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ESEMÉNYNAPTÁR 
(2009. október 1-jétől december 31-éig) 

 

OKTÓBER 6. 
A Sopronkőhidai Fegyház és Bör-

tön falán elhelyezett emléktáblánál 
az Aradi Vértanúk Emléknapján ko-
szorúzással egybekötött megemléke-
zést szervezett a Volt Magyar Ka-
tonák Győr-Moson-Sopron Megyei 
Egyesülete. Az eseményen részt vett 
– többek között – Firtl Mátyás, Sop-
ron és környéke országgyűlési kép-
viselője.  

OKTÓBER 6-9. 
Az Állampusztai Országos Bv. 

Intézet vendégeként a Csíkszeredai 
és a Marosvásárhelyi Bv. Intézetek 6 
fős delegációja tartózkodott Magyar-
országon. A vendégek megismer-
kedtek a személyzeti és a nevelési 
szakterületek munkájával, megte-
kintették az intézet mindkét objektu-
mát, és meglátogatták a Veszprém 
Megyei Bv. Intézetet is. 

OKTÓBER 7. 
A Nemzetközi Testvéri Börtön-

társaság európai elnökségének 17 
tagja – Roszík Gábor evangélikus 
lelkész, a Magyar Testvéri Börtön-
társaság elnökének vezetésével – 
szakmai célú intézetlátogatáson vett 
részt a Váci Fegyház és Börtönben. 
A vendégek megtekintették az inté-
zet „Elengedett kéz” fogvatartotti 
csoport körleteit, köztük az APAC- 
körletet is. 

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Inté-
zetben egészségnapot rendeztek a 

személyi állomány részére, amelyen 
az egészség megóvásával kapcsola-
tos előadások mellett lehetőség nyílt 
szűrővizsgálatokon való részvételre 
és véradásra is. 

OKTÓBER 8. 
A Fővárosi Bv. Intézet kezelésé-

ben lévő Venyige utcai őri szálló 
aulájában került sor Gál Béla, a Bács-
Kiskun Megyei Bv. Intézet sajtórefe-
rense fotókiállításának megnyitójá-
ra. A „Helyzet foglyai – a foglyok 
helyzete” című kiállítást ezt köve-
tően a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Bv. Intézetben és a Kalocsai Fegyház 
és Börtönben is megtekinthették az 
érdeklődők. 

 

OKTÓBER 9. 
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében 

megrendezett IV. Országos Szolgá-
lati Kutyaversenyen 16 bv. intézet 41 
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fő kutyavezetője vett részt. A ren-
dezvény elöljárója Csóti András bv. 
vezérőrnagy, a bv. országos pa-
rancsnokának stratégiai és koordiná-
ciós helyettese volt. Az egyéni ver-
senyt Györe István, a Budapesti 
Fegyház és Börtön főtörzsőrmestere 
nyerte Neo nevű malinois kutyájával. 
A csapatverseny győztese a Budapes-
ti Fegyház és Börtön csapata lett. 

OKTÓBER 12-13. 
A lengyel büntetés-végrehajtás 10 

fős delegációja látogatott a Sátoralja-
újhelyi Fegyház és Börtönbe Artur 
Bialy körzeti bv. parancsnok vezeté-
sével. A program során több együtt-
működési megállapodás aláírására 
került sor: a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön a Rzeszowi Bv. Intézettel, a 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet a Lup-
kówi Bv. Intézettel, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bv. Intézet pedig 
a Przemysli Bv. Intézettel kötött meg-
állapodást. Ezt követőben a vendé-
gek megtekintették a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönt és a Börtönmú-
zeumot, majd másnap a Tiszalöki Or-
szágos Bv. Intézetet és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetet. 
Ugyanekkor rendezték meg Sátoral-
jaújhelyen a hazai bv. intézetek mű-
veleti csoportjainak éves felkészítő 
képzését is, amelyen 6 lengyel kollé-
ga is részt vett. 

OKTÓBER 13. 
A Magyar Börtönügyi Társaság 

biztonsági szekciója kihelyezett ülést 
tartott dr. Csernyánszky Lajos nyu-
galmazott bv. ezredes elnökletével a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön-
ben. Az eseményen öt bv. intézet pa-

rancsnoka és 20 fő küldötte vett 
részt. A BVOP képviseletében az ér-
tekezleten részt vett és előadást tar-
tott dr. Huszár László bv. dandártá-
bornok, a Stratégiai Elemzési és Ter-
vezési Főosztály vezetője, valamint 
Fok Róbert bv. alezredes, a Biztonsá-
gi Főosztály megbízott vezetője. 

OKTÓBER 19. 
A Szegedi Fegyház és Börtön, to-

vábbá a Nagyfa-Alföld Mezőgazda-
sági és Vegyesipari Kft. vezetői és 
dolgozói koszorúzást tartottak az in-
tézet oszlopcsarnokában elhelyezett 
emléktáblánál az Alföld Bútorgyár-
ban 1984. október 19-én történt, el-
ítélt által elkövetett támadás követ-
keztében hősi halált halt Frank Tibor 
bv. alhadnagy, Nagy Ferenc bv. al-
hadnagy, Tóth András bv. alhad-
nagy, valamint az 1964. október 3-án 
hősi halált halt Horváth István bv. 
alhadnagy tiszteletére. A résztvevők 
ezt követően – az elhunytak hozzá-
tartozóinak jelenlétében – a szegedi 
Belvárosi temetőben megkoszorúz-
ták a hősi halottak sírjait. 

A Bv. Oktatási Központjában 
megtartották a 15 fő részvételével 
 

 
induló „Büntetés-végrehajtási Fel-
ügyelő I.” OKJ-s szakképzés tan-
évnyitóját. A rendezvény elöljárója 
Csóti András bv. vezérőrnagy, az or-
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szágos parancsnok stratégiai és ko-
ordinációs helyettese volt. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Bv. Intézetben 2009. október 19-
én és 21-én tüdőszűréssel egybekö-
tött Egészség Napokat rendeztek a 
személyi állomány tagjai és a fogva-
tartottak számára, amelynek során 
lehetőség volt az egészségügyi álla-
pot általános felmérésére. A vizsgá-
latokat a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei ÁNTSZ orvosai végezték.  

OKTÓBER 22. 
A nemzeti ünnep – október 23-a – 

alkalmából rendezett központi ün-
nepséget a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnokságán tartották. 
A rendezvény elöljárója dr. Somssich 
Gabriella r. dandártábornok, az IRM 
Rendészeti Felügyeleti és Tervezési 
Főosztályának vezetője volt. A Ma-
gyar Köztársaság elnöke – az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter elő-
terjesztésére – a nemzeti ünnep alkal-
mából, 2009. október 23-ai hatállyal 
kinevezte nyugállományú bv. dan-
dártábornokká dr. Mári Imre nyugál-
lományú bv. ezredest, a Budapesti 
Fegyház és Börtön volt parancsnokát. 
Az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter „Tauffer Emil-díjat” adományozott 
prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes-
nek, az RTF Bv. Tanszéke vezetőjének 
eredményes munkája elismeréséül. 

 

A nemzeti ünnep alkalmából a 
bv. intézetekben és intézményekben 
megemlékezéseket és helyi ünnepsé-
geket tartottak, amelyek keretében a 
bv. szervek vezetői a személyi állo-
mány kiemelkedő szakmai munkát 
végző tagjait elismerésben részesí-
tették. 

OKTÓBER 28. 
A Bv. Szervezet Oktatási Köz-

pontja szervezte meg a Büntetés-
végrehajtási Szervezet országos ju-
do-bajnokságát az UTE Megyeri úti 
sportcsarnokában. A 20. alkalommal 
megtartott sportesemény győztese a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet csa-
pata lett. A rendezvény elöljárója dr. 
Tóth László bv. vezérőrnagy,  az or- 
 

 
szágos parancsnok gazdasági he-
lyettese, díszvendége pedig a baj-
nokság 20 évvel ezelőtti életre hívó-
ja, dr. Csordás Sándor ny. bv. dan-
dártábornok volt. 

NOVEMBER 4. 
A Rendőrtiszti Főiskolán ren-

dezték meg „Az országos bűnügyi 
nyilvántartás centenáriuma 1909-
2009” című szakmai-tudományos 
konferenciát és kiállítást. A rendez-
vény elöljárója dr. Avarkeszi Dezső, 
az IRM államtitkára volt. A bünte-
tés-végrehajtási szervezet részéről 
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az eseményen részt vett Dömény 
Sándor bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartá-
si helyettese. Szakmai munkája elis-
meréseként emlékérmet kapott dr. 
Kozári Józsefné nyugalmazott bv. 
ezredes, a BVOP igazgatási szolgála-
tának korábbi vezetője. A büntetés-
végrehajtás nyilvántartási tevékeny-
ségről a konferencián előadást tar-
tott Bogotyán Róbert bv. alezredes, 
Juhász Ferenc bv. hadnagy és Vesze-
li Dániel János bv. zászlós, akiknek a 
szervezőbizottság – elismerése jeléül 
– emlékérmet adományozott. A kiál-
lítás büntetés-végrehajtási standjá-
nál archív nyilvántartási anyagokat 
és tárgyakat tekinthettek meg az ér-
deklődők.  

NOVEMBER 4-5. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Bv. Intézet meghívására Magyaror-
szágon tartózkodott a csehországi 
Břeclavi Bv. Intézet 4 fős szakmai 
delegációja, Miroslav Vodák ezre-
des, intézetparancsnok vezetésével. 
A látogatás során a vendégek meg-
tekintették az intézetet, a Pannon-
halmi Apátságot, valamint megis-
merkedtek Győr nevezetességeivel. 

NOVEMBER 5.  
A Sopronkőhidai Fegyház és 

Börtön által megnyert „Kapuláz – 
Esély az Életre” című TÁMOP-pá-
lyázat nyitó konferenciáját rendez-
ték meg a soproni városháza díszter-
mében. A konferencián részt vett – 
többek között – dr. Kiss Katalin, az 
IRM Rendészeti, Tervezési és Fel-
ügyeleti Főosztályának vezető-he-
lyettese, Csóti András bv. vezérőr-
nagy, az országos parancsnok straté-

giai és koordinációs helyettese, to-
vábbá dr. Simon József és dr. Dobos 
József, Sopron alpolgármestere, illet-
ve jegyzője.  

NOVEMBER 12. 
A Sopronkőhidai Fegyház és 

Börtön dolgozói egész napos bűn-
megelőzési célú bemutatót tartottak 
Kőszegen, az Evangélikus Mezőgaz-
dasági, Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégiumban. 

NOVEMBER 16. 
Ünnepélyes keretek között adták 

át a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
bernátkúti objektumának új tér- és 
közvilágítását. A beruházás során a 
II. számú épület nyílászáróit is ki-
cserélték. Az intézet 2008-ban pályá-
zaton nyerte el a korszerűsítés pénz-
ügyi fedezetét.  

NOVEMBER 17. 
A Fővárosi Önkormányzat „Bu-

dapestért” emlékzászlót adományo-
zott a Budapesti Fegyház és Börtön 
részére – elismerve az intézetben fo-
lyó szakmai munka magas színvo-
nalát. A zászlót Demszky Gábor fő-
polgármester adta át Frank Tibor bv. 
dandártábornok, intézetparancsnok 
részére. Az ünnepélyes átadásra az 
Újvárosháza dísztermében került sor. 
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NOVEMBER 26. 
A Magyar Börtönügyi Társaság 

éves szakmai konferenciáját az EL-
TE ÁJK dísztermében tartotta meg. 
A tanácskozás központi témája a bv. 
kódex legújabb tervezetének is-
mertetése, illetve megvitatása volt. 
A konferencia – amelynek levezető 
elnöki tisztét dr. Vókó György, a 
Legfőbb Ügyészség osztályvezető 
ügyésze, a Társaság jogi szekciójá-
nak vezetője látta el – előadója dr. 
Pázsit Veronika, az IRM Büntetőjogi 
Kodifikációs Főosztályának munka-
társa volt, opponensként dr. Szűcs 
András, a Legfőbb Ügyészség ügyé-
sze működött közre. 

 

DECEMBER 1. 
Az „Életfogytiglan. Az apró kor-

tyokban fogyasztott halál” című 
könyvet a Szegedi Fegyház és Bör-
tön dísztermében mutatták be. A Bá-
tyi Zoltán, Arató László szerzőpáros 
második alkalommal írt könyvet a 
szegedi Fegyház és Börtönről. A kö-
tet betekintést nyújt a 30-40 év múl-
va, vagy a soha nem szabaduló el-
ítéltek életébe, látleletet ad bűncse-
lekményükről, a börtönéletről, a sza-
badulásról – ehhez segítségül hívja 
az érintett szakemberek véleményét, 
emlékeit.  

DECEMBER 2. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Bv. Intézetben tartották a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védel-
mi Bizottság kihelyezett ülését, ame-
lyen részt vett dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka. Az ülést 
követően a résztvevők megtekintet-
ték az intézetet. 

DECEMBER 3. 
A Szombathelyi Országos Bv. 

Intézetben rendezték meg a Vas Me-
gyei Védelmi Bizottság kihelyezett 
ülését Kovács Ferenc országgyűlési 
képviselő, a megyei közgyűlés és 
egyben a megyei védelmi bizottság 
elnöke vezetésével. A meghívottak 
között voltak Vas megye megyei jo-
gú városainak polgármesterei, a 
rendvédelmi szervek megyei vezetői, 
továbbá országgyűlési képviselők. 

DECEMBER 8. 
Az állampolgári jogok ország-

gyűlési biztosának szerepe a fogva-
tartottakkal szembeni bánásmód tör-
vényességének és a büntetés-végre-
hajtás hatékonyságának biztosításá-
ban témájáról kerekasztal-beszélge-
tést tartott Szabó Máté ombudsman 
a büntetés-végrehajtás vezetőivel, 
amelyre a sajtó képviselőit is meg-
hívta. Az ombudsman szerint a ha-
zai bv. intézetek között jelentős kü-
lönbségek vannak, különösen a ré-
giek és az újak, az ország keleti és 
nyugati részében lévők között, vala-
mint az előzetes letartóztatást, il-
letve a kiszabott szabadságvesztést 
végrehajtó intézetek vonatkozásában. 
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Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 
a bv. országos parancsnoka elmond-
ta, hogy az ombudsman valamennyi 
ajánlását megvizsgálták, ahol kellett, 
intézkedtek is. Kiemelte, hogy ebben 
a nehéz anyagi és infrastrukturális 
helyzetben a szakmai munka minő-
ségét próbálják javítani. 

 

DECEMBER 11. 
Az Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztérium és a rendészeti szervek 
2009. évi országos pontszerző baj-
nokságainak díjátadó ünnepségére 
Siófokon került sor. A rendezvényen 
a büntetés-végrehajtási szervezetet 
dr. Zakhar Tibor bv. alezredes a Bv. 
Szervezet Oktatási Központja igazga-
tója képviselte. A büntetés-végrehaj-
tást érintően az összesített pontver-
seny első három helyezettje a Pálhal-
mai Országos Bv. Intézet, a Váci 
Fegyház és Börtön, valamint az Ál-
lampusztai Országos Bv. Intézet lett. 

A Bv. Szervezet Oktatási Köz-
pontjában a 14 hetes alapfokú szak-
tanfolyami képzésben résztvevő 
hallgatók kibocsátó ünnepségét tar-
tották meg. A rendezvény elöljárója, 
egyben az elismerő oklevelek és a 
bizonyítványok átadója Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok stratégiai és koordinációs 
helyettese volt. A kibocsátó ünnep-

ség keretében 37 fő, közöttük 14 ki-
tűnő eredménnyel végzett hallgató 
vette át bizonyítványát. 

DECEMBER 13. 
A Balassagyarmati Fegyház és 

Börtönben az intézet felújított mű-
emlék börtönkápolnájának felszen-
telésére került sor. Az ünnepélyes 
szentmisét dr. Beer Miklós, a Váci 
Egyházmegye megyéspüspöke ce-
lebrálta. A rendezvényen megjelent 
– többek között – Balla Mihály, Do-
náth László, Lombos István ország-
gyűlési képviselő, Becsó Zsolt, a Me-
gyei Közgyűlés elnöke, Medvácz La-
jos, Balassagyarmat polgármestere, 
dr. Kiss Katalin, az IRM Rendészeti, 
Tervezési és Felügyeleti Főosztályá-
nak vezető-helyettese, dr. Kökényesi 
Antal bv. altábornagy, a bv. orszá-
gos parancsnoka. 

DECEMBER 17. 
A Magyar Köztársaság igazság-

ügyi és rendészeti minisztere a jog-
biztonság megvalósításának, az em-
beri jogok mind teljesebb érvényesü-
lésének elősegítése érdekében szer-
zett kimagasló érdemei elismeréséül 
Emberi Jogokért Emlékplakettet ado-
mányozott dr. Kiss Katalin ny. bv. 
ezredesnek, az IRM Rendészeti Fel-
ügyeleti és Tervezési Főosztálya ve-
zető-helyettesének, továbbá dr. Pallo 
József bv. ezredesnek, a BVOP Tit-
kársági és Jogi Főosztálya vezetőjé-
nek. Az elismeréseket dr. Avarkeszi 
Dezső igazságügyi államtitkár adta 
át az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumban rendezett ünnep-
ségen. 
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DECEMBER 18. 
A Fővárosi Bv. Intézet III. objek-

tumának színháztermében soron kí-
vüli állományértekezletet tartottak. 
A rendezvény elöljárója dr. Forgács 
Imre igazságügyi és rendészeti mi-
niszter volt. Az eseményen részt vett 
dr. Turi András, az IRM szakállam-
titkára, dr. Kökényesi Antal bv. altá-
bornagy, a bv. országos parancsno-
ka; jelen voltak az IRM meghívott 
vezetői, a BVOP vezetői állományá-
nak tagjai, a bv. szervek vezetői, to-
vábbá a büntetés-végrehajtási szak-
szervezetek, valamint a börtönlelké-
szi tevékenységet folytató egyházak 
képviselői. 

 

DECEMBER 22. 
A Szegedi Fegyház és Börtön 

dolgozóinak új öltözőjét dr. Köké-
nyesi Antal bv. altábornagy, orszá-
gos parancsnok adta át. A hivatásos 
állomány tagjainak 430 m2 alapterü-
letű öltözője az intézet főépületének 
alagsorában található, 282 felügyelő 
munkakörülményeit javítja.  

DECEMBER 25. 
A Heves Megyei Bv. Intézetben 

dr. Ternyák Csaba egri érsek celeb-
rált karácsonyi szentmisét az intézet 
női fogvatartottjai számára. A szent-

misén részt vett Csóti András bv. 
vezérőrnagy, az országos parancs-
nok stratégiai és koordinációs he-
lyettese. 

A karácsonyi ünnepek alkalmá-
ból a bv. intézetekben ünnepi isten-
tiszteleteket, karácsonyi ünnepi mű-
sorokat és családi beszélőket tartot-
tak a fogvatartottak részére. Több 
bv. intézetben a missziós szerveze-
tek ajándékcsomagokat adtak át a 
fogvatartottak és családtagjaik ré-
szére. 

Összeállította: Deák Ferenc István 




