
2006. JANUÁR 1. 
A Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere kinevezte a büntetés-végrehajtás országos pa-

rancsnoka általános helyettesévé Csere László bv. dandártábornokot, a Fõvárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézet parancsnokát, ezzel egyidejûleg elõléptette vezérõrnaggyá. 

2006. JANUÁR 12. 
A Büntetés-végrehajtási Intézetek, Intézmények Parancsnoki Kollégiuma a Pálhalmai Orszá-

gos Büntetés-végrehajtási Intézetben tartotta tisztújító közgyûlését, melyen 46 vezetõ vett részt. A
Kollégium vezetõjéül Kovács Tamás bv. ezredest, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. ügyvezetõ igazga-
tóját választották meg, a Kollégium ügyvivõi Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, a Budapesti
Fegyház és Börtön parancsnoka, valamint Cséri Zoltán bv. ezredes, a Fejér Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet parancsnoka lettek. 

2006. JANUÁR 13. 
A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében, Szirmabesenyõn Dr. Csepeli

György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára kíséretében Alun
Michael, brit iparért és régióért felelõs miniszter, valamint Nigel Hickson, európai kereskedelmi és
szabályozási fõosztályvezetõ tettek látogatást. A vendégeket az intézetben Dr. Bökönyi István bv.
altábornagy, országos parancsnok, valamint Joó László bv. ezredes, igazgató fogadta. 

2006. JANUÁR 24. 
Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter tett látogatást a Fõvá-

rosi Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az intézetet Dr. Bökönyi
István bv. altábornagy, országos parancsok, valamint Biczó Lász-
ló bv. ezredes, az intézet parancsnoka mutatta be a vendégeknek. 

2006. JANUÁR 27.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2005. évi tevékenységét ér-

tékelõ és a 2006. évi feladatait meghatározó országos értekezletét
a Fõvárosi Büntetés-
végrehajtási III. ob-
jektumában tartották
meg. A rendezvény
elöljárója Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter
volt. Az értekezleten megfogalmazást nyert, hogy a
Büntetés-végrehajtási Szervezet vezetõi, irányítói te-
vékenységének feltételeit, lehetõségeit jelentõsen javí-
totta a 2005. év folyamán a korábbi évektõl eltérõ,
nagyságrendben aktívabb és szélesebb körû igazság-
ügy-minisztériumi felügyelet.
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2006. FEBRUÁR 1. 
ABudapesti Fegyház és Börtönben a Nemzeti Drog Fókuszpont hét munkatársa vett részt szak-

mai célú intézetlátogatáson, melyen jelen volt Dr. Huszár László bv. dandártábornok, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Fõosztálya vezetõje is. 

2006. FEBRUÁR 2. 
Dr. Petrétei József igazságügy-mi-

niszter ünnepélyes keretek között át-
adta a Sopronkõhidai Fegyház és Bör-
tön zárkaépületének IV. számú körle-
tét. Az ünnepségen jelen voltak még
Katonáné dr. Borka Katalin fõcso-
portfõnök, Dr. Bökönyi István bv. al-
tábornagy, országos parancsnok, va-
lamint Kránitz László országgyûlési
képviselõ. Avendégek megtekintették
az intézetet. 

2006. FEBRUÁR 7. 
Dr. Spányi Antal római kato-

likus megyéspüspök, Csomós
József református püspök és
Káposzta Lajos evangélikus
püspök-helyettes közremûkö-
désével felavatták a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet sándorházai alegységé-
nek kápolnáját. Az ünnepélyes
szertartást jelenlétével megtisz-
telte Dr. Kisfaludy Zoltán kabi-
netfõnök, Katonáné dr. Borka
Katalin fõcsoportfõnök, Csere
László bv. vezérõrnagy, az or-
szágos parancsnok általános he-
lyettese. 

2006. FEBRUÁR 15. 
A Magyar Köztársaság Elnöke szolgálati nyugállományba helyezte Dr. Bökönyi István bv. al-

tábornagyot, a Büntetés-végrehajtási Szervezet országos parancsnokát. 

2006. FEBRUÁR 16. 
A Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere kinevezte a büntetés-végrehajtási szervezet orszá-

gos parancsnokává Csere László bv. vezérõrnagyot, az országos parancsnok általános helyettesét. 

82



2006. FEBRUÁR 16-19. 
A Nemzetközi Büntetõjogi

és Börtönügyi Alapítvány „A
kriminálpolitika, a biztonság és
az új magyar büntetés-végre-
hajtási törvénytervezet” cím-
mel megrendezett éves kollok-
viumának a Fõvárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet színházter-
me adott otthont. A nemzetközi
kollokviumon 14 ország 27 kül-
földi és 32 magyar szaktekinté-
lye képviseltette magát. A kon-
ferencia során az Igazságügyi
Minisztérium nyitófogadást
adott, amelynek elöljárója Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár volt. A kollokvium so-
rán Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter, Csere László bv. vezérõrnagy országos parancsnok,
valamint Prof. Dr. Szabó András akadémikus, az alapítvány elnöke mondott ünnepélyes nyitóbe-
szédet. Továbbá Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár, Dr. Gönczöl Katalin miniszteri
biztos, Dr. Huszár László bv. dandártábornok, Bereczki Zsolt bv. ezredes, Dr. Ruzsonyi Péter bv.
ezredes tartottak elõadást. 

2006. FEBRUÁR 22. 
Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár tett látogatást a Márianosztrai Fegyház és Bör-

tönben, a 168 óra címû hetilap munkatársaival. A vendégek megtekintették az intézetet. 

2006. FEBRUÁR 25. 
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Politikai Foglyok Szövetsége szer-

vezésében megemlékezést tartottak a Budapesti Fegyház és Börtön Kisfogház Emlékhelyén. 

A Büntetés-végrehajtási Dolgo-
zók Országos Szakszervezeti Szö-
vetsége az Országos Igazságszol-
gáltatási Tanács Hivatalának aulá-
jában rendezte meg a hagyomá-
nyos Foglár-bált. A bál fõvédnöke
Dr. Petrétei József igazságügy-mi-
niszter volt.

2006. MÁRCIUS 3.
Natália Kalasnyikov, az ukrán

Büntetés-végrehajtási Szervezet
megbízott helyettes vezetõje tett lá-
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togatást a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú objektumában, valamint a Rendõrtisz-
ti Fõiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékén.

2006. MÁRCIUS 6. 
Tiszalökön ünnepélyes kere-

tek között helyezték el az új,
PPP konstrukcióban épülõ, 700
fogvatartott befogadására alkal-
mas büntetés-végrehajtási inté-
zet alapkövét. Az eseményen
részt vett Dr. Petrétei József
igazságügy-miniszter, Juhász
Ferenc országgyûlési képvise-
lõ, honvédelmi miniszter, vala-
mint Csere László bv. vezérõr-
nagy, a büntetés-végrehajtás or-
szágos parancsnoka. 

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben megnyitották a Sátoraljaújhelyi Fegy-
ház és Börtön történetét bemutató vándorkiállítást. 

2006. MÁRCIUS 15.
A Magyar Köztársaság elnöke a nemzeti ünnep alkalmából kinevezte dandártábornokká Biczó

László bv. ezredest, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka mb. általános helyettesét, továb-
bá eredményes szakmai munkájuk elisme-
réséül a „Magyar Köztársaság Érdemrend
Lovagkeresztjének” katonai tagozatát ado-
mányozta Mácsai Ferenc bv. ezredesnek, a
Kalocsai Fegyház és Börtön parancsnoká-
nak, valamint Kucsera Pál bv. dandártá-
bornoknak, az Állampusztai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet nyugállományú
parancsnokának. 

A Magyar Köztársaság igazságügy-mi-
nisztere a nemzeti ünnep alkalmából elõ-
léptette posztumusz büntetés-végrehajtási

ezredessé néhai Dr. Majzik Mátyás ny. bv. alezredest, a Szegedi Fegyház és Börtön volt lelkészét. 

2006. MÁRCIUS 23.
Milan Ivan ezredes, a szlovák büntetés-végrehajtás országos parancsnoka gazdasági helyettesé-

nek vezetésével nyolcfõs szakmai delegáció tett látogatást a Veszprém Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézetben.
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2006. MÁRCIUS 30.
A Büntetés-végrehajtás Szerve-

zet Oktatási Központjában rendez-
ték meg hat régió gyõztes csapatai-
nak részvételével a büntetés-végre-
hajtási szervezet 2006. évi asztalite-
nisz bajnokságának országos döntõ-
jét, amelyet a Váci Fegyház és Bör-
tön nyert meg.

2006. ÁPRILIS 3-6. 
AFõvárosi Büntetés-végrehajtá-

si Intézet vendégeként Magyaror-
szágon tartózkodó bajor büntetés-
végrehajtási szakemberek négyfõs

delegációja látogatást tett az Intézet mindhárom objektumában, valamint a Baranya Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézetben.

2006. ÁPRILIS 4.
Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancsnok kihelyezett osztályfõnöki órát tartott a

Rendõrtiszti Fõiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék III. éves hallgatói számára a Szegedi Fegy-
ház és Börtönben. 

2006. ÁPRILIS 5. 
A Magyar Köztársaság igazságügy-

minisztere Dr. Kapeller Magdolna bv.
o. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Egészség-
ügyi Fõosztálya fõosztályvezetõ-he-
lyettesének – nyugállományba vonulá-
sa alkalmából – „Tauffer Emil-díjat”
adományozott kimagasló munkássága
elismeréséül. 

2006. ÁPRILIS 6.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet

Oktatási Központjában rendezték meg
hat régió gyõztes csapatainak részvételével a büntetés-végrehajtási szervezet 2006. évi országos sakk-
bajnokságának döntõjét, amelyet a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete nyert meg.

2006. ÁPRILIS 10-12. 
Dr. Dusan Lukacka ezredes, a szlovák Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága titkár-

ságvezetõje vezetésével háromfõs szakmai delegáció tett látogatást Magyarországon a 2005. évi
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tapasztalatcsere látogatások és csereüdülések értékelése, valamint a 2006. évi tapasztalatcsere-utak
és csereüdülések elõkészítése céljából. 

2006. ÁPRILIS 11. 
Antonin Liberda, a Cseh Köztársaság igazságügy-miniszter helyettese vezetésével ötfõs szak-

mai delegáció tett látogatást a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

2006. ÁPRILIS 18. 
Gene Hernandez, az egyesült államokbeli Chio város rendõrkapitánya vezetésével négyfõs

szakmai delegáció tett látogatást a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

2006. ÁPRILIS 25.
Dirk Benkendorff és Bernhard Beckmann, a szász Igazságügyi Minisztérium munkatársai tet-

tek látogatást a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

Vác város Önkormányzata emléklapot adományozott a Váci Fegyház és Börtönnek, mellyel ki-
fejezte köszönetét és elismerését az intézet személyi- és fogvatartotti állományának az árvízi vé-
dekezésben nyújtott munkájáért. 

2006. ÁPRILIS 25-26. 
Az Igazságügyi Minisztérium és a

Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia Iustitia et Pax Bizottsága szervezé-
sében rendezték meg a „Jog és erkölcs”
címû nemzetközi konferenciát az Or-
szágos Igazságszolgálati Tanács dísz-
termében. A rendezvényen, amelyen
Dr. Petrétei József igazságügy-minisz-
ter is elõadást tartott, a Büntetés-végre-
hajtási Szervezetet Biczó László bv.
dandártábornok, az országos parancs-
nok mb. általános helyettese, valamint
számos intézetparancsnok képviselte.

2006. MÁJUS 4. 
Az Európai Börtönnevelési Társaság (EPEA) magyar szekciója a Bács-Kiskun Megyei Bün-

tetés-végrehajtási Intézetben tartotta munkaértekezletét Dr. Tari Ferenc ny. bv. altábornagy, Dr.
Lõrincz József ny. bv. dandártábornok, valamint Dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, az EPEA magyar
szekciójának vezetõje részvételével. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában rendezték meg a Büntetés-végrehajtá-
si Szervezet 2006. évi országos terepfutó bajnokságának döntõjét, amelyen 27 intézet 311 verseny-
zõje indult. Acsapatbajnokságot az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nyerte meg.
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2006. MÁJUS 5. 
Dr. Petrétei József igazságügy-mi-

niszter ünnepélyes keretek között átad-
ta a Magyarországon egyedülálló mó-
don, Phare-támogatásból épült Fiatal-
korúak Regionális Büntetés-végrehaj-
tási Intézetét Pécsett. Az átadáson jelen

volt Katonáné dr. Borka Katalin büntetés-végrehajtási
ügyekért felelõs fõcsoportfõnök, Csere László bv. vezér-
õrnagy, országos parancsnok, valamint Biczó László bv.
dandártábornok, az országos parancsnok mb. általános
helyettese. 

2006. MÁJUS 9-11.
A Váci Fegyház és Börtönben rendezték meg a „Visegrádi Négyek” találkozó keretében az

„Együttmûködés a fogvatartottak társadalmi reintegrációjáért” elnevezésû nemzetközi konferenci-
át, melyen részt vettek a szlovák Dubnica nad Váhomi és Ilavai Büntetés-végrehajtási Intézet, a
cseh Ostravai Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a lengyel Jastrzebie Zdróji Büntetés-végre-
hajtási Intézet, illetve a Váci Fegyház és Börtön munkatársai. 

2006. MÁJUS 14-21. 
Ulambayar Khukhuu

ezredes, a mongol Bírósági
Ítéletek Végrehajtásának
Fõigazgatói Fõosztályának
fõosztályvezetõ-helyettese,
a büntetés-végrehajtási igaz-
gatója vezetésével négyfõs
delegáció érkezett Magyar-
országra, a mongol és a ma-
gyar büntetés-végrehajtás
közötti együttmûködés át-
tekintése, illetve fejlesztése
céljából. A delegáció meg-
tekintette a Fõvárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézetet,
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a Szegedi Fegyház és Börtönt, a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet, a Baracskai Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézetet, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet, a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet, valamint a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központját. 

2006. MÁJUS 16.
A Zorall együttes közremûködésével az árvízi

védekezésben tevékenyen részt vevõ fogvatartot-
tak részére
adott koncer-
tet 250 fog-
vatartott hall-
gatta meg a
Baracskai Or-
szágos Bünte-
tés-végrehaj-
tási Intézetben. Afogvatartottaknak Dr. Petrétei József igazság-
ügy-miniszter oklevelet adományozott. 

2006. MÁJUS 18.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet

Oktatási Központja szervezésében a
Márianosztrai Fegyház és Börtön lõteré-
nek környékén rendezték meg a bünte-
tés-végrehajtási szervezet 2006. évi or-
szágos járõrbajnokságának döntõjét,
amelyen 32 csapat indult. A nõk verse-
nyében a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet, a férfiakéban a Fejér Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet csapata
végzett az elsõ helyen.

2006. MÁJUS 21. 
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Honvédelem Napja alkalmából a Szolgálati

Érdemjel arany fokozatát adományozta Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancsnoknak a
honvédelem ügye érdekében huzamos idõn át végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül. 

2006. MÁJUS 21-25. 
Shao Lei, a kínai Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Hivatala vezetõje kíséreté-

ben tízfõs kínai delegáció érkezett Magyarországra a kínai és a magyar büntetés-végrehajtás kö-
zötti szakmai tapasztalatcsere céljából. A delegáció megtekintette a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetet, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet, valamint tárgyaláso-
kat folytatott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán. 
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2006. MÁJUS 23. 
Dr. Sárkány István PhD ny. r. dandártábornok, a Rendõrtiszti Fõiskola rektora címzetes fõis-

kolai docens címet adományozott Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancsnoknak. 

2006. MÁJUS 23-26. 
Jerzy Czolgoszewski ezredes, a lengyel Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hiva-

talának vezetõje kíséretében négyfõs lengyel delegáció látogatott Magyarországra a 2005. évi
együttmûködés értékelése, a 2006. évi tapasztalatcsere utak és csereüdülés áttekintése, valamint a
két szervezet közötti együttmûködési megállapodás megújításának elõkészítése céljából. 

2006. MÁJUS 24. 
Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár tett ellenõrzõ látogatást a Veszprém Megyei

Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

2006. MÁJUS 24-26. 
Stanislav Lesniak ezredes, a lengyel Rzeszowi Büntetés-végrehajtási Körzet parancsnokának

vezetésével hatfõs szakmai delegáció tett látogatást a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. 

2006. MÁJUS 25.
Dr. Lõrincz József egyetemi docens, ny. bv. dandártábornok ünnepélyes keretek között megnyi-

totta Nika Ferenc fotográfus mûveibõl összeállított „Budapest börtönei” címû fotókiállítást a Fõ-
városi Büntetés-végrehajtási Intézetben. A rendezvény fõvédnöke Dr. Petrétei József igazságügy-
miniszter, védnöke Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancsnok volt. 

2006. MÁJUS 29. 
A Szegedi Fegyház és Börtön-

ben – a III. Dankó Pista Nyári Fesz-
tivál keretében – ünnepélyes kere-
tek között megnyitották az intézet
által kiadott Csillagtükör címû fo-
lyóirat megjelenésének 10. évfordu-
lója alkalmából rendezett „A Csillag
tükre a Csillagtükörben”címû kiál-
lítást. 

2006. JÚNIUS 1. 
Leslaw Czachur ezredes, a Rzes-

zowi Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokának vezetésével len-
gyel szakmai küldöttség tett látoga-
tást a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtönben. A látogatás zárásaként a két intézet parancsnoka ünnepélyes keretek között aláírta a
2006. évi együttmûködési megállapodást. 

89



2006. JÚNIUS 2. 
Az ausztriai Hirtenbergi Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának 31 fõs csoportja

vett részt intézetlátogatáson a Sopronkõhidai Fegyház és Börtönben. 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtás Intézetben megrendezett Agria Kupa 2006. elnevezésû
kiképzési szintfelmérõ- és sportverseny gyõztesének járó elismerést a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön csapata szerezte meg. 

2006. JÚNIUS 6. 
Dr. Frank József, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnöke a 2006. évi árvíz elleni sike-

res védekezés során nyújtott kimagasló szakmai tevékenységéért elismerõ oklevelet és emlékpla-
kettet adományozott Csapó József bv. dandártábornoknak, a Szegedi Fegyház és Börtön parancs-
nokának. 

2006. JÚNIUS 8. 
Az új Nyugat-magyarországi Fegyház és

Börtön alapkõletételére került sor Szombat-
helyen. A rendezvényen részt vett Dr. Hankó
Faragó Miklós politikai államtitkár, Kato-
náné dr. Borka Katalin fõcsoportfõnök, Cse-
re László bv. vezérõrnagy, országos parancs-
nok, valamint a megye magas rangú képvise-
lõi. 

2006. JÚNIUS 13.
A Szegedi Fegyház és Börtönben, a XIX.

Csillagpódium rendezvénysorozat részeként került sor Apró Andrea fotográfus, a BVOP Nemzet-
közi és Sajtókapcsolatok Osztálya
munkatársa fotókiállításának ünne-
pélyes megnyitójára. A kiállításon a
fogvatartottak képzõmûvészeti alko-
tásaiból összeállított tárlatot is meg-
tekinthették az érdeklõdõk. 

2006. JÚNIUS 14-17. 
Ahmo Elezovic és Radoje Badn-

jar a bosnyák Igazságügyi Miniszté-
rium képviseletében látogatott Ma-
gyarországra. A delegáció megtekin-
tette a Fõvárosi és Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézeteket, il-
letve tájékozódott az európai uniós tapasztalatok, a magyar PPP projektek és a PHARE beruházás
megvalósulása tárgyában.
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2006. JÚNIUS 15. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet nevében Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancs-

nok, valamint a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület elnöke, Prof. Dr. Koncz Ist-
ván együttmûködési megállapodást írt alá.

2006. JÚNIUS 20-22. 
Christian Engert, a bajor Bernaui Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka vezetésével hétfõs

delegáció látogatott hazánkba a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött együtt-
mûködési megállapodás keretében. A program során a delegáció 2006. június 20-án a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságán tájékoztatást kapott a szervezet aktuális helyzetérõl. A tár-
gyaláson részt vett Dr. Höltzl Lipót, nemzetközi jogi helyettes államtitkár, valamint Katonáné dr.
Borka Katalin fõcsoportfõnök is. 

2006. JÚNIUS 22.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint az Igazságügyi Hivatal közös szervezé-

sében „Alternatív büntetések és reformok” címmel szakmai konferenciát rendeztek a Váci Fegy-
ház és Börtönben, melyen részt vettek a szerb Igazságügyi Minisztérium, a szerb-montenegrói
EBESZ misszió, továbbá az Európa Tanács belgrádi képviseletének munkatársai. 

2006. JÚNIUS 26. 
Nyugállományba vonulása alkalmából, kimagasló büntetés-végrehajtási munkássága elismeré-

séül a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere „Tauffer Emil-díjat” adományo-
zott Németh Tibor bv. alezredesnek, a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Személyügyi és
Szervezési Osztálya vezetõjének. 

2006. JÚNIUS 27-28. 
A Sopronkõhidai Fegyház

és Börtön az EQUAL pályázat
keretében nemzetközi konfe-
renciát és partnertalálkozót
szervezett a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnok-
ságán, melynek témája az utó-
gondozás volt. A holland, brit,
német és magyar igazságügyi
és büntetés-végrehajtási szak-
emberek a program keretében
megbeszéléseket folytattak a
büntetés-végrehajtás helyzeté-
rõl, a fogvatartottak reintegrá-
ciójának lehetõségeirõl, vala-
mint a szakképzést elõsegítõ projekt tapasztalatairól. A rendezvény második napján a konferencia
résztvevõi megtekintették a Kalocsai Fegyház és Börtönt. 
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2006. JÚNIUS 30. 
A büntetés-végrehajtás országos pa-

rancsnoka központi ünnepség során ki-
hirdette a Rendõrtiszti Fõiskola bünte-
tés-végrehajtási szakán tanulmányait
eredményesen befejezõ tíz végzõs hall-
gató tiszti kinevezését. A Rendõrtiszti
Fõiskola rektora – kitûnõ tanulmányi
eredménye és kimagasló szakmai mun-
kája elismeréséül – fõiskolai arany em-
lékgyûrût adományozott Pesti Ferenc
nappali tagozatos hallgatónak. 

2006. JÚLIUS 1. 
A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a büntetés-végrehajtás országos

parancsnoka általános helyettesévé nevezte ki Biczó László bv. dandártábornokot. 

2006. JÚLIUS 5. 
Semmelweis-nap alkalmából a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az Igazságügyi

Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet két munkatársa – Dr. Krausz Valéria bv. százados, fõorvos és
Horváth Csabáné bv. zászlós, osztályvezetõ fõápoló – részére elismerést adományozott. 

2006. JÚLIUS 14. 
Dr. Lampert Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter Nagyné Major Katalin bv. al-

ezredesnek, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársának a Védelmi Igazgatá-
sért Emlékérem bronz fokozatát adományozta a védelmi felkészítés terén tett kimagasló és ered-
ményes munkája elismeréséül. 

2006. JÚLIUS 21. 
A Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) végzõs hallgatóinak diplomaátadó ünnepségén a

büntetés-végrehajtási szervezetet Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancsnok képviselte. 

2006. AUGUSZTUS 1. 
AMagyar Köztársaság elnöke Boglyasovszky Csaba bv.

ezredest, a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancs-
nokát büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki. 

2006. AUGUSZTUS 8. 
A cseh büntetés-végrehajtás országos parancsnoksága

ötfõs delegációja tett szakmai látogatást a Veszprém Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol a fogvatartot-
tak telefonhasználatát biztosító ún. BV-FON rendszert ta-
nulmányozták. 
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AUGUSZTUS 9-10.
A 2006-os Sziget fesztiválon

az Országos Rendõr-fõkapitány-
ság és a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság által közösen mûköd-
tetett „Yard sátorban” a Büntetés-
végrehajtási Szervezet és az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztéri-
um Bûnmegelõzési Osztálya vál-
tozatos programokkal: tesztekkel,
ajándékokkal, felpróbálható rab-
ruhákkal, rabomobillal és számos
hasznos tanáccsal várt minden ér-
deklõdõt.

2006. AUGUSZTUS 10. 
Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára tett hivatalos lá-

togatást a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. 

2006. AUGUSZTUS 15. 
A Politikai Foglyok Országos Szövetsége a Márianosztrai Fegyház és Börtön falán elhelyezett

emléktáblánál koszorúzást tartott a politikai üldözöttek emlékére. 

2006. AUGUSZTUS 17. 
Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lõterén öt ország száz versenyzõjének

részvételével rendezték meg az IPA nemzetközi lövészversenyét, amelyen részt vett és a középme-
zõnyben végzett a Kalocsai Fegyház és Börtön csapata. 

2006. AUGUSZTUS 21. 
Nagymaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete – a település várossá avatásának 10.

éves jubileuma alkalmából – elismerõ oklevelet adott át Kárpáti Tamás bv. ezredesnek, a Mária-
nosztrai Fegyház és Börtön parancsnokának a 2006. évi árvízi védekezés munkálatai során telje-
sített kiemelkedõ helytállásáért. 

2006. AUGUSZTUS 28-30. 
A Helsinki Bizottság ötfõs delegációja tett látogatást a Sopronkõhidai Fegyház és Börtönben a

fogvatartottak nemzetközi dokumentumokban biztosított emberi jogai érvényesülésének megis-
merése céljából. 

2006. SZEPTEMBER 1-4. 
Klányi János bv. zászlós, a Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-

felügyelõje a magyar szumó válogatott tagjaként 5. helyezést ért el a németországi Riesában meg-
rendezett Szumó Európa-bajnokságon. 
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2006. SZEPTEMBER 2. 
A Magyar Politikai Elítéltek Közössége tartott koszorúzást a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Bör-

tön falán elhelyezett emléktáblánál a „fogvatartott nõi politikai elítéltek” emlékére. A megemléke-
zésen beszédet mondott Fehérváry István elnök, valamit Dr. Halmos Béláné egykori elítélt. 

2006. SZEPTEMBER 4. 
APártfogás Napja alkalmából országszerte ünnepélyes megemlékezéseket tartottak a büntetés-

végrehajtási intézetekben. 

A Szegedi Fegyház és Börtön diakónusa, dr. Majzik Mátyás halálának elsõ évfordulóján az in-
tézet vezetõi megkoszorúzták az elhunyt sírját a szegedi Belvárosi Temetõben. 

2006. SZEPTEMBER 7-10. 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-

nokság vezetése a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zet napja alkalmából szeptember 7-én központi
ünnepséget tartott. A rendezvény elöljárója
Katonáné dr. Borka Katalin, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Büntetés-végrehajtási
Osztályának vezetõje volt. Az ünnep alkalmából
az IRM államtitkára a „Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett” arany fokozatát ado-
mányozta Czárné Gruber Antónia bv. alezredes-

nek, a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Személyügyi és Szociális Osztálya megbízott
osztályvezetõjének. „Büntetés-végrehajtási ta-
nácsosi” címet adományozott Szoboszlainé
Gombos Katalin bv. alezredesnek, a Hajdú-Bi-
har Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Sze-
mélyügyi és Szervezési Osztálya vezetõjének,
valamint Kárdási József bv. századosnak, a Ba-
lassagyarmati Fegyház és Börtön Biztonsági
Osztálya vezetõjének.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehajtás érdekében kifejtett tevé-
kenységük elismeréséül 5 fõnek a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” ezüst, 4 fõ-
nek pedig a plakett bronz fokozatát adományozta. Soron kívüli elõléptetésben 22 fõt, pénzjutalom-
ban 69 fõt részesített.  

A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gazdálkodó szervezetek vezetõi szeptember
7. és 10. között ünnepségek keretében elismeréseket adtak át, valamint a személyi állomány és
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hozzátartozóik részére helyi szabadidõs programokat szerveztek. A rendezvények közül a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetõi több helyszínen is látogatást tettek.

2006. SZEPTEMBER 11. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjá-

ban az intézmény alapításának 10. évfordulója alkalmából
ünnepséget rendeztek, melyen jelen volt Dr. Petrétei József

igazságügyi és
rendészeti mi-
niszter, Dr. Kon-
dorosi Ferenc
államtitkár, Ka-
tonáné dr. Borka Katalin, valamint Csere László bv. ve-
zérõrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsno-
ka. Az ünnepség alkalmából a Magyar Köztársaság
Igazságügyi és Rendészeti Minisztere díszoklevelet
adományozott az intézménynek, melyet Dr. Mezõ Lász-
ló bv. ezredes, a BvOK igazgatója vett át. 

2006. SZEPTEMBER 11-13. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában az EQUAL „Van kiút” Partnerség a

fogvatartottakért projekt keretében lengyel, francia, brit, osztrák, német és magyar szakemberek
részvételével nemzetközi konferencia zajlott, melyet Biczó László bv. dandártábornok, az orszá-
gos parancsnok általános helyettese nyitott meg. 

2006. SZEPTEMBER 13. 
A Budapesti Fegyház és Börtönben a Kisfogház

emlékhelyen a RUBICON könyvkiadó gondozásában
megjelent Eörsi László: 1956 mártírjai, 225 kivégzett
felkelõ, Budapest a forradalom napjaiban címû
könyvének bemutatójára és sajtótájékoztatóra került
sor, melyen jelen volt Csere László bv. vezérõrnagy. 

2006. SZEPTEMBER 14. 
Nyugállományba vonulása alkalmából kimagas-

ló büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül a
Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere „Tauffer Emil díjat” adományozott
Mácsai Ferenc bv. ezredesnek, a Kalocsai Fegyház és Börtön parancsnokának. 

2006. SZEPTEMBER 15. 
Nyugállományba vonulása alkalmából büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül a Ma-

gyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztere „Tauffer Emil díjat” adományozott Dr.
Estók József bv. dandártábornoknak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokának. 
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2006. SZEPTEMBER 25-29. 
A Lengyel és a Magyar

Büntetés-végrehajtási Szer-
vezetek közötti szerzõdésen
alapuló tapasztalatcsere kere-
tében négyfõs lengyel dele-
gáció látogatott Magyaror-
szágra a fogvatartottak szak-
képzése, oktatása és foglal-
koztatása témakörében. A de-
legáció vezetõje Wojciech
Kaliñski alezredes, a Gazda-
sági Társaságok és Foglal-
koztatás Osztálya vezetõje
volt. A delegáció tagjai
Wies³aw Majewski alezredes,
valamint Dariusz Jagie³³o õr-
nagy, Gazdasági Társaságok
és Foglalkoztatás Osztálya szakértõi voltak. A vendégek látogatást tettek a Sopronkõhidai Fegy-
ház és Börtönben, a Budapesti Fegyház és Börtönben, illetve a Nagyfai Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézetben. 

2006. SZEPTEMBER 27-29. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben – a fogvatartottak nemzet-

közi dokumentumokban biztosított emberi jogai érvényesülésének megismerése céljából – a Hel-
sinki Bizottság öt tagja tett látogatást. 

2006. SZEPTEMBER 28.
A Magyar Börtönügyi Társaság szakmai fórumot tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi Ka-

rának dísztermében. A rendezvényen Csere László bv. vezérõrnagy tartott tájékoztatót a Büntetés-
végrehajtási Szervezet helyzetérõl és aktuális feladatairól, továbbá válaszolt a hallgatóság kérdé-
seire.

2006. SZEPTEMBER 29. 
A Fiatalkorúak Bv. Intézetében rendezték meg az elsõ Országos Szolgálati Kutyaversenyt 10

intézet 24 kutyavezetõjének részvételével. Az egyéni verseny elsõ helyezettje Cséza László bv. õr-
mester (Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet), a csapatverseny gyõztese a Fiatalkorú-
ak Bv. Intézete lett.

A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában tartották meg a Független Bünte-
tés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének I. kongresszusát, melynek vendége volt
Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancsnok, valamint Kónya Péter, a Fegyveres és Rend-
védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. 
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2006. SZEPTEMBER 30. 
A Szegedi Fegyház és Börtönbe látogatott Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és Rendésze-

ti Minisztérium államtitkára. 

2006. OKTÓBER 2. 
Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára Dr. Heylmann

Katalin bv. o. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Fõosztá-
lya vezetõjének a büntetés-végrehajtásnál huzamosabb ideje végzett átlagon felüli szolgálatának és
a szervezet érdekében kifejtett tevékenységének elismeréséül a fõtanácsosi címet adományozta. 

2006. OKTÓBER 2-6.
A Lengyel és a Magyar Büntetés-végrehajtási Szervezetek közötti szerzõdésen alapuló tapasz-

talatcsere keretében a veszélyes fogvatartottak kezelése témakörében négyfõs lengyel delegáció lá-
togatott Magyarországra. A delegáció vezetõje Krzysztof Kucharski õrnagy, a Wroclawi Regioná-
lis Parancsnokság szakérõje volt, tagjai Mariusz Rudnicki százados, a Wo³ówi Büntetés-végrehaj-
tási Intézet parancsnok-helyettese, valamint Szczepan Ociepa fõhadnagy, a Wo³ówi Büntetés-vég-
rehajtási Intézet Büntetés-végrehajtási Osztályának vezetõje. A vendégek megtekintették a Szege-
di Fegyház és Börtönt, a Sopronkõhidai Fegyház és Börtönt, valamint a Fõvárosi Bv. Intézet III.
objektumát. 

2006. OKTÓBER 5. 
Dr. Demszky Gábor, Budapest fõpol-

gármestere, valamint Ikvai-Szabó Imre
fõpolgármester-helyettes tettek látoga-
tást a Budapesti Fegyház és Börtönben. 

2006. OKTÓBER 9. 
A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási In-

tézetben a Helsinki Bizottság két tagja –
Kõszeg Ferenc és Dr. Gyõzõ Gábor –
tett látogatást. 

2006. OKTÓBER 13. 
A Fõvárosi Bv. Intézetben a Magyar Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallás-

ügyi Bizottsága tartott kihelyezett ülést, melyen részt vett Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium államtitkára, Dr. Bene László r. altábornagy, országos rendõr-fõkapitány,
valamint Csere László bv. vezérõrnagy, országos parancsnok. Az eseményt nagy sajtóérdeklõdés
kísérte. 

2006. OKTÓBER 16. 
ABudapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kõbányai Tagcsoportja tartott kihelyezett ülést a Bu-

dapesti Fegyház és Börtönben, ahol tájékoztatást kaptak a BUFA Kft. mûködésérõl, valamint a
fogvatartotti munkáltatás lehetõségeirõl. 
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2006. OKTÓBER 18.
A Rendõrtiszti Fõiskola Bv. Tanszékének II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói – Dr. Pallo

József bv. alezredes, fõiskolai adjunktus vezetésével – felkeresték és megkoszorúzták Tauffer Emil
sírját a Fiumei úti temetõben.

2006. OKTÓBER 23. 
A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke kinevezte nyugállományú bünte-

tés-végrehajtási dandártábornokká Dr. Sunyál Ottó ny. bv. ezredest, a Pálhalmai Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet nyugállományú parancsnokát. 

Az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium államtitká-
ra a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett
arany fokozatát adományozta
Peringerné Dr. Kocsis Erzsé-
bet bv. alezredesnek, a Buda-
pesti Fegyház és Börtön
Egészségügyi Osztálya veze-
tõjének, valamint Németh
Gyula ny. bv. ezredesnek, az
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Belsõ Ellenõr-
zési Fõosztálya belsõ ellen-
õrének. „Tauffer Emil díjat”
adományozott továbbá Dr. Golts Mátyásné bv. alezredesnek, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézete értékelõ-elemzõ tisztjének. 

Nyugállományba vonulása alkalmából kimagasló büntetés-végrehajtási munkássága elismeré-
séül a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere ugyancsak „Tauffer Emil díjat”
adományozta Dr. Kiss Katalin bv. ezredesnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Állam-
titkári Kabinet Büntetés-végrehajtási Osztálya kiemelt fõreferensének. 

2006. OKTÓBER 24-26. 
A szlovák és a magyar büntetés-végrehajtási szervezetek közötti szerzõdésen alapuló tapaszta-

latcsere keretében a nemzetközi kapcsolatok, az EU tagállamokkal történõ együttmûködés a bör-
tönügy területén, illetve a munkavédelem és tûzvédelem témakörében háromfõs delegáció látoga-
tott Magyarországra. A küldöttség vezetõje Pavol Rosinec alezredes, a szlovák BvOP egészségvé-
delmi, munkavédelmi és tûzvédelmi referense volt. A delegáció tagjai voltak Marek Tvrdon had-
nagy, a Pozsonyi Elõzetes Ház munkavédelmi és tûzvédelmi referense, valamint Mgr. Petra Mrvo-
va hadnagy, a szlovák BvOP Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya külügyi referense. A vendégek lá-
togatást tettek a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, valamint a Büntetés-végrehaj-
tási Szervezet Oktatási Központjában. 
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2006. OKTÓBER 25-26. 
A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak nemzetközi dokumen-

tumokban biztosított emberi jogai érvényesülésének megismerése céljával a Helsinki Bizottság
négy tagja tett látogatást. 

2006. OKTÓBER 26. 
A Szlovák Büntetés-végrehajtási Szervezet országos parancsnoka, JUDr. Oto Lobodáš tá-

bornok az Ilavai Büntetés-végrehajtási Intézet alapításának 150 éves évfordulója alkalmából a
testület plakettjét adományozta Vatai Gyula bv. ezredesnek, a Váci Fegyház és Börtön parancs-
nokának. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2006. évi országos judo bajnokságát rendezték meg 21
intézet 141 versenyzõjének részvételével. A csapatversenyben az Állampusztai Országos Bv.
Intézet végzett elsõ helyen. 

2006. OKTÓBER 31. 
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben került sor a Parancsnoki Kollégi-

um rendkívüli tisztújító értekezletére. A Kollégium elsõ ügyvivõjéül Kovács Tamás bv. ezre-
dest választották meg, további ügyvivõk Csóti András bv. dandártábornok, valamint Cséri Zol-
tán bv. ezredes lettek.

2006. NOVEMBER 7-10. 
Cseh országos parancsnoki delegáció

látogatott Magyarországra a PPP kereté-
ben épülõ bv. intézetek megvalósulása
Magyarországon, a biztonság, valamint a
fogvatartottak kezelésének új irányvona-
lai témakörében. A delegáció vezetõje
Mgr. Ludek Kula vezérõrnagy, országos
parancsnok volt, tagjai Milan Vaclavek ez-
redes, biztonsági helyettes, Milan Hos-
podka ezredes, a fogvatartási ügyek fõ-
osztályának vezetõje és Petr Prasek ezre-
des, regionális parancsnok voltak. 

2006. NOVEMBER 10. 
A Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

III. objektumában Üzletember Találkozót
szerveztek, melyen a büntetés-végrehajtási
gazdasági társaságok képviselõi, érdeklõdõ
vállalkozók mellett Katonáné dr. Borka Kata-
lin, valamint Csere László bv. vezérõrnagy is
jelen voltak. 
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2006. NOVEMBER 13-15. 
A Szlovák és a Magyar

Büntetés-végrehajtási Szerve-
zetek közötti szerzõdésen ala-
puló tapasztalatcsere kereté-
ben ötfõs szlovák delegáció
tett látogatást Magyarorszá-
gon, a személyi állomány, va-
lamint az elõzetes és az elítélt
fogvatartottak egészségügyi
ellátása, illetve a külföldi fog-
vatartottak kezelésének prob-
lémái tanulmányozása céljá-
val. A delegáció vezetõje
MUDr. Oto Lobodáš fõhad-
nagy, a szlovák Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Fõosztálya vezetõ-
je volt.

2006. NOVEMBER 15.
A Rendõrtiszti Fõiskola Büntetés-végrehajtási, illetve Tár-

sadalomtudományi Tanszéke „1956 szilánkjai” címmel kon-
ferenciát szervezett a Fõiskola dísztermében. Akonferencián –
többek között – Dr. Tari Ferenc ny. bv. altábornagy, a Bünte-
tés-végrehajtási Tanszék vezetõhelyettese és Dr. Lõrincz Jó-
zsef ny. bv. dandártábornok, egyetemi docens tartott elõadást.

2006. NOVEMBER 17. 
Az Eötvös Lóránd Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudományi Karának
dísztermében rendezték meg a „Szoci-
alizáció és reszocializáció a börtön-
ben” címû tudományos jellegû konfe-
renciát. A rendezvény szervezõi – a
Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnokságának támogatásával – a
Magyar Börtönügyi Társaság, a
Humán-Pszicho 2002 Kht. és a Pan-
non Oktatási Központ voltak.

A Fõváros Napja alkalmából Budapest Fõváros Közgyûlése a fõvárosi és hazai büntetés-vég-
rehajtásban betöltött kiemelkedõ szerepének elismeréseként „Fõvárosért Emlékzászlót” adomá-
nyozott a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetnek, melyet Boglyasovszky Csaba bv. dandártá-
bornok vett át. 
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2006. NOVEMBER 28. 
Az Európa Kongresszusi Központban

tartották a Kriminálexpo IT-SEC 2006 nem-
zetközi biztonsági, bûnmegelõzési, bûnül-
dözési, igazságszolgáltatási, katasztrófavé-
delmi és informatikai konferencia és szakki-
állítás megnyitóját. A büntetés-végrehajtás
ö n á l l ó
szekcióval
vett részt a
konferenci-
án, amely
az „Az ag-
resszió ke-

zelése, pszichológiai háttere a büntetés-végrehajtási intéze-
tekben” címet viselte. A rendezvény védnöke Dr. Petrétei
József igazságügyi és rendészeti miniszter, védnöke Csere
László bv. vezérõrnagy volt, a szekció levezetõ elnöki tisz-
tét Dr. Vókó György, a Legfõbb Ügyészség osztályvezetõ
ügyésze látta el. A Büntetés-végrehajtási Szervezet ezúttal
is önálló kiállítási standdal képviseltette magát a rendezvé-
nyen, melyen komplett, élethû zárkabelsõt rendezett be. A
modell-zárkát az ADT–Sensormatic Kft. – mint társkiállító
– biztonságtechnikai berendezésekkel, kamerákkal, térfi-
gyelõ rendszerrel szerelte fel.

2006. DECEMBER 5-7. 
Silvia Cerbu, a Román Büntetés-

végrehajtási Szervezet országos pa-
rancsnokának helyettese vezetésével
háromfõs delegáció tett hivatalos lá-
togatást Magyarországon Biczó Lász-
ló bv. dandártábornok, az országos
parancsnok általános helyettese meg-
hívásának eleget téve. A találkozó
célja a Román és a Magyar Büntetés-
végrehajtási Szervezetek közötti
együttmûködés áttekintése volt. A de-
legáció itt tartózkodása során megte-
kintette a Pálhalmai Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézetet, valamint
látogatást tett a Budapesti Fegyház és
Börtönben. 
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2006. DECEMBER 7. 
A Sopronkõhidai Fegyház és Bör-

tön 120 éves fennállásának évforduló-
ján jubileumi ünnepséget szerveztek,
melyen jelen volt Dr. Petrétei József
igazságügyi és rendészeti miniszter,
Csere László bv. vezérõrnagy, orszá-
gos parancsnok, valamint több me-
gyei, illetve városi igazságügyi és
rendészeti szerv vezetõje. 

2006. DECEMBER 15. 
Ünnepélyes keretek között adták át a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin János Kiadó által a fog-

vatarottaknak felajánlott 7000 darab Bibliát. A rendezvényen részt vett Katonáné dr. Borka Kata-
lin és Csere László bv. vezérõrnagy.

2006. DECEMBER 25. 
Erdõ Péter bíboros, prímás, eszter-

gom-budapesti érsek celebrált ünnepi
szentmisét a Fõvárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézetben. A szertartáson részt
vett Dr. Kondorosi Ferenc államtitkár,
Katonáné dr. Borka Katalin, Csere
László bv. vezérõrnagy, valamint az in-
tézet vezetése. 

A karácsonyi ünnepek alatt számos
intézetben tartottak ünnepi istentisztele-
teket a fogvatartottak részére.
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