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Január 19.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Soproni Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében rendezte meg a „Kapuláz – 
Esély az életre” című projektjének záró konferenciáját. A 
tanácskozáson előadást tartott többek között dr. Mezey 
Barna, az ELTE rektora, Csóti András bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stra-

tégiai és koordinációs helyettese, dr. Huszár László bv. 
dandártábornok, a BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési 
Főosztályának vezetője, Stöckert Tamás, a soproni város-
marketing csoport vezetője, valamint dr. Krecskó Erika, 
a Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának  
igazgatója. 

Január 26.
A Szegedi Fegyház és Börtönben tartották meg a Grundtvig 
„Egy életen át tartó tanulás” pályázati projekt megnyitóját. 
A rendezvényen három ország büntetés-végrehajtási in-
tézetének  – a romániai Arad, az olaszországi Verona és  
a szlovéniai Radeče – delegációja, az aradi Sabin Dragoi 
Művészeti Iskola képviselői, továbbá a Szegedi Fegyház és 
Börtön vezetői  vettek részt. A megnyitót követő intézetlá-
togatáson a vendégek  megtekintették a Nagyfa-Alföld Kft. 
fogvatartotti munkaterületeit. 

Január 27.
A büntetés-végrehajtási szervezet 2010. évi tevékeny-
ségét értékelő és a 2011. év fő feladatait meghatározó 
értekezletet a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában ren-
dezték meg. A büntetés-végrehajtási szervezet 2010. 
évi tevékenységéről dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 

országos parancsnok tartott beszámolót, ezt követően  
dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti állam-
titkára értékelte a tavalyi év munkáját, és meghatározta a 
2011. év fő feladatait. 

Február 10-11.
Második alkalommal rendezte meg a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézete, illetve az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és 
börtönpedagógiai Szakmai Műhely a „Zárt ajtók – nyitott 
lelkek” című konferenciát. A Fiatalkorúak Bv. Intézetében 
mintegy kétszázötven fő részvételével megtartott tanács-
kozás alapvető témája ismét a gyermek- és fiatalkori 
agresszivitás és bűnelkövetés volt.
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Február 16.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság első alkalom-
mal, hagyományteremtő céllal rendezte meg a BRFK 
meghívásos dzsúdó bajnokságát Budapesten, az UTE 
Megyeri úti dzsúdó termében, amelyen öt rendvédelmi  
szervezet nyolc csapata vett részt. Az összesített pont-
versenyben a Szegedi Fegyház és Börtön csapata II. he-
lyezést ért el, kategóriájában győzött Barna Zoltán bv. 
őrnagy, a Kalocsai Fegyház és Börtön versenyzője, vala-
mint Szabó Tímea bv. törzsőrmester, aki a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. Intézetet képviselve különdíjban is részesült.

Március 9.
„A szankciórendszer változásainak hatásai a börtön-
népesség alakulására és ennek következményei a bünte-
tés-végrehajtás feladatainak végrehajtására” címmel 
kerekasztal-beszélgetésre került sor az Országos Krimi-
nológiai Intézetben. A Magyar Kriminológiai Társaság által 
szervezett rendezvény levezető elnöke dr. Gönczöl Katalin 
egyetemi tanár, a Társaság elnöke volt. Dr. Lőrincz József 
ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi tanár vitain-
dító előadását követően Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
tartott korreferátumot, majd az előadók a résztvevők kér-
déseire válaszoltak.

Március 10.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából elismeréseket 
adtak át a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnokságán. Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 
2011. március 16-ai hatállyal nyugállományba helyezte, 
valamint több mint négy évtizedes kimagasló szakmai 
tevékenysége, életpályája elismeréséül március 17-ei ha-
tállyal előléptette nyugállományú bv. vezérőrnaggyá Frank 
Tibor bv. dandártábornokot, a Budapesti Fegyház és Börtön 
parancsnokát. A köztársasági elnök – beosztásában huza-
mos időn át végzett eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréséül – a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

katonai tagozatát adományozta Schneider Gyula ny. bv. 
ezredesnek, az Állampusztai Mezőgazdasági és Keres- 
kedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának.

Március 19. 
Mindszenty József emlékszobát és emléktáblát avattak 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben. Az emléktáblát 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty 
Társaság elnöke leplezte le, a Mindszenty Alapítvány nevé-
ben Habsburg Lotaringiai Mihály főherceg, a büntetés-
végrehajtási szervezet képviseletében Csóti András bv. 
vezérőrnagy és dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok he-
lyezett el koszorút az emléktáblán. Ezt követően ünnepi 
szentmisét celebrált az intézet kápolnájában Márfi Gyula 
veszprémi érsek, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és 
Szekeres János őrkanonok, börtönlelkész. A szentmise 

után Mindszenty-emlékkiállítás és szobortárlat megnyi-
tására került sor, továbbá átadták a Mindszenty József 
egykori sopronkőhidai zárkájában kialakított, a bíboros-
hercegprímás személyes tárgyait bemutató emlékszobát.

A II. „Zárt ajtók-nyitott lelkek” rendezvény újabb konfe-
rencianapját rendezték meg – a nagy érdeklődésre való 
tekintettel – a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében, mintegy 
130 fő részvételével.

Március 22.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában szakmai találkozót 
tartottak az Európai Unió tagállamainak Magyarországra 
akkreditált konzuljai részére, akik tájékoztatást kaptak 
a magyar büntetés-végrehajtás helyzetéről, az intézet 
működéséről, valamint a külföldi állampolgárságú fog-
vatartottakkal kapcsolatos büntetés-végrehajtási felada-
tokról. A rendezvényen a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságát Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
képviselte.

Március 23.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben szűrővizsgálattal 
egybekötött egészségnapot tartottak, amelynek keretében 
a személyi állomány tagjai és a fogvatartottak a Hepatitis C 
vírusfertőzéssel kapcsolatos tájékoztató előadást hallgat-
hattak meg, valamint tájékozódhattak a vírus terjedéséről 
és kezelésének módjairól. 

Március 30.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében rendez-
ték meg a Belügyminisztérium 2011. évi országos dzsúdó 
versenyét az UTE Megyeri úti objektumában. A sportren-
dezvény fővédnöke dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt. 
A versenyt – amelyen a Belügyminisztérium alárendeltsé-
gébe tartozó szervek 39 csapatának 224 fő versenyzője 
vett részt – dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka nyitotta meg, a 
fődíjakat dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár adta át. 
A csapatverseny győztese a Készenléti Rendőrség csapata 
lett, súlycsoportjában első helyezést ért el Szabó Tímea  
bv. törzsőrmester és Barna Zoltán bv. őrnagy, a Bács-
Kiskun Megyei Bv. Intézet, illetve a Kalocsai Fegyház és 
Börtön versenyzője.

Április 8.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tett lá-
togatást az Oroszországi Föderáció büntetés–végrehajtási 
szervezetének delegációja Alexander Reymer bv. vezér-
ezredes, országos parancsnok vezetésével. A küldöttség 
tagjait dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka tájékoztatta a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet felépítéséről és jelenlegi 
helyzetéről, ezt követően a külföldi vendégek megtekintet-
ték a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát. 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {KRÓNIKA}

60 61



Február 16.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság első alkalom-
mal, hagyományteremtő céllal rendezte meg a BRFK 
meghívásos dzsúdó bajnokságát Budapesten, az UTE 
Megyeri úti dzsúdó termében, amelyen öt rendvédelmi  
szervezet nyolc csapata vett részt. Az összesített pont-
versenyben a Szegedi Fegyház és Börtön csapata II. he-
lyezést ért el, kategóriájában győzött Barna Zoltán bv. 
őrnagy, a Kalocsai Fegyház és Börtön versenyzője, vala-
mint Szabó Tímea bv. törzsőrmester, aki a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. Intézetet képviselve különdíjban is részesült.

Március 9.
„A szankciórendszer változásainak hatásai a börtön-
népesség alakulására és ennek következményei a bünte-
tés-végrehajtás feladatainak végrehajtására” címmel 
kerekasztal-beszélgetésre került sor az Országos Krimi-
nológiai Intézetben. A Magyar Kriminológiai Társaság által 
szervezett rendezvény levezető elnöke dr. Gönczöl Katalin 
egyetemi tanár, a Társaság elnöke volt. Dr. Lőrincz József 
ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi tanár vitain-
dító előadását követően Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
tartott korreferátumot, majd az előadók a résztvevők kér-
déseire válaszoltak.

Március 10.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából elismeréseket 
adtak át a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnokságán. Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 
2011. március 16-ai hatállyal nyugállományba helyezte, 
valamint több mint négy évtizedes kimagasló szakmai 
tevékenysége, életpályája elismeréséül március 17-ei ha-
tállyal előléptette nyugállományú bv. vezérőrnaggyá Frank 
Tibor bv. dandártábornokot, a Budapesti Fegyház és Börtön 
parancsnokát. A köztársasági elnök – beosztásában huza-
mos időn át végzett eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréséül – a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

katonai tagozatát adományozta Schneider Gyula ny. bv. 
ezredesnek, az Állampusztai Mezőgazdasági és Keres- 
kedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának.

Március 19. 
Mindszenty József emlékszobát és emléktáblát avattak 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben. Az emléktáblát 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty 
Társaság elnöke leplezte le, a Mindszenty Alapítvány nevé-
ben Habsburg Lotaringiai Mihály főherceg, a büntetés-
végrehajtási szervezet képviseletében Csóti András bv. 
vezérőrnagy és dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok he-
lyezett el koszorút az emléktáblán. Ezt követően ünnepi 
szentmisét celebrált az intézet kápolnájában Márfi Gyula 
veszprémi érsek, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és 
Szekeres János őrkanonok, börtönlelkész. A szentmise 

után Mindszenty-emlékkiállítás és szobortárlat megnyi-
tására került sor, továbbá átadták a Mindszenty József 
egykori sopronkőhidai zárkájában kialakított, a bíboros-
hercegprímás személyes tárgyait bemutató emlékszobát.

A II. „Zárt ajtók-nyitott lelkek” rendezvény újabb konfe-
rencianapját rendezték meg – a nagy érdeklődésre való 
tekintettel – a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében, mintegy 
130 fő részvételével.

Március 22.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában szakmai találkozót 
tartottak az Európai Unió tagállamainak Magyarországra 
akkreditált konzuljai részére, akik tájékoztatást kaptak 
a magyar büntetés-végrehajtás helyzetéről, az intézet 
működéséről, valamint a külföldi állampolgárságú fog-
vatartottakkal kapcsolatos büntetés-végrehajtási felada-
tokról. A rendezvényen a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságát Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
képviselte.

Március 23.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben szűrővizsgálattal 
egybekötött egészségnapot tartottak, amelynek keretében 
a személyi állomány tagjai és a fogvatartottak a Hepatitis C 
vírusfertőzéssel kapcsolatos tájékoztató előadást hallgat-
hattak meg, valamint tájékozódhattak a vírus terjedéséről 
és kezelésének módjairól. 

Március 30.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében rendez-
ték meg a Belügyminisztérium 2011. évi országos dzsúdó 
versenyét az UTE Megyeri úti objektumában. A sportren-
dezvény fővédnöke dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt. 
A versenyt – amelyen a Belügyminisztérium alárendeltsé-
gébe tartozó szervek 39 csapatának 224 fő versenyzője 
vett részt – dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka nyitotta meg, a 
fődíjakat dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár adta át. 
A csapatverseny győztese a Készenléti Rendőrség csapata 
lett, súlycsoportjában első helyezést ért el Szabó Tímea  
bv. törzsőrmester és Barna Zoltán bv. őrnagy, a Bács-
Kiskun Megyei Bv. Intézet, illetve a Kalocsai Fegyház és 
Börtön versenyzője.

Április 8.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tett lá-
togatást az Oroszországi Föderáció büntetés–végrehajtási 
szervezetének delegációja Alexander Reymer bv. vezér-
ezredes, országos parancsnok vezetésével. A küldöttség 
tagjait dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka tájékoztatta a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet felépítéséről és jelenlegi 
helyzetéről, ezt követően a külföldi vendégek megtekintet-
ték a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát. 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {KRÓNIKA}

60 61



Április 20.
Féner Tamás „Büntetés" című fotókiállítása nyílt meg 
az Országgyűlési Biztos Hivatalában. A kiállítás meg- 
nyitójának résztvevőit prof. dr. Szabó Máté, az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa köszöntötte, illetve megnyi-
totta a tárlatot. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről 
Török Edina, a Fővárosi Bv. Intézet osztályvezetője mél-
tatta a kiállítást. Ezt követően az intézet fogvatartottjai-
nak műsora következett, majd Féner Tamás fotóművész 
mondta el gondolatait a kiállított művekről.

Április 27.
Sajtótájékoztatót tartottak a Belügyminisztériumban a 
2011-ben megvalósítási fázisába lépett, az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló TEtt-programról (TEtt – prog-
ramja az áldozatokért és tettesekért). A Belügyminisztéri-
um részéről dr. Eiselt György, szabályozási és koordinációs 
helyettes államtitkár mutatta be a programot, amelyet a 
konzorciumi partnerek részéről dr. Pálvölgyi Balázs, a Közi-

gazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szol-
gálatának főigazgatója, Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok koordinációs és stratégiai helyettese 
és dr. Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának dékánja ismertetett részletesen.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartották meg 
a TÁMOP „Első lépés – alacsony foglalkoztatási eséllyel 
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő  

programjai” című pályázati  
programja záró konferenciáját. 

Április 28.
A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézetben április 
28-án, illetve május 3-5. között 
egészségügyi szervezetek, szak-
orvosok meghívásával egész-
ségügyi szűrőnapokat szervez-
tek a személyi állomány részére. 
A kötelező éves egészségügyi 
vizsgálatokon túl lehetőség nyílt 
olyan szűréseken is részt venni, 
amelyek a betegségek időbeni 
felfedezését, megelőzését segí-
tik.

Április 29.
Rázsi Botond, Eger város alpolgármestere elismerő ok-
levéllel köszönte meg Juhász Attila bv. ezredesnek, a Heves 
Megyei Bv. Intézet parancsnokának, valamint az intézet 
személyi állományának azt a munkát, amelyet a „Börtön 
a városért” program során végeztek. A projekt 2008 ápri-
lisában indult. Az azóta eltelt időben a fogvatartottak, 

akiknek az alpolgármester szintén köszönetét fejezte ki, 30 
alkalommal dolgoztak Eger frekventált közterületein, azok 
takarítására, megszépítésére 3 000 munkaórát fordítottak.

Május 6.
A Fővárosi Bv. Intézet harmadik alkalommal szervezett 
egészségmegőrző és környezetvédő szakmai napot a 
személyi állománya részére. Az intézet a rendezvénnyel 
idén – a Levegő Munkacsoporton keresztül – csatlakozott 
a Napos Napok európai kampány magyarországi program-
jához. 

Május 17. 
Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönbe látogatott, ahol ötszáz könyvet 
adományozott az intézet fogvatartotti könyvtárának.  
A könyveket dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, az in-
tézet parancsnoka és a fogvatartottak egy csoportja vette 
át.

Május 18.
Egészségnapot tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bv. Intézet a személyi állomány, illetve az ügyészségi 
és a bírósági dolgozók részére az intézet éttermében. 
Az érdeklődők vérnyomás- és vércukormérésen, test-
tömegindex-számításon, látásvizsgálaton is részt ve-
hettek, illetve a kozmetikai és a masszázskezelés előnyeit 
is megtapasztalhatták. 
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Április 20.
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Május 19.
A büntetés-végrehajtási szervezettel együttműködő 
Váltó-sáv Alapítvány által meghirdetett, „Befogadjuk 
őket?” című pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és 
a fogvatartottak alkotásaiból összeállított kiállítás megnyi-
tására került sor Budapesten, az alapítvány működési he-
lyén. A kiállítást – a büntetés-végrehajtás részéről – Csóti 
András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai 
és koordinációs helyettese nyitotta meg. A pályázatra 26 
bv. intézetből 4 kategóriában 207 pályamunka érkezett.

Május 27.
A Balassagyarmaton rendezték meg a „Palóc Kupa” 
sportversenyt, amelyen az északi régióhoz tartozó 7 bv. 
intézet csapatai négy versenyszámban – kispályás lab-
darúgás, sakk, asztalitenisz, lövészet – mérték össze 
tudásukat. Az összetett csapatversenyt a házigazdák nyer-
ték, második a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, harmadik a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet csapata lett.

Május 28.
Új játszóteret avattak a közigazgatásilag Baracskához tar-
tozó Annamajorban. A játszótér megépítéséhez szükséges 
területet az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. biztosította, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
szakemberek és a fogvatartottak munkájával járult hozzá 
a játszótér létrehozásához.

Május 30.
Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, a Magyar Börtön- 
ügyi Társaság elnöke „A munkáltatás szerepe a bünte-
tés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a 
rabdolgoztató házakig)” című, az MTA doktora címre be-
nyújtott értekezésének nyilvános vitájára került sor az MTA 
Székháza Nagytermében. Dr. Mezey Barna értekezését, 
amelynek opponensei dr. Korinek László, az MTA levelező 
tagja, dr. Kajtár István, az MTA doktora és dr. Vókó György 
az állam- és jogtudomány kandidátusa voltak, az MTA 
Doktori Tanácsa által kijelölt bíráló bizottság maximális 
pontszámra értékelte.

Május 31.
A Baranya Megyei Bv. Intézetben rendezték meg francia, 
német, olasz és magyar büntetés-végrehajtási szakem-
berek részvételével az ESPRIT európai uniós pályázati pro-
jekt záró rendezvényét. A megbeszéléseket követően a 
külföldi vendégek intézetlátogatáson vettek részt.

Június 1.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön területén működő 
Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelyén 
„15 éves a kreatív szakkör” címmel időszaki kiállítás nyílt, 
amelyen bemutatták az intézeti szakkör eredményeit, 
a nyertes pályamunkákat, valamint a friss alkotásokat. 
A kiállított kerámiákat és festményeket az érdeklődők 

megvásárolhatták. A befolyt összeget a szakkör tagjai és a 
börtönmúzeum a Sátoraljaújhelyi Mentőállomás számára 
ajánlották fel. 

Június 2.
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében, Tökölön rendezték meg a 
II. Liszt Ferenc Zenei Fesztivált, amelyen 15 bv. intézet fog-
vatartottjai vettek részt. Első helyezett a Pálhalmai Orszá-
gos Bv. Intézet csapata lett.

Június 3.
Pedagógusnap alkalmából elismeréseket adtak át a 
Rendőrtiszti Főiskolán és a Bv. Szervezet Oktatási Központ- 
jában. A Magyar Köztársaság belügyminisztere eredmé-
nyes szakmai munkája elismeréséül festmény emléktár-
gyat adományozott Molnár Gyula bv. alezredesnek, a Bv. 
Szervezet Oktatási Központja kiemelt főreferensének. 

Prof. dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, az RTF rek-
tora címzetes főiskolai docens címet adományozott dr. 
Kökényesi Antal bv. altábornagynak, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokának és Csóti András bv. 
vezérőrnagynak, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettesének. 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Bünte-
tés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst foko-
zatát adományozta Gyurnik Mária bv. alezredesnek, a 
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) osztályvezetőjének és 
Furmanné Nagy Ilona bv. törzszászlósnak, a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet szociális segédelőadójának.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben rendezték meg 
a „Kőhida Kupa 2011” szolgálati kutyavezetők versenyét, 
amelyen tíz magyar és egy szlovák csapat összesen 31 
versenyzője vett részt. A csapatverseny győztese a Buda-
pesti Fegyház és Börtön lett.

Június 9. 
Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi 
elnöke és Spányi Antal székesfehérvári püspök a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet bernátkúti objektumában ünnepélyes 
keretek között felszentelte az intézet kápolnáját, amelyet 
Szent Bernátról neveztek el. 
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Június 10.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 14 
hetes alapfokú szaktanfolyami képzésben részt vett A/4. 
osztály kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 41 fő, 
közöttük 13 kitűnő eredménnyel végzett hallgató vehette 
át oklevelét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos 
parancsnoktól.

Június 13.
Pünkösd alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke, Gáncs Péter tartott ünnepi istentiszteletet 
a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. 

Június 15.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet Szent Dániel 
ökumenikus kápolnájában „Szentlélek a börtönben” cím-
mel tartottak pünkösdi istentisztelet Bosák Nándor római 
katolikus megyéspüspök, dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi 
Bencés Apátság perjele és Kocsis Fülöp, görög katolikus 
megyéspüspök közreműködésével. 

Június 18.
A Börtönmúzeum, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 
illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesület szervezésé-
ben, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön pedig a Nógrád 
Megyei Levéltárral közösen csatlakozott a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozathoz. A két rendezvény érde-
kes, változatos programjai több száz látogatót vonzottak.

Második alkalommal rendezték meg a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazságügyi Triatlon Versenyt. A bajnok-
ság rendezői a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a Rendezett 
Jövőért Egyesület voltak. A versenyen, amelyen 14 csapat 
42 fővel vett részt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. In-
tézet csapata 5. helyezést ért el.

Június 23.
Ünnepélyes keretek között tartották meg Pilisszentkeresz-
ten a rendszergazda-képzésben részt vett informatikusok 
bizonyítvány-átadását. A legeredményesebb hallgatók 
bizonyítványát Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta át. 
A BVOP Informatikai Főosztálya szervezésében – az EKOP 
informatikai fejlesztési projekt részeként – 2010 novem-
bere és 2011 májusa között 88 rendszergazda kapott alap-
képzést, majd az ezt követő haladó képzésén 28 központi 
rendszergazdát képeztek ki. 

Június 24.
A Váci Fegyház és Börtönben hagyományteremtő „Egész-
ségnapot” szerveztek az egészségmegőrzés és az egész-
séges életmód jegyében, amelyen részt vettek a társ 
rendvédelmi szervek és a közintézmények munkatársai. A 
színes programok mellett szűrővizsgálatokon is részt ve-
hettek az érdeklődők.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésben végzett 
hallgatók kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 16 
fő – közöttük 2 fő kitűnő eredménnyel végzett – hallgató 
vehette át bizonyítványát.

Június 27-30.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet martonvásári 
objektuma adott otthont a Büntetés-végrehajtási Krízis 
Tárgyaló (Bv-KIT) tanfolyamnak. A nyugat-magyarországi 
intézetek részére meghirdetett, dr. Huszár László bv. dan-
dártábornok vezetésével lezajlott tréningen 11 intézet 15 
munkatársa vett részt. A képzésen megfigyelőként részt 
vettek a Terrorelhárítási Központ munkatársai is. 

Július 2. 
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak ünnepélyes 
tisztavatását a Budai Várban, a Kapisztrán téren tartot-
ták, amelyen megjelent és beszédet mondott dr. Orbán 
Viktor miniszterelnök. A tisztavató ünnepségen, amelyen 
részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a büntetés-
végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, országos parancsnok képviselte. Ezt megelőzően a 
Magyar Köztársaság belügyminisztere – tekintettel az RTF 
Rendészeti Igazgatási Szak Büntetés-végrehajtási Szak-
irányának eredményes elvégzésére – 2011. július 1-jei ha-
tállyal 8 végzős hallgatót bv. hadnaggyá nevezett ki. 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön harmadik alkalommal 
vett részt a soproni Volt Fesztiválon, amelyet június 29. és 
július 2. között rendeztek meg. A látogatók megtekinthet-
ték az intézet bemutató zárkáját és a mellette felállított 
bv.-s sátorban a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített 
kényszerítő eszközöket, a fogvatartottak által készített 
tiltott tárgyakat és képzőművészeti alkotásokat, illetve 
„rabomobillal” Sopronkőhidára utazhattak, ahol – egy 60 
perces bűnmegelőzési látogatás keretében – testközelből 
is megismerhették az intézetet.

Július 4.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán ren-
dezték meg a központi Semmelweis-napi ünnepséget, 
amelyen a miniszteri és az országos parancsnoki elis-
meréseket dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka adta át a büntetés-
végrehajtás kiválóan teljesítő egészségügyi dolgozóinak. 

Július 5.
A Szegedi Fegyház és Börtönben nyolcadik alkalommal 
vette kezdetét a fogvatartottak kulturális seregszemléje, a 
Dankó Pista Fesztivál.  Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok nyitotta meg hivatalosan a fesztivált, 
amelynek célja, hogy a munka és a tanulás mellett a fog-
vatartottak hasznosan töltsék idejüket. A megnyitó után 
– többek között – a Kalocsai Fegyház és Börtön együttese, 
a „Fekete Szemek” adott nagysikerű koncertet.
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Június 10.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 14 
hetes alapfokú szaktanfolyami képzésben részt vett A/4. 
osztály kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 41 fő, 
közöttük 13 kitűnő eredménnyel végzett hallgató vehette 
át oklevelét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos 
parancsnoktól.

Június 13.
Pünkösd alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke, Gáncs Péter tartott ünnepi istentiszteletet 
a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. 

Június 15.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet Szent Dániel 
ökumenikus kápolnájában „Szentlélek a börtönben” cím-
mel tartottak pünkösdi istentisztelet Bosák Nándor római 
katolikus megyéspüspök, dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi 
Bencés Apátság perjele és Kocsis Fülöp, görög katolikus 
megyéspüspök közreműködésével. 

Június 18.
A Börtönmúzeum, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 
illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesület szervezésé-
ben, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön pedig a Nógrád 
Megyei Levéltárral közösen csatlakozott a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozathoz. A két rendezvény érde-
kes, változatos programjai több száz látogatót vonzottak.

Második alkalommal rendezték meg a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazságügyi Triatlon Versenyt. A bajnok-
ság rendezői a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a Rendezett 
Jövőért Egyesület voltak. A versenyen, amelyen 14 csapat 
42 fővel vett részt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. In-
tézet csapata 5. helyezést ért el.

Június 23.
Ünnepélyes keretek között tartották meg Pilisszentkeresz-
ten a rendszergazda-képzésben részt vett informatikusok 
bizonyítvány-átadását. A legeredményesebb hallgatók 
bizonyítványát Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta át. 
A BVOP Informatikai Főosztálya szervezésében – az EKOP 
informatikai fejlesztési projekt részeként – 2010 novem-
bere és 2011 májusa között 88 rendszergazda kapott alap-
képzést, majd az ezt követő haladó képzésén 28 központi 
rendszergazdát képeztek ki. 

Június 24.
A Váci Fegyház és Börtönben hagyományteremtő „Egész-
ségnapot” szerveztek az egészségmegőrzés és az egész-
séges életmód jegyében, amelyen részt vettek a társ 
rendvédelmi szervek és a közintézmények munkatársai. A 
színes programok mellett szűrővizsgálatokon is részt ve-
hettek az érdeklődők.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésben végzett 
hallgatók kibocsátó ünnepségét, amelynek keretében 16 
fő – közöttük 2 fő kitűnő eredménnyel végzett – hallgató 
vehette át bizonyítványát.

Június 27-30.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet martonvásári 
objektuma adott otthont a Büntetés-végrehajtási Krízis 
Tárgyaló (Bv-KIT) tanfolyamnak. A nyugat-magyarországi 
intézetek részére meghirdetett, dr. Huszár László bv. dan-
dártábornok vezetésével lezajlott tréningen 11 intézet 15 
munkatársa vett részt. A képzésen megfigyelőként részt 
vettek a Terrorelhárítási Központ munkatársai is. 

Július 2. 
A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak ünnepélyes 
tisztavatását a Budai Várban, a Kapisztrán téren tartot-
ták, amelyen megjelent és beszédet mondott dr. Orbán 
Viktor miniszterelnök. A tisztavató ünnepségen, amelyen 
részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a büntetés-
végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, országos parancsnok képviselte. Ezt megelőzően a 
Magyar Köztársaság belügyminisztere – tekintettel az RTF 
Rendészeti Igazgatási Szak Büntetés-végrehajtási Szak-
irányának eredményes elvégzésére – 2011. július 1-jei ha-
tállyal 8 végzős hallgatót bv. hadnaggyá nevezett ki. 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön harmadik alkalommal 
vett részt a soproni Volt Fesztiválon, amelyet június 29. és 
július 2. között rendeztek meg. A látogatók megtekinthet-
ték az intézet bemutató zárkáját és a mellette felállított 
bv.-s sátorban a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített 
kényszerítő eszközöket, a fogvatartottak által készített 
tiltott tárgyakat és képzőművészeti alkotásokat, illetve 
„rabomobillal” Sopronkőhidára utazhattak, ahol – egy 60 
perces bűnmegelőzési látogatás keretében – testközelből 
is megismerhették az intézetet.

Július 4.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán ren-
dezték meg a központi Semmelweis-napi ünnepséget, 
amelyen a miniszteri és az országos parancsnoki elis-
meréseket dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka adta át a büntetés-
végrehajtás kiválóan teljesítő egészségügyi dolgozóinak. 

Július 5.
A Szegedi Fegyház és Börtönben nyolcadik alkalommal 
vette kezdetét a fogvatartottak kulturális seregszemléje, a 
Dankó Pista Fesztivál.  Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok nyitotta meg hivatalosan a fesztivált, 
amelynek célja, hogy a munka és a tanulás mellett a fog-
vatartottak hasznosan töltsék idejüket. A megnyitó után 
– többek között – a Kalocsai Fegyház és Börtön együttese, 
a „Fekete Szemek” adott nagysikerű koncertet.
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Július 14.
Ünnepi megemlékezést tartottak a Nagyfa-Alföld Kft. fenn-
állásának hatvanadik évfordulóján a Szegedi Fegyház és 
Börtön dísztermében. A résztvevőket Borsi János bv. ezre-
des, igazgató köszöntötte, majd Mocsai Zoltán ny. bv. ez-
redes, a kft.-hez tartozó gyár történetének nevezetesebb 
pillanatait elevenítette fel ünnepi beszédében. Ezután 
elismeréseket adtak át, majd katonai tiszteletadással meg-
koszorúzták a hősi halottak emléktábláját a Csillagbörtön 
aulájában. Ezt követően a vendégek megtekintették a 
bv. intézetet és a Nagyfa-Alföld Kft. Cserzy Mihály utcai 
gyáregységét, ahol a fogvatartottak foglalkoztatásáról 
tájékozódhattak.

Augusztus 19.
A BM központi épületének színháztermében ünnepé- 
lyes keretek között adták át a köztársasági elnöki és bel-
ügyminiszteri elismeréseket. Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság elnöke állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából közel négy évtizedes, a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége 
elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztje katonai tagozatát adományozta dr. Pantali Zoltán 
bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
parancsnokának; továbbá a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjének katonai tagozatát adományoz-
ta több mint két évtizedes, a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet állományában végzett kimagasló tevékeny- 
sége elismeréséül Biczó László bv. dandártábornoknak, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokának.

Augusztus 22-26.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben nevelési 
hetet rendeztek, amelynek keretében a fogvatartottak 
számukra fontos témákat érintő előadásokon vehettek 
részt. A hét folyamán bv. bíró tartott előadást több témát 
érintően, bűnmegelőzési foglalkozásra került sor, illetve 
– a Tiszalöki Országos Bv. Intézet zeneszakkörének fellép-
tével – zenei rendezvények is színesítették a programot.

Augusztus 25.
A Fővárosi Bv. Intézet I. objektumának sétaudvarán PET-
palackokból, a fogvatartottak által készített szobrokból 
nyílt kiállítás. Ezt megelőzően az intézet pályázatot hir-
detett a fogvatartottak számára – az újrahasznosítás je-
gyében – használati tárgyak és szobrok készítésére. A 
környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásán túl az 
is lényeges szempont volt, hogy az elkészült tárgyakat az 
intézet közösségi tereiben tudják hasznosítani. 

Augusztus 27.
A Kőbányai Önkormányzat szervezésében – a Buda-
pesti Fegyház és Börtön, a kerületi rendőrkapitányság, 
tűzoltóság, valamint más rendvédelmi szervek és egyéb 
civil szervezetek részvételével – az Óhegy parkban meg-
rendezték a IV. Kőbányai Rendvédelmi Napot.  Az intézet 
– többek között – bemutatta rabszállító autóit, illetve a 
kutyavezető biztonsági felügyelők látványos előadással 
szórakoztatták a közönséget. A rendvédelmi napon a Sá-
toraljaújhelyi Fegyház és Börtön által működtetett Börtön-
múzeum is részt vett. 

Az 1945-1956 közötti magyar Politikai Elítéltek Közös-
ségének 9 fős csoportja, Halmos Béláné elnökségi tag 
vezetésével megkoszorúzta a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön falán elhelyezett emléktáblát, majd az intézet 
börtönkápolnájában Hajdú Miklós börtönlelkész tartott ige- 
liturgiát. A megemlékezésen részt vett dr. Gruber Attila és 
Kontur Pál országgyűlési képviselő, Szamosvölgyi Péter, 
Sátoraljaújhely polgármestere, illetve jelen voltak a rend-
védelmi társszervek képviselői.

Augusztus 30.
Sajtótájékoztatót tartottak a Belügyminisztériumban 
a TEtt-programról. A 2012 áprilisában záruló, kétmil-
liárd forintból megvalósuló program keretén belül a Bel- 
ügyminisztérium, a Miskolci Egyetem, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint 
a Baranya és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhi-
vatalok munkaügyi központjai fogtak össze, hogy növeljék 
a bűnözéssel szembeni fellépés hatékonyságát. Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy – egyebek mellett – elmondta, hogy 
a négy szakaszból álló reintegrációs program három régió 
11 bv. intézetét érinti. Eddig 4 600 fogvatartott vett részt 
tájékoztatón, júliusig 1 750 fogvatartott lépett be önkén-
tesen a programba, 1 300 fő esetében pedig egyéni fej-
lesztési terv készült, amelyben részletesen megtervezték: 
az elítélt hogyan kíván változtatni az életmódján.

Augusztus 31. – szeptember 4.
A romániai Nagyenyedi Bv. Intézet 8 fős csoportja láto-
gatta meg a Somogy Megyei Bv. Intézetet, a Tolna Megyei 
Bv. Intézetet, valamint a Pálhalmai Országos Bv. Intézetet 
szakmai tapasztalatcsere céljából.

Szeptember 3.
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézete szervezésében a délegy-
házi Villantó horgásztavon zajlott le a jubileumi, XV. Lovas 
Bálint emlékére rendezett horgászverseny, amelyen 51 
csapat 153 indulóval vett részt.

Szeptember 8.
Kronauer Éva Lilla „Aranymadár freskó tolla” című, a Ba-
lassagyarmati Fegyház és Börtön műemlék kápolnájának 
újjászületéséről szóló könyvét mutatták be a budapesti 
Kossuth Klubban. A börtönkápolna rekonstrukciójának 
történetét dr. Budai István bv. ezredes, intézetparancsnok 
mondta el a szép számú hallgatóságnak, a kötetet prof. 
dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, egyetemi tanár, az RTF Bv. 
Tanszékének vezetője méltatta; a kiadvány létrejöttének 
körülményeit, a közreműködő személyeket maga a szerző 
mutatta be. 
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Július 14.
Ünnepi megemlékezést tartottak a Nagyfa-Alföld Kft. fenn-
állásának hatvanadik évfordulóján a Szegedi Fegyház és 
Börtön dísztermében. A résztvevőket Borsi János bv. ezre-
des, igazgató köszöntötte, majd Mocsai Zoltán ny. bv. ez-
redes, a kft.-hez tartozó gyár történetének nevezetesebb 
pillanatait elevenítette fel ünnepi beszédében. Ezután 
elismeréseket adtak át, majd katonai tiszteletadással meg-
koszorúzták a hősi halottak emléktábláját a Csillagbörtön 
aulájában. Ezt követően a vendégek megtekintették a 
bv. intézetet és a Nagyfa-Alföld Kft. Cserzy Mihály utcai 
gyáregységét, ahol a fogvatartottak foglalkoztatásáról 
tájékozódhattak.

Augusztus 19.
A BM központi épületének színháztermében ünnepé- 
lyes keretek között adták át a köztársasági elnöki és bel-
ügyminiszteri elismeréseket. Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság elnöke állami ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából közel négy évtizedes, a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége 
elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztje katonai tagozatát adományozta dr. Pantali Zoltán 
bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
parancsnokának; továbbá a Magyar Köztársasági Érdem-
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szakmai tapasztalatcsere céljából.
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A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézete szervezésében a délegy-
házi Villantó horgásztavon zajlott le a jubileumi, XV. Lovas 
Bálint emlékére rendezett horgászverseny, amelyen 51 
csapat 153 indulóval vett részt.
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Kronauer Éva Lilla „Aranymadár freskó tolla” című, a Ba-
lassagyarmati Fegyház és Börtön műemlék kápolnájának 
újjászületéséről szóló könyvét mutatták be a budapesti 
Kossuth Klubban. A börtönkápolna rekonstrukciójának 
történetét dr. Budai István bv. ezredes, intézetparancsnok 
mondta el a szép számú hallgatóságnak, a kötetet prof. 
dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, egyetemi tanár, az RTF Bv. 
Tanszékének vezetője méltatta; a kiadvány létrejöttének 
körülményeit, a közreműködő személyeket maga a szerző 
mutatta be. 
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Szeptember 11.
Az idei évben a Magyar Dal Fővárosa címet Nyíregyháza 
nyerte el, amelynek során 13 helyszínen több mint 100 
együttes, ének- és zenekar szerepelt. A nagyszabású ren-
dezvénybe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet 
is bekapcsolódott: Európában egyedülálló módon a bv. 
intézet udvarán felállított rockszínpadon egymást váltot-
ták az együttesek. A különleges hangulatú helyszínen a 
fogvatartottakén kívül, az ügyvédek, a bírók, a fegyőrök és 
a rendőrök zenekarai is felléptek. A koncertek a színpad 
felőli zárkákból láthatók voltak, illetve a belső zártláncú 
televízió hálózaton keresztül élőben minden fogvatartott 
nézhette, hallhatta azokat.

Szeptember 14. 
Spányi Antal megyéspüspök öku-
menikus szertartás keretében 
szentelte fel a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet székesfehér-
vári objektumának Szent Kereszt 
kápolnáját. A börtönkápolnát a 
közel 110 éves épület volt számí-
tástechnika terméből alakították 
ki, a kápolna teljes faberendezését 
a fogvatartottak készítették. Az ün-
nepségen részt vettek a reformá-
tus, az evangélikus, az izraelita 
egyház, valamint az Educatio Kht. 

képviselői, az intézet vezetői, illetve fogvatartottjai, továb-
bá a BVOP képviseletében Benedek Ede bv. alezredes.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben az Országgyűlési 
Biztos Hivatalának munkatársai dr. Szabó Máté, az állam-
polgári jogok országgyűlési biztosa vezetésével, valamint 
a BVOP, az IMEI, a Budapesti Fegyház és Börtön, a Fővárosi 
Bv. Intézet, a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, továbbá a  
Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Hajdú-Bihar Megyei Bv. 
Intézet munkatársai dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, országos parancsnok vezetésével közös szakmai 
találkozón vettek részt. A program során dr. Kökényesi 
Antal köszöntőjét követően dr. Szabó Máté osztotta meg 
tapasztalatait a jelenlévőkkel a bv. intézetekben tett om-
budsmani vizsgálatokkal kapcsolatosan, ezt követően a 
résztvevők megtekintették a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtönt és a Börtönmúzeumot. 

Szeptember 21–23.
Az Aradi Bv. Intézet, az aradi Sabin Dragoi Művészeti Líce-
um, a Veronai Bv. Intézet és a Radečei Javító-nevelő Intézet 
szakemberei projekttalálkozón vettek részt a Szegedi Fegy- 

ház és Börtönben. A rendezvényre a Grundtvig pályázati 
projekt keretében került sor. A résztvevők tájékoztatást 
kaptak a pályázat eddigi megvalósulásáról, az intézet 
működéséről, megtekintették a fogvatartotti körleteket, 
valamint a Nagyfa-Alföld Kft. fogvatartotti munkaterü-
leteit. Ezt követően részt vettek a fogvatartottak által be-
mutatott kulturális és művészetterápiás programokon. 
A projekttalálkozó utolsó napján a SZTE József Attila Ta-
nulmányi és Informatikai Központjában megrendezett, a 
fogvatartottak alkotásaiból összeállított képzőművészeti 
kiállítást Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs 
helyettese nyitotta meg.

Szeptember 23.
Szakmai célú látogatáson vett részt a tököli Fiatalkorúak 
Bv. Intézetében az Amerikai Egyesült Államok Texas ál-
lamának 20 fős delegációja, amelynek tagjai az igazság-
szolgáltatásban dolgozó szakemberek voltak. 

Szeptember 25.
Gránitz Miklós fotóművész – a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön kápolnájának felújítását bemutató – kiállítása nyílt 
meg Balassagyarmaton, a Madách Imre Városi Könyvtár 
aulájában. A kiállítást Csach Gábor művészettörténész, Ba-
lassagyarmat alpolgármestere nyitotta meg. 

Szeptember 26-29. 
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben tett szakmai látogatást 
a bajorországi Bernaui Bv. Intézet 5 fős delegációja, Chris-
tian Engert intézetparancsnok vezetésével. A látogatás 
ideje alatt a bajor szakemberek megtekintették a veszpré-
mi várban található régi és a jelenlegi, 2003-ban átadott 
bv. intézetet, valamint megismerkedtek a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönnel is.

Szeptember 27-28.
A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben és a Baranya Megyei 
Bv. Intézetben 14 fős, romániai büntetés-végrehajtási és 
javítóintézeti szakemberekből álló csoport tett szakmai 
célú intézetlátogatást. A delegáció magyarországi tartóz-
kodása során a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetét is felke-
reste.

Szeptember 28-30.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben, valamint a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézetben tett szakmai célú intézetlátogatást 
a lengyel büntetés-végrehajtás – a Rzeszowiei, Przemysli 
és Lupkowi Bv. intézetekből érkezett – 8 fős delegációja.

Október 1.
Catherine Ashton, az Európai Unió külügyi és biztonság-
politikai főképviselőjének javaslatára az EU Politikai és Biz-
tonsági Bizottsága elfogadta azt a határozatot, hogy az 
iraki rendvédelmi és igazságszolgáltatási képességek fej-
lesztését elősegítő EU válságkezelési misszió (EUJUST LEX-
IRAQ) vezetését 2011. október 1-jétől dr. Huszár László bv. 
dandártábornok vegye át. Hazánk első alkalommal jelölt 
EU válságkezelési misszió élére vezetőt, a magyar szakem-
ber kinevezése szakmai és külpolitikai szempontból egy-
aránt nagy sikernek tekinthető.
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Október 12.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön adott otthont a kato-
likus börtönlelkészi szolgálat továbbképzésének. Az in-
tézet felújított kápolnájában bemutatott közös szentmisét 
követően a rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
nyitotta meg,  majd az intézet parancsnoka, Biczó László 
bv. dandártábornok beszélt az intézet és a Magyar Pálos 
Rend kapcsolatról. A továbbképzés során Takács Péter, 
az intézet lelkésze számolt be a Nemzetközi Katolikus 
Börtönpasztorációs Bizottság XIII. Világkongresszusáról, 
amelyen ő képviselte hazánkat.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben Kányádi Sán-
dor Kossuth-díjas erdélyi magyar költő tartott rendhagyó 
irodalomórát az intézet kápolnájában a fogvatartottaknak, 
valamint az intézettel együttműködő iskolák tanulói  
részére. 

Október 14.
A Békéscsaba melletti fürjesi laktanyában rendezte meg 
a tizedik, jubileumi haditornát a Magyar Tartalékosok 
Szövetségének Békés megyei szervezete. Az alapvetően 
a diákok számára megtartott, különféle vetélkedőkkel 
színesített rendezvényen a Békés Megyei Bv. Intézet is 
képviseltette magát, bemutatva az intézet gépjárműveit, 
eszközeit és felszereléseit. 

Október 17.
Vajna Károly születésének 160. évfordulója alkalmából 
emlékülést szervezett a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Múzeumi Szervezetének Kiskun Múzeuma és a Bács-
Kiskun Megyei Főügyészség Kiskunfélegyházán, a Kiskun 
Múzeumban. A tanácskozást Nyitrai András, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, előadást tartott  
– többek között – dr. Nánási László PhD, Bács-Kiskun 
megyei főügyész, dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az 
ELTE rektora, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy, a 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai 
és koordinációs helyettese. A rendezvény keretében került 
sor a Kiskun Múzeum Vajna Károly-emlékszobájának 
felavatására.

Október 21.
Elismeréseket adtak át nemzeti ünnepünk, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 55., valamint a Magyar Köz-
társaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából a Bel-
ügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán. A Magyar Köztársaság belügyminisztere 
az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából eredményes 
szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta 
Sipos Edit bv. alezredesnek, a BVOP osztályvezetőjének, 
valamint ezredessé léptette elő Hirják András Péter bv. 
alezredest, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezető igazgatóját.

Október 25-27. 
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
meghívására a Cseh Köztársaság 3 fős szakmai delegációja 
tartózkodott hazánkban. A vendégeket Dömény Sándor 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fog-

vatartási helyettese fogadta. A delegáció megismerkedett 
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet működésével, a 
biztonsági tevékenységgel, a fogvatartottak szállításának 
rendjével, valamint megtekintette a Fővárosi Bv. Intézet, 
illetve a Budapesti Fegyház és Börtön objektumait.

November 1.
Katonai tiszteletadással újraszentelték a sátoraljaújhe-
lyi Hősök Temetőjének 120 katonai sírját. A sírok felújí-
tását a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fogvatartottjai 
végezték, a munkálatokat a HM Társadalmi Kapcsolatok és 
Hadisírgondozó Hivatal pályázata tette lehetővé, amelyen 
sikerrel szerepelt a Zemplén Térségi Katasztrófa- és Polgári 
Védelmi Szövetség és az Eötvös József Börtönügyi Egyesü-
let. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, Orosz Zoltán altábornagy, a 
Honvéd Vezérkar főnökének helyettese és Szamosvölgyi 
Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. 

November 4. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata állí-
tott emléket az 1956-os forradalom áldozatainak egy em-
léktábla formájában a Budapesti Fegyház és Börtön bástya-
falán. A felavatási ünnepségen a kerület vezetőségén kívül 
a rendvédelmi szervek vezetői és a helyi lakosság is lerótta 
tiszteletét az emléktábla, majd a Kisfogház Emlékhely ud-
varán a mártírok fala előtt.

November 9.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségnapot tar-
tottak, amelynek során önkéntes véradáson, vérnyomás- 
és vércukormérésen, továbbá egészségügyi előadásokon 
vehettek részt az intézet személyi állományának tagjai.

November 23.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett 
emléktáblánál megemlékező ünnepséget tartott a Volt  
Magyar Katonák Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 
és a Vitézi Rend a nemzeti ellenállás 1944. november  
22-én elfogott és kivégzett vezetőinek emlékére. A ren-
dezvényen részt vett dr. Takács Tibor r. ezredes, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság vezetője.

December 6.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, az árva gyermekek 
gondozását végző Dévai Szent Ferenc Alapítvány létre-
hozója vette át a Szegedi Fegyház és Börtönben az elí-
téltek által gyűjtött élelmiszeradományt, majd előadást 
tartott az intézet fogvatartottjai számára.

Dr. Orosz Atanáz püspök exarcha a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Bv. Intézet szirmabesenyői telephelyén tett 
látogatást. Az intézetben elhelyezett fiatalkorú fogva-
tartottak verses-zenés műsorral és ajándékkal fogadták 
a görög-katolikus egyházi méltóságot, aki Szent Miklós 
életéről beszélt, majd megajándékozta az intézetben el-
helyezett valamennyi fogvatartottat.
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Október 12.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön adott otthont a kato-
likus börtönlelkészi szolgálat továbbképzésének. Az in-
tézet felújított kápolnájában bemutatott közös szentmisét 
követően a rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese 
nyitotta meg,  majd az intézet parancsnoka, Biczó László 
bv. dandártábornok beszélt az intézet és a Magyar Pálos 
Rend kapcsolatról. A továbbképzés során Takács Péter, 
az intézet lelkésze számolt be a Nemzetközi Katolikus 
Börtönpasztorációs Bizottság XIII. Világkongresszusáról, 
amelyen ő képviselte hazánkat.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben Kányádi Sán-
dor Kossuth-díjas erdélyi magyar költő tartott rendhagyó 
irodalomórát az intézet kápolnájában a fogvatartottaknak, 
valamint az intézettel együttműködő iskolák tanulói  
részére. 

Október 14.
A Békéscsaba melletti fürjesi laktanyában rendezte meg 
a tizedik, jubileumi haditornát a Magyar Tartalékosok 
Szövetségének Békés megyei szervezete. Az alapvetően 
a diákok számára megtartott, különféle vetélkedőkkel 
színesített rendezvényen a Békés Megyei Bv. Intézet is 
képviseltette magát, bemutatva az intézet gépjárműveit, 
eszközeit és felszereléseit. 

Október 17.
Vajna Károly születésének 160. évfordulója alkalmából 
emlékülést szervezett a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Múzeumi Szervezetének Kiskun Múzeuma és a Bács-
Kiskun Megyei Főügyészség Kiskunfélegyházán, a Kiskun 
Múzeumban. A tanácskozást Nyitrai András, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, előadást tartott  
– többek között – dr. Nánási László PhD, Bács-Kiskun 
megyei főügyész, dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az 
ELTE rektora, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy, a 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai 
és koordinációs helyettese. A rendezvény keretében került 
sor a Kiskun Múzeum Vajna Károly-emlékszobájának 
felavatására.

Október 21.
Elismeréseket adtak át nemzeti ünnepünk, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 55., valamint a Magyar Köz-
társaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából a Bel-
ügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán. A Magyar Köztársaság belügyminisztere 
az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából eredményes 
szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta 
Sipos Edit bv. alezredesnek, a BVOP osztályvezetőjének, 
valamint ezredessé léptette elő Hirják András Péter bv. 
alezredest, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezető igazgatóját.

Október 25-27. 
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
meghívására a Cseh Köztársaság 3 fős szakmai delegációja 
tartózkodott hazánkban. A vendégeket Dömény Sándor 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fog-

vatartási helyettese fogadta. A delegáció megismerkedett 
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet működésével, a 
biztonsági tevékenységgel, a fogvatartottak szállításának 
rendjével, valamint megtekintette a Fővárosi Bv. Intézet, 
illetve a Budapesti Fegyház és Börtön objektumait.

November 1.
Katonai tiszteletadással újraszentelték a sátoraljaújhe-
lyi Hősök Temetőjének 120 katonai sírját. A sírok felújí-
tását a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fogvatartottjai 
végezték, a munkálatokat a HM Társadalmi Kapcsolatok és 
Hadisírgondozó Hivatal pályázata tette lehetővé, amelyen 
sikerrel szerepelt a Zemplén Térségi Katasztrófa- és Polgári 
Védelmi Szövetség és az Eötvös József Börtönügyi Egyesü-
let. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, Orosz Zoltán altábornagy, a 
Honvéd Vezérkar főnökének helyettese és Szamosvölgyi 
Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. 

November 4. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata állí-
tott emléket az 1956-os forradalom áldozatainak egy em-
léktábla formájában a Budapesti Fegyház és Börtön bástya-
falán. A felavatási ünnepségen a kerület vezetőségén kívül 
a rendvédelmi szervek vezetői és a helyi lakosság is lerótta 
tiszteletét az emléktábla, majd a Kisfogház Emlékhely ud-
varán a mártírok fala előtt.

November 9.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben egészségnapot tar-
tottak, amelynek során önkéntes véradáson, vérnyomás- 
és vércukormérésen, továbbá egészségügyi előadásokon 
vehettek részt az intézet személyi állományának tagjai.

November 23.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán elhelyezett 
emléktáblánál megemlékező ünnepséget tartott a Volt  
Magyar Katonák Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 
és a Vitézi Rend a nemzeti ellenállás 1944. november  
22-én elfogott és kivégzett vezetőinek emlékére. A ren-
dezvényen részt vett dr. Takács Tibor r. ezredes, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság vezetője.

December 6.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, az árva gyermekek 
gondozását végző Dévai Szent Ferenc Alapítvány létre-
hozója vette át a Szegedi Fegyház és Börtönben az elí-
téltek által gyűjtött élelmiszeradományt, majd előadást 
tartott az intézet fogvatartottjai számára.

Dr. Orosz Atanáz püspök exarcha a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Bv. Intézet szirmabesenyői telephelyén tett 
látogatást. Az intézetben elhelyezett fiatalkorú fogva-
tartottak verses-zenés műsorral és ajándékkal fogadták 
a görög-katolikus egyházi méltóságot, aki Szent Miklós 
életéről beszélt, majd megajándékozta az intézetben el-
helyezett valamennyi fogvatartottat.
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December 8.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere életútja elismeré-
séül 2011. december 31-ei hatállyal nyugállományba he-
lyezte dr. Kökényesi Antal bv. altábornagyot, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokát. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter a rendvédelem területén végzett több 
évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége és nyugál-
lományba vonulása alkalmából a Köz Szolgálatáért Ér-
demjel arany fokozatát adományozta dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagynak. A belügyminiszter Csóti András bv. 
vezérőrnagyot bízta meg a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoki feladatainak ellátásával.

Dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végre-
hajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló 
Osztályának vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára az MTA 
doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitájára 
került sor az MTA Felolvasótermében. A „Bűnelkövetők 
jogkorlátozása jogállamban” című értekezés opponensei 
dr. Finszter Géza, dr. Tóth Mihály, az MTA doktorai és dr. 
Fehér Lenke Irén, az állam- és jogtudomány kandidátusa 
voltak. A jelölt sikeresen védte meg értekezését, dr. Vókó 
Györgyöt a bíráló bizottság az MTA doktora cím elnyeré-
sére javasolta.

December 9.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai saját 
kezdeményezésükre gyűjtöttek adományt Szilágyi Dorina 
szívbeteg kislány kezelésére, gyógyítására. A fogvatartot-
tak egy újságcikk hatására döntöttek úgy, hogy segítenek 
a családnak, és keresményükből, valamint letéti pénzükből 
közel negyedmillió forintot utaltak át az édesapa szám-
lájára.

December 15.
A Váci Fegyház és Börtönben a Misztrál együttes és az in-
tézet gyógyító-nevelő csoportjának irodalmi köre közös 
adventi műsorát adta elő a fogvatartottak számára. 

December 16.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai 
Dunaújvárosban, az ESZI Idősek Otthonában zenés kará-
csonyi műsort adtak elő. Az elítéltek énekekkel és versek-
kel teremtettek ünnepi hangulatot, amellyel megörven-
deztették az intézmény lakóit.

December 19.
Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ün-
nepi szentmisét celebrált a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, 
Tökölön. A szentmisét követően a fiatalkorú fogvatartot-
tak betlehemes pásztorjátékot mutattak be. Az esemé- 
nyen részt vett Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok és dr. Vass Lucia, Tököl Város alpolgármestere. 

December 20.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet fogvatartott-
jai „Fogvatartottak a gyermekekért” című, a TEtt-program 
által támogatott műsorukat adták elő a szolnoki Sipos Or-
bán Szakiskola és Kollégiumban. A rendezvényen részt vett 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancs- 
nok biztonsági és fogvatartási helyettese, továbbá Szalay 
Ferenc, Szolnok Város polgármestere.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai negyedik 
alkalommal örvendeztették meg karácsonyi műsorukkal, 
egy betlehemes játékkal az ipolytölgyesi Szent Erzsébet 
Szeretetotthon lakóit. 

A Somogy Megyei Bv. Intézetben a fogvatartottak 2011-
ben is csatakoztak a Magyar Vöröskereszt karácsonyi 
gyűjtési akciójához, a fogvatartottak által összegyűjtött 
tartós élelmiszereket ünnepélyes keretek között adták át 
a Kaposvári Mikulásgyár képviselője részére. 

December 21.
A Váci Fegyház és Börtön kápolnájában dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök celebrált karácsonyi szentmisét az intézet 
fogvatartottjai és a meghívott vendégek számára.

A Szegedi Fegyház és Börtönben Soltész Miklós, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára köszönetet mondott az azoknak elí-
télteknek, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy a tartósan 
beteg gyermekek ápolása korszerű módon, ágyemelő 

motoros ágy segítségével valósulhasson meg. A ren-
dezvényt jelenlétével megtisztelte dr. Kiss-Rigó László, 
szeged-csanádi megyéspüspök, valamint Magyar Anna, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. 

A Terrorelhárítási Központ tartott gyakorlatot a Bv. Szer-
vezet Oktatási Központjában. A gyakorlat célja az volt, 
hogy a műveleti egységek valós környezetben, az éles 
szituációhoz hasonló helyzetben mérjék le tudásukat, 
teszteljék taktikai felkészültségüket.

December 22.
A Kalocsai Fegyház és Börtön Szent Kereszt Kápolnája 
felszentelésének 10. évfordulója alkalmából ünnepi szent-
misét mutatott be dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek. A szentmisén részt vett dr. Tóth László, a Bel-
ügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes ál-
lamtitkára és Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás mb. országos parancsnoka. 

December 23.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben működő, fogva-
tartottból álló mesekör tagjai – a Feldmár Intézet munka-
társainak közreműködésével – bemutatták szeretteiknek 
a „Király vagy halál?” című mesét a családi beszélő során.
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December 8.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere életútja elismeré-
séül 2011. december 31-ei hatállyal nyugállományba he-
lyezte dr. Kökényesi Antal bv. altábornagyot, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokát. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter a rendvédelem területén végzett több 
évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége és nyugál-
lományba vonulása alkalmából a Köz Szolgálatáért Ér-
demjel arany fokozatát adományozta dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagynak. A belügyminiszter Csóti András bv. 
vezérőrnagyot bízta meg a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoki feladatainak ellátásával.

Dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végre-
hajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló 
Osztályának vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára az MTA 
doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitájára 
került sor az MTA Felolvasótermében. A „Bűnelkövetők 
jogkorlátozása jogállamban” című értekezés opponensei 
dr. Finszter Géza, dr. Tóth Mihály, az MTA doktorai és dr. 
Fehér Lenke Irén, az állam- és jogtudomány kandidátusa 
voltak. A jelölt sikeresen védte meg értekezését, dr. Vókó 
Györgyöt a bíráló bizottság az MTA doktora cím elnyeré-
sére javasolta.

December 9.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai saját 
kezdeményezésükre gyűjtöttek adományt Szilágyi Dorina 
szívbeteg kislány kezelésére, gyógyítására. A fogvatartot-
tak egy újságcikk hatására döntöttek úgy, hogy segítenek 
a családnak, és keresményükből, valamint letéti pénzükből 
közel negyedmillió forintot utaltak át az édesapa szám-
lájára.

December 15.
A Váci Fegyház és Börtönben a Misztrál együttes és az in-
tézet gyógyító-nevelő csoportjának irodalmi köre közös 
adventi műsorát adta elő a fogvatartottak számára. 

December 16.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet fogvatartottjai 
Dunaújvárosban, az ESZI Idősek Otthonában zenés kará-
csonyi műsort adtak elő. Az elítéltek énekekkel és versek-
kel teremtettek ünnepi hangulatot, amellyel megörven-
deztették az intézmény lakóit.

December 19.
Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ün-
nepi szentmisét celebrált a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, 
Tökölön. A szentmisét követően a fiatalkorú fogvatartot-
tak betlehemes pásztorjátékot mutattak be. Az esemé- 
nyen részt vett Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok és dr. Vass Lucia, Tököl Város alpolgármestere. 

December 20.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet fogvatartott-
jai „Fogvatartottak a gyermekekért” című, a TEtt-program 
által támogatott műsorukat adták elő a szolnoki Sipos Or-
bán Szakiskola és Kollégiumban. A rendezvényen részt vett 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancs- 
nok biztonsági és fogvatartási helyettese, továbbá Szalay 
Ferenc, Szolnok Város polgármestere.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai negyedik 
alkalommal örvendeztették meg karácsonyi műsorukkal, 
egy betlehemes játékkal az ipolytölgyesi Szent Erzsébet 
Szeretetotthon lakóit. 

A Somogy Megyei Bv. Intézetben a fogvatartottak 2011-
ben is csatakoztak a Magyar Vöröskereszt karácsonyi 
gyűjtési akciójához, a fogvatartottak által összegyűjtött 
tartós élelmiszereket ünnepélyes keretek között adták át 
a Kaposvári Mikulásgyár képviselője részére. 

December 21.
A Váci Fegyház és Börtön kápolnájában dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök celebrált karácsonyi szentmisét az intézet 
fogvatartottjai és a meghívott vendégek számára.

A Szegedi Fegyház és Börtönben Soltész Miklós, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára köszönetet mondott az azoknak elí-
télteknek, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy a tartósan 
beteg gyermekek ápolása korszerű módon, ágyemelő 

motoros ágy segítségével valósulhasson meg. A ren-
dezvényt jelenlétével megtisztelte dr. Kiss-Rigó László, 
szeged-csanádi megyéspüspök, valamint Magyar Anna, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. 

A Terrorelhárítási Központ tartott gyakorlatot a Bv. Szer-
vezet Oktatási Központjában. A gyakorlat célja az volt, 
hogy a műveleti egységek valós környezetben, az éles 
szituációhoz hasonló helyzetben mérjék le tudásukat, 
teszteljék taktikai felkészültségüket.

December 22.
A Kalocsai Fegyház és Börtön Szent Kereszt Kápolnája 
felszentelésének 10. évfordulója alkalmából ünnepi szent-
misét mutatott be dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek. A szentmisén részt vett dr. Tóth László, a Bel-
ügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes ál-
lamtitkára és Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás mb. országos parancsnoka. 

December 23.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben működő, fogva-
tartottból álló mesekör tagjai – a Feldmár Intézet munka-
társainak közreműködésével – bemutatták szeretteiknek 
a „Király vagy halál?” című mesét a családi beszélő során.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet személyi állományának 
gyermekei közösen élvezhették a Köldökzsinór báb-
együttes karácsonyi műsorát. Az előadás végén az intézet 
lelkészétől ajándékcsomagot kaptak a kicsik.

December 24.
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere látogatott el a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézetbe, ahol ajándékcso-
magok kíséretében köszönte meg a szolgálatot teljesítő 
állománynak a szentestén sem szünetelő munkáját és 
folytonos figyelmét.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnájában a 
fogvatartottak részére éjféli szentmisét mutatott be dr. 
Székely János esztergom-budapesti segédpüspök. A már 
második alkalommal megrendezett éjféli szentmise előtt 
a fogvatartottak színjátszó köre pásztorjátékot adott elő.

December 25.
A Budapesti Fegyház és Börtön kápolnájában dr. Bíró 
László római katolikus püspök celebrálta a karácsonyi 
szentmisét.

December 28.
Balassagyarmati Fegyház és Börtön elítéltjei közel 100 ezer 
forint készpénzt és 28 cipősdoboznyi konzervet gyűjtöttek 
össze a szátoki Margaréta Gyermekotthon lakói számára. 
Az adományokat a fogvatartotti színjátszó kör zenés-ver-
ses előadása kíséretében az intézet kápolnájában adták át 
a gyermekotthont képviselő gyermekek részére. 
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