
Szent Adorjánnak, a büntetés-végrehajtás védő-
szentjének tiszteletét és a büntetés-végrehajtás 
történetének ezeréves múltját ünnepelte a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet 2019-ben. Ezeréves 
múltunk, elődeink öröksége kötelezettséget ró 
ránk. Közös nemzeti céljaink megvalósítása – a 
sikeres kormányzás, a közbiztonság fenntartá-
sa, a társadalom biztonságérzetének erősítése – 
a rendészeti szervek feladata.

MEGJELENT A „BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁS AZ IGAZSÁG 
VÉDELMÉBEN” CÍMŰ 
TANULMÁNYKÖTET

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI 
KONFERENCIASOROZAT

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
ga (a továbbiakban: BvOP) és a Magyar Börtön-
ügyi Társaság 2019-ben a Szent Adorján Millen-
niumi Emlékév kapcsán országos tudományos 
és szakmai konferenciákat, programokat szer-
vezett a szervezeti kultúra és a társadalmi elis-
mertség erősítése, illetve a védőszent emlékének 
méltó ápolása érdekében. Ennek keretében 2019-
ben konferenciasorozat került megrendezésre az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi 
Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyete-
men, a Miskolci Egyetemen, illetve a Magyar Tu-
dományos Akadémián. 

ÜNNEPI SZENTMISE 
ÉS KOSZORÚZÁS

A tanulmánykötet megjelentetésén és a tudomá-
nyos konferenciák megtartásán túl 2019. szeptem-
ber 7-én Zalaapátiban, a Szent Adorján Vértanú 
és Szent Őrangyalok Plébániatemplomban, vala-
mint Zalavár-Várszigeten emlékeztünk meg a Za-
lavári Bencés Apátság alapításának 1000. évfor-
dulójáról és tisztelegtünk Szent Adorján, a bün-
tetés-végrehajtás védőszentje előtt. 
Az ünnepi szentmise fő celebránsa Dr. Márfi Gyu-
la nyugalmazott veszprémi püspök, ünnepi szó-
noka Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát 
volt. A misén Schmehl János bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese emlékezett meg Szent Adorjánról és a 
bencés apátság alapításáról, valamint köszöntöt-
te a hazai és nemzetközi bencés közösség tagjait 
és a megjelent híveket. A Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnoka és munkatársai, 
valamint a Szombathelyi Országos Büntetés-vég-

A Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-2019) 
alkalmából a Büntetés-végrehajtási Szervezet fel-
kérte az államigazgatás, a közigazgatás és a társ-
szervek vezetőinek, az egyházi és világi szerve-
zetek, valamint a tudományos élet meghatározó 
képviselőit, hogy tanulmányaikkal tiszteljék meg 
az ezeréves múltra is emlékező kiadványunkat. 
Ezen ünnepi tanulmánykötettel tisztelegtünk elő-
deink előtt és köszönetünket kívántuk kifejezni 
munkatársaink áldozatos, szakszerű és törvényes 
munkájáért, mellyel szolgálják a társadalmi elvá-
rásokat az igazság védelmében. A kiadvány célja 
volt, hogy bemutassuk a jogszabályokban megha-
tározott és az önként vállalt és végrehajtott fel-
adatainkat, melyeket együttműködő partnereink-
kel közösen végzünk, a társadalom szolgálatában.

rehajtási Intézet személyi állománya képviselte a 
Büntetés-végrehajtási Szervezetet az eseményen, 
melynek fővédnöke Dr. Semjén Zsolt, nemzetpo-
litikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért fe-
lelős miniszterelnök-helyettes volt.

Az ünnepi szentmise alkalmával Dr. Márfi Gyu-
la megáldotta a Szent Adorján-szobrot, illetve a 
templomban elhelyezett két emléktáblát, melyek 
közül az egyik az apátság ezer évvel ezelőtti ala-
pításának állít emléket, a másikat pedig a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet készíttette a Szent 
Adorján Millenniumi Emlékév alkalmából. 

Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév 
(1019-2019)

Ünnepi tanulmánykötettel 
tisztelegtünk elődeink előtt 
és köszönetünket fejeztük 
ki munkatársaink áldozatos, 
szakszerű és törvényes 
munkájáért.
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A Zalavári Bencés Apátság alapítóiról a bencés 
apátság romjainál koszorúzással emlékeztünk meg, 
melynek során az egyházi és világi méltóságok, a 
társadalmi és civil szervezetek képviselői, Zala-
vár és Zalaapáti polgármestere, valamint a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezet helyezett el koszo-
rút Szent Adorján sírkövénél.

A SZENT ADORJÁN MILLENNIUMI 
EMLÉKÉV ZÁRÓESEMÉNYE

2019. december 20-án került sor a Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév alkalmából megrendezett 
ünnepségsorozat záróeseményére, a Szent Ador-
jánról írt zenés darab – fogvatartottak által törté-
nő – nyilvános előadására, mely rendezvénynek 
a budapesti József Attila Színház adott otthont.

A rendezvény fővédnöke Dr. Pintér Sándor mi-
niszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Prof. 
Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere volt.

A művet Várnagy Andrea zongoraművésznő ta-
nította be, aki Natália szerepében is részt vállalt 
az előadásban. A zenei részek újragondolásában 
közreműködött Szűts István zeneszerző. A Szent 
Adorjánról készült zenei darab nyilvános bemu-
tatója kiegészült a dévai gyerekek „A muzsika 
hangja” című előadásával, mely annak a prog-
ramnak a folytatása, amelyet Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetessel valósított meg a Társadal-
mi Visszailleszkedést Segítő Egyesület, valamint 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön. 

KÉPZÉSI, OKTATÁSI RENDSZER

A jól működő képzési rendszert a toborzás szem-
pontjait és körülményeit figyelembe véve úgy ala-
kítottuk át, hogy két kihelyezett képzési centrum 
(Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet) kijelölésével került beveze-
tésre a 14 hetes képzés. A regionális képzések 
biztosításának eredményeként nagy létszámmal 
kerültek felvételre új jelentkezők. A Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjában a 2019. évben 14 
hetes  alapfokú szaktanfolyam keretében 15 osz-
tály indult 324 fővel, ebből 6 osztály 146 fővel 
kihelyezett képzési helyszínen: Kiskunhalason, 
Miskolcon, Állampusztán és Berettyóújfaluban. 

A 2018. évben indult 4 büntetés-végrehajtási fel-
ügyelői szakképzéses osztály tanulói – összesen 
114 fő – 2019-ben fejezték be alapfokú büntetés-
végrehajtási tanulmányaikat. A középfokú modu-
láris rendszerben 8 osztály indult, ebből 2 osztály 
büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, 
4 osztály büntetés-végrehajtási főfelügyelő, 1 osz-
tály büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügye-
lő, 1 osztály egészségügyi büntetés-végrehajtási 
főfelügyelő. A középfokú büntetés-végrehajtási 
szakképzés-ráépülésre összesen 172 fő került be-
iskolázásra. A 8 osztályból 2019. december 31-éig 
4 osztály 88 fővel tett sikeres szakmai vizsgát. 

A rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szer-
vező) szakmairány szakképzésben 2 osztály indult, 
összesen 42 fővel. A 2019. szeptember hónapban 
indult rendvédelmi alapfeladatok képzéséhez a 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részéről 
2 fős hallgatói állomány is csatlakozott. A hallga-
tók 2020-ban fejezik be felsőfokú büntetés-vég-
rehajtási tanulmányaikat.

A 2019. évben az intézmény feladatkörében új 
képzési forma került kialakításra, a fegyveres biz-
tonsági őri képzés, melynek keretében 6 oktatási 
helyszínen (Budapest, Miskolc, Állampuszta, Sze-
ged, Szombathely, Kiskunhalas) 137 fő beiskolá-
zása történt meg. 7 tanulói csoportból 117 fő tel-
jesítette eredményesen a hatósági és a bv. speci-
ális vizsgát 2019. december 31-ig.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, To-
vábbképzési és Rehabilitációs Központja biztosítja 
a továbbképzések, szakmai értekezletek, konfe-
renciák megrendezésének feltételeit.

Személyi állomány

Szaktanfolyamot indítottunk 
kihelyezett képzési 
helyszíneken.
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