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ESEMÉNYNAPTÁR 
(2009. április 1-jétől június 30-áig) 

A Börtönügyi Szemle Eseménynaptára a jövőben elsősorban a büntetés-végrehajtási 
szervezet szakmai és tudományos híreit (konferenciák, tanácskozások, a felügyeleti és a 
társszervekkel történő együttműködés, a külföldi delegációk látogatásának hírei) teszi 
közzé. A bv. intézetek programjai a megújult Hírlevél és Börtön Újság lapjain lesznek 
nyomon követhetők. 

A szerk. 
 

ÁPRILIS 6-10. 
A cseh büntetés-végrehajtás há-

romfős küldöttsége látogatott ha-
zánkba. A delegáció vezetője dr. Zu-
zana Rybáková, a Cseh Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokság 
Egészségügyi Főosztályának vezető-
je volt. A külföldi vendégek a ma-
gyar büntetés-végrehajtás drogstra-
tégiájáról tájékozódtak, valamint ta-
nulmányozták a kábítószer-preven-
ciós programok működését. Látoga-
tást tettek a Budapesti Fegyház és 
Börtönben, a Fiatalkorúak Bv. Inté-
zetében, a Bv. Központi Kórházában 
és a Fővárosi Bv. Intézetben.  

ÁPRILIS 9. 
A Kalocsai Fegyház és Börtön-

ben szakmai látogatást tett Juhász 
Gábor, az Igazságügyi és Rendésze-
ti Minisztérium rendészeti államtit-
kára és Darázsdi Zsuzsanna titkár-
ságvezető, akiket dr. Tóth László 
bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok gazdasági és informatikai 
helyettese kísért el útjukra. A láto-
gatás alkalmával a vendégek meg-
tekintették az intézetet és a Kalocsai 
Konfekcióipari Kft.-ben az egyenru-
ha-készítés folyamatát. 

ÁPRILIS 15-17. 

Az Állampusztai Országos Bv. 
Intézetben „Magas kockázatú és ext-
rém magas stresszel járó szolgálati 
tevékenységek kezelése – SHRT” 
címmel szakmai tréninget szervez-
tek dr. Huszár László bv. dandártá-
bornok, a BVOP Stratégiai Főosztá-
lyának vezetője irányításával, ame-
lyen a bv. szervezet 16 hivatásos ál-
lományú tagja vett részt. A képzésen 
a résztvevők extrém fizikai és lélek-
tani terhelés alatt oldottak meg szi-
mulált szolgálati helyzeteket. 

ÁPRILIS 17. 
A Váci Fegyház és Börtönben az 

intézet, Vác Város Önkormányzata, 
a Váci Rendőrkapitányság és az 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány kö-
zös szervezésében „Börtön a váro-
sért – város a börtönért” címmel 
szakmai konferenciát rendeztek, 
amelyen részt vett Csóti András bv. 
vezérőrnagy, az országos parancs-
nok stratégiai és koordinációs he-
lyettese. A konferenciához kapcsoló-
dóan nyitották meg a „Művészet a 
rácsok mögött” című, a fogvatartot-
tak képzőművészeti alkotásaiból 
összeállított kiállítást és a börtön 
Doberdó körletét bemutató tárlatot.  
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ÁPRILIS 21. 
Máriabesnyőn, a Mater Salvato-

ris Lelkigyakorlatos Házban rendez-
ték meg a magyarországi római ka-
tolikus börtönlelkészek konferenciá-
ját, Hajdú Miklós, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön lelkészének veze-
tésével. A rendezvény szakmai elöl-
járója Csóti András bv. vezérőrnagy, 
az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettese volt. A szent-
misét követően a nyitóelőadást Vatai 
Gyula bv. ezredes, a Váci Fegyház és 
Börtön parancsnoka tartotta. A dél-
utáni programban Ratnik Ferenc 
diakónus, a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Bv. Intézet börtönlelkésze 
tartott beszámolót. A konferencia fó-
rummal zárult. 

MÁJUS 6. 
A 17. alkalommal rendezték meg 

a Kriminálexpo IT-SEC konferenciát 
és szakkiállítást, amelyen a bünte-
tés-végrehajtási szervezet „A fogva-
tartottak foglalkoztatása és a kap-
csolódó gyakorlati problémák” cím-
mel konferenciát tartott. A tanácsko-
zás levezető elnöke prof. dr. Vókó 
György, a Legfőbb Ügyészség osz-
tályvezető ügyésze volt. A büntetés- 

végrehajtás ezúttal is önálló kiállítási 
standdal képviseltette magát a ren-
dezvényen, ahol – a konferencia té-

májához kapcsolódóan – a gazdasági 
társaságok mutatták be termékeiket. 

MÁJUS 8. 
A Balassagyarmati Palóc liget-

ben rendezték meg az „Együtt, kö-
zösen a Palóc liget természeti kör-
nyezetének megóvásáért” című pá-
lyázati program záró ünnepségét. 
A főként a fogvatartottak helyreállí-
tási, felújítási munkájának köszön-
hetően megszépült Palóc ligetben 
dr. Budai István bv. ezredes, intézet-
parancsnok, valamint Medvácz La-
jos, Balassagyarmat polgármestere 
ismertette a pályázati programot, il-
letve osztotta meg gondolatait a 
megjelentekkel. A rendezvényen a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
vezetésén, munkatársain és öt fő 
fogvatartottján kívül részt vettek a 
konzorciumi partnerek, valamint az 
egyéb együttműködő szervezetek 
vezetői, képviselői. 

MÁJUS 12. 
A Szegedi Ifjúsági Ház és Ren-

dezvényközpontban képzőművésze-
ti kiállítás nyílt "Kereten kívül" cím-
mel, amelyet a Szegedi Fegyház és 
Börtön elítéltjeinek alkotásaiból állí-
tottak össze. A Csongrád Megyei 
Igazságügyi Hivatal Pártfogó Fel-
ügyelői Szolgálata, valamint a Sze-
gedi Fegyház és Börtön előzőleg 
2008 őszén hirdetette meg képzőmű-
vészeti pályázatát a fogvatartottak 
részére. A kiállítás megnyitóján be-
szédet mondott dr. Hatvani Erzsé-
bet, az Igazságügyi Hivatal főigaz-
gatója és dr. Huszár László bv. dan-
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dártábornok, a BVOP főosztályveze-
tője. A pályázat díjait dr. Kiszely Pál 

 
bv. dandártábornok, intézetparancs-
nok adta át a Szegedi Fegyház és 
Börtönben. 

MÁJUS 13. 
A Baranya Megyei Bv. Intézet és 

a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 
közös szervezésében az intézet fenn-
állásának 125. évfordulója és az „El-
ső lépés” modellprojekt zárása alkal-
mából „A büntetés-végrehajtás múl-
tja, jelene és jövője Baranya Megyé-
ben” címmel konferenciát rendeztek 
Pécsett. A tanácskozáson vett dr. 
Tóth Bertalan, Pécs Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármestere, Dömény Sán-
dor bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartá-
si helyettese, megjelentek továbbá a 
társszervek, a megyei és városi in-
tézmények, a társadalmi szervezetek 
képviselői, a régió bv. intézeteinek 
parancsnokai és a fiatalkorúak bv. 
intézeteinek igazgatói.  

MÁJUS 14. 
„Antiszocialitás, drogproblémák 

és bánásmód a börtönben” címmel 
szakmai konferenciát rendezett a 

Budapesti Fegyház és Börtön a kő-
bányai Pataky Művelődési Köz-
pontban. A tanácskozáson – ame-
lyen 300 (fele részben büntetés-vég-
rehajtási, fele részben „külső”) szak-
ember vett részt – kriminológusok, 
pszichiáterek, pszichológusok és ad-
diktológusok tartottak előadásokat 
főként a börtönbeli kábítószer-hasz-
nálat témakörében.  

MÁJUS 15. 
A Heves Megyei Bv. Intézetben 

rendezték a „Mindenki nyertes, a 
büntetés-végrehajtási intézetek tár-
sadalmi szerepvállalása” című pá-
lyázat záró konferenciáját. A rendez-
vényen részt vett – többek között – 
Habis László, Eger Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere, dr. Kiss Katalin, 
az IRM Rendészeti Tervezési és Fel-
ügyeleti Főosztályának vezető-he-
lyettese és Csóti András bv. vezérőr-
nagy, az országos parancsnok stra-
tégiai és koordinációs helyettese. 
A résztvevők és a meghívott vendé-
gek az előadásokat követően megte-
kintették a projekt történetét bemu-
tató rövidfilmet.  

MÁJUS 16. 

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön „Az Év Múzeuma 2008.” Pá-
lyázaton elnyerte a bíráló bizottság 
oklevelét, amelyet a Múzeumok ma-
jálisa című rendezvényen vehetett át 
az intézet megbízott parancsnoka, 
Rózsahegyi Tamás bv. őrnagy. 
A Múzeumok majálisa rendezvé-
nyen először szereplő Börtönmúzeu-
mot az érdeklődők fotókon, történeti 
molinókon, tárgyakon keresztül is-
merhették meg.  
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MÁJUS 18. 

A szirmabesenyői Fiatalkorúak 
Regionális Bv. Intézetében tett láto-
gatást az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosa, prof. dr. Szabó Má-
té. Látogatása során meghallgatta az 
intézet igazgatójának beszámolóját 
az OBH vizsgálata óta foganatosított 
intézkedésekről, illetve a jelenleg fu-
tó terápiás programokról és azok 
eredményeiről. 

MÁJUS 22. 
A TeaHáz Szellemi Műhely nyi-

tó rendezvényét tartották meg a Vá-
ci Fegyház és Börtön tanácstermé-
ben A Magyar Börtönügyi Társaság, 
az Európai Börtönnevelési Társaság 
– az EPEA – magyar tagozata és a 
házigazda intézet célja egy olyan 
szakmai–továbbképzési, a civil szfé-
rát is integráló programsorozat lét- 

 
rehozása volt, amely a bűn – bünte-
tés – bűnelkövető kérdéskörre össz-
pontosít, ugyanakkor a vizsgálódás-
ba a kapcsolódó tudományterülete-
ket is bevonja. A rendezvény elő-
adója dr. habil. Lőrincz József egye-
temi docens, ny. bv. dandártábornok 
volt, aki „Börtönügyünk. Egy szak-
ma drámája és poézise” címmel tar-

tott vitaindító előadást. Ezt követően 
élénk eszmecsere bontakozott ki, 
amelyben számos téma – többek kö-
zött – a büntetés-végrehajtás szemé-
lyi állományának képzése, tovább-
képzése – került terítékre.  

MÁJUS 23. 
A sátoraljaújhelyi Hősök Teme-

tőjének újraszentelési ünnepsége ka-
tonai tiszteletadás mellett került sor. 
Az ünnepséget a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön a „Hősök Teme-
tője – bűnmegelőzési, értékteremtő 
közösségszervezés” című pályázat 
lezárásaként szervezte meg. A ren-
dezvényen részt vett dr. Kiss Kata-
lin, az IRM Rendészeti, Tervezési és 
Felügyeleti Főosztályának helyettes 
vezetője, Csóti András bv. vezérőr-
nagy, az országos parancsnok straté-
giai és koordinációs helyettese, dr. 
Holló József altábornagy, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum fő-
igazgatója és Pavel Sheludchenko 
ezredes, az Oroszországi Föderáció 
katonai és légügyi attaséja. A teme-
tőt négy civil szervezet tagjai, vala-
mint azok az intézetben elhelyezett 
fogvatartottak hozták rendbe, akik 
parkgondozói képzésben vettek 
részt. 

MÁJUS 25. 
A Fővárosi Bv. Intézet III. objek-

tumában tett látogatást dr. Drasko-
vics Tibor igazságügyi és rendészeti 
miniszter, aki látogatása során tájé-
kozódott az intézetben folyó szak-
mai munkáról, valamint megtekin-
tette a fogvatartottak elhelyezési 
körletét és az intézet biztonsági osz-
tályának ügyeletét. 
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MÁJUS 25-29. 
A Veszprém Megyei Bv. Intézet 

meghívására hazánkban tartózko-
dott a bajorországi Bernaui Bv. Inté-
zet 7 fős szakmai delegációja, Caro-
line Ross kormánytanácsos, osztály-
vezető vezetésével. A  vendégek 
megtekintették a bv. intézetet és a 
már bezárt várbörtönt, valamint lá-
togatást tettek az Állampusztai Or-
szágos Bv. Intézetben is. 

MÁJUS 28. 
A kínai büntetés-végrehajtás de-

legációját fogadta dr. Turi András 
rendészeti szakállamtitkár az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Miniszté-
riumban. A Shao Lei főigazgató által 
vezetett delegáció ezután látogatást 
tett a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán, ahol Csóti András 
bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok stratégiai és koordinációs 
helyettese adott tájékoztatást a ma-
gyar bv. szervezet, illetve fogvatar-
totti munkáltatás helyzetéről. 

JÚNIUS 5.  
A Pedagógusnap alkalmából ren-

dezett ünnepségen, amelyet a Bv. 
Szervezet Oktatási Központjában tar-
tottak, 2 fő miniszteri, 5 fő országos 
parancsnoki, 3 fő pedig igazgatói el-
ismerésben részesült. Az elismerése-
ket Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és ko-
ordinációs helyettese adta át. 

JÚNIUS 7. 
A 2009. évi európai parlamenti 

választásokon összesen 946 fő fog-
vatartott élt szavazati jogával a bün-
tetés-végrehajtási intézetekben. 

JÚNIUS 9. 

A Fővárosi Bv. Intézet III. objek-
tumában kihelyezett ülést tartott az 
Országgyűlés Alkotmányügyi, igaz-
ságügyi és ügyrendi bizottságának 
albizottsága. A rendezvényen részt 
vett – többek között – dr. Balsai Ist-
ván, az Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottság tagja, az Ellen-
őrző albizottság elnöke, Juhász Gá-
bor az IRM rendészeti államtitkára, 
dr. Turi András, rendészeti szakál-
lamtitkár. A Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnokságát Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok stratégiai és koordinációs 
helyettese képviselte. A tanácskozá-
son a résztvevők a magyar büntetés-
végrehajtás helyzetéről hallgattak 
meg előadásokat, és folytattak kon-
zultációt. 

JÚNIUS 12. 

A 2008/2009-es tanév utolsó ala-
pozó képzésében résztvevő hallga-
tók kibocsátó ünnepségét rendezték 
meg a Bv. Szervezet Oktatási Köz-
pontjában. A tanfolyamot a 26 hall-
gatóból négyen kitűnő eredménnyel 
végezték el. A rendezvény elöljárója 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese volt. 
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JÚNIUS 16. 
Az 56-os Vértanúk Emléknapja, 

Nagy Imre néhai miniszterelnök és 
mártírtársai újratemetésének 20. év-
fordulója alkalmából tartottak meg-
emlékezést a Budapesti Fegyház és 
Börtön Kisfogház Emlékhelyen. 
A megemlékezésen részt vett Bajnai 
Gordon miniszterelnök is, aki Bo-
ross Péter volt kormányfővel, Fónay 
Jenő 1956-os halálraítélttel és Lomni-
ci Zoltánnal, a Legfelsőbb Bíróság 
volt elnökével megtekintette az egy-
kori cellákat, a siralomházat és a 
vesztőhelyet. Az ünnepségen a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága képviseletében jelen volt 
Csóti András bv. vezérőrnagy, az or-
szágos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettese, a Budapesti 
Fegyház és Börtön képviseletében 
pedig Frank Tibor bv. dandártábor-
nok, intézetparancsnok.  

JÚNIUS 18. 

Az MH Hadműveleti és Kikép-
zési Főosztálya Püspökszilágyon 
rendezte meg a „Magyar Honvéd-
ség katonai sportbajnokság” című 
összetett versenyét, amelyen a Ma-
gyar Honvédség, az ORFK, a Vám- 
és Pénzügyőrség, a Magyar Tartalé-
kosok Országos Szövetsége, vala-
mint a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet csapatai vettek részt. Az utób-
bi csapat a Vám- és Pénzügyőrség 
országos parancsnokának különdí-
ját. nyerte el. A lövészet verseny-
számban a Szegedi Fegyház és Bör-
tön állományába tartozó Kiss Ró-

bert bv. főtörzsőrmester 2. helye-
zést ért el. A bv. országos parancs-
nokának különdíját a Magyar Tar-
talékosok Országos Szövetségének 
csapata nyerte el. 

JÚNIUS 20. 
A Balassagyarmati Fegyház és 

Börtön a Nógrád Megyei Levéltárral 
közösen kapcsolódott be a Múzeu-
mok Éjszakája rendezvénysorozat-
ba. A város központjából rabszállító 
autó szállította az érdeklődőket az 
intézethez. A börtönbe belépve az 
egyik zárkában a betyárok világa 
elevenedett meg, a másik helyiséget 
a Levéltár munkatársai 19. századi 
zárkának rendezték be. Végh József 
történésztől Sisa Pista („polgári” ne-
vén Benkó István) betyárról, a bör-
tön egykori lakójáról hallhattak tör-
téneteket az érdeklődők. A felújítás 
alatt lévő kápolnában a fogvatartot-
tak által készített különleges mun-
kákról tájékozódhattak a látogatók.  

JÚNIUS 24. 

A kalocsai Iránytű Egyesület, a 
Kalocsai Városi Rendőrkapitányság, 
valamint a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság közösen szer-
vezte meg a „Megelőzés Napja 
2009.” programot a kalocsai Érsek-
kertben. Az elsősorban fiatalok ré-
szére szervezett bűnmegelőzési célú 
rendezvényen az Állampusztai Or-
szágos Bv. Intézet is képviseltette 
magát. Az akciócsoport és a szolgá-
lati kutyák munkáját bemutató mű-
sor mellett külön sátorban mutatko-
zott be az intézet. 
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JÚNIUS 27. 
Dr. Draskovics Tibor igazság-

ügyi és rendészeti miniszter részt 
vett, és beszédet mondott a Rendőr-
tiszti Főiskola végzős hallgatóinak 
kibocsátó és tiszti eskütételi ünnep-
ségén. Az ünnepségére – a hagyo-
mányoknak megfelelően – a Buda-
vári Oroszlános udvarban sor. A 122 

 
végzős hallgató közül hatan kitünte-
téssel fejezték be hároméves tanul-
mányukat. 

JÚNIUS 28. 
A Budapest X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat képviselőtestülete 
„Kőbányáért-díj” kitüntetésben ré-
szesítette a Budapesti Fegyház és 
Börtönt. Az elismerést az intézet év-
százados múltja, a kerület életében 
betöltött szerepe, a közbiztonság ja-
vítása érdekében végzett tevékeny-
sége, illetve a kerülettel kialakított jó 

 

kapcsolat és együttműködés elisme-
réseként ítélte oda a képviselőtestü-
let. A kitüntetést Frank Tibor bv. 
dandártábornok, az intézet parancs-
noka vette át Verbai Lajostól, a kerü-
let polgármesterétől. 

JÚNIUS 29. 
A Büntetés-végrehajtási Orszá-

gos Parancsnokságán került sor a 
Semmelweis Nap megünneplésére, 
amelyen 2 fő miniszteri, 4 fő pedig 
országos parancsnoki elismerésben 
részesült.  

Összeállította: Deák Ferenc István 




