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ESEMÉNYNAPTÁR 
(2009. január 1-jétől március 31-éig) 

 
JANUÁR 16. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Bv. Intézetben munkaértekezle-
tet tartottak Joó László bv. ezredes, 
intézetparancsnok kezdeményezésé-
re. A megbeszélésen részt vett – töb-
bek között – Nyírő Pál, Miskolc vá-
ros közbiztonsági tanácsnoka, ön-
kormányzati képviselő és dr. Pász-
tor Albert r. ezredes, Miskolc ren-
dőrkapitánya. A munkaértekezleten 
az intézet biztonságát és a közrendet 
érintő kérdések, a bűnmegelőzésben 
és a pályázati tevékenységben rejlő 
együttműködés lehetőségei, továbbá 
a személyzet szociális- és munkakö-
rülményeinek javítása kerültek napi-
rendre. 

JANUÁR 23. 
A Bv. Szervezet Oktatási Köz-

pontjában rendezték meg a 14 hetes, 
 

 
 

bv. alapfokú szaktanfolyami képzés-
ben végzett hallgatók kibocsátó ün-
nepségét, amelyen Csóti András 

bv. vezérőrnagy, a bv. országos pa-
rancsnokának stratégiai és koordiná-
ciós helyettese adta át a dicsérő okle-
veleket és a bizonyítványokat. A kép-
zésben 16 hallgató végzett kitűnő 
eredménnyel. 

JANUÁR 25. 
A Váci Fegyház és Börtön kápol-

nájában adták elő Madách Imre 
„Az ember tragédiája” című színmű-
vét a Fónay Márta Humánia Drámai 
Műhely előadásában. 

JANUÁR 27. 
A Nemzetközi Katolikus Börtön-

pasztorációs Bizottság – amely 21 
 

 
 

ország küldötteinek részvételével 
világtalálkozót rendezett az eszter-
gomi Szent Adalbert Központban – 
kihelyezett ülést tartott a Váci Fegy-
ház és Börtönben. A rendezvényen a 
büntetés-végrehajtási szervezetet dr. 
Kökényesi Antal bv. altábornagy, or-
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szágos parancsnok képviselte. Az ülé-
sen résztvevő külföldi és magyar bör-
tönlelkészek megtekintették az inté-
zetet, valamint a kápolnát, ahol a 
fogvatartottak Bibliaköre zenés ta-
núságtétellel szolgált. 

A Balassagyarmati Fegyház és 
Börtönbe látogatott Donáth László 
országgyűlési képviselő és Konrád 
György író, publicista. A vendége-
ket az intézetben Dömény Sándor 
bv. vezérőrnagy, a bv. országos pa-
rancsnokának biztonsági és fogva-
tartási helyettese, valamint az inté-
zet parancsnoka és az Ipoly Cipő-
gyár Kft. ügyvezető igazgatója tájé-
koztatta a büntetés-végrehajtás hely-
zetéről, valamint az említett két bv. 
szerv történetéről és az ott folyó 
szakmai munkáról. A látogatás az 
intézet és a Kft. munkaterületeinek 
megtekintésével fejeződött be. 

JANUÁR 28. 
A Pálhalmai Országos Bv. Inté-

zetben és a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft.-nél tett látogatást Juhász Gá-
bor, az IRM rendészeti államtitkára, 
Ecsődi László országgyűlési képvi-
selő és Darázsdi Zsuzsanna, az IRM 
rendészeti államtitkárságának tit-
kárságvezetője. A vendégeket dr. 
Kökényesi Antal bv. altábornagy, 
országos parancsnok fogadta. A lá-
togatás célja az intézet és a Kft. 
szervezeti felépítésének és szakmai 
tevékenységének megismerése volt, 
amelyekről az intézet parancsnoka 
és a Kft. megbízott ügyvezető igaz-

gatója tartott tájékoztatást. A ven-
dégek megtekintették az intézet 
sándorházi objektumát, a Kft. acél-
szerkezeti üzemét, valamint az új-
galambosi biogáz-üzemet; ezt köve-
tően részt vettek az intézet szolgá-
lati kutyáinak bemutatóján. 

JANUÁR 29. 
A Fővárosi Bv. Intézet III. objek-

tumában rendezték meg a büntetés-
végrehajtási szervezet 2008. évi te-
vékenységét értékelő értekezletét. 
A rendezvény elöljárója dr. Drasko-
vics Tibor igazságügyi és rendészeti 
miniszter volt. Az eseményen részt 
vett – többek között – Juhász Gábor 
rendészeti államtitkár és dr. Turi 
András rendészeti szakállamtitkár.  
 

 
 

Az értekezleten dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, országos parancs-
nok tett szóbeli kiegészítést az évér-
tékelő jelentéshez, illetve dr. Drasko-
vics Tibor meghatározta a szervezet 
2009. évre vonatkozó fő feladatait. 

FEBRUÁR 10. 
Elsőként a Balassagyarmati Fegy-

ház és Börtönben került sor a „Fele-
lősen, felkészülten” fejlesztési prog-
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ram regionális tájékoztató és konzul-
tációs értekezletére. Előadást tartott 
Csóti András bv. vezérőrnagy és dr. 
Huszár László bv. dandártábornok, 
az előadásokat konzultáció és in-
tézetlátogatás követte. A rendezvé-
nyen az észak-magyarországi régió-
hoz tartozó öt bv. intézet és két gaz-
dasági társaság képviselői vettek 
részt.  

A Márianosztrai Fegyház és Bör-
tönbe, valamint a Váci Fegyház és 
Börtönbe látogatott Laboda Gábor 
országgyűlési képviselő és két mun-
katársa. A vendégeket mindkét inté-
zetben Dömény Sándor bv. vezérőr-
nagy, az országos parancsnok biz-
tonsági és fogvatartási helyettese fo-
gadta, a bv. szerveknél folyó szak-
mai munkáról pedig a bv. intézetek 
vezetői adtak tájékoztatást. 

FEBRUÁR 11.  
A Kalocsai Fegyház és Börtön 

irodalmi szakkörének fogvatartotti 
csoportja a Sevillai borbély című me-
sejátékot adta elő az Állampusztai 
Országos Bv. Intézetben. 

FEBRUÁR 12. 
A Szegedi Fegyház és Börtönbe 

látogatott Vajda Attila kenuverseny-
ző, a pekingi olimpia bajnoka, aki 
nagysikerű közönségtalálkozót tar-
tott az intézet kultúrházában. Vajda 
Attila legutóbb 2005-ben, az athéni 
olimpia után találkozott szurkolói-
val a Szegedi Fegyház és Börtönben.  

FEBRUÁR 16. 
A Budapesti Fegyház és Börtön-

be látogatott a Common Purpose 
Egyesület csoportja, akik megtekin-
tették a Bal Csillag fogvatartotti el-
helyezési körletét, és két fogvatartot-
tal interjút készítettek a bűnmegelő-
zés témakörében. A látogatók veze-
tője dr. Hatvani Erzsébet, az IRM 
Igazságügyi Hivatal vezetője, vala-
mint dr. Bárándy Péter, volt igazság-
ügy-miniszter volt.  

FEBRUÁR 20. 
A Bv. Szervezet Oktatási Köz-

pontjában rendezték meg a 14 hetes, 
bv. alapfokú szaktanfolyami képzés-
ben végzett hallgatók újabb kibocsá-
tó ünnepségét, amelyen Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok stratégiai és koordinációs 
helyettese adta át a dicsérő oklevele-
ket és bizonyítványokat. A képzés-
ben 69 hallgató tett eredményes 
vizsgát, közülük 13 fő kitűnő ered-
ménnyel végzett. 

Fábián Péter, a Társadalmi 
Visszailleszkedést Segítő Egyesület 
(TVSE) elnöke adta át a Balassagyar-
mati Fegyház és Börtön részére a 
MAHOLNAP Alapítvány „könyvtá-
masz” pályázatán elnyert több mint 
350 000 Ft értékű könyvkészletet.  

FEBRUÁR 23. 
A Sopronkőhidai Fegyház és 

Börtönben működő fogvatartotti 
színjátszó kör bemutatta a Csaták 
és hősök című, a görög mitológia 
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egyes mítoszait feldolgozó költői já-
tékot. A színjátszó kör 2008 novem-
berében alakult; a foglalkozásokat a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Karának 
oktatói, dr. Józsa Éva egyetemi do-
cens és Bertalan Éva főiskolai tanár 
vezetik.  

FEBRUÁR 23-25. 
A Magyar Helsinki Bizottság 

munkatársai – a börtönmegfigyelő 
program keretében – a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézetben folytattak 
vizsgálatot.  

FEBRUÁR 24. 
Szűcs Erika szociális és munka-

ügyi miniszter elismerő oklevelet 
adományozott a Közép-Dunántúli 
Országos Bv. Intézetnek a Családba-
rát Munkahely 2008. pályázat kere-
tében elért eredményükért. Az elis-
merést az intézet parancsnoka, Cséri 
Zoltán bv. ezredes vette át munka-
társai körében. 

A Márianosztrai Fegyház és Bör-
tön színjátszó köre Karinthy Frigyes: 
A bűvös szék című kabaréjelenetét 
mutatta be a Váci Fegyház és Bör-
tönben. A 2008 tavaszán alakult 
színjátszó kör kezdeti lépéseihez a 
budapesti Vígszínház nyújtott se-
gítséget.  

A szirmabesenyői Fiatalkorúak 
Regionális Bv. Intézetében a Gara-
bonciás Művészeti Iskola tanulóinak 
közreműködésével „Télbúcsúztató” 

farsangi ünnepséget rendeztek, ame-
lyen több, mint száz fiatalkorú fog-
vatartott vett részt. 

MÁRCIUS 1. 
A Magyar Köztársaság elnöke – 

az oktatási és kulturális miniszter 
javaslatára – egyetemi tanárrá ne-
vezte ki Prof. dr. Ruzsonyi Péter 
bv. ezredest, a Rendőrtiszti Főisko-
la Bv. Tanszékének vezetőjét. 

MÁRCIUS 6. 
A Szegedi Fegyház és Börtönben 

látogatást tett Juhász Gábor, az IRM 
államtitkára, akit dr. Kiszely Pál bv. 
dandártábornok, parancsnok tájé-
koztatott az intézet aktuális helyze-
téről, ezt követően Juhász Gábor 
megtekintette a Csillag körletet. 

MÁRCIUS 6-8. 
Idén tizenkét bv. intézetben, töb-

bek között Pálhalmán és Kalocsán 
tartották meg a világimanapot. A Pál-
halmai Országos Bv. Intézetben 
megtartott istentiszteleten dr. Béke-
fy-Röhrig Klaudia református lel-
kész, a világimanap börtönökben 
történő megtartásának kezdeménye-
zője röviden ismertette az 1887-ben 
az USA-ból indult világimanap tör-
ténetét. A Kalocsai Fegyház és Bör-
tönben a Szántó Ambrus római ka-
tolikus börtönlelkész vezette szava-
lókórus és énekkar nyitotta meg az 
imanapot. 
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MÁRCIUS 10. 
Dr. Beer Miklós, a Katolikus 

Egyház váci megyéspüspöke, Mekis  
 

 
 

Ádám, az Evangélikus Egyház espe-
rese és Sipos Bulcsú Kadosa, a Re-
formátus Egyház esperese áldotta 
meg az Márianosztrai Fegyház és 
Börtön kitüntetésként kapott zászla-
ját. (A dr. Draskovics Tibor igazság-
ügyi és rendészeti miniszter által – 
az intézet fennállásának 150 éves év-
fordulója alkalmából – adományo-
zott zászló átadására 2008. szeptem-
ber 5-én került sor.) A rendezvény 
elöljárója Csóti András bv. vezérőr-
nagy, az országos parancsnok straté-
giai és koordinációs helyettese volt. 
A programon részt vett Harrach Pé-
ter országgyűlési képviselő, az or-
szággyűlés alelnöke, valamint meg-
jelentek a környék településeinek 
polgármesterei is. Az ünnepségen 
Biczó László bv. dandártábornok, az 
intézet parancsnoka elismeréseket 
adott át. 

MÁRCIUS 12. 
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében 

elhelyezett fogvatartottak ünnepi 
műsort adtak a Gyermekrák Alapít-

vány által támogatott gyermek ré-
szére. A műsor végén átadták az 
Alapítvány részére a fogvatartottak 
által összegyűjtött – a gyermekek 
gyógyítására szánt – 117 500 Ft-ról 
szóló adománylevelet és a szakkörö-
kön készített ajándékokat. 

 

 
 

Az eseményről tudósítást készí-
tettek az írott és elektronikus média 
munkatársai.  

MÁRCIUS 13. 
A Magyar Köztársaság elnöke 

nemzeti ünnepünk, március 15-e al-
kalmából – eredményes szakmai 
munkája elismeréséül – a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje katonai tagozatát adomá-
nyozta Balázs Péter bv. ezredesnek a 
Tolna Megyei Bv. Intézet parancsno-
kának, a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjével tüntette ki dr. 
Lipták László nyugállományú bv. 
dandártábornokot, a BVOP Felügye-
leti és Ellenőrzési Főosztály megbí-
zott főosztályvezetőjét és Mészáros 
László bv. ezredest, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bv. Intézet pa-
rancsnokát. 
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A köztársasági elnöki, az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszteri, il-
letve az országos parancsnoki elis-
merések átadására az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács Hivata-
lában, valamint a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnokságán ke-
rült sor, ahol az ünnepség elöljárója 
Juhász Gábor rendészeti államtitkár 
volt. A bv. országos parancsnoka 
nemzeti ünnepünk alkalmából 69 főt 
részesített elismerésben.  

MÁRCIUS 14. 
A Szegedi Fegyház és Börtönben 

– az intézet szakszervezete szervezé-
sében – megrendezték a III. Foglár-
bált, amelyen meghívottként részt 
vettek a „Szegedi Csillag” Biztos Jö-
vőért Alapítványt támogató gazda-
sági szervezetek képviselői, továbbá 
az intézet és a Nagyfa-Alföld Kft. 
személyi állománya és hozzátarto-
zóik. A rendezvényen – többek kö-
zött – Mága Zoltán hegedűművész 
lépett fel. 

MÁRCIUS 17. 
A Sopronkőhidai Fegyház és 

Börtönben az intézet és a Burgenlan-
di Felnőttképzési Intézet közös szer-
vezésében indított kőműves tanfo-
lyamot 20 fogvatartott sikeres vizs-
gájával zárták. A tanfolyam elvégzői 
OKJ-oklevelet kaptak. 

MÁRCIUS 19. 
Felszentelték az újonnan kialakí-

tott katolikus kápolnát a Sopronkő-

hidai Fegyház és Börtönben. Az ün-
nepélyes szentmisét dr. Pápai Lajos, 

 

 
 

a Győri Egyházmegye megyéspüs-
pöke és dr. Várszegi Asztrik, pan-
nonhalmi főapát vezetésével, több 
katolikus lelkipásztor közreműködé-
sével celebrálták. A rendezvényen 
részt vett – többek között – dr. Fodor 
Tamás, Sopron polgármestere, Csóti 
András bv. vezérőrnagy, az orszá-
gos parancsnok stratégiai és koor-
dinációs helyettese, továbbá Dwi 
Wahyu Wibovo, az Indonéz Köztár-
saság magyarországi képviseletének 
követtanácsosa. Az eseményről a he-
lyi és országos média munkatársai 
tudósítást készítettek. 

A Szegedi Fegyház és Börtönben 
tett látogatást Florea Radu Dimitra, 
Románia szegedi főkonzulátusának 
konzulja és Razvan Paul Ciolca al-
konzul. A vendégek beszélgetést 
folytattak az intézetben elhelyezett 
román állampolgárságú fogvatar-
tottakkal.  

Az IRM Nemzetközi Oktatási 
Központjában rendezték meg a mi-
nisztérium meghívásos rendészeti 
falmászó versenyét, amelyen a bün-
tetés-végrehajtási szervezet három 
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csapattal képviseltette magát. A csa-
patversenyben – az induló 11 csa-
patból – a Fővárosi Bv. Intézet csa-
pata a 3. helyezést érte el, a Bv. Szer-
vezet Oktatási Központjának csapa-
tai a 8. és a 10. helyen végeztek. 

MÁRCIUS 23. 
Sátoraljaújhelyen, a Hősök terén 

ünnepséget rendeztek az 1944. már-
cius 22-ei börtönlázadás és kitörés 
emlékére. Az intézetet Rózsahegyi 
Tamás bv. őrnagy, megbízott pa-
rancsnok, a koszorúvivők, illetve 
díszőrség képviselte. Az eseményről 
a helyi média tudósított. Ezt megelő-
zően az intézet Mártírok úti falának 
márványemléktábláján koszorút he-
lyeztek el.  

MÁRCIUS 24. 
A Heves Megyei Bv. Intézet női 

fogvatartottjai adtak kulturális mű-
sort a Tiszalöki Országos Bv. Inté-
zetben, illetve a Hajdú-Bihar Megyei 
Bv. Intézetben. 

MÁRCIUS 25-28. 
Az Európa Tanács Kínzás és az 

Embertelen vagy Megalázó Bánás-
mód vagy Büntetés Megelőzésére 
létrehozott Európai Bizottsága (CPT) 
tagjai az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetben, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet-
ben, illetve a Sátoraljaújhelyi Fegy-
ház és Börtön végeztek ellenőrzést.  

MÁRCIUS 28. 
A Heves Megyei Bv. Intézetben 

elhelyezett női fogvatartottak 20 fős 
csoportja takarítási, parkgondozási 

 

 
 

és felújítási munkálatokat végzett az 
egri Eszterházy téren a „Börtön a vá-
rosért” program keretében. Az ese-
ményről a regionális írott és elektro-
nikus sajtó képviselői tudósítást ké-
szítettek. 

MÁRCIUS 30. 
Dr. Ottófi Rudolf, Győr alpol-

gármestere a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Bv. Intézetbe látogatott, 
ahol megbeszélést folytatott az inté-
zet parancsnokával, Mihály Attila 
bv. ezredessel az önkormányzat és 
a börtön közötti együttműködésről. 



Eseménynaptár 

114 

MÁRCIUS 30-31. 
Az Európa Tanács Kínzás és az 

Embertelen vagy megalázó Bánás-
mód vagy Büntetés Megelőzésére 
létrehozott Európai Bizottsága (CPT) 
tagjai a Tiszalöki BV. Intézetben tar-
tottak biztonsági ellenőrzést. 

MÁRCIUS 31. 
A büntetés-végrehajtási szerve-

zet gépjárműparkja megújításának 
első állomásaként 65 Opel Astra sze-
mélygépkocsi adtak át. A központi 
közbeszerzés keretein belül 3 éves lí-
zingszerződés megkötésével nyílt le-
hetőség az autók igénybevételére.  

Az átadáson dr. Kökényesi An-
tal bv. altábornagy, országos pa-
rancsnok vette át jelképesen a sze-
mélygépkocsik indítókulcsát. 
 

 

 

 

A Veszprém Megyei Bv. Intézet-
ben lépett fel irodalmi műsorával 
Bencze Ilona, Hűvösvölgyi Ildikó és 
Kőrösi Csaba színművész az ún. 
Versbusz kulturális kezdeményezés 
keretében. A harmadik alkalommal 
indult Versbusz célja a vers, az iro-
dalom népszerűsítése a legkülönbö-
zőbb „hétköznapi” helyeken: az út-
cán, a kórházban, a laktanyában 
vagy akár a börtönben. 

Összeállította: Deák Ferenc István 




