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ESEMÉNYNAPTÁR
(2016. július 1-jétől szeptember 30-áig)

Július 18-19.

Magyarországra látogatott az albán büntetés-végrehajtási szervezet háromfős delegá-
ciója 2016. július 18-19. között, az Európai Bizottság TAIEX programjának keretében. 
A delegációt Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és in-
formatikai helyettese, valamint Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancs-
nok biztonsági és fogvatartási helyettese fogadta az Országos Parancsnokságon. A lá-
togatás során a résztvevők megismerték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben 
zajló munkát, illetve meglátogatták a Kalocsai Fegyház és Börtönt, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet, illetve az Adorján-Tex Kft . és az Állam-
pusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft . területét.

Július 26.

A Magyar Vöröskereszt és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága meg-
újította együttműködését. A Magyar Vöröskereszt vállalja többek között a fogvatar-
tottak szociális helyzetének javítását, családi kapcsolataik erősítését, illetve egész-
ségügyi foglalkozások szervezését, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
pedig, hogy támogatja a humanitárius szervezet börtönökben végzett munkáját, va-
lamint megteremti a megfelelő munkakörülményeket.

Július 27-29.

Zaza Grigolia országos parancsnokhelyettes vezetésével a grúz büntetés-végrehajtási 
szervezet háromfős delegációja hazánkban tartózkodott 2016. július 27-29. között. 
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok, illetve Lajtár József bv. vezérőr-
nagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese fogadta a látoga-
tókat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán. A szakmai találkozó részt-
vevői megismerhették a magyar büntetés-végrehajtás szervezet működését, valamint 
a kockázatelemzési- és kezelési rendszert, illetve ellátogattak a Fővárosi Bv. Intézetbe, 
a Veszprém Megyei Bv. Intézetbe és a Pálhalmai Országos Bv. Intézetbe.

Augusztus 8-10.

2016. augusztus 8-10. között Kakha Kakhishvili, Grúzia büntetés-végrehajtásért és 
pártfogó felügyeletért felelős minisztere és kísérete Magyarországra látogatott. A 
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delegáció tagjai Pintér Sándor belügyminiszterrel, illetve Csóti András bv. altábor-
naggyal, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával és helyetteseivel értekeztek, 
illetve látogatást tettek egy fővárosi és egy vidéki bv. intézetben, illetve megtekintet-
ték egy bv. gazdasági társaság termelő tevékenységét. A találkozók középpontjában 
az elítéltek foglalkoztatásának, oktatásának és képzésének gyakorlati tapasztalatai, 
illetve a kockázatelemzési- és kezelési rendszer állt.

Szeptember 7.

2016. szeptember 7-én megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága egy új képzés létrehozásáról. Ennek értelmé-
ben a büntetés-végrehajtás Prison Medic képzést indít. Az együttműködést a Pécsi 
Tudományegyetem részéről a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Karának dékánja, Dr. Miseta Attila, a Büntetés-végrehajtási Szervezet részéről pedig 
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka írta alá 
szeptember 7-én, a Pécsi Tudományegyetemen. A képzésen – a tervek szerint – elő-
ször a büntetés-végrehajtás műveleti csoportjainak tagjai, majd az állomány egyéb 
szakterültének tagjai is részt vesznek. Az iratok aláírása után a résztvevők megtekin-
tették a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának – az ország-
ban egyedülálló felszereltségű és az idei évben átadott – Skills Lab-ját. A megállapo-
dás értelmében lehetőség lesz arra, hogy a kollégák speciális műveleti egészségügyi 
szakképzettséget szerezzenek a büntetés-végrehajtás szervezésében.

Szeptember 15.

Műhelybeszélgetéssel egybekötött szakmai napot tartottak 2016. szeptember 15-én, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezésében, a Fővárosi Bv. Inté-
zetben a bűnügyi nyilvántartást vezető és bűnügyi igazgatás területén együttműkö-
dő szervezetek. A beszélgetés fő fonalát az önálló nyilvántartások átjárhatósága, az 
adatáramlási lehetőségek és a célhoz kötött csoportos adatkezelés képezte. A részt-
vevőket Kovács Mihály bv. ezredes, a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály 
vezetője köszöntötte, ezt követően előadást tartott Veszeli Dániel bv. alezredes, főosz-
tályvezető-helyettes, Dr. Balázs László r. ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság 
Határrendészeti Főosztályának vezetője, Dr. Anti Csaba r. alezredes, az Országos 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Elemző-értékelő Főosztályának főosztályvezető-he-
lyettese, Nagyné Bánovics Szilvia, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Daktiloszkó-
piai Szakértői Osztályának vezetője, Pöltl József r. ezredes, a Terrorelhárítási Köz-
pont III. Felderítési Főosztályának vezetője, illetve Dr. Korom Rita, a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó Hatósá-
gának vezetője. Az esemény zárásaként a résztvevők megtekinthették a Fővárosi Bv. 
Intézet III. számú objektumát. 
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Szeptember 19-22.

Magyarországra látogattak a svájci börtönmissziós szervezetek vezetői 2016. szept-
ember 19-e és 22-e között. Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok és 
Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese fogadta a delegációt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán. A 
találkozó résztvevői megismerhették a bv. szervezet működését, betekintést nyerhet-
tek a szakmai tapasztalatokba, majd ellátogathattak a Váci Fegyház és Börtönbe, a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézetbe, valamint a Fővárosi Bv. Intézet II. és III. objektu-
mába, ahol csoportos foglalkozást is tartottak a fogvatartottak számára. 

Szeptember 21.

2016. szeptember 21-én vette kezdetét a Büntetés-végrehajtási Szervezetek Közép-
európai Kerekasztalának tizenötödik ülése a Büntetés-végrehajtási Szervezet Okta-
tási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, melyen összesen tíz nemzet 22 
büntetés-végrehajtási vezetője vett részt. Az idei találkozó fő témáit a fogvatartotti 
munkáltatás, az új börtönök építése, a börtönöket érintő radikalizáció jelensége és 
a deradikalizáció lehetséges lépései adták. A megjelenteket szeptember 22-én Pintér 
Sándor belügyminiszter fogadta. Beszédében szó esett arról, hogy hat éve is talál-
kozott a kerekasztal résztvevőivel, majd ismertette a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezetet érintő előrelépéseket, fejlesztéseket. Hangsúlyozta, hogy az új büntetés-
végrehajtási törvény, a rendészeti életpályamodell bevezetése, a fogvatartotti foglal-
koztatás bővülése és a kilenc új börtön megépítéséről szóló döntés jelentős eredmény 
volt. A megbeszélés végén Karin Dotter-Schiller a MECR elnöke beszélt az utóbbi hat 
évben elért eredményekről, majd megköszönte a magyar büntetés-végrehajtásnak és 
a belügyminisztériumnak a támogatását. A rendezvény zárónapján a résztvevők el-
látogattak a Közép-dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumába, 
ahol az Annamajori Kft . péküzemét is lehetőség volt megtekinteni.

Szeptember 23.

A Magyar Börtönügyi Társaság közreműködésével a Stefánia Palotában került meg-
rendezésre az 1945-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 25 éves jubile-
umi emlékülése 2016. szeptember 23-án. A rendezvényt Vargha Tamás a Honvédelmi 
Minisztérium politikai államtitkára, miniszterhelyettes és Valkonyné Csendes Mária 
főtitkár asszony nyitotta meg, majd előadást tartott Petrusz Tibor, a PEK elnöke, Prof. 
Dr. Zinner Tibor, Dr. Müller Rolf, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti levéltá-
rának történész kutatója, Dr. Okváth Imre történész, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Levéltárának főosztályvezetője, dr. Estók József nyugalmazott bv. dandártábornok, 
dr. Bank Barbara történész, Dr. Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottság tagja, Vincze Gábor történész, majd a konferenciát dr. Kosztolányi Károly 
volt elítélt beszéde zárta, melyben börtönélményeit ismertette. A rendezvény végén a 



121Börtönügyi Szemle 2016/4.

R
Ö

V
ID

EN
Eseménynaptár

résztvevők megtekinthették a Memento című tárlat tablóit, mely kiállítást Schmehl 
János bv. vezérőrnagy, a Magyar Börtönügyi Társaság elnökhelyettese nyitotta meg.

Szeptember 26.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiállítást és konferenciát rendezett 
2016. szeptember 26-án a Groupama Arénában a központi ellátás ötödik évfordulója 
alkalmából. A rendezvény résztvevői megismerkedhettek a büntetés-végrehajtás gaz-
dasági társaságaival és a fogvatartotti munkáltatással. A konferencia első előadását 
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tartotta, 
ezt követően pedig Ótott Annamária bv. ezredes, a Központi Ellátási Főosztály ve-
zetője, Dr. Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, Dr. 
Maróth Gáspár, a HM EI Zrt. igazgatóságának elnöke, Dr. Kiss Attila, a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal általános főigazgató-helyettese, Varga Zsolt bv. alezredes, 
a Bv. Holding Kft . ügyvezető-helyettese végül pedig Lajtár József bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese 
tartott prezentációt. Utóbbi előadásra egy ruházati bemutatót követően került sor. A 
szünetekben a kiállításon színészek segítségével kerültek bemutatásra a bv. gazdasági 
társaságok által készített termékek.  

Összeállította: Rutkai Kata
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