet Oktatási Köz-

pontja közös szervezésében tartották meg 

a magyarországi EQUAL-projekt záró kon-

ferenciáját. A rendezvényt Dömény Sándor 

bv. dandártábornok, a büntetés-végrehaj-

tás mb. országos parancsnoka nyitotta meg. 

A szakemberekből álló közönség előtt a prog-

ram addigi tapasztalatairól a köz reműködő 

szervek és szervezetek vezetői számoltak be, 

továbbá előadást tartott Ulrike Bublies, a né-

metországi Schleswig-Holstein tartománybeli Neumünsteri Igazságügyi Végrehajtó Hivatal 

Pedagógiai Szolgálatának vezetője, EQUAL projektvezető.

Március 13.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában hat 

régió-győztes csapat részvételével rendez-

ték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 

2008. évi asztalitenisz bajnokságának döntő-

jét. Első helyezett a Váci Fegyház és Börtön 

csapata lett.

A Zala Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai cso-

portos kimaradás keretében megtekintették 

a helyi Hevesi Sándor Színház „Mária főhad-

nagy” című előadását.

Március 14.

A Magyar Köztársaság elnöke a nemzeti ünnep alkalmából a büntetés-végrehajtási szer-

vezet állományában végzett érdemes és eredményes munkája elismeréséül a „Magyar 

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetést adományozta Kovács Tamás bv. 

ezredesnek, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató 

Kft. ügyvezető igazgatójának. A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere 

a nemzeti ünnep alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül „Miniszteri Elis-

merő Oklevelet” adományozott dr. Antal Albert közalkalmazottnak, az Igazságügyi Meg-

figyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosának.
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Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kezdetének 160. évfordulója alkalmá-

ból a büntetés-végrehajtási szervezet központi ünnepségét a Fővárosi Bv. Intézet III. objek-

tumának színháztermében rendezték meg. A rendezvény elöljárója dr. Kiss Katalin ny. bv. ez-

redes, az IMR Államtitkári Titkárság Bv. Osztályának megbízott vezetője volt. Az ünnepi meg-

emlékezésen fellépett a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjaiból alakult énekkar.

2008. március 18-21.

A romániai Marosvásárhelyi Bv. Intézet négyfős delegációja tartózkodott Magyarországon. 

A küldöttség tagjai szakmai látogatást tettek az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, 

a Kalocsai Fegyház és Börtönben, valamint a Veszprém Megyei Bv. Intézetben.

Március 19.

A Budapesti Fegyház és Börtönben az Izraeli Tanúvédelmi Szolgálat munkatársainak ötfős 

csoportja – dr. Kiss Katalin ny. bv. ezredes, az IRM Államtitkári Titkárság Bv. Osztályának megbí-

zott osztályvezetője kíséretében – szakmai célú intézetlátogatáson vett részt.

A Budapesti Fegyház és Börtönben rendezték meg a Börtönlelkészek Magyarországi Szerve-

zete tagjainak találkozóját.

Március 21.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 1944. március 22-én történt börtönkitörés évfor-

dulójának alkalmából rendezett városi ünnepségen a mártírok emlékét őrző emlékpark-

ban koszorút helyezett el a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint 

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön nevében Takács László bv. ezredes, intézetparancsnok.
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A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a rendészeti szervek és tanintéze-

tek, a katasztrófavédelmi szervek, a Tűzoltóság, a Magyar Honvédség és a Polgárőrség 

országos meghívásos fekvenyomó és felhúzó bajnokságát. A versenyen a büntetés-végre-

hajtási szervezet személyi állományából indulók közül Kígyósi Tamás bv. őrmester (Fővárosi 

Bv. Intézet) érte el a legjobb eredményt, amiért a büntetés-végrehajtás megbízott országos 

parancsnoka különdíjban részesítette.

Március 26.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság meghívására hazánkban tartózkodó négyfős holland 

rendőri delegáció a vendéglátó szerv hat tagja kíséretében szakmai bemutatóval egybekötött 

intézetlátogatáson vett részt a Heves Megyei Bv. Intézetben.

Március 31. 

A Budapesti Fegyház és Börtönben szakmai tanácskozást rendeztek a honvédségnél és a rendvé-

delmi szerveknél a felvételi eljárások során alkalmazott pszichológiai alkalmassági vizsgálatokról, 

amelyen a Magyar Honvédség kötelékében szolgálatot teljesítő pszichológus szakemberek hatfős 

csoportja, továbbá a BVOP Egészségügyi Főosztályának három munkatársa vett részt.

A Veszprémi Városi Művelődési Központ által szervezett, a Költészet napjához kapcsolódó 

rendezvénysorozat keretében Bencze Ildikó, Hűvösvölgyi Ildikó és Kőrösi Csaba színművészek 

verseket adtak elő a Veszprém Megyei Bv. Intézetben.

Április 2.

A Váci Fegyház és Börtönben látogatást tett a neves közéleti személyiségekből álló „Kék 

Szalon Társaság” 14 fős csoportja, amelynek tagja volt – többek között – dr. Bihari Mihály, 

az Alkotmánybíróság elnöke és dr. Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter. Dömény 

Sándor bv. dandártábornok mb. országos parancsnok tájékoztatást adott a büntetés-végrehaj-

tási szervezet aktuális kérdéseiről, Vatai Gyula bv. ezredes, intézetparancsnok pedig az intézet 

múltjáról és jelenéről. Az intézetlátogatás konzultációval fejeződött be.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben aláírták az intézet és a helyi Mikszáth Kálmán Gim-

názium és Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodást, melynek tárgya a taninté-

zetben folyó rendészeti orientációs oktatás büntetés-végrehajtási ismeretekkel való bővítése. 

A 2008/2009. tanévtől kezdődően a Balassagyarmati Fegyház és Börtön bekapcsolódik a rendé-

szeti orientációs képzést választó középiskolai osztályok speciális képzésébe.

Az energetika és a környezetvédelem területén működő Zöld-Híd Alapítvány szervezésében 

kiállítást rendeztek a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében a fogvatartottak munkáiból.
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Április 7-8.

A BVOP Egészségügyi Főosztálya és a Magyar Börtönegészségügyi Társaság szervezésé-

ben tartották meg Pilisszentkereszten a büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi 

dolgozóinak XXVI. Tudományos Értekezletét. A tanácskozás témái között szerepelt – töb-

bek között – a szuicid prevenció a büntetés-végrehajtás keretei között, az ártalomcsök-

kentés korszerű lehetőségei a drogstraté-

giában, a Hepatitis C szűrés eredményei 

a magyarországi börtönökben.

A Magyar Helsinki Bizottság ötfős mun-

kacsoportja – a Bizottság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között 

létrejött börtönmegfi gyelő programról szóló megállapodás keretében – látogatást tett 

a Szegedi Fegyház és Börtönben.

Április 7-10.

A 2008. évi tapasztalatcsere utak és a személyi állomány üdültetésének megbeszélése céljá-

ból négyfős cseh, háromfős lengyel és kétfős szlovák büntetés-végrehajtási delegáció tartóz-

kodott Magyarországon. A küldöttségek tagjai a Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 

Központjában folytattak tárgyalást a BVOP munkatársaival, és előkészítették a büntetés-végre-

hajtási szervezetek közötti – 2008. évre vonatkozó – megállapodásokat.

Április 12.

A Szegedi Fegyház és Börtön Szakszervezete a „Szegedi Csillag” Biztos Jövőért Alapítvány 

támogatására foglárbált rendezett az intézet, továbbá a Nagyfa-Alföld Kft. személyi állománya 

és hozzátartozóik részére. 
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A Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumában az Országos Bűnmegelőzési Bizottság 

„Harmonikus szabad életért” című pályázatán nyert támogatás felhasználásával családi 

döntéshozó csoportkonferenciát szerveztek.

Április 17. 

Az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett biztonsági, bűnmegelőzési és informati-

kai kiállításon, a 16. Kriminálexpón a büntetés-végrehajtási szervezet saját pavilonnal és önál-

ló szakkonferenciával vett részt, melynek címe „A büntetés-végrehajtás aktuális biztonsági kér-

dései” volt. A konferencia nyitóbeszédét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancs-

nok tartotta. A szakmai tanácskozáson a biztonsági témában tíz előadás hangzott el.

Április 18.

A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében 34 bv. intézet, intézmény és gazdálkodó szerv 

– összesen 390 fő – részvételével rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2008. évi 
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országos terepfutó bajnokságát. A csapatversenyt a Pálhalmai Országos Bv. Intézet versenyzői 

nyerték meg. A díjakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka és Csóti 

András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese adta át

 a verseny győzteseinek és helyezettjeinek.

Április 19. 

A Kiskunmajsán megrendezett Dél-Alföld Regionális Rendészeti Lövészversenyen 

a Szegedi Fegyház és Börtön 3 fős csapata az összetettben a II. helyezést, valamint 

a P9R-C pisztoly egyéni kategóriában Kiss Róbert Tamás bv. főtörzsőrmester, biztonsági 

felügyelő a III. helyezést érte el.

Április 21-25.

Az észt Bűnmegelőzési Alapítvány munkatársainak 8 fős delegációja szakmai tapasztalatcse-

re céljából látogatott Magyarországra. A küldöttség vezetője Jaano Rassa, az alapítvány elnö-

ke volt. A vendégeket a BVOP-n dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok fo-

gadta. A delegáció tagjai szakmai célú látogatást tettek a Bv. Szervezet Oktatási Központjában, 

a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Bv. Központi Kórházában, a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. In-

tézetében, valamint a Fővárosi Bv. Intézetben.

Április 23.

A Somogy Megyei Bv. Intézetbe látogatott a horvátországi Varazsdini Bv. Intézet 4 fős delegá-

ciója, melynek vezetője Pajo Likic intézetparancsnok volt. A küldöttség tagjai szakmai látoga-

tást tettek továbbá a Veszprém Megyei, illetve a Zala Megyei Bv. Intézetben is. Az eseményről 

a helyi sajtó is beszámolt.

Április 26.

A Heves Megyei Bv. Intézet kezdeményezésére indított, a „Börtön a városért” elnevezésű prog-

ram keretében 20 fő női fogvatartott vett részt szemétgyűjtésben, külső munkáltatás kereté-

ben. Az eseményen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsno-

ka, Szelecky János, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, valamint jelen voltak az írott és 

elektronikus sajtó képviselői.

Április 28.

A Szegedi Fegyház és Börtönben az intézet, a Békéscsabai Regionális Képző Központ és 

a Nagyfa-Alföld Kft. közös együttműködésével indult betanított női szabó képzés gyakorla-
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ti és szóbeli vizsgával zárult. A beiskolázott 14 fő fogvatartott közül – a tanfolyam közben 3 fő 

szabadult, egyikük közülük visszatért vizsgázni – 11 fő elítélt szerzett szakképesítést.

Április 29.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben tett látogatást Románia főkonzulátusának két munka-

társa. A diplomáciai szerv megbízottai az intézetben elhelyezett román állampolgárságú 

fogvatartottak helyzetéről tájékozódtak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetbe látogatott Románia gyulai főkonzulátusá-

nak vezetője. A külföldi diplomatát az intézet parancsnoka tájékoztatta az intézetben folyó 

munkáról, ezután a főkonzul a nyíregyházi börtönben elhelyezett román állampolgárságú 

fogvatartottakkal beszélgetett.

Április 30.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben rendezték meg az intézet – mint főpályázó – ál-

tal 2007-ben az Országos Bűnmegelőzési Bizottság „Adj esélyt, hogy jóvátegyem” című pro-

jektjére benyújtott pályázata alapján megvalósult bűnmegelőzési program záróünnepségét. 

A program keretében a fogvatartottak közterületek, parkok, házi és hétvégi kertek, teme-

tők gondozási és ápolási teendőinek elvégzésére alkalmas szakképzettséget szerezhettek. 

Az ünnepségen, amelyen felavatták a pályázat lezárásának emlékére készített emlékoszlo-

pot, részt vettek a konzorciumi partnerek képviselői. Az eseményről tudósított az elektroni-

kus és az írott sajtó is.

Május 8.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a helyi Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola 2. osztá-

lyos tanulói a fogvatartottak részére anyák napi műsort adtak elő.

Május 9-13.

A büntetés-végrehajtási intézetekben – a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódóan – ünnepi is-

tentiszteleteket tartottak a fogvatartottak részére.

Május 10.

A Baranya Megyei Bv. Intézetben, illetve a pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében nyílt 

napot rendeztek a személyi állomány hozzátartozói részére.
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Május 11.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak képzőművészeti alkotá-

saiból nyílt kiállítás „Alkotások, rácsok nélkül...” címmel a soproni Lővér Hotelben. A tárlatot, 

amelyről a helyi és az országos média is tudósított,  dr. Simon István, Sopron Megyei Jogú 

Város alpolgármestere nyitotta meg.

Május 13.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben Vujity Tvrtko szerkesztő-riporter tartott élménybeszámolóval 

és fi lmvetítéssel egybekötött előadást a fogvatartottaknak és az intézet dolgozóinak.

Május 15.

A büntetés-végrehajtás 2008. évi országos járőrbajnokságát 30 csapat részvételével Mária-

nosztrán rendezték meg.  A csa patversenyt a Pálhalmai Országos Bv. Intézet nyerte meg. A dí-

jakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka és Csóti András bv. vezér-

őrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese adta át a verseny győz-

teseinek és helyezettjeinek.

Május 17.

A Kalocsai Fegyház és Börtön épületének falán, a politikai elítéltek emlékére elhelyezett em-

léktáblánál a Politikai Elítéltek Közösségének kezdeményezésére koszorúzással egybekötött 

ünnepi megemlékezést tartottak. A megemlékezésen civil szervezetek képviselői, az intézet 
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vezetői és a helyi rendvédelmi szervek képviselői helyezték el koszorúikat. Az ünnepséget 

követően a Kalocsai Érseki Hivatal helyelnöke és az intézet lelkésze a börtön kápolnájában 

szentmisét mutatott be, amelyen a bv. intézet fogvatartotti énekkara is közreműködött.

A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett „Múzeumok Majálisa” ünnepségsorozat kereté-

ben adták át „Az év múzeuma 2007” pályázat díjait. A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma 

„egyedülálló, az elítéltek aktív bevonásával készített, a hatásvadászatot és közhelyeket kerülő 

kiállításával” a bíráló bizottság elismerő oklevelét nyerte el. Az oklevelet a Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön parancsnoka vette át.

Május 20.

A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében rendezték meg a fi atalkorú 

fogvatartottak II. országos labdarúgó bajnokságát. Az eseményen a tököli, a pécsi, a kecskemé-

ti és a szirmabesenyői csapatok vettek részt. A tornát a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetének csa-

pata nyerte. A díjakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka adta át.

Május 21.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektumában és a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében 

a „Kihívás napja” alkalmából tartott sportrendezvényeken közel 600 fő fogvatartott vett részt.

Május 23.

A Heves Megyei Bv. Intézetben megnyitották a „Kezd újra tiszta lappal” című pályázat lezárása-

ként a fogvatartottak munkáiból készült kiállítást. A rendezvényen részt vettek a város, illetve 

a rendvédelmi társszervek vezetői is.

Május 24-25.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben a személyi állomány tagjai gyermekei részére a Dolinai 

lőtéren gyermeknapi rendezvényt tartottak 600 fő részvételével.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben az intézet és a Független Rendőr Szakszerve-

zet közös szervezésében gyermek- és családi napot rendeztek.

Május 28.

A Szegedi Fegyház és Börtönben a Szlovák Köztársaság lipótvári és nyitrai bv. intézeteinek hét-

fős küldöttsége – Balkó Jenő bv. ezredes és dr. Eleonóra Grófova bv. őrnagy intézetparancsno-

kok vezetésével – szakmai célú intézetlátogatáson vett részt.
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A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet székesfehérvári objektumában megnyitották a „Világ 

világossága” című képzőművészeti kiállítást, amelyen – többek között – az intézetben mű-

ködő fogvatartotti kézműves szakkör tagjai készítette kerámiatárgyakat mutatták be. A kiál-

lítást Szmodics László, az adonyi Mezőföld Gimnázium és Szakiskola igazgatója nyitotta meg 

Németh Irma előadóművész közreműködésével.

Május 29.

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter látogatást tett a Szegedi Fegyház és 

Börtönben, valamint a Kalocsai Fegyház és 

Börtönben. Ezt követően Hartán megtekin-

tette az Állampusztai Országos Bv. Intézet ren-

dezte programot, amely során – az Országos 

Bűnmegelőzési Pályázat lezárásaként – az in-

tézetben elhelyezett fogvatartottak által ké-

szített ún. bödönhajót szentelték fel, és ad-

ták át. A látogatás során a miniszter – akit dr. 

Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. orszá-

gos parancsnoka és Csóti András bv. vezérőr-

nagy, az országos parancsnok stratégiai és ko-

ordinációs helyettese is elkísért – megismer-

kedett az intézetek helyzetével, és tájékozó-

dott az ott folyó szakmai munkáról.

A Szlovák Köztársaság Nyitra-Chrenovai Bv. Intézetének munkatársai a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet-

ben tettek szakmai célú intézetlátogatást. 

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben került sor a Dunától keletre eső megyei főügyészsé-

gek főügyészei, szakági főügyész-helyettesei és bv. ügyészei kihelyezett továbbképzésére. 

A rendezvényen részt vett dr. Tóth László bv. vezérőrnagy, a bv. országos parancsnoka gazdasági 

és informatikai helyettese és prof. dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze is.

Május 30.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Pedagógus Nap alkalmából – ünnepélyes ke-

retek között – 14 főt részesített elismerésben.

A büntetés-végrehajtási szervezet első számú vezetője a szlovák–magyar szakmai kapcso-

latok építése terén kifejtett áldozatos munkája elismeréseként Balkó Jenő bv. ezredesnek, 

a lipótvári börtön parancsnokának a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 

Ezüst fokozatát” adományozta.
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A Pálhalmai Országos Bv. Intézetbe látogatott Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlésének 

10 fős képviselői csoportja. Az önkormányzati képviselőket az intézet parancsnoka tájékoztat-

ta az ott folyó szakmai munkáról, továbbá az Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatója ismertette 

a gazdasági társaság – különösen a biogáz-üzem létesítése és működtetése terén elért – ered-

ményeit. A tájékoztatást követően az intézet és a gazdasági társaság vezetői tanácskozást foly-

tattak a képviselőkkel a bv. szervek és az önkormányzat közötti együttműködés lehetőségeiről.

Június 3.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben az IRM szervezésében bemutatták „A társadalmi kohéziót 

erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című kiemelt 

projektet. A rendezvényen részt vett Dr. Gönczöl Katalin, az IRM büntetőpolitikai szakállamtit-

kára, dr. Huszár László bv. dandártábornok, projektvezető; jelen voltak a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az igazságügyi hivatalok, me-

gyei rendőr-főkapitányságok, a regionális közigazgatási hivatalok, a bv. intézetek, továbbá civil 

szervezetek képviselői.

Június 5.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben tartották meg a HM Országos Védelmi Főigazgatóságá-

nak kihelyezett ülését. Az ülésen részt vett – többek között – dr. Patyi Sándor dandártábornok, 

a HM Országos Védelmi Főigazgatóságának főigazgatója, helyettese dr. Jánoscsák Miklós ezredes, 

valamint dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka, dr. Pantali Zoltán bv. 

dandártábornok, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka és Farkas György, a Sopron-

kőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. A bv. országos parancsnoka előadást tar-

tott a magyar büntetés-végrehajtás helyzetéről, aktuális feladatairól, az intézet parancsnoka pe-

dig ismertette a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön történetét, és bemutatta a jelenlegi helyzetet.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjának szervezésében az ORFK Rendvédelmi Szervek Kiképző Köz-

pontjának Vágóhíd utcai sporttelepén rendezték meg a büntetés-végrehajtás 2008. évi kispályás 

labdarúgó bajnokságának döntőjét. A hat csa-

pat részvételével lezajlott tornát a Váci Fegyház és 

Börtön csapata nyerte meg. A díjakat Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, a bv. országos parancsnoká-

nak stratégiai és koordinációs helyettese adta át.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetben 

elhelyezett fogvatartottak 12 fős csoportja a „Ta-

karítsuk együtt vízpartjainkat” elnevezésű kez-

deményezéshez csatlakozva hulladékgyűjté-

si akcióban vett részt a Zagyva folyó bal partján.
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A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában az intézet, valamint a Budapesti Fegyház és Börtön kö-

zös szervezésében – a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata szakem-

bereinek közreműködésével – szakmai konferenciát rendeztek, amelyen az érintett szervek 

együttműködésének kérdéseit vitatták meg.

Június 12.

A Szegedi Fegyház és Börtönben Dan Halchin főigazgató vezetésével az Aradi Bv. Intézet 7 fős 

küldöttsége szakmai célú intézetlátogatáson vett részt. A külföldi vendégek tájékoztatást kap-

tak az intézet, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. általános helyzetéről, azután megtekintették az in-

tézet egyes körleteit, illetve a kft. munkaterületeit.

A Szegedi Fegyház és Börtönben az ötödik alkalommal megrendezett „Dankó Pista fesztivál” 

nyitórendezvényeként a Szegedi Tudományegyetem gitár szakos hallgatói adtak koncertet.

Június 16.

A Budapesti Fegyház és Börtön területén található Kisfogház Emlékhelyen – az 56-os vérta-

núk emléknapja keretében – megemlékezést és koszorúzást tartottak Nagy Imre és mártírtár-

sai kivégzésének 50. évfordulója alkalmából a Miniszterelnöki Hivatal szervezésében. A rendez-

vényen részt vett és beszédet mondott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A büntetés-végre-

hajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka képviselte. 

A megemlékezést a Magyar Televízió élő, egyenes adásban közvetítette.

Június 18.

A Baranya Megyei Főügyészség vendégeként Magyarországra látogató Grenoble város Fel-

lebbviteli Bíróságának delegációja felkereste a Baranya Megyei Bv. Intézetet. A francia vendé-

gek – dr. Varga-Koritár György főügyész és helyettese kíséretében – szakmai célú intézetlátoga-

tás keretében megtekintették a megyei börtönt és a fi atalkorúak regionális intézetét. 

Június 19.

A Magyar Honvédség Katonai Sportbajnokságát rendezték meg Püspökszilágyon. A verse-

nyen részt vett a büntetés-végrehajtás 22 fős csapata is, amely az összesített pontversenyben 

bronzérmet szerzett. A verseny során kiemelkedő eredményt ért el a Fővárosi Bv. Intézet jár-

őr csapata is a járőr versenyszámban elért III. helyezésével. Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

a bv. országos parancsnoka nevében Dömény Sándor bv. dandártábornok, az országos pa-

rancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese különdíjat adott át a lövészet versenyszámban 

legjobb eredményt elért versenyző részére.
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Június 19-21.

A szlovákiai Nyitrán rendezték a meg büntetés-végrehajtási szervezetek labdarúgó Európa-baj-

nokságát. A 10 ország részvételével megtartott sporteseményen a magyar büntetés-végrehaj-

tás labdarúgó válogatottja a VII. helyezést érte el. Az eseményen a bv. szervezetet Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese képviselte.

Június 20.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben rendezték meg a szolgálati kutyák vezetőinek 

versenyét, amelyen 15 intézet 37 versenyzője vett részt. A versenyt Szoboszlai Attila bv. főtörzs-

őrmester (Tököl) nyerte meg.

Június 21.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 

– a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma kiál-

lítóhelyén – a „Múzeumok Éjszakája” rendezvé-

nyen rendhagyó tárlatvezetéssel, speciális fotó 

és börtöntetoválás készí tésének lehetőségé-

vel várták az érdek lődőket. A rendezvényt több 

mint 400 fő kereste fel.

Június 23.

A Sopronkőhidai Fegyház és Bör-

tönben megnyitották a Burgerlandi 

Felnőttképző Intézet által a fogva-

tartottaknak szervezett kőműves tanfo-

lyamot. A megnyitón jelen volt Simon 

Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisz-

térium államtitkára és Kránitz László 

országgyűlési képviselő.
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Június 24.

A Szegedi Fegyház és Börtönben tartották a Csongrád Megyei Bűnügyi Kabinet 10. jubileu-

mi kihelyezett ülését. Az ülésen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos 

parancsnoka is, aki az ülést követően átadta az intézet, a Szegedi Fegyház és Börtön Szak-

szervezete, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. összefogásával készült kondicionáló termet, amelyet 

a személyi állomány tagjai és hozzátartozóik ingyenesen használhatnak.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben tartották meg az intézet és a dunaújvárosi Pannon 

Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola tanévzáró ünnepségét.

Június 25.

A Fővárosi Bv. Intézet I. számú objektumában egy felújított, parkosított fogvatartotti sétaud-

vart adtak át. A sétaudvart a „Zöld Levél” városzöldítő program keretében – pályázati pénz-

ből – fogvatartottak munkájával alakították ki.

Június 26.

A pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében ünnepélyes keretek között átadták a sétaudva-

ron elkészült falfestményt, amely a Zöld–Híd Alapítvány „Mural Moral” csoportja közreműkö-

désével, az „Európa Kulturális Fővárosa Program Pécs 2010” és az Európai Ifj úsági Program „Fia-

talok Lendületben” projekt anyagi támogatásával született meg.

Június 27.

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet szervezésében hat bv. intézet személyi állományának csa-

patai részvételével megrendezték a „Barátság Kupa” kispályás labdarúgó tornát, amelyet a há-

zigazda intézet Fogvatartási Ügyek Osztályának csapata nyert meg.
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Június 28.

A Rendőrtiszti Főiskola, vala mint az intéz-

mény Bv. Tanszékének végzős hallgatói 

nyil vános tisztavatási ünnep ségének – a ha-

gyományoknak megfelelően – a Budavári 

Palota Oroszlános Udvara adott otthont. 

Különlegessége az volt idei rendezvénynek, 

hogy a végzett hallgatói állomány a díszkö-

tésben megjelenített Alkotmány előtt tette 

le az esküt.                                                      

Július 1.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere Semmelweis Nap alkalmából ered-

ményes szakmai munkája elismeréséül előléptette nyugállományú orvos ezredessé dr. Barna 

Ildikó ny. bv. alezredest. A bv. országos parancsnoka ugyanazon alkalomból 11 főt részesített 

elismerésben.  Az elismerések átadására – ünnepélyes keretek között – a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságán került sor.

A Somogy Megyei és Városi Könyvtár – a Nemzeti Kulturális Alap által az előzetesen letartóz-

tatottak elhelyezésére szolgáló bv. intézetek könyvtárai ellátásának javítására kiírt pályázatban 

elnyert támogatás alapján – 139 darab könyvet adományozott tartós letétbe helyezés címén 

a Somogy Megyei Bv. Intézet könyvtárának. A könyveket Varga Róbert, az intézmény igazgató-

ja adta át ünnepélyes keretek között a fogvatartottak részére.

A Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal szervezésében a Moldáv Köztársaság pártfogó 

felügyelőkből álló delegációja tett szakmai látogatást a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben.
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Július 3.

A Heves Megyei Bv. Intézetben látogatást tett Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

talának 21 fős csoportja, Habis László polgármester vezetésével. A látogatás során a vendé-

gek betekintést nyertek a bv. intézet munkájába, megismerkedtek annak feladataival és célki-

tűzéseivel, majd megtekintették a személyi állomány és a fogvatartottak elhelyezési körletét. 

A látogatásról a Magyar Televízió Regionális stúdiója, az Egri Városi Televízió forgatócsoportja, 

továbbá a Heves Megyei Hírlap munkatársa készített tudósítást.

A Veszprém Megyei Bv. Intézet háromfős csapata részt vett a MH 54. Veszprém Légtérellenőr-

ző Ezred által megrendezett – három napon át tartó, 108 km-es távon lezajlott – „nomád túl-

élő próbán”,  ahol az összesített versenyben második helyezést ért el. 

Július 7.

A Szegedi Fegyház és Börtön I. objektumában „Alkotások a rácsok mögött” címmel kiállí-

tás nyílt, melyet Szabó Attila festőművész nyitott meg. A rendezvényről tudósítást készített 

a Szegedi Városi Televízió és a Rádió 88.

Július 12.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben bemutatót tartott a XVI. Dunamenti Folklórfesztiválon részt-

vevő török és szerb tánccsoport, továbbá a bátyai „DANUBIA” Ifj úsági Fúvószenekar klasszikus 

és modern műveket adott elő nagy sikerrel.

Július 14.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektuma kápolnájában nyílt meg Kiss-

Kovács Klára, Kozák Éva és Munkácsi Zsuzsanna iparművészek kiállítása, amelynek keretében 

a kerámia-szakkörös fogvatartottak munkáit is bemutatták.

Július 14-18.

A büntetés-végrehajtási szervezet kezelésében lévő üdülők működtetésének tanulmányo-

zása és a 2007. évi csereüdülés tapasztalatainak megbeszélése céljából háromfős cseh dele-

gáció tartózkodott Magyarországon. A küldöttség vezetője Eva Forsterová, a prágai Rekreá-

ciós Központ vezetője volt.  A vendégek megbeszéléseket folytattak magyar kollegáikkal, és 

látogatást tettek a Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, valamint 

a Veszprém Megyei Bv. Intézetben.
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Július 16.

A pécsi Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében a Zöld–Híd Alapítvány „Mural Moral” csoportja 

a sétaudvaron lévő falfestmény készítésének a folyamatát mutatta be, amely után a Pécsi Fund 

Cigány Módszertani Bázis táncosai tartottak előadást.

Július 18.

Az ORFK szervezésében a nagytétényi lőtéren rendezték meg a fegyveres szervek közötti söré-

tes puska lőbajnokságot, amelynek csapatversenyében a büntetés-végrehajtási szervezet csa-

pata első helyezést ért el. A csapat tagjai Zakhar Tibor bv. alezredes (Bv. Szervezet Oktatási 

Központja), Molnár Gyula bv. őrnagy (Bv. Szervezet Oktatási Központja), Fodor Attila bv. zász-

lós (Fővárosi Bv. Intézet) és Tomán Albert bv. zászlós (Márianosztrai Fegyház és Börtön) voltak. 

Az egyéni versenyben Tomán Albert I. helyezést, Molnár Gyula pedig II. helyezést ért el.

Július 24.

A Szegedi Fegyház és Börtönben lépett fel Pogány Judit színművésznő, aki a „Pedig én jó anya 

voltam” című monodrámát adta elő.

Július 28.

Az Alföldi Bútorgyárban 1988. július 28-án 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 hozzá-

tartozói jelenlétében – koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett emlék-

tábláknál, továbbá a szegedi Belvárosi Temetőben koszorúkat és virágokat helyeztek el a hősi 

halottak sírjainál.

Július 29.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben szakmai célú konzuli látogatást tett Ioan Fodorean, 

a Román Köztársaság főkonzulja, Székely Attila főkonzul-helyettes és dr. Orbán János konzuli 

főtanácsos. A vendégek a látogatás során tájékozódtak az intézetben elhelyezett román állam-

polgárságú fogvatartottak elhelyezési körülményeiről és esetleges problémáiról. 

A Heves Megyei Bv. Intézetben elhelyezett női fogvatartottak húszfős csoportja Eger Belvá-

rosában, illetve a Szépasszony-völgyben takarítási, festési és parkosítási munkálatokban vett 

részt. Az eseményen jelen voltak Szeleczki János, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, 

valamint az írott és elektronikus sajtó képviselői. 
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Augusztus 5.

A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumában a „Váradi Roma Café” adott nagysikerű koncertet 

a fogvatartottak részére; az eseményről a sajtó képviselői tudósítást készítettek.

Augusztus 8-13.

A büntetés-végrehajtás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezésében idén 

is képviseltette magát a Sziget Fesztivál programján. A Bűnmegelőzési Sátor részeként 

az érdeklődők betekintést nyerhettek a büntetés-végrehajtási szer ve zet tevékenységébe, 

illetve a Börtönmúzeum munkatársainak segítségével megismer hették a büntetés-végrehaj-

tás múltját és jelenét. A sátorban kiállított fotókon keresztül lehetőség nyílt az Állampusztai 

Országos Bv. Intézet nyertes, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által támogatott 

projektjének megismerésére.

Augusztus 11.

A Szegedi Fegyház és Börtönben az V. Dankó Pista Fesztivál zárásaként a Készenléti Rendőrség 

Zenekara koncertet adott a fogvatartottak részére.

Augusztus 12-14.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézetben látogatást tett a Magyar Helsinki Bizottság négyfős 

csoportja. A jogvédő szervezet képviselői pozitív tapasztalatokat szereztek a fogvatartás körül-

ményeiről és az intézetben folyó szakmai munkáról.
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Augusztus 15.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben együttműködési megállapodást kötött az intézet és 

a Balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthon. A fogvatartottak zenés műsorral kedvesked-

tek az otthon megjelent lakóinak, majd az intézmény igazgatója részére átadták az önkéntes 

felajánlásokból összegyűjtött 105 800 forintot. Az együttműködési megállapodást kézjegyével 

látta el dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka, valamint Barna János, 

a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke is.

Augusztus 21.

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet lőterén az „International Police Association” szervezésé-

ben nemzetközi lövészversenyt rendeztek, amelyen hat ország (Magyarország, Csehország, 

Lengyelország, Németország, Szlovákia és Románia) rendvédelmi szervei és a honvédség – 18, 

egyenként 4 fős – csapata vett részt. A magyar büntetés-végrehajtási szervezetet a Kalocsai 

Fegyház és Börtön, valamint az Állampusztai Országos Bv. Intézet csapata képviselte, s az ösz-

szesített csapatversenyt az utóbbi nyerte meg.

Augusztus 22.

A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetébe látogatott a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) kazah, 

kirgiz és üzbég hallgatóinak 25 fős csoportja. 

A Tolna Megyei Bv. Intézetben a helyi rendvédelmi szervek csapatainak részvételével kispályás 

labdarúgó tornát szerveztek.  Első helyezett a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság csapata 

lett, a házigazdák másodikak lettek.

Augusztus 23.

Egerben, a városban működő rendvédelmi szervek rendezésében megtartották a „II. Egri Kék-

lámpás Nap”-ot. A rendezvényen – amelyet Habis László polgármester nyitott meg – a Heves 

Megyei Bv. Intézet információs sátrat állított fel, valamint az intézeti akciócsoport a társszervek-

kel közösen baleset- és bűnmegelőzési szimulációs gyakorlatot mutatott be.

Augusztus 26.

A Váci Fegyház és Börtönbe, valamint a Duna-Mix Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-be látogatott 

dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka, valamint Csampa Zsolt országgyű-

lési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja. A vendégeket az in-

tézet parancsnoka tájékoztatta az intézet múltjáról, jelenlegi helyzetéről, a kft. ügyvezető igazgató-

ja pedig bemutatta a gazdálkodó szervezet fő tevékenységi köreit és a munkáltatási lehetőségeket.
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Augusztus 27.

A Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartotti fórumot tartottak. A programon 380 fő 

fogvatartott az őket érintő legfontosabb kérdésekre kapott választ az intézet parancsnokától.  

A fórumon részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. országos parancsnoka.

Augusztus 28.

Püspökszilágyon rendezték meg az MH Támogató Dandár által szervezett XIV. Nemzetközi, Re-

gionális Járőrbajnokságot, amelyen a büntetés-végrehajtási szervezet női és férfi  járőrcsapa-

ta is részt vett. (A csapatokat a Fővárosi Bv. Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet személyi állományának tagjai alkották.) A bünte-

tés-végrehajtási szervezet férfi  csapata a regionális bajnokságon az V. helyezést érte el, a női 

csapat pedig a IV. helyen végzett, s utóbbi elnyerte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatójának különdíját. A bv. országos parancsnokának különdíját, egy emlékkupát az MH 

Támogató Dandár férfi  csapata kapta. 

Augusztus 29-31.

A második alkalommal megrendezett gyulai Várkerti Vigasságok főzőversenyén a Békés Me-

gyei Bv. Intézet ötfős EVSZ-es – az enyhébb végrehajtási szabályok alá tartozó fogvatartottakból 

álló – csapata is részt vett. A Bog-Rács néven nevezett csapat tagjai – akiket Ambrus György 

bv. zászlós konyhavezető, szakácsmester készítette fel a versenyre – a legvidámabb csapatként 

a zsűri különdíját kapták meg.
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Szeptember 1.

Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyette-

se nyitotta meg a 2008/2009. tanévet a Bv. Szervezet Oktatási Központjában. Az évnyitónak 

az adott különös jelentőséget, hogy kezdetét vette az új, 14 hetes alapfokú szaktanfolya-

mi képzés, amelynek célja a büntetés-végrehajtási szervezet állományába kinevezett tisztek, 

főtisztek, zászlósok, tiszthelyettesek és felsőfokú állami iskolai végzettséghez kötött állás-

helyekre kinevezett közalkalmazottak alapismereti szintű felkészítése. 

Szeptember 3.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetbe látogatott dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bv. orszá-

gos parancsnoka és Csampa Zsolt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és 

Rendészeti Bizottságának tagja. A vendégeket az intézet parancsnoka tájékoztatatta a PPP-

konstrukcióban létesített intézet helyzetéről, aktuális feladatairól.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben szakmai vetélkedőt rendeztek. A rendezvényen 3 

fős csapatokkal képviseltette magát a Váci Fegyház és Börtön, a Márianosztrai Fegyház és Bör-

tön, a Heves Megyei Bv. Intézet, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint az Ipoly Cipő-

gyár Kft. A verseny elöljárója és a bíráló bizottság elnöke Dömény Sándor bv. dandártábornok, 

az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese volt. A vetélkedőt – amelyen 

elméleti és gyakorlati feladatok egyaránt szerepeltek – a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 1. 

számú csapata nyerte meg.
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Szeptember 4.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön lakóinak képzőművészeti munkáiból nyílt kiállítás 

Budapesten, a Hotel Hélia Galériájában. Az „Alkotások rácsok nélkül” című tárlaton festménye-

ket, grafi kákat, maketteket és miniatűröket állítottak ki.

Szeptember 5.

A büntetés-végrehajtási szervezet napja központi ünnepségét a fennállásának 150. évforduló-

ját ünneplő Márianosztrai Fegyház és Börtönben tartották meg. A rendezvény – amelyen 64 fő 

kapott magasabb szintű elismerést – elöljárója dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti 

miniszter volt. Az ünnepségen részt vett Juhász Gábor, az IRM államtitkára is. 

Az Ügyészek Országos Egyesületének meg hívására Magyarországon tartózkodó Német Szö-

vetségi Legfőbb Ügyészség 35 fős delegációja, dr. Ralf Mannich szövetségi legfőbb ügyész-

helyettes vezetésével látogatást tett a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben, illetve a Pálhalmai 

Agrospeciál Kft. szervezeti egységeiben.

Szeptember 8.

Sólyom László köztársasági elnök – az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztésére 

– bv. vezérőrnaggyá léptette elő Dömény Sándor bv. dandártábornokot. Az elismerés ünnepé-

lyes átadására szeptember 16-án került sor a Sándor Palotában.

61

A 2008. ÉV KRÓNIKÁJA

Szeptember 9.

A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a Biblia éve alkalmából régi és különleges Bibliákból nyílt 

kiállítás. Az intézet lelkésze nyitotta meg a tárlatot, amelyet a fogvatartottak és a személyi 

állomány tagjai is megtekintettek.

Szeptember 11.

A német–magyar IPA csereprogram keretében – a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-

ság szervezésében – német és magyar rendőrök tettek szakmai látogatást a Nagyfai Orszá-

gos Bv. Intézetben. A vendégek megtekintették a fogvatartottak elhelyezési körleteit, valamint 

a krónikus utókezelő részleget.

Bv. Szervezet Oktatási Központja és a Márianosztrai Fegyház és Börtön szervezésében az inté-

zet lőterén rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2008. évi országos lőbajnokságát. 

A versenyen 36 csapat 144 versenyzője vett részt. A résztvevők négy fegyvernemben és négy 

versenyszámban mérhették össze tudásukat. A csapatverseny első helyét a Baranya Megyei Bv. 

Intézet nyerte meg. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetben az intézet és a győri Bercsényi Miklós Közleke-

dési Középiskola és Sportiskola Módszertani Központ együttműködési megállapodást írt alá. 

Az intézet a 2008/2009. tanévtől bekapcsolódik a rendészeti orientációs oktatást választó 

középiskolai osztályok speciális képzésébe. 

Szeptember 12.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben negyedik alkalommal rendezték meg a „Szent Ador-

ján-napi Foci Kupát”.  A versenyben 14 csapat, közöttük hat bv. szerv csapata vett részt. A 

sporteseményen a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát Dömény Sándor bv. 
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Szeptember 21-24. 

A Szlovák Bv. Országos Parancsnoksága, a Zeliezovce Bv. Intézet és a CPCG Leopoldov kutya-

kiképző központ szervezésében kábítószer-kereső kutyák nemzetközi bajnoksága zajlott le 

a szlovákiai Santovkán. A magyar bv. két versenyzője közül Gregori Attila bv. zászlós (Fővárosi 

Bv. Intézet), a nyolcadik helyet szerezte meg  – első lett a külföldi résztvevők közül –, Sztojka 

Zoltán bv. főtörzsőrmester (Budapesti Fegyház és Börtön) pedig a 16. helyen végzett. 

Szeptember 27.

Mezőfalván, a Hantos horgásztónál a Pálhalmai Országos Bv. Intézet szervezésében rendez-

ték meg a XXII. Lovas Bálint horgász emlékversenyt.  A versenyre összesen 52 csapat 173 ver-

senyzője nevezett. A csapatverseny első három helyezettje a Duna Papír Kft., az Állampusztai 

Országos Bv. Intézet és Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet csapata lett.

Szeptember 30.

„A munkáltatás gyakorlata, eredményei és lehetőségei a büntetés-végrehajtásban” címmel 

rendezett konferenciát és workshopot Nőtincsen a Duna–Mix Kft. Az esemény védnöke dr. 

Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok volt. A rendezvényen a magyar meghí-

vottak mellett a bajor büntetés-végrehajtás 5 fős delegációja is részt vett. 

Október 1. 

A Magyar Börtönügyi Társaság szakmai fórumára 

és 2008. évi közgyűlésére az ELTE Állam és Jogtu-

dományi Karának dísztermében került sor, ame-

lyen dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, orszá-

gos parancsnok és Csóti András bv. vezérőrnagy, 

az országos parancsnok stratégiai és koordináci-

ós helyettese tartott előadást a büntetés-végre-

hajtási szervezet helyzetéről és fejlesztési terve-

iről. A közgyűlés során a Társaság új elnökévé 

dr. Mezey Barnát, az ELTE ÁJK tanszékvezető 

tanárát választották meg.

Kínai jogászok csoportja tett látogatást a BVOP-n.  A delegáció a Great Britain China Center szer-

vezésében érkezett hazánkba – egy három éves program részeként –, melynek keretében elő kí-

vánják segíteni Kínában a halálbüntetés alkalmazásának visszaszorítását. A vendégeket Dömény 

Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási he lyettese tájékoztat-

ta a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés gyakorlati megvalósításáról.
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vezérőrnagy, a bv. országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese képviselte. 

A kupát a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nyerte meg.

Szeptember 13.

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában rendezték meg az IRM tanintézetek sportbajnok-

ságát, melyen a büntetés-végrehajtási szervezetet a Bv. Szervezet Oktatási Központjának 5 fős 

csapata képviselte Zakhar Tibor bv. alezredes, igazgató vezetésével. A csapat tagjai – az első 

két hely megszerzésével – a légpuska lövészetben érték el a legjobb eredményt. 

Szeptember 14.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektumának lelkipásztora vezetésével 

az intézetben elhelyezett fogvatartottak 3 fős csoportja részt vett a Délpesti Református 

Egyházmegye monori presbiteri konferenciáján, ahol a résztvevők a börtönlelkészi szolgá-

lat működéséről, valamint a fogvatartottak reintegrációjának elősegítéséről folytattak eszme-

cserét.  Az említett fogvatartotti csoport vallásos versek és énekek előadásával színesítette 

a rendezvény programját.

Szeptember 15.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartottjainak munkáiból a városi művelődési ház-

ban nyílt kiállítás, amelyet Csemniczky Zoltán szobrászművész, a Mikszáth Kálmán Művelő-

dési Központ igazgatója és Lencsés Zsolt festőművész nyitott meg. A kiállítás egyúttal egy 

új együttműködés kezdetéül is szolgált, mert a börtön és a városi ArtTéka egyesület nyertes 

pályázatát felhasználva felújítják az intézet kápolnáját, a freskófestésben pedig részt vesznek 

a fogvatartottak is.

Szeptember 22.

A Fővárosi Bv. Intézetben tartották meg 

a Börtönlelkészi Szolgálatban foglalkozta-

tott börtönlelkészek 2008. évi továbbkép-

zését. A BVOP Biztonsági és Fogvatartási 

Ügyek Főosztálya által szervezett találkozón 

részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy, a bv. országos parancs noka is. A ren-

dezvény a Fővárosi Bv. Intézet III. számú ob-

jektumának megtekintésével fejeződött be.
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Október 9.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 2008. évi országos sakkbajnokság 

döntőjét, ahol a hat régió győztes csapatai mérték össze tudásukat. A verseny Kovács Ernő 

nemzetközi sakkbíró ellenőrzésével zajlott le. A bajnokságot a Közép-Dunántúli Országos Bv. 

Intézet csapata nyerte meg.

Október 10.

A Fiatalkorúak Bv. Intézetében rendezték meg a büntetés-végrehajtás III. országos szolgálati 

kutya versenyét, amelyen 14 bv. intézet 50 fő kutyavezetője indult. Az egyéni verseny győztese 

Györe István bv. főtörzsőrmester (Budapesti Fegyház és Börtön) lett Neo nevű malinois kutyá-

jával. A csapatversenyt a Budapesti Fegyház és Börtön csapata nyerte meg. Az egyéni verseny 

első három helyezettjének dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnoki pénzju-

talmat adott át.

Október 14.

A Váci Fegyház és Börtönben tartotta 2008. évi ülését a Magyar Börtönügyi Társaság EPEA szek-

ciója. Az ülésen Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordináci-

ós helyettese tájékoztatást adott a „Felelősen, felkészülten” programról, illetve az intézetben taní-

tó tanárok beszámoltak tevékenységükről. Dr. Ruzsonyi Péter PhD bv. ezredes, az EPEA (Európai 

Börtönnevelési Társaság) magyarországi elnöke a szervezet nemzetközi törekvéseiről tartott elő-

adást. A program zárásaként a résztvevők megtekintették a „Doberdo” körletet. 
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Október 16-17.

A Magyar Kriminológiai Társaság VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésének a Miskolci 

Egyetem adott otthont. A rendezvény második napján került sor „A szabadságvesztés 

büntetés-végrehajtásának intézményi reformjai” című szekcióülésre, amelyen Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes, dr. Huszár László bv. dandártá-

bornok, dr. Kabódi Csaba, az ELTE ÁKJ tanszékvezető egyetemi docense és dr. Tari Fe-

renc ny. bv. altábornagy, az RTF Bv. Tanszék helyettes vezetője tartott korreferátumot. 

A szekcióülés levezető elnöki tisztét dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, egyetemi 

docens látta el.

Október 19-23.

19. alkalommal rendezték meg a Bécs–Po-

zsony–Budapest SAMSUNG Szupermaraton 

futóversenyt, amelyre a büntetés-végrehaj-

tási szervezet – Bacskai Zsolt bv. főhadnagy, 

Kozák József bv. őrnagy, Lajgut Péter bv. al-

ezredes, Mészáros Attila bv. zászlós, Szé-

les Gábor bv. ezredes összetételű – csapa-

ta is benevezett. A rendkívüli állóképessé-

get igénylő, 320 kilométeres távot 107 csa-

pat teljesítette, közülük a büntetés-végrehaj-

tás csapata a 79. helyen végzett. A szervezet 

országos parancsnoka a csapat tagjait külön 

díjjal jutalmazta.

Október 21.

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter megtekintette a Bács–Kiskun Megyei 

Bv. Intézet II. számú objektumában a fi atalkorú, anya–gyermek, valamint EVSZ körleteit.

Október 22.

Az október 23-ai nemzeti ünnepünk tisztele-

tére rendezett központi ünnepségen, kiemel-

kedő szakmai munkájáért 64 fő részesült 

elis merésben. A nemzeti ünnep alkalmából 

a büntetés-végrehajtási intézetekben, intéz-

ményekben is megemlékezéseket és helyi 

ünnepségeket tartottak.
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Október 23.

A Budapesti Fegyház és Börtön és a Miniszterelnöki Hivatal közös szervezésében az 1956-os 

forradalom emlékére a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc és házastár-

sa, Dobrev Klára, illetve az MSZP országgyűlési frakciójának vezetője, Lendvai Ildikó magánsze-

mélyként elhelyezte a megemlékezés virágait a Kisfogház Emlékhely emléktáblájánál. 

Október 25.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézetben – immár második alkalommal - mérte össze erejét 

a Magyar Újságíró Labdarúgó Válogatott az intézet fogvatartottjainak csapatával. A sportsze-

rű szellemben lezajlott mérkőzésen a győzelmet az előbbi csapat szerezte meg 3:2 arányban.

Október 29.

A Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, Pilisszentkereszten adták át 

az idei Tauff er Emil-díjakat. Az eseményen a díjazottakat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, or-

szágos parancsnok, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes 

köszöntötte. Juhász Gábor rendészeti államtitkár a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendé-

szeti minisztere nevében – nyugállományba vonulásuk alkalmából, munkásságuk elismeréséül 

– Tauff er Emil-díjat adott át Csépai József, Németh Terézia és dr. Rózsás János bv. ezredeseknek.

Az UTE Megyeri úti sporttelepén rendezték meg a büntetés-végrehajtás 2008. évi orszá-

gos judo bajnokságát. Az intézetek közötti összesített versenyt az Állampusztai Országos 

Bv. Intézet csapata nyerte meg. A díjakat Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, biztonsági és 

fogvatartási helyettes adta át.
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Október 30.

A büntetés-végrehajtás országos 

parancsnoka megállapodást írt 

alá a FBVSZOSZ és BVDOSZ szak-

szervezetek elnökeivel, megala-

kítva ezzel a Büntetés-végre-

hajtás Érdekegyeztető Tanácsát. 

A megállapodás értelmében 

a felek legalább negyedéven-

te egy alkalommal áttekintik 

a szakmai kapcsolatok és az ér-

dekegyeztetés helyzetét. 

Október 26. – november 14.

Az Európa Tanács EUJUST LEX missziója keretében két iraki börtön parancsnoka, Basim 

Mohammed Radhi Radhi és Fakhir Kamil Hameed Al-Husaynat látogatott Magyarország-

ra. A látogatás célja a magyar büntetés-végrehajtás rendszerének tanulmányozása volt. 

A szakemberek szakmai képzésen vettek részt a Fővárosi Bv. Intézetben és a Budapesti Fegy-

ház és Börtönben. Carl Tornell, az EUJUST LEX misszió adminisztratív és pénzügyi vezetője, va-

lamint Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes oklevelet nyújtott át 

a résztvevőknek a szaktanfolyam lezárásaként.

Az Európai Unió Bizottsága, valamint Tanácsának Titkársága a közös kül- és biztonságpoliti-

ka (CFSP) keretei között százfős polgári válságkezelő szakértői csoportot (CRT) hozott létre. 

A csoport elsődleges feladata, hogy rövid (öt napos) telepítési határidővel tényfeltáró 

feladatokat hajtson végre frissen kialakult válsághelyszíneken. A beérkezett pályázatok 

alapján – egyetlen magyar tagként – dr. Huszár László bv. dandártábornokot választották be 

a szakértői csoportba. 

November 6.

Az ORFK OKI RSZKK szervezésében 21 csapat részvételével országos meghívásos gépkara-

bély lőversenyt rendeztek a nagytétényi rendőrségi lőtéren, amelyen a büntetés-végrehaj-

tási szervezetet a Bv. Szervezet Oktatási Központ 3 fős csapata képviselte. Csapatversenyben 

a BVOK csapata a 10. helyezést érte el, az egyéni versenyben indulók közül Rák Balázs bv. 

százados a 18. helyen végzett.
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November 11.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet a Biblia éve programsorozat alkalmából kiállítást 

szervezett a város területén működő egyházak segítő közreműködésével. A kiállítást Ittzés 

János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke nyitotta meg.

Ünnepélyes keretek között átadták Balassagyarmaton azt az önkormányzati pályázat kereté-

ben felújított játszóteret, amelynek kialakításában, átépítésében fogvatartottak is részt vettek. 

Hat elítélt tíz napi – felügyelet mellett végzett – munkája is hozzájárult ahhoz, hogy a város-

ban egy újabb biztonságos, az európai normáknak is megfelelő, kulturált játszótéren játszhas-

sanak a gyerekek.

November 13.

A BVOK 14 hetes alapfokú szaktanfolyami képzésén részt vevő hallgatók 3 fős csapata részt vett 

az IRM Tanintézeti Falmászó Bajnokságán és az IRM Oktatási Főigazgatóság 2008. évi Falmászó 

Kupáján, az ILEA-n, ahol csapatversenyben 3. helyezést, egyéni versenyben Somogyi Krisztián 

bv. őrmester 5. helyezést ért el.

November 20.

„Droghasználók a börtönben. Problémafeltárás, kezelés és ártalomcsökkentés” cím-

mel rendezték meg a budapesti Kossuth Klubban a Magyar Addiktológiai Társaság II. 

Tematikus Konferenciáját, amely rendkívüli érdeklődés mellett, mintegy kétszáz fős (fele -

részben a büntetés-végrehajtási szervezet által delegált) hallgatóság részvételével zajlott le. 

A rendezvény védnökei Juhász Gábor, az IRM államtitkára, dr. Kökényesi Antal bv. al-

tábornagy, a bv. országos parancsnoka, illetve Portörő Péter, a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium főosztályvezető-helyettese voltak. A tanácskozás megrendezését a BVOP, valamint 

a Connections Projekttel együttműködésben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta.

69

A 2008. ÉV KRÓNIKÁJA

November 25.

A Magyar Állami Operaházban tartott ünnepségen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és 

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a büntetés-végrehajtási szervezet részére a „Megúju-

ló emberért 2008.” díjat adományozta, amelyet a szervezet képviseletében Csóti András bv. 

vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes vett át. A díj alapítói elismerésüket fejezték ki 

a díjazottaknak azért, hogy 2008-ban jelentős anyagi forrással járultak hozzá a munkavállalók 

rekreációjának elősegítéséhez.

A Ferenczi Alapítvány, a Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Börtönügyi Társaság 

az 1908. évi I. Büntetőnovella 100. évfordulója alkalmából centenáriumi konferenciát ren-

dezett „A fi atalkorú bűnelkövetők zártintézeti nevelése” címmel az ELTE ÁJK Dísztermében. 

Dr. Lőrincz József, Pál Tibor, dr. Kerezsi Klára és dr. Ruzsonyi Péter előadásai a téma elméleti és 

gyakorlati kérdéseit egyaránt érintették. A délutáni program folyamán Szarka Attila, Szitka Sza-

bolcs és dr. Czenczer Orsolya tartott vitaindító előadást, majd Gosztonyi Géza moderátor köz-

reműködésével élénk eszmecsere bontakozott ki a fi atalkorú bűnelkövetők agresszió-kezelé-

sének lehetséges megoldásait illetően.

November 28. 

„A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” 

című pályázat záró konferenciáját tartották meg a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. 

A képzés elsődleges célja az volt, hogy a fogvatartottak szabadulásra történő felkészítését, 

a velük közvetlenül foglalkozó nevelők, büntetés-végrehajtási szakemberek minél hatékonyab-

ban és aktuális tudással felvértezve tudják végrehajtani.

November 29-30. 

A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének 

szer vezésében bibliaismereti vetélkedőt rendeztek Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben, a szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. 

Intézetében, a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben, a Kalocsai Fegyház és Börtönben, valamint 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetben

December 1.

A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében a Miskolc Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatalának Sport, Esélyegyenlőségi és Civilkapcsolatok Osztálya közreműködésé-

vel az Esélyek Háza munkatársai a tolerancia, a diszkrimináció, az empátia, illetve az egyenlő 

bánásmód elveiről tartottak foglalkozást, amelyről az írott és az elektronikus sajtó képviselői 

tudósítást készítettek.
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December 1-5.

A Fővárosi Bv. Intézetben „Zöld hét” elnevezéssel környezetvédelmi programsorozatot rendez-

tek, amelynek célja az volt, hogy erősítse a személyzet és a fogvatartottak környezettudatos 

gondolkodását, illetve, hogy csökkentse az intézet által okozott környezetterhelést. A prog-

ram során – a „Klímaébresztő” című, országosan meghirdetett fi lmhéthez kapcsolódva – több 

környezetvédelemről szóló fi lmet vetítettek, illetve ebben a témában előadásokat tartottak. 

Az intézeten belül szelektív gyűjtőpontokat, konténereket állítottak fel, környezetvédelmi 

folyóiratokat és tájékoztató füzeteket olvashattak az érdeklődők, és az intézet belső honlapján 

nyílt egy „zöld oldal” is. 

December 2.

A Váci Fegyház és Börtön kápolnájában nyitották meg a fogvatartottak által készített művészeti 

alkotásokból összeállított tárlatot. 

December 3.

Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi nyugdíjas találkozót rendeztek a BVOP tanácstermé-

ben, amelyen a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka – 80. születésnapja alkalmából, 

illetve büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül – tárgyjutalomban részesítette Tusják 

János ny. bv. ezredest, a BVOP egykori Őrszolgálati Osztályának vezetőjét. A BVOP Nyugdíjas 

Klubjában kifejtett áldozatos munkája elismeréséül Ambrus Gyula ny. bv. alezredes, a Klub 

elnöke szintén tárgyjutalomban részesült.

December 5.

A BVOK-ban rendezték meg a 14 hetes bv. alapfokú szaktanfolyami képzésben végzett hall-

gatók ünnepségét. A képzésben 5 hallgató végzett kitűnő eredménnyel. A dicsérő okleve-

leket és bizonyítványokat dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok adta át 

a végzős hallgatók részére. 

Mohácsi Viktória Európa parlamenti képviselő látogatott a Heves Megyei Bv. Intézetbe. 

A képviselőnőt Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, biztonsági és fogvatartási helyettes, 

valamint az intézet parancsnoka fogadta. Mohácsi Viktória a látogatás során megismerke-

dett az intézetben folyó szakmai munkával, valamint megtekintette a fogvatartottak el-

helyezési körleteit.

A Kalocsai Fegyház és Börtön EVSZ-es (az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá tarto-

zó) fogvatartottjai az advent alkalmából bábelőadást tartottak a Kalocsai Szociális Otthon 

lakóinak. A Veszprém Megyei Bv. Intézetben „Mikulás Kupa” elnevezéssel fekve nyomó ver-
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senyt rendeztek, amelynek szabályos lebonyolítását Tálas Tamás, Schindler Balázs és Hetényi 

Zsolt fekve nyomó világbajnokok felügyelték. 

December 9.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben mód  szertani foglalkozást tartottak a Kelet–Ma gyar -

országi Régióhoz tartozó bv. intézetek biztonsági osztályvezetői, osztályvezető-helyet tesei, 

valamint a gazdasági társaságok biztonsági veze tői ré szé re. A foglalkozást Dömény Sándor bv. 

vezér      őr nagy, biztonsági és fogvatartási helyettes vezette.

A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet ba racskai objektumában a Jobb Lator Kápolna 

felszentelésének 10. évfordulója alkalmá-

ból hálaadó istentiszteletet tartottak. Az ün-

nepség elöljárója Csóti András bv. vezérőr-

nagy, stratégiai és koordinációs helyettes 

volt. A szertartáson részt vett – többek között 

– Spányi Antal megyéspüspök, Szabó István, 

a Duna–melléki Református Egyházkerület püs-

pöke és dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyar 

Református Egyház Zsinatának elnöke.

December 10. 

A Budapesti Fegyház és Börtön-

ben ún. sajtóreggelit tartottak, melynek egyik fő témája a büntetés-végrehajtá-

si szervezet „Felelősen, felkészülten” című fejlesztési programjának bemutatá-

sa volt. (A modernizációs programot – amely a költségvetési forrásokon kívül jelen-

tős mértékben támaszkodik a belső tartalékok feltárására, valamint uniós forrásokra 

is – dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter november 26-án fogadta el.) 

Az eseményen részt vett Juhász Gábor rendészeti államtitkár, dr. Kökényesi Antal bv. altábor-

nagy, országos parancsnok és Frank Tibor bv. dandártábornok, intézetparancsnok.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter – az Emberi Jogok világnapja alkalmából – 17. alkalom-

mal adományozott Emberi Jogokért Emlékplakettet a jogbiztonság megvalósításának, az em-

beri jogok mind teljesebb érvényesülése érdekében szerzett kimagasló érdemek elismerése-

ként. A kitüntetést dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti minisztertől dr. Pantali Zoltán 

bv. dandártábornok, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka vehette át.
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Az IRM Oktatási Főigazgatósága és a BVOK közös szervezésében rendezték meg az I. Meg-

hívásos Rendészeti Judo Csapatversenyt, amelyet dr. Tóth László bv. vezérőrnagy, gazdasági 

és informatikai helyettes nyitott meg. A büntetés-végrehajtási szervezet csapata a harmadik 

helyet szerezte meg.

December 8-11.

A román büntetés-végrehajtási szervezet főigazgatója, Ioan Balla vezetésével háromfős dele-

gáció látogatott Magyarországra. A küldöttséget fogadta dr. Draskovics Tibor igazságügyi és 

rendészeti miniszter, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, országos parancsnok. A látogatás célja a magyar büntetés-végrehajtás rendsze-

rének, munkájának, valamint a PPP-konstrukcióban épült bv. intézetek működésének tanulmá-

nyozása volt. A vendégek megtekintették a Tiszalöki Országos Bv. Intézetet, a Budapesti Fegy-

ház és Börtönt, továbbá a Fővárosi Bv. Intézet III. sz. objektumát.

Felszentelték a Tiszalöki Országos Bv. Intézet kápolnáját. A rendezvényen részt vett Csóti And-

rás bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes, dr. Kiss Katalin, az IRM Rendészeti Ter-

vezési és Felügyeleti Főosztályának helyettes vezetője, valamint dr. Bölcskei Gusztáv, a Refor-

mátus Püspöki Zsinat elnöke.

December 12.

Siófokon tartották az IRM, valamint a rendészeti szervek 2008. évi országos pontszerző sport-

bajnokságainak díjátadó ünnepségét. A rendezvényen a büntetés-végrehajtási szervezetet 

Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes, valamint Zakhar Tibor bv. al-

ezredes, a BVOK igazgatója képviselte. Az ünnepségen jelen volt dr. Turi András, az IRM szakál-

lamtitkára. A bv. szervek összesített pontversenyében a Pálhalmai Országos Bv. Intézet az első, 
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a Váci Fegyház és Börtön a második, a Fővárosi Bv. Intézet a harmadik helyet szerezte meg. 

Az IRM részéről tárgyjutalmat kapott Molnár Roland bv. főhadnagy (Pálhalma), Kígyósi Tamás 

bv. őrmester (Fővárosi Bv. Intézet) és Bencsók János bv. főtörzsőrmester (Vác).

December 15.

A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben tartották meg a Parancsnoki Kollégium ülését a bv. 

intézetek, intézmények, valamint a gazdálkodó szervezetek vezetőinek részvételével. 

A rendezvényen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás 

országos parancsnoka.

December 16.

A Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottak 

csoportja ünnepélyes keretek között adta át 

az általuk összegyűjtött 195 141 forintból vásá-

rolt ajándékokat a Simon Antal Általános Isko-

la, Gyermekotthon, Diákotthon és Pedagógiai 

Szakszolgálat diákjainak, melyet a gyermekek 

ünnepi műsorral köszöntek meg.  

A Heves Megyei Bv. Intézet női fogvatartottjainak

kultúrcsoportja fellépett a Heves Megyei Speciá-

lis Gyermekotthon, Csecsemő- és Kiskorú Fogyatékosok Otthonában, ahol ünnepi műsort adott elő 

az ünnepségen jelenlévő gyermekek részére.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, valamint a Teekanne Kft. szervezésében az intézet kép-

zőművészeti szakkörében alkotó fogvatartottak munkáiból „Alkotások rácsok nélkül” címmel 

nyílt kiállítás a budapesti Infopark D épületében. A tárlaton látható közel 40 olajfestményt 

annak az öt elítéltnek az alkotásaiból válogatták, akik már korábban nagy sikerrel szerepeltek 

a Hotel Hélia Fiatal Művészek Galériája azonos című kiállításán. 

December 18.

Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter a védelmi felkészítés terén végzett eredményes 

tevékenysége elismeréséül a „Védelmi igazgatásért” emlékérem arany fokozatát adományozta 

Sós Gábor bv. századosnak, a BVOP kiemelt védelmi főreferensének, ezüst fokozatát Kovács Jó-

zsef bv. őrnagynak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági osztályvezetőjének, bronz 

fokozatát Csordás Tamás bv. őrnagynak, az Állampusztai Országos Bv. Intézet biztonsági osz-

tályvezetőjének, Peák Csaba bv. alezredesnek, a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági osz-

tályvezetőjének és Sipaki Ferenc bv. őrnagynak, a Békés Megyei Bv. Intézet biztonsági osztály-
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vezetőjének. Az elismeréseket az Önkormányzati Minisztériumban rendezett ünnepségen dr. 

Virágh Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár adta át.

A Szegedi Fegyház és Börtönben koncerteztek a Király-Kőnig Péter Zeneiskola tanárai 

a „Csillag-pódium” rendezvénysorozat keretében.

A Veszprém Megyei Bv. Intézetben nyitották meg a Kovács Imre festőművész és tanítványai 

alkotásaiból készült kiállítást.

December 19.

A Szombathelyi Országos Bv. Intézetben 

– a Szent Márton kórus közreműködésével – ka-

rácsonyi szentmisét celebrált dr. Veres András, a 

Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke.

A Budapesti Fegyház és Börtön fog vatartottjai 

3 500 konzervet adományoztak a Mikulás 

Gyár  nak. A rabok kezdeményezésére 158 fog-

vatartott 314 kilónyi tartós élel miszert gyűjtött, 

amelyet képviselőjük Kardos Istvánnak, a Magyar Vöröskereszt igazgatójának adott át. 

December 20.

A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Bv. Intézetben a Szent Dániel Prófétáról elnevezett ökumenikus 

kápolna felszentelésének egyéves évfordulója alkalmából Kocsis Fülöp megyéspüspök és aposto-

li kormányzó püspöki tartott liturgiát. A rendezvényen részt vett dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok és Csóti András bv. vezérőrnagy, stratégiai és koordinációs helyettes.

December 21.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben Mészáros László erőemelő világbajnok és 

világcsúcstartó sportoló vezetésével és bemutatójával fekve nyomó verseny szerveztek. 

December 22.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai, a Pálos rendi kolostor szerzetesei és a község la-

kói közösen díszítették fel a falu karácsonyfáját a település főterén, ahol az elítéltek karácsonyi dalo-

kat énekeltek és betlehemes játékot adtak elő az érdeklődőknek. Az intézet színjátszó szakkörének 

fogvatartottjai másnap az ipolytölgyesi – a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat fenntartá-

sában működő – Szent Erzsébet Otthon fogyatékos lakói részére adtak karácsonyi ünnepi műsort.




