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Január 17-19.
A "Mediáció és resztoratív 
igazságszolgáltatás a bün- 
tetés-végrehajtásban" (MEREPS) 
projekt "Felelősségvállalás, 
kapcsolat és helyreállítás" című 

záró konferenciáját rendezték meg a Magyar Bíróképző 
Január 16. Akadémián hazai és külföldi szakemberek részvételével.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán A Foresee Kutatócsoport szervezésében megvalósult
együttműködési megállapodást írt alá dr. Kunfalvi Zoltán, rendezvényhez kapcsolódóan a Balassagyarmati Fegy-
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi ház és Börtönt látogathatták meg az érdeklődők.
Szolgálatának főigazgatója és Csóti András bv. vezérőr

nagy, mb. országos parancsnok. 
Az együttműködési megál
lapodás célja a két szervezet 
feladatainak eredményesebb 
megvalósítása, a fogvatartot
tak társadalmi reintegráció- 
jának hatékonyabb elősegítése, 
a visszaesők számának csök
kentése, továbbá szakmai 
együttműködés a jogi segítség- 
nyújtás és áldozatsegítés terén.
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Január 28.
Bölcskei Gusztáv református püspök adta át a Dizseri 
Tamás Szeretetszolgálati Díjat Csuka Tamásné, a Váci 
Fegyház és Börtön lelkésze részére, a Budapesti Német
ajkú Református Gyülekezet templomában. A Ma
gyarországi Református Egyház Zsinata és más re
formátus szervezetek által alapított elismerést azoknak 
adományozzák, akik kiemelkedő munkát végeznek az 
emberek testi-lelki gyógyításáért.

Február 8.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben rendezték meg a Volt 
Állami Gondozottak Országos Egyesülete szervezésében 
a "KI-BE büntetés-végrehajtási intézetből Kikerülők és 
munkaerő-piacra Bekerülők Komplex, Integrált, Befoga
dó Esélynövelő programja" című TÁMOP-pályázat nyi
tó konferenciáját, amelyen részt vett - többek között 
- dr. Vinnai Győző kormánymegbízott és dr. Karakó 
László országgyűlési képviselő. A rendezvény intézetlá
togatással zárult, amelynek keretében a résztvevők

megtekintették az in
tézet öntevékeny bib
liakörének műsorát.

Február 14.
Albán és magyar 
szakemberek tartot
tak konzultációt a Váci 
Fegyház és Börtönben. 
A külföldi delegáció 
szakmai útjának célja 
a magyar tanúvédelmi 
program megismerése 
volt, a vendégek az 
intézetlátogatás során 
a börtön tanúvédelmi 
körletét is megtekin
tették.

Február 6.
Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 
főigazgató főorvosa és Joó László bv. ezredes, a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet parancsnoka 
együttműködési megállapodást írt alá, amelynek ér
telmében a miskolci fogvatatottak önkéntes munkát 
végeznek a Megyei Kórházban.

Február 24.
A Fiatalkorúak Bv. Intézetének fogvatartottjai által gyűj
tött pénzadományt ünnepélyes keretek között adták át 
a Gyermekrák Alapítvány részére az intézet kultúrter
mében. A fiatalkorú fogvatartottak cérnaképekkel és 
a saját maguk által összeállított színpadi produkcióval 
ajándékozták meg a jelenlévő gyermekeket.
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Február 29.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében - az 
LITE Megyeri úti Sportcsarnokában - rendezték meg 
a Belügyminisztérium 2012. évi országos dzsúdóbaj- 
nokságát, amelyen a büntetés-végrehajtási szervezet 
részéről nyolc csapat indult. A verseny fővédnöke dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter volt, a díjakat Kon
trát Károly parlamenti államtitkár és Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancsnok adta át.

dezvényen - amelyen 130 szervezet képviseletében kö
zel 240 meghívott volt jelen - részt vett dr. Tóth László, a 
Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes 
államtitkára. A tájékoztatót Varga Valéria bv. vezérőr
nagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
gazdasági és informatikai helyettese nyitotta meg, majd 
Ótott Annamária bv. ezredes, a BVOP Központi Ellátá
si Főosztályának vezetője ismertette a témához kap-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet dolgo
zó fogvatartottjai munkadíjukból felajánlást tettek az 
„Akadálymentes Tanulásért Alapítvány" számára, amely 
a fogyatékkal élő fiatalok tanulását segíti. Adományukat 
a kuratórium elnökének adták át, majd a Ridens Szak
képző iskola, Speciális szakiskola tanulóinak segítségével 
bepillanthattak a Braille írás-olvasás világába is.

Március 8.
A BVOP - mint Központi Ellátó Szerv - termékbemu
tatóval egybekötött tájékoztatót tartott a természetbeni 
ellátással összefüggő jogi szabályozással kapcsolatban 
Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban. A ren-

csolódó kormányrendelet végrehajtásának eljárásrend
jét. Ezt követően az ügyvezető igazgatók az általuk 
vezetett gazdasági társaságok tevékenységét, termékeit 
mutatták be.
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Kápolnaszentelést tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézetben, ahol a történelmi egyházak 
képviselői megáldották az intézetben kialakított Apos
tolok Szinaxisa Ökumenikus Kápolnát. A kápolnaszen
telésen részt vett Demeter Ervin kormánymegbízott és 
dr. Panyi Béla, mb. megyei főügyész is. A kápolna belső 
terének kialakítása a fogvatartottak keze munkáját 
dicséri.

Március 10.
A Szegedi Fegyház és Börtön Szakszervezete, a Bün- 
tetés-végrehajtás Dél-magyarországi Szakszervezete, a 
Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. 
bált rendezett a „Szegedi Csillag" Biztos Jövőért Alapít
vány működésének támogatására.

Március 12.
A Kalocsai Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatar
tottak közül számosán csatlakoztak a Magyar Katoli
kus Püspöki Konferencia által országosan meghirdetett 
jótékonysági kezdeményezéshez, és konzerveket aján
lottak fel a Katolikus Karitász számára.

Március 14.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848/49-es for
radalom és szabadságharc kezdetének 164. évfor
dulója alkalmából központi ünnepséget tartottak a 
Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán. Az ország bv. intézeteiben 
és intézményeiben a forradalom és szabadságharc év
fordulójára emlékezve ünnepi állománygyűléseket tar
tottak, amelyeken elismeréseket adtak át a személyi ál
lomány kiemelkedő munkát végző tagjainak.

Március 19.
Raoul Wallenberg életét bemutató kiállítás nyílt meg a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objek
tumában. Szénási Jonathan Sándor intézeti lelkipásztor 
bevezetőjét, Cséri Zoltán bv. ezredes, az intézet parancs
noka köszöntő beszédét követően dr. Orosz Ferenc, a 
Wallenberg Egyesület elnöke, Vári Krisztina evangélikus 
lelkész, Sipos András, a kiállítás rendezője és Schönber- 
ger András rabbi idézte fel a svéd diplomata alakját.

A Váci Fegyház és Börtönbe látogattak a Budapesti Szo
ciális Forrásközpont munkatársai és külföldi vendégeik. 
A szakemberek az intézet bemutatását követően a vallá
sukat aktívan gyakorló fogvatartottak APAC-körletét is 
felkeresték.
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Március 22.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön második alkalom
mal rendezte meg az 1944. évi antifasiszta felkelés em
lékünnepségét. A megemlékezést a Hősök terén lévő 
Emlékkertben tartották, majd megkoszorúzták az intézet 
falán elhelyezett emléktáblát. Ezt követően az intézet 
börtönlelkésze igeliturgiát celebrált az áldozatok em
lékére. Az ünnepségen részt vettek a Cseh Köztársaság, 
a Horvát Köztársaság, Szerbia, a Szlovák Köztársaság és 
Ukrajna nagykövetségeinek, illetve főkonzulátusainak 
képviselői.

Március 28.
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, valamint a Békés 
Megyei Bv. Intézet együttműködésében megvalósult 
sikeres pályázat eredményeképpen az intézet fogvatar
totti könyvtára mintegy száz könyvvel gyarapodott. A 
projekt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult 
meg.

Március 23.
Mindszenty József bíboros születésének 120. évfor
dulója alkalmából Mindszenty-emléknapot tartottak a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben. A rendezvény 
ünnepi szentmisével vette kezdetét. Ezt követően a 
vendégek megtekintették az egy éve átadott Mind- 
szenty-emlékszobát. Az emléknap, amelyen a megyei és 
a soproni társ-rendvédelmi szervek vezetői és képviselői 
is részt vettek, az intézet külső falán elhelyezett Mind- 
szenty-emléktábla koszorúzásával ért véget.
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Április 10.
A szlovákiai Hrnciarovce nad Parnou Bv. Intézet 
delegációja szakmai célú intézetlátogatáson vett részt a 
Márianosztrai Fegyház és Börtönben.

r

Április 12.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a Magyar Börtönügyi 
Társaság biztonsági szekciója tartott kihelyezett ülést, 
amelyen a műveleti csoporttal kapcsolatos szakutasítás
ban, valamint a szolgálati kutyákról szóló szakutasítás
ban foglaltak végrehajtásának tapasztalatait tárgyalták 
meg. Ezt követően a szekcióülés résztvevői megtekin
tették az intézetet.

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai ob
jektumában rendezték meg a cigány kultúra világnap
jához kapcsolódó romanapot. A rendezvényen a fogva- 
tartottakon kívül börtönlelkészek, a börtönmisszióban 
részt vevő felekezetek lelkészei és missziós mun
katársai, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a 
Belügyminisztérium és a BvOP képviselői vettek részt. A 
kulturális eseményhez kapcsolódóan fotókiállítás nyílt az 
intézet kápolnájában.

r

Április 17.
A Belügyminisztérium márványtermében rendez
ték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2011. évi 
tevékenységét értékelő és a 2012. év főbb feladatait 
meghatározó értekezletét. Az értekezleten részt vett 
Kulcsár József országgyűlési képviselő, jelen voltak a 
Belügyminisztérium vezető munkatársai, valamint a 
társszervek képviselői. A szervezet 2011. évi tevékeny
ségéről Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok tartott beszámolót, ezt követően dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter értékelte a tavalyi év munkáját, 
és meghatározta az idei év fő feladatait.

A Közép-dunántúli Országos Bv. In
tézet székesfehérvári objektumában 
a Fejér megyében működő, speciá
lis rendvédelmi feladatokat ellátó 
csoportok részére rendeztek kiképzé
si napot. A gyakorlaton a Fővárosi Bv. 
Intézet, a Közép-dunántúli Országos 
Bv. Intézet, a Pálhalmai Országos Bv. 
Intézet műveleti csoportjai, valamint 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, 
illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-dunántúli Regionális Vám- 
és Pénzügyőri Főigazgatóságának 
képviselői vettek részt.
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Április 18.
„A társadalomba való visszavezetés gyakorlati kérdé

sei a büntetés végrehajtásban, a mentálhigiéné és a 
nevelés-oktatás eszközeivel" címmel tartottak kon
ferenciát a Pálhalmai Országos Bv. Intézet kultúrter
mében az intézet és a Pannon Oktatási Központ közös 
szervezésében.

Május 4.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter anyák napja alkal
mából elismerését és köszönetét fejezte ki a rendvédel
mi szerveknél dolgozó édesanyáknak, közöttük a bün- 
tetés-végrehajtás nyolc nagycsaládos munkatársának. A 
büntetés-végrehajtási szervezet nevében Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok köszöntötte 
az édesanyákat.

r

Április 24.
„Emberarcú igazságszolgáltatás? - Alapvető jogok kint 
és bent" címmel rendeztek konferenciát és sajtótá
jékoztatót a fogvatartottak jogainak érvényesüléséről az 
Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában. Prof. dr. Szabó Máté, 
az alapvető jogok biztosának köszöntőjét követően dr. 
Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz
térium államtitkára tartott előadást, ismertetve a 
kormányzat álláspontját, és a gyermekbarát igazságszol
gáltatás megvalósításának lépéseit. A sajtótájékoz
tatót követően dr. Felkai László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke az ombudsmannal történő együttműködés gya
korlati kérdéseit vázolta fel.

Május 9.
A III. Zárt ajtók - nyitott lelkek konferenciát rendezték 
meg a Fiatalkorúak Bv. Intézetében. Tóth Tamás bv. 
ezredes, az intézet igazgatója megnyitóját követően 
előadások hangzottak el a tanácskozás délelőttjén, 
ezután intézetlátogatásra nyílt lehetőség. Délután szek
cióülések keretében folytatódott a konferencia program
ja, amely a szakemberek kerekasztal-beszélgetésével fe
jeződött be.
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Május 9-10.
Disszeminációs rendezvényt szervez
tek Balatonvilágoson a TÁMOP 5.6.2 
kiemelt projekt keretében. A program 
célja a fogvatartottak többszakaszos tár
sadalmi reintegrációja, három régióban 
tizenegy bv. intézet kapcsolódott be a 
megvalósításba. A rendezvény gyakorlati 
munkáját megelőzően a Belügyminisz
térium részéről Tóth Judit főosztály- 
vezető köszöntötte a résztvevőket, majd 
Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün- 
tetés-végrehajtás mb. országos parancs
noka értékelte a program eddigi ered
ményeit.

el a be- és kiléptető helyiséget, illetve korszerűsítették 
a zuhanyzókat és energiatakarékos lámpatesteket 
szereltek fel a személyzeti öltözőben.

Május 10-11.
A Győrben megtartott VII. Öt Templom Fesztiválnak két 
börtönügyi vonatkozása is volt. „Bűn, erőszak, felelősség" 
címmel rendeztek kétnapos műhelykonferenciát a helyi 
Evangélikus Szeretetház dísztermében. A konferencia 
egyik előadója a Győr-Sopron-Moson Megyei Bv. Intézet 
börtönlelkésze, Jánosa Attila volt, továbbá május 11-én 
nyitották meg „Az ismeretlen börtön" című, a győri bv. 
intézet történetét bemutató kiállítást.

Május 11.
Ünnepélyes keretek között adták át a Váci Fegyház és 
Börtön felújított személybejárati kapuját és a személyi 
állomány megújult öltözőjét. A felújítás során - többek 
között - korszerű biztonságtechnikai eszközökkel látták

Május 13-16.
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Közép-eu- 
rópai Büntetés-végrehajtási Szervezetek Konferenciá
ját a horvátországi Pulában, hét ország delegációjának 
részvételével. Hazánkat Csóti András bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka és 
Radvánszki András bv. százados, a BVOP Koordinációs 
Főosztályának vezetője képviselte. A konferencia ezúttal 
a minden közép-európai ország bv. intézeteit szinte egy
formán érintő zsúfoltságra, az ehhez kapcsolódó szak
mai feladatokra, továbbá a kölcsönös információcserére 
fókuszált.

Május 16-17.
Az ORFK Dunakeszi Oktatási Központ az idén is nyílt na
pot szervezett, május 16-án az óvodás és alsó tagozatos, 
május 17-én pedig a felsős diákok részére. A rendez
vényen a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan részt 
vett a Fővárosi Bv. Intézet, amely fegyverzeti és fegyver- 
zet-technikai eszközeivel, rabszállító autóival és a Műve
leti Osztály bemutatóival színesítette a programot.

71



Május 17.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet Műveleti Csoport
ja és az intézet kutyavezetői bűnmegelőzési célú be
mutatót tartottak a Kecskeméti Humán Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium felkérésére. Az interaktív be
mutató során a résztvevők megismerkedhettek a bün- 
tetés-végrehajtási tevékenység munkaeszközeivel is.

Május 19.
A Politikai Elítéltek Közössége szentmisével egybekötött 
koszorúzási ünnepséget rendezett a Kalocsai Fegyház 
és Börtönben, amelyen részt vett és ünnepi beszédet 
mondott dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Sza
badságharcosokért Közalapítvány elnöke.

Május 19-20.
A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye 
ismételten részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum ál
tal 17. alkalommal megrendezett Múzeumok Majálisa 
országos rendezvényen. A hétvége folyamán a látogatók 
rendhagyó tárlatvezetés kíséretében megtekinthették a 
múzeum XVI-XVII. századi anyagát, kipróbálhatták a kor 
büntetőeszközeit. A rendezvény során a sátoraljaújhelyi 
Börtönmúzeum kézhez kapta a 2011. évi közönségdíjat.

Május 18-19.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai csat
lakoztak a Református Egyház szervezésében meghir
detett "Szeretet-híd" programhoz. Resztoratív munka
végzés keretében részt vettek a debreceni Lencz-telepi 
Református Templom építési munkálataiban, illetve 
a Debreceni Református Kollégium óvodájának 
játszóterét újították fel.

Május 20.
A Szent István Egyetem és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokság megállapodást kötött oktatási 
és tudományos együttműködésük érdekében. A megál
lapodást dr. Solti László akadémikus, rektor, Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka, valamint az egyetem Gazdaság- és Tár
sadalomtudományi Karának nevében dr. Villányi László 
egyetemi tanár, dékán írta alá.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben "Szent
lélek a börtönben 2012" címmel pünkösdi istentisz
teletet tartottak. Az istentiszteletet a börtönben szol
gálatot teljesítő egyházak képviselői, többek
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között dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Reformá
tus Egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
megyéspüspök, Sztankó Gyöngyi evangélikus esperes, 
Papp János címzetes apát, dr. Hadházy Antal kandidátus 
és Szabó József, a Magyar Evangélium Börtönmisszió el
nöke prezentálták.

Május 25.
A Fővárosi Bv. Intézetben egészségmegőrző és 
környezetvédő napot rendeztek a személyi állomány 
számára. Az intézet dolgozói egészségügyi szűréseken, 
egészségmegőrzéssel és környezetvédelemmel kapcso
latos előadásokon, valamint véradáson vehettek részt. 
Az egészségügyi szűréseket és vizsgálatokat a Magyar 
Vöröskereszt munkatársai végezték el.

Május 22.
A Kínai Népköztársaság igazságügy-minisztere, Wu Ai- 
ying asszony, az általa vezetett delegáció tagjai, valamint 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársai 
a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában tettek látogatást. 
A vendégek fogadása után előadást tartott Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok és Schmehl 
János bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet parancs
noka. Ezt követően a vendégek megtekintették az in
tézetet.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben gyereknapi ren
dezvényt tartottak, amelyen a személyi állomány tagjain 

és hozzátartozóin kívül számos hely
béli vendég is részt vett.

Május 24.
A III. Zárt ajtók - nyitott lelkek rendezvény, a fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel foglalkozó szakemberek fórumának 
újabb konferencianapját tartották meg a Fiatalkorúak Bv. 
Intézetében, Tökölön.

Május 29. -  Június 1.
Magyar, olasz, román és szlovén bün- 
tetés-végrehajtási szakemberek és 
művészpedagógusok az Aradi Bv. In
tézetben összegezték tapasztalataikat 
a börtönökben zajló alkotó tevékeny
ségről. A négy ország egy-egy börtöne 
együttesen nyerte el részvételét két 
éve az Európai Unió Grundtvig Ta
nulási Kapcsolatok pályázatán. A 
konferencián beszámoltak a 2010 
szeptemberétől 2012 májusáig tartó 

„Művészetterápia a börtönökben" projekt eredménye
iről. A rendezvény során a bv. intézetekben készült 
művészeti alkotásokból nyílt kiállítás az Aradi Nemzeti 
Színház aulájában, illetve az Aradi Bv. Intézet igazgató
ja és a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka együtt
működési megállapodást írt alá.
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Május 31.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 
Szolgálata tartotta meg záró konferenciáját a „TEtt prog
ram" kapcsán. Dr. Répássy Róbert, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium államtitkára, dr. Kunfalvi 
Zoltán, a KIM Igazságügyi Szolgálatának főigazgatója, 
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
mb. országos parancsnoka és Szatmáry-Antal Tamás, 
a KIMISZ áldozatsegítő alprojekt koordinátora számolt 
be az uniós projekt különböző területeken elért ered
ményeiről.

Június 1.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Csó
ti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancs
nok pedagógusnap alkalmából elismerésben része
sítette a nevelési területen kiemelkedően teljesítő 
kollégákat. Magyarország belügyminisztere ered
ményes szakmai munkája elismeréséül tanácsosi 
címet adományozott Bönde Zsolt bv. alezredesnek, 
a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya kiemelt főreferen
sének és Dajka Sándor bv. őrnagynak, a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg Megyei Bv. Intézet osztályvezetőjének.

Június 2.
A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhe
lye és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 
meghívottként részt vett az egységes állami katasztrófa- 
védelmi szervezet polgári védelmi eskütételi ünnepségén, 
amelynek helyszíne Miskolc város szabadidőközpontja 
és a körülötte lévő park volt. A börtönmúzeum interaktív 
kiállítási anyaggal szerepelt a rendezvényen, a bv. intézet 
biztonsági szakemberei pedig kutyás technikai és takti
kai bemutatót tartottak.

A „TeSzedd! Összefogás a tiszta Magyarországért" 
mozgalom országos szemétszedési akciójában a Főváro
si Bv. Intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön, illetve a Somogy Megyei Bv. Intézet 
személyi állományának tagjai és fogvatartottjai is részt 
vettek.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet Cívis Kupa címmel ki
képzési szintfelmérő versenyt rendezett Derecske város 
sportcsarnokában. A rendezvény lebonyolításában az 
I. Rákóczy György Szakközépiskola diákjai segítettek. 
A verseny keretein belül lövészetben, kispályás lab
darúgásban, sakkban és asztaliteniszben mérték össze 
tudásukat a büntetés-végrehajtás dolgozói. A kupát a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön csapata nyerte el.

Június 5.
A Fővárosi Kormányhivatal részéről dr. Pesti Imre 
kormánymegbízott és a fővárosi bv. intézetek vezetői 
írták alá azt az együttműködési megállapodást, amely
nek célja a fogvatartottak hatékonyabb felkészítése a 
szabadulásra és társadalmi, munkaerő-piaci reinteg- 
rációjuk segítése. A megállapodást Csóti András bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrevégrehajtás vezetője 
és dr. Kunfalvi Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának főigazgatója 
hagyta jóvá.
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Június 7.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai ob
jektumában megrendezték a fogvatartottak II. Országos 
imanapját, amelyen 12 bv. intézetből összesen mintegy 
150 fogvatartott vett részt.
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A Fejér Megyei Kormányhivatal 
szervezésében a Közép-dunántú- 
li Országos Bv. Intézet baracskai ob
jektumában tartották meg a Fejér 
Megyei Államigazgatási Kollégium so- 
ronkövetkező ülését. A rendezvényen 
többek között előadást tartott Cséri 
Zoltán bv. ezredes, intézetparancs
nok, Hirják András bv. ezredes, az An- 
namajori Mezőgazdasági és Kereskedel
mi Kft. ügyvezető igazgatója, valamint 
Hetyei Gábor bv. ezredes, a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgató
ja a büntetés-végrehajtással szemben 
támasztott új kormányzati elvárások 
(közmunkaprogram, belső ellátás, fog
vatartottak foglalkoztatása) megvaló
sulásáról.

A Szegedi Fegyház és Börtönben ki
lencedik alkalommal vette kezdetét a 

fogvatartottak kulturális seregszemléje. Dr. Kiszely Pál bv. 
dandártábornok, intézetparancsnok nyitotta meg hivata
losan a fesztivált, amelynek célja, hogy a munka és a 
tanulás mellett a fogvatartottak hasznosan töltsék sza
badidejüket.

Június 9.
A Váci Fegyház és Börtönben családi egészségnapot 
szerveznek az intézet személyi állománya, a társ rend
védelmi szervek dolgozói, a városi közintézmények 
munkatársai, valamint családtagjaik részére. Az immár 
második alkalommal megtartott rendezvénynek ezút
tal is az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a 
rendszeres sportolás és a szűrővizsgálatokfontosságának 
hangsúlyozása volt a legfőbb célja.

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet kutyavezetői be
mutatót tartottak a Kecelen megrendezett XII. Bács-Kis- 
kun Megyei Polgárőr Napon.
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Június 11.
A Belügyminisztériumban sajtótájékoztatón jelentették 
be, hogy az Erzsébet-programban meghirdetett pályázat 
keretében kedvezményesen nyaralhatnak a rendvédel
mi dolgozók családjukkal. Kontrát Károly, a minisztéri
um államtitkára elmondta: munkatársaik - közöttük a 
rendőrök, a katasztrófavédelemben, valamint a bün- 
tetés-végrehajtásban dolgozók - megbecsülését akar
ják kifejezni a 400 millió forint keretösszegű pályázattal. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
szerint a megnövekedett feladatokat tisztességgel ellátó 
munkatársak számára nagyon fontos, hogy család
juk körében pihenhessenek, ezért reméli, hogy sokan 
tudnak élni a kedvező lehetőséggel. Elmondta, hogy 
illetménye alapján a büntetés-végrehajtás közel nyolc
ezer fős állományának nyolcvan százaléka felel meg a 
pályázati kiírásnak.

Június 17.
A Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartotti énekkara 
szerepelt a Jézus Szíve búcsú 150. jubileumi évforduló
ja alkalmából a kalocsai Tömöri Pál Főiskola udvarán 
megtartott szentmisén. Az ünnepi istentiszteletet dr. 
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. Az 
istentiszteleten részt vett Török Ferenc, Kalocsa város 
polgármestere és Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün- 
tetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka.

Június 15.
Az Eisenstadti Bv. Intézet delegációja intézetlátogatáson 
vett részt a Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet baracs
kai objektumában, amely során Cséri Zoltán bv. ezredes, 
parancsnok bemutatta az intézetet, majd az ausztriai 
vendégek megtekintették a fogvatartotti szálláskörlete
ket, illetve munkahelyeket.

Június 16.
A salgótarjáni Nógrád Megyei Levéltár, valamint a Ba
lassagyarmati Fegyház és Börtön - börtönlátogatással 
egybekötött - rendezvényét több száz érdeklődő tekin
tette meg a „Múzeumok Éjszakája" rendezvénysorozat 
keretében.

Június 23.
A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön által működtetett 
börtönmúzeum részt vett a „Múzeumok Éjszakája" ren
dezvénysorozatban. A múzeum állandó és ideiglenes tár
latai mellett színes programokkal várta az érdeklődőket. 
A rendezvényt közel ötszáz vendég kereste fel.

Június 24.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ün
nepségét tartották meg a budai várban. A végzett hall
gatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók 
előtt, dr. Orbán Viktor miniszterelnök, dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, dr. Hende Csaba, a honvédelmi tárca 
vezetője és a tábornoki kar jelenlétében tették le es
küjüket. A végzősök közül hetvenhatan a rendőrség, 
huszonegyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, tizenegyen 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ketten 
pedig a büntetés-végrehajtás tisztjei lettek.
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Június 29.
A Magyar Rendvédelmi Kar megala
kulását követően a fegyveres testületek 
tagjai megválasztották a MRK elnökségi 
tagságát. Dobson Tibor dandártábor
nok, az Országos Katasztrófavédel
mi Főigazgatóság hivatalvezetője lett 
a katasztrófavédelem, a rendőrség, 
a szakszolgálatok, a vámőrség és a 
büntetés-végrehajtás személyi ál
lományából álló Magyar Rendvédelmi 
Kar közgyűlésének elnöke. A rendez
vényen - tekintettel a rendvédelmi 
szervek számára - öt alelnököt válasz

tottak; a szervezet főtitkára Kucsera Miklós bv. zászlós, a
Június 25-29. büntetés-végrehajtás képviselője lett.
A Büntetés-végrehajtási Parancsnokok Német Szövetsé
gi Egyesülete delegációja Magyarországon tett ötnapos 
szakmai útja során meglátogatta a Fővárosi Bv. Intézetet, 
a Nemzetvédelmi Egyetem Rendészettudományi Kar Bv.
Tanszékét, a Fiatalkorúak Bv. Intézetét, valamint a Buda
pesti Fegyház és Börtönt.

Július 2.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán ren
dezték meg a központi Semmelweis-napi ünnepséget, 
amelyen Csóti András bv. vezérőrnagy mb. országos 
parancsnok adta át az elismeréseket a büntetés-végre- 
hajtás kiválóan teljesítő egészségügyi dolgozóinak.

Június 27-30.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön negyedik alkalom
mal vett részt a soproni Volt Fesztiválon. Az intézet által 
felállított sátorban a látogatók megtekinthették a zárkák 
berendezési és használati tárgyait, a büntetés-végre
hajtásban rendszeresített kényszerítő és mozgáskorlá
tozó eszközöket, az elítélteknél megtalált tiltott tárgya
kat és a fogvatartottak által készített képzőművészeti 
alkotásokat.

Július 2-6.
A fogvatartottak és gyermekeik jobb kapcsolattartását 
elősegítő Grundtvig-projekt megvalósításában részt 
vevő országok - Lengyelország, Litvánia, Olaszország, 
Románia, Törökország - büntetés-végrehajtási szakem
berei tartózkodtak hazánkban, ahol a Budapesti Fegyház 
és Börtön által szervezett programokon tájékozódtak a 
család és börtön kapcsolatának magyarországi gyakorla-
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tárói. A projekt keretein túlmutató partnerség kialakítása 
érdekében a látogatás ideje alatt aláírták a lengyelorszá
gi Lublini Bv. Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön 
közötti együttműködési megállapodást.

Július 13.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben elhelyezett 
fogvatartottak zenés, verses műsor kíséretében adták 
át az általuk összegyűjtött pénzösszeget, illetve a 
csokoládéból és konzervekből összeállított ajándék- 
csomagokat a szátoki Margaréta Gyermekotthon lakói 
részére.

Július 19.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a KIM 
Igazságügyi Szolgálata közös szervezésében gyűjtést 
szerveztek a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, illetve 
a szolnoki hátrányos helyzetű nagycsaládosok részére. 
A fogvatartottak jótékonysági műsort adtak a szolnoki 
Zöldházban megtartott rendezvényen.

Július 27.
Az Alföldi Bútorgyárban 1988. július 28-án keletkezett 
tűzeset következtében hősi halált halt Kovács Hegedűs 
Gábor bv. őrnagy és Szalay Árpád bv. alhad
nagy tiszteletére megemlékezést tartottak a 
Szegedi Fegyház és Börtön oszlopcsarnokában 
elhelyezett emléktábláknál, ezt követően a 
Belvárosi temetőben megkoszorúzták a hősi 
halottak sírjait.

Augusztus 7.
Christian Mühlethaler, Svájci Államszövetség 
Magyarországra akkreditált nagykövete tett 
látogatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bv. Intézetben. A látogatás célja a két ország

közötti kapcsolatfelvétel, a közös munkakapcsolat 
előmozdítása, illetve a tapasztalatcsere volt. A szak
mai látogatáson és megbeszélésen részt vettek a Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
képviselői is. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancs
nokságát Radvánszki András bv. százados, a Koordinációs 
Főosztály vezetője képviselte.

Augusztus 8.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben megtartották 
a „Püspökök és intézetparancsnokok Fórumát", ame
lyen részt vett dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatoli
kus Exarchátus püspöke, Palánki Ferenc, az Egri Főegy
házmegye segédpüspöke, valamint Damjanovics József 
görögkatolikus főesperes. A megbeszélést követően a 
vendégek megtekintették az intézetet.

Augusztus 17.
A Belügyminisztérium vezetése az augusztus 20-ai ál
lami ünnep alkalmából miniszteri rendezvényt tartott 
a BM márványaulájában, amelynek keretében a bün- 
tetés-végrehajtási szervezet személyi állományának 
több tagja is kitüntetést kapott. Az elismeréseket Tállai 
András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtit
kára adta át, az eseményen részt vett Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs
nokának gazdasági és informatikai helyettese is.
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Augusztus 20.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön munkatársai és 
civil szervezetek tagjai mutatták be a város főterén a 
TÁMOP program és a Sátoraljaújhelyi Hősök Temetője 
rekonstrukciós munkálatainak eredményeit, valamint 
az intézet további jóvátételi terveit. A kiállított kerámia 
termékeket és a kiállítást megtekintette dr. Hende Csa
ba honvédelmi miniszter és dr. Hörcsik Richárd ország- 
gyűlési képviselő.

Augusztus 30.
A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben átadták a börtön 
ügyvédi beszélőjének átalakított, illetve az újonnan kiala
kított helyiségeit. A munkálatokban az intézet fogvatar- 
tottjai is részt vettek. Az ünnepélyes átadáson részt vett 
dr. Győrfy Attila, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnöke.

Augusztus 25.
Az 1945-1956 közötti magyar Politikai Elítéltek 
Közösségének tagjai, Gruber Rudolfné elnökségi tag 
vezetésével megkoszorúzták a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön falán elhelyezett emléktáblát.

Augusztus 28.
A Belügyminisztériumban tartották meg a TÁMOP 5.6.2 
„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és rein
tegrációs programok módszertani megalapozása" el
nevezésű projekt záró rendezvényét. A konferenciát 
dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási 
államtitkára nyitotta meg, majd dr. Répássy Róbert, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért 
felelős államtitkára, dr.Jáczku Tamás, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkárságának 
főosztályvezetője, valamint Csóti András bv. vezérőr
nagy, mb. országos parancsnok mondott köszöntőt. 
Az ünnepélyes eseményen, amelyen elismeréseket is 
átadtak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
fogvatartotti csoportja szerepelt „Rendületlenül" című 
műsorával.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben egészségnapot 
rendeztek a személyi állomány részére, amelynek kereté
ben a résztvevők előadást hallgathattak meg a testi és 
lelki egészség megtartásának különféle módjairól, ezt 
követően pedig lehetőség nyílt egyszerűbb, akár nap
közben is végezhető gyakorlatok elsajátítására is.

Augusztus 31.
A Budapesti Fegyház és Börtönben tartották meg a 
Magyar Rendvédelmi Kar Büntetés-végrehajtási tago
zatának második ülését, amelyen meghívottként részt 
vett Kulcsár József országgyűlési képviselő, Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka, Dobson Tibor a Magyar Rendvédelmi Kar 
közgyűlésének elnöke, valamint Mészáros László bv. 
dandártábornok, intézetparancsnok.

A kalocsai bv. intézetben megtartották a TÁMOP prog
ram "Szabad út a szabadulóknak - a Kalocsai Fegyház és 
Börtön elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba" című 
nyertes pályázat nyitórendezvényét. Az ünnepélyes meg
nyitón részt vett Font Sándor országgyűlési képviselő és 
Török Ferenc, Kalocsa Város polgármestere.
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Szeptember 1.
Az V. Kőbányai Rendvédelmi Napon a Budapesti Fegyház 
és Börtön, a Fővárosi Bv. Intézet, valamint a Sátoralja
újhelyi Fegyház és Börtön Bv. Múzeuma is képviseltette 
magát. A rendezvény célja az volt, hogy a rendvédel
mi szervek munkáját megismertesse a lakossággal. Az 
eseményen a Budapesti Fegyház és Börtön kutyás, a 
Fővárosi Bv. Intézet műveleti bemutatóval szerepelt, il
letve a résztvevők megtekinthették a kiállított rabszállító 
autót és a Börtönmúzeum standját is.

Szeptember 4-7.
A Csíkszeredái Bv. Intézet delegációja szakmai célú lá
togatáson vett részt az Állampusztai Országos Bv. In
tézetben. A látogatás során a vendégek meglátogatták a 
Veszprém Megyei Bv. Intézetet, illetve megtekintették a 
Kalocsai Érsekséget is.

Szeptember 6.
A Somogy Megyei Bv. Intézetben ünnepélyes keretek 
között adták át az újonnan kialakított ügyvédi beszélő 
helyiségeket, valamint a rendőrségi kihallgató helyiséget. 
Az ünnepségen részt vettek a büntetés-végrehajtási 
tevékenységben érintett Somogy megyei rendvédelmi 
és igazságszolgáltatási társszervezetek, intézmények 
vezetői, képviselői is.

Szeptember 15.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézet csapata a Nyíregyházi 

Sóstói Falumúzeum "Kóstolja meg Magyarországot" 
címmel meghirdetett rendezvényének vendége volt. 
A népi ételek kilencedik alkalommal megrendezett 
seregszemléjén közel negyven csapat százféle étele 
várta az érdeklődőket. Az intézet csapata, a „Tiszalöki 
Porkolábok" a főzőverseny „kiemelt vendég" kategóriá
jában kapott díjat.

Szeptember 5.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben átadták az in
tézet megújult biztonsági blokkját. A közel másfél évig 
tartó felújítási munkálatok eredményeként az intézet biz
tonsági blokkjának egésze átalakult: a fegyverszoba és 
fegyverraktár, illetve az irodai, étkező- és pihenőhelyi
ségek áthelyezése, felújítása mellett az ügyeleti helyiség 
is teljesen megújult, a biztonságtechnika egyes elemeit 
is modernizálták.

Szeptember 17-21.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Bv. Tanszékének tudományos diákköre szervezésé
ben rendezték meg a „Női vezetők a büntetés-végre- 
hajtásban" című tematikus szakhetet, amelyen a bün- 
tetés-végrehajtási szervezetben vezető beosztást ellátó 
hölgyek tartottak előadásokat.
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Szeptember 18.
A Budapesti Fegyház és Börtönben az „Elítéltek 
többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci rein- 
tegrációja és intenzív utógondozási modelljének ki
alakítása" című alprojket utógondozó koordinátori 
munkaértekezletét tartották meg. Az értekez
leten a projektben érintett szervezetek - a 
Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igaz
ságügyi Hivatal és a BvOP - képviselői vettek 
részt. A BvOP részéről Balogh Attila Gábor ny. 
bv. ezredes, központi koordinátor volt jelen, az 
intézetet Mészáros László bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok képviselte. A rendezvény 
résztvevői a munkaértekezletet követően 
megtekintették a Bal Csillagot, a "B" objektu
mot, valamint a Kisfogház Emlékhelyet is.

Lövészversenyen, amelyen a magyar csapaton kívül 
lengyel, szlovák és ukrán büntetés-végrehajtási, 
rendőrségi, vámőrségi, határőrségi, illetve katonai csa
patok vettek részt.

Szeptember 19.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának fog- 
vatartottjai is részt vettek abban az évek óta tartó 
PET-palackos kupakgyűjtésben, amely hozzájárul egy 
súlyosan beteg kilencéves kislány gyógykezelésének 
finanszírozásához. Munkájuk termését a sajtó nyil
vánossága előtt adták át a kislány és családja számára.

Szeptember 24-27.
A cseh büntetés-végrehajtási szervezet delegáció
ja látogatott Magyarországra. A konzultáció célja a 
társszervek közötti kommunikáció fejlesztése, a fogva
tartotti adatok nyilvántartására és archiválásra vonat
kozó tapasztalatok cseréje volt. A vendégek számára 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
tartott tájékoztatót a témában a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán. A delegáció tagjai látogatást 
tettek a Budapesti Fegyház és Börtönben, illetve a 
Fővárosi Bv. Intézetben.

Szeptember 20-21.
Különdíjat nyert a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet és a Tiszalö
ki Országos Bv. közös lövészcsapata a Lengyelország
ban megrendezett, VI. Egyenruhás Kárpátok Eurorégió
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Szeptember 27-28.
Hazánkban járt Col. Mgr. Eugen Balko, a szlovák bün- 
tetés-végrehajtási szervezet országos parancsnoka, 
gazdasági helyettese kíséretében. A delegációt Csóti 
András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok és 
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese fogadta a Bün- 
tetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán. A szak
mai konzultációt követően a résztvevők megtekintették 
a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát, másnap pedig a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetbe és a Kalocsai 
Fegyház és Börtönbe is ellátogattak.

Szeptember 29.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és az MH 86. 
Szolnok Helikopterbázis harmadik alkalommal rendezte 
meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Triat- 
lon versenyt 13 csapat részvételével. A megye fegyveres 
testületeinek, rendvédelmi szerveinek, önkormányzati és 
kormányhivatalainak csapatai 4 ezer méteres futásban, 
16 ezer méteres kerékpározásban és 200 méteres úszás
ban mérték össze erejüket. A vetélkedésből az MH 86. 
Helikopterbázis csapata került ki győztesen.

Október 2-11.
A CEPOL Exchange Program keretében Magyarországra 
látogatott dr. Alessia Forte, az olasz büntetés-végrehaj- 
tás századosa, aki Oláh László r. őrnagy, a BRFK Bűnügyi 
Szervek Bűnmegelőzési Osztálya vezetője kíséreté
ben több bv. intézetet és intézményt keresett fel. A 
Büntetetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán a 
vendégeket Radvánszki András bv. százados, a Koor
dinációs Főosztály vezetője fogadta, aki tájékoztatást 
adott a magyar büntetés-végrehajtás felépítéséről, 
rendszeréről.

Október 3.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Vám- és Pénzügyőr Igazgatósága és a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet együttműködési 
megállapodást kötött a közösen meghatározott felada
tok hatékony végrehajtása érdekében. A megállapodást 
az igazgatóság részéről Horváth Tivadar pü. őrnagy, 
igazgató, az intézett részéről Joó László bv. ezredes, 
parancsnok látta el kézjegyével.

Október 4.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet kutyavezetői az 
állatok világnapja alkalmából bűnmegelőzési célú, a 
kábítószer-kereséssel kapcsolatos bemutatót tartottak a 
solti Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény felkérésére az iskola ta
nulóinak és tanárainak.
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Október 5.
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg haditornáját 
a Magyar Tartalékosok Szövetségének Békés megyei 
szervezete a Fürjesi laktanyában. A versenyen tizenki
lenc, főként középiskolásokból álló csapat küzdött az 
elsőségért. A rendezvényen, amelyen a megye rendésze
ti szervei képviseltették magukat, részt vett a Békés 
Megyei Bv. Intézet is, amely nagy sikerrel színesítette a 
haditorna programját a gépjármű-, a fegyverzettechnikai 
és a szolgálatikutya-bemutató során.

Október 8-10.
A Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Országos 
Parancsnokok (MECR) kilencedik ülését a romániai 
Nagyváradon tartották. A találkozó házigazdája, Marian 
Dobrica országos parancsnok volt. A rendezvényen az 
osztrák, cseh, szlovák, horvát és magyar büntetés-végre
hajtás vezetője vett részt, hazánkat Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancsnok képviselte.

Október 10-11.
Immáron negyedik alkalommal, bővülő programmal 
szerveztek egészségnapot a személyi állomány tagjai, 
illetve a fogvatartottak részére a Hajdú-Bihar Megyei 
Bv. Intézetben. A meghívott vendégek előadást tar
tottak a tudatos egészségmegőrzésről, az egészséges 
táplálkozásról és életmódról, valamint a vitaminhiány 
okozta betegségekről. A program végén a jelentkezők 
szűrővizsgálatokon vehettek részt.

Október 10-18.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet küldöttsége szak
mai célú látogatást tett a romániai Csíkszeredái Bv. In
tézetben. A két intézet közötti kapcsolat több évre nyú
lik vissza.

Október 11.
A "Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban" 
elnevezésű, EKOP informatikai fejlesztési projekt záró 
rendezvényét a Belügyminisztérium Márvány aulájában 
tartották meg. Az 1 milliárd 232 millió forint támogatási

összegű projekt célja az volt, hogy a büntetés-végrehaj- 
tás korszerű rendszertechnológiai megoldással váltsa 
ki elavult alkalmazásrendszereit, megújítsa és bővítse 
lokális adathálózatait, minőségi infrastrukturális fejlesz
tést hajtson végre, valamint speciális szakmai tovább
képzésben részesítse az informatikai területen dolgozó 
munkatársait. A rendezvényt Varga Valéria bv. vezérőr
nagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
gazdasági és informatikai helyettese nyitotta meg, majd 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti állam
titkára beszélt a kormány elektronikus közigazgatási 
programjáról, illetve Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok számolt be a büntetés-végrehajtás 
"Felelősen, felkészülten" programjának eredményeiről. 
Az EKOP projekt megvalósulását a továbbiakban több 
szakmai előadás mutatta be.

Október 15-17.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg Megyei Bv. Intézetben, valamint a Tiszalö
ki Országos Bv. Intézetben három lengyel bv. intézet 
szakemberei tettek látogatást. A tapasztalatcsere fő 
szakmai témája az egyházak szerepe, a lelkészi tevé
kenység helye a fogvatartottak nevelésében, és a börtön- 
lelkészi szolgálat hatása a büntetések végrehajtására 
volt. A látogatás során Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok tárgyalt a lengyel delegáció 
vezetőjével, Jaczek Kitlinski ezredessel, a Rzeszów-i 
Bv. Intézet körzeti parancsnokával a két bv. szervezet 
közötti kapcsolatokról, valamint a „Visegrádi Négyek" 
országcsoport keretében történő büntetés-végrehajtási 
együttműködésről.
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Október 18.
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából dr. Pintér 
Sándor, Magyarország belügyminisztere és Csóti An
drás bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok a bün- 
tetés-végrehajtás személyi állományának számos tagját 
részesítette elismerésben. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter a nemzeti ünnep alkalmából a Szolgálati Ér
demjel arany fokozatát adományozta Schmehl János 
bv. dandártábornoknak, a honvédelem ügye érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Megyei Bv. Intézet és a Pécsi Szín-Tér Egyesület „Murái 
Morál Mező" csoportja, illetve több civil szervezet és ok
tatási intézmény működött együtt.

Október 19.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben az 
1956-os forradalom és szabadságharc során hősi halált 
halt Tomasovszki András és Szilágyi László emlékére az 

intézet falán elhelyezett márványtáblánál az in
tézet vezetése koszorút helyezett el.

Az Alföldi Bútorgyárban 1984. október 19-én történt 
támadás következtében hősi halált halt Frank Tibor bv. 
alhadnagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy, Tóth András bv. 
alhadnagy, valamint az 1964. október 3-án hősi halált 
halt Horváth Iván bv. alhadnagy tiszteletére a Szegedi 
Fegyház és Börtön, illetve a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasá
gi és Vegyesipari Kft. vezetői és dolgozói koszorúzást 
tartottak az intézet oszlopcsarnokában elhelyezett em
léktábláknál. A résztvevők ezt követően az elhunytak 
hozzátartozóinak jelenlétében megkoszorúzták a hősi 
halottak sírjait a szegedi Belvárosi temetőben.

„A magyarországi ifjúsági munka lehetőségei a bün- 
tetés-végrehajtásban és a nevelőotthonokban" című 
projektzáró konferenciát tartották meg Pécsett, a Ba
ranya Megyei Közgyűlés Dísztermében. A "HatArta- 
lan értékek - közösségi művészetekkel a fiatalkorú 
elítéltek és gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok 
megerősítéséért" elnevezésű projekt megvalósítá
sa során a Baranya Megyei Bv. Intézet, a Bács-Kiskun

Október 21.
95. születésnapja alkalmából otthonában 
köszöntötte Rudnai Andrásnét, a Kalocsai Fegyház 
és Börtön egykori parancsnokát dr. Tanács Eszter 
Tímea bv. ezredes, az intézet jelenlegi parancs
noka, valamint Várszegi Ferencné, a Honvéd és 
Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesületének el
nöke, Simon Zoltán, Kalocsa város polgármestere 
pedig egy, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt 
emléklapot adott át a hölgynek.

Október 29.
Hasan Halbose Hamza Al-Shammari, az Iraki Köztársaság 
igazságügy-minisztere és az általa vezetett delegáció 
tett látogatást a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs
nokságán. A vendégeket Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok fogadta. A hivatalos lá
togatáson részt vett Kasim Asker Hasan, az Iraki Köztár
saság Budapestre akkreditált nagykövete is. A delegáció 
tagjai megismerkedtek a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezet működésével, fő feladataival, a belső ellátás 
rendszerével és a fogvatartottak munkáltatásával. Ezt 
követően szakmai konzultációra került sor a két ország 
büntetés-végrehajtási szervezetének adottságairól és 
lehetőségeiről, valamint a szervezeteket érintő aktuális 
kérdésekről. A delegáció tagjai megtekintették a Fia
talkorúak Bv. Intézetét és a Duna-Papír Kft.-t, illetve lá
togatást tettek a Pálhalmai Országos Bv. Intézetben.
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A Fővárosi Bv. Intézet csapata az 5. helyet szerezte meg a 
Belügyminisztérium karate pontszerző versenyén. A Ter
rorelhárítási Központ által szervezett Budo és Küzdősport 
Gála egyéni versenyein a Budapesti Fegyház és Börtön, a 
Fővárosi Bv. Intézet, illetve a Szegedi Fegyház és Börtön 
versenyzői értékes helyezéseket szereztek.

Október 30.
„Emberi jogok kint és bent - ombudsmani szemmel" 
címmel projektzáró konferenciát tartottak az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalában. A tanácskozást prof. dr. Sza
bó Máté, az alapvető jogok biztosa és dr. Janza Frigyes 
ny. r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos Tanács állandó 
tagja nyitotta meg, majd dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika, 
az AJBH főosztályvezetője, az ombudsman fogvatartot
ti projektjének vezetője értékelte az öt éve tartó vizs
gálatsorozat eredményeit. Ezután prof. dr. Szabó Máté 
ombudsmani ezüstérmet adott át Csóti András bv. 
vezérőrnagynak, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnokának, aki megköszönte az elismerést a bün- 
tetés-végrehajtás személyi állománya nevében, majd 
elmondta a projekttel kapcsolatos gondolatait - bemu
tatva a büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetét, ered
ményeit és nehézségeit. Ezt követően további előadások 
és hozzászólások hangzottak el a bv. intézetekben fogva 
tartott személyek alapvető jogainak érvényesüléséről, 
valamint a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi 
fogvatartásának alapjogi összefüggéseiről.

November 3.
Átadták az Állampusztai Országos Bv. Intézet új beléptető 
rendszerét és látogatóhelyiségét. A fejlesztés a munka
társak, a fogvatartottak és a hozzátartozók kényelmét 
egyaránt szolgálja, illetve az, hogy a beszélőt a körleten 
belül helyezték el, az intézet fokozottabb biztonságát 
segíti elő.

November 5-7.
A németországi Cellei Bv. Intézet delegációja tartózko
dott Magyarországon Schmehl János bv. dandártábor
nok, a Fővárosi Bv. Intézet parancsnokának meghívására. 
A küldöttség tagjai a program részeként megtekintették 
a Fővárosi Bv. Intézet objektumait, a Tolna Megyei Bv. 
Intézetet, valamint a Pálhalmai Országos Bv. Intézetet. 
November 6-án Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün- 
tetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka fogadta 
Werner Cordest, a Cellei Bv. Intézet igazgatóját és mun
katársait.
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November 5-11.
A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban a főapátság 
védőszentje, Szent Márton ünnepéhez kapcsolódva 
„Börtönben voltam, és fölkerestetek" (Mt 25, 36) mottó- 
jú, a börtönök világával foglalkozó témahetet rendeztek. 
A hét eseményeit a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
kiállítása nyitotta meg, alkalom nyílt a győri bv. intézet 
meglátogatására, illetve neves büntetés-végrehajtá- 
si szakemberek tartottak előadásokat. A rendezvény 
szombati programjában a Váci Fegyház és Börtön, vala
mint a Fiatalkorúak Bv. Intézete fogvatartottjai is szere
peltek műsorukkal. A témahét keretében hagyomá
nyosan jótékonysági gyűjtést rendeznek. A gyűjtés 770 
ezer forintot hozott, amellyel az iskola a Fiatalkorúak 
Bv. Intézetének kulturális életét fejleszti. A támogatás
sal azok a személyiségfejlesztő foglalkozások bővülnek 
majd, amelyek segítségével az elítélt fiatalok értelmesen 
és hasznosan tölthetik szabadidejüket.

lelkész kapott meg. Csóti András a Büntetés-végrehatási 
Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta 
a Magyar Testvéri Börtöntársaságnak, amit Roszík Gábor, 
a Társaság elnöke vett át.

András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok méltatta a 
Magyar Testvéri Börtöntársaság, 
illetve a börtönlelkészi szolgálat 
munkáját. A magyarországi 
börtönlelkészek részéről Lippai 
Csaba görög katolikus, L. Mol
nár István református és Jánosa 
Attila evangélikus börtönlelkész 
mondta el köszöntő szavait. A 
rendezvény folyamán átadták 
a Prison Fellowship Interna
tional alapító elnökéről, az idén 
elhunyt Charles Colsonról el
nevezett díjat, amelyet első 
ízben Miksó Sándor katolikus 
és Bozsóki Sándor református

November 8.
A Magyar Testvéri Börtöntársaság megalakulásának 
20. évfordulója alkalmából ünnepi konferenciát és 
közgyűlést szerveztek a Parlament Vadásztermében. A 
rendezvényt Roszík Gábor, a szervezet elnöke nyitotta 
meg, majd Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök szol
gáltatott nyitó áhítatot, illetve Firtl Mátyás országgyűlési 
képviselő köszöntötte a részt
vevőket. A büntetés-végrehaj- 
tási szervezet részéről Csóti

November 9-10.
November 9-én Kaposváron, a Somogy Megyei Bv. 
Intézetben, másnap Nyíregyházán, a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg Megyei Bv. Intézetben tartott közös gyakor
latot a helyi megyei rendőr-főkapitányság, a katasztrófa- 
védelem és a büntetés-végrehajtási intézet. A sikeresen 
végrehajtott gyakorlat mindkét esetben egy szimulált 
tűzeset megfékezését szolgálta.
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November 27.
A Fővárosi Bv. Intézet Gyorskocsi utcai objektumának új 
kápolnáját ünnepélyes, ökumenikus istentisztelet keretén 
belül adták át. Az eseményen tiszteletüket tették a hazai 
egyházak elöljárói. A kápolna felszentelésén fogvatar
tottak is részt vettek, akik egyházi korálok éneklésével 
és versekkel készültek a ceremóniára, majd a maguk 
által készített ajándékokkal lepték meg a meghívott 
vendégeket. Az új imaszoba terveit Benczúr László 
Ybl-díjas építész készítette, míg a kivitelezési munkála

tokat a reinteg- 
ráció jegyében 
a fogvatartottak 
végezték el.

November 12.
Fiáth Titanilla, a Budapesti Fegyház és Börtön pszicholó
gusának „Börtönkönyv. Kulturális antropológia a rá
csok mögött" című, a Háttér Kiadó által megjelentetett 
kötetét mutatták be a budapesti Bálint Ház konferen
ciatermében. A könyvről Fliegauf Gergely PhD bv. alezre
des, főiskolai docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének oktató
ja, Valuska László kulturális újságíró, az index.hu és a 
Könyvesblog munkatársa, illetve a szerző beszélgetett.

November 22-24.
Rómában rendezték meg a büntetés-végrehajtási 
szervezetek országos parancsnokainak 17. találkozóját. 
Az Európa Tanács égisze alatt megszervezett tanács
kozás témája a külföldi állampolgárságú fogvatartottak 
helyzete volt. A magyar szervezetet Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancsnok és Radvánszki 
András bv. százados, a BVOP Koordinációs Főosztályának 
vezetője képviselte.

November 30.
A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülését a BM Duna 
Palotában tartották meg, amelyen kihirdették a Belügyi 
Tudományos Tanács és a Belügyi Szemle által közösen 
kiírt pályázat eredményeit. A pályázaton II. helyezést ért 
el Forgács Judit bv. alezredes, a Nemzeti Közszolgála
ti Egyetem Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének 
szakoktatója „A büntetés-végrehajtási nevelő (egy 
foglalkozási szerep válsága)" című pályaművével.
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Decemberi.
Átadták a Váci Fegyház és Börtön központi beruházás 
keretében felújított látogató helyiségét, illetve a biz
tonsági blokk központi operátor termét. A fogvatartottak 
látogatatására szolgáló helyiségben családi beszélőt, va
lamint egy, biztonsági célt szolgáló zárt beszélőfülkét is 
kialakítottak, a központi operátorteremben korszerűbbre 
cseréltek a technikai eszközök egy részét, és az őrhely 
berendezését is megújították.

augusztusában öt, börtönbüntetését töltő édesanya 
és tizenhárom gyermek lehetett együtt tíz napon át 
Paloznakon. A konferencia folyamán a szakemberek és a 
programban részt vett fogvatartottak egyaránt kedvező 
véleményüket fejtették ki a meseterápia hatásairól.

December 3-6.
Ivica Simac országos parancsnok vezetésével horvát 
büntetés-végrehajtási delegáció tartózkodott hazánk
ban. A vendégeket Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán fogadta. A delegáció tagjai látogatást 
tettek az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, az Ál
lampusztai Mezőgazdasági Kft.-ben, a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet baracskai objektumában, az An- 
namajori Kft.-ben, a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben, 
a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Duna-Papír Kft.-ben, 
továbbá a Bv. Központi Kórházában.

December 5.
A Heves Megyei Bv. Intézet 
szakmai konferenciát rendezett 
a meseterápia - mint reinteg
rációs eszköz - témakörében. 
Az „... és boldogan éltek, amíg 
meg nem haltak" című tanács
kozást az Egri Törvényszék Es
küdtszéki Termében tartották 
meg, a konferencia fővéd
nöke prof. dr. Szabó Máté, az 
alapvető jogok biztosa volt. A 
Heves Megyei Bv. Intézetben a 
meseterápia alkalmazása - Lu- 
zsi Margit könyvtáros, mesete
rapeuta jóvoltából - több évre 
nyúlik vissza. Az intézet és a 
Balaton-felvidéki Paloznakon 
működő Meseterápia Központ 
együttműködéseként 2012

December 12.
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, illetve a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága együtt
működést kötött, amelyet a felsőoktatási intézmény 
részéről Vass László rektor, a BvOP képviseletében Csó
ti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
írt alá. A megállapodás értelmében a bv. intézetekben
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folyó fogvatartotti reszocializációs, oktatói és prevenciós 
munkában működhetnek majd együtt a jövőben a felek.

December 15.
A Kalocsai Fegyház és Börtönben tartott szentmisét dr. 
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
érseke, és átadta a könyvjutalmakat a bibliaverseny he
lyezettjeinek.

December 19.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztéri
umának szociális, család- és ifjúságügyért felelős ál
lamtitkára a Szegedi Fegyház és Börtönbe látogatott, 
hogy megköszönje az elítéltek munkáját, akik kórházi 
ágyak összeszerelését végzik a Nagyfa-Alföld Kft. sze
gedi telepén. Az elítéltek által összeszerelt elektromos 
betegágyak, illetve egészségügyi, a felfekvés kialakulását 
megelőző matracok könnyebbé teszik a bentlakásos 
szociális intézmények gondozottjainak mindennapjait és 
az ápolók munkáját is segítik.

igazgatója - a hallgatók közreműködésével - adta át a 
Mikulásgyár számára. Az ajándékokat Kardos István, a 
Magyar Vöröskereszt igazgatója vette át.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartotti szín
játszó csoportja, amely egy XV. századi pásztorjáték át
dolgozásából született színdarabot adott elő, a bv. in
tézet és a templom által határolt Pálosok terén lépett 
fel. A közönség a börtön dolgozói és a falu lakosai voltak, 
akik forró teával és süteménnyel gondoskodtak a kará
csonyi hangulat megteremtéséről.

December 25.
Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek lá
togatott el a Budapesti Fegyház és Börtönbe, hogy a 
lelki szabadság üzenetét vigye hírül az elítélteknek. 
A szentmisét megelőzően az intézet színjátszó köre 
Tolsztoj Panov apó karácsonya című színdarabját adta 
elő.

December 21.
A büntetés-végrehajtási szervezet állománya által gyűj
tött teherautónyi adományt, amely tartós élelmiszere
ket, játékokat és könyveket tartalmazott, dr. Zakhar Ti
bor bv. ezredes, a Bv. Szervezet Oktatási Központjának
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