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Január 14.
„Köszöntünk, Tiszalök" címmel tartott ünnepséget a 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet fennállásának 5. évfor-
dulója alkalmából. A rendezvény programja intézetlá-
togatással kezdődött, majd a Tiszalöki Művelődési 
Házban folytatódott, ahol beszédet mondott Csóti 
András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok. Ezt 
követően Tikász Sándor bv. ezredes, intézetparancsnok 
mutatta be az intézet működésnek mindennapjait. A 
jubileumi ünnepség a fogvatartottak kultúrműsorával 
zárult.

Január 21.
A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet elnyerte a Családbarát 
munkahely címet, az elismerést a többi díjazottal együtt 
az Emberi Erőforrások Minisztériumában vette át az 
intézet vezetése. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet által kiírt pályázatra olyan munkahelyek jelent-
kezhettek, amelyek elősegítik a munka és a magánélet 
összeegyeztetését, illetve családi prog- 
ramokat szerveznek. 
Az intézet pályázatával 
egymillió forintos, önrész 
nélküli támogatást nyert el 
a januártól júniusig tartó  
programra, amelyben – 
többek között – családi 
kapcsolatokat erősítő 
tréninget és üdülést is 
szerveznek a személyi 
állomány tagjai részére. 

Január 22.
A Fiatalkorúak Bv. Intézete 
és a Tököl BV 2012 kon-
zorcium képviselői aláírták 
a börtön több épületének 
energetikai felújítására 
vonatkozó kivitelezési szer-

ződést. Az 587 millió forintos beruházás teljes mérték-
ben az Európai Unió és a magyar állam forrásaiból, az 
Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. A márciusban 
kezdődő projekt keretében megújultak egyebek mellett 
a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló körletek, a 
beszélő és a parancsnoki épület is.

Január 29.
A legbátrabb város tiszteletére rendezett Civitas Fortis-
sima ünnepségsorozat keretében adták át a díszpolgári 
címet Balassagyarmat kiválóságainak, köztük dr. Budai 
István bv. ezredesnek, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön parancsnokának. Dr. Budai István több évtizede 
végzett lelkiismeretes munkájával, hivatástudatával, 
társadalmi aktivitásával, a város közintézményeinek és 
közterületeinek megújítása érdekében kifejtett tevé- 
kenységével méltán került Balassagyarmat legkiválóbb 
polgárai közé.

Február 6.
Együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Tör- 
vényszék és a büntetés-végrehajtási szervezet. „A ru- 
házati termékek márkátlanításáról és felhasználásáról” 
szóló megállapodás ünnepélyes aláírására a Fővárosi Bv. 
Intézet III. objektumában került sor. A dokumentumot 
dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
írta alá. A megállapodásban rögzítettek szerint az áta-
dott termékekről a hamis márkajelzéseket a Fővárosi Bv. 
Intézetben fogvatartotti munkáltatás keretében távolít-
ják el, majd a márkátlanított ruhákat a börtönökön belül 
használják fel.

Február 22.
A Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében az ELTE Tár-
sadalomtudományi Kara és a Magyar Kriminológiai Tár-
saság Börtönügyi Szekciójának szervezésében mutatták 
be a „Szülőgyilkosságok Magyarországon az ezredfor-
dulón” című tanulmánykötetet. A könyvben szereplő 
anonim visszaemlékezések a Csillag börtön elítéltjeitől 
származnak, a visszaemlékezéseket elemző tanulmá- 
nyokat az ELTE Oresztész Műhelyének tagjai írták. 

Február 23.
A Vasas SC sporttelepén rendezték meg az I. Sziréna 
Kupa kispályás labdarúgó bajnokságot, amelyen a rend- 
és közrendvédelmi, illetve a katasztrófavédelmi szervek 
csapatai vettek részt. A bajnokságon a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága csapata a csoportjában 
harmadik lett. A tornát az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság csapata nyerte.

Február 24.
Negyedik alkalommal rendezték meg Kecskeméten a 
Velünk Magadért labdarúgó kupát a Velünk Magadért 
Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 
szervezésében. A tornán szinte valamennyi rendvédel-
mi szerv, így a büntetés-végrehajtás is, több csapattal 
vett részt, illetve az ügyészség is képviseltette magát. A 
kupát a Fővárosi Bv. Intézet csapata nyerte el.



70·&·71Büntetés -végrehajtási Szervezet    Évkönyv    2013 Krónika

Március 1.
A büntetés-végrehajtási szervezet 2012. évi 
tevékenységét értékelő és a 2013. év fő feladatait 
meghatározó értekezletet a Belügyminisztérium 
Márványaulájában tartották meg. Az értekezleten részt 
vett Kulcsár József országgyűlési képviselő, Benkő 
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Bánáti 
János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke; jelen voltak a 
Belügyminisztérium vezető munkatársai, a társszervek, 
valamint a büntetés-végrehajtás vezetői. Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok beszámolóját 
követően dr. Kontrát Károly tar-
tott értékelést. A Belügyminisz-
térium parlamenti államtitkára 
szerint a büntetés-végrehajtás 
2012-ben sikeres, eredményes 
évet zárt; kifejezte elismerését 
a büntetés-végrehajtás dol-
gozóinak, és meghatározta a 
2013. év legfontosabb feladatait. 
Csóti András válaszbeszédében 
megköszönte a szervezet tagjai 
nevében a Belügyminisztérium 
vezetőinek kiemelt figyelmét, 
valamint kijelentette, hogy a 
büntetés-végrehajtási szervezet 
képes és kész a meghatározott 
feladatok végrehajtására. 

Március 6. 
Az Országház Gobelin termében került sor az ener-
giahatékonysági kiválósági pályázat díjátadójára. A 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet az Energia-

hatékony Vállalat díjat nyerte el, amelyet Szili Katalin, 
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapító és 
tiszteletbeli elnöke, valamint Fürjes Balázs, a Virtuá-
lis Erőmű Program Nonprofit Kft. igazgatója adott át 
Szeidl Tamás bv. alezredesnek, az intézet mb. parancs-
nokának.

Március 9.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 2011 őszétől 
működik a Feldmár Intézet Mesekör programja. 
Segítségükkel már a harmadik színdarabot állították 
össze és mutatták be az elítéltek – ezúttal „civil” 
közönség előtt, a budapesti Akváriumban.

Március 14.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából központi 
ünnepséget tartottak a Belügyminisztériumban és a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán.  Áder 
János köztársasági elnök, a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett több mint négy 
évtizedes kiemelkedő gyógyító munkája és vezetői 
tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje katonai tagozatát adományozta dr. 
Barna Ildikó bv. orvos ezredesnek, a Bv. Központi Kórház 
osztályvezető főorvosának. Beosztásában huzamos időn 
át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a Magyar 

Arany Érdemkereszt katonai 
tagozatát adományozta Nemszilaj 
Sándor bv. ezredesnek, az Ipoly 
Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatójának.

Március 20.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja 
szervezésében – az UTE Megyeri 
úti Sportcsarnokában – rendezték 
meg a Belügyminisztérium 2013. 
évi országos dzsúdóbajnokságát, 
amelyen a büntetés-végre-
hajtási szervezet részéről 11, a 
társszervek részéről 28 csapat, 
összesen 248 versenyző indult. A 
büntetés-végrehajtás versenyzői 
számos szép eredményt értek el. A 
férfi +100 kg-os kategóriát Barna 
Zoltán (Kalocsai Fegyház és Börtön) 
nyerte meg.

Március 22.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön harmadik alka-
lommal rendezte meg az 1944. évi antifasiszta felkelés 
emlékünnepségét. A rendezvény során a vendégek el-
helyezték koszorúikat a Hősök téri emlékkertben, majd 
a megemlékezést a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
dísztermében tartották. Az ünnepségen részt vettek 
– többek között – a Cseh Köztársaság, a Horvát Köztár-
saság és Szerbia nagykövetségeinek képviselői.

Március 28.

Húsvét ünnepe alkalmából több bv. intézetben tartot-
tak szentmisét. A Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai 
objektumában megtartott húsvéti szentmisét Szemerei 
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 
püspöke celebrálta. 
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Április 6.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézet szervezésében Nyír-
egyházán rendezték meg a Tavaszváró Kupa kispályás 
labdarúgó tornát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve a 
Hajdú-Bihar megyei rendvédelmi szervek részvételével 
lezajlott  sportrendezvényt a Nyíregyházi Városi 
Rendőrkapitányság csapata nyerte meg.

Április 7–11.
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
Szlovákiában és Csehországban tett látogatást Eu-
gen Balko bv. ezredes, illetve Petr Dohnal bv. ezredes, 
országos parancsnokok meghívására. A Pozsonyban 
lezajlott találkozón a szlovák és a magyar bv. szervezet 
vezetői áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, 
egyeztettek a szervezetek közötti európai uniós együtt-
működésről. A Visegrádi Négyek országcsoport együtt-
működésének keretében a tárgyalások Prágában foly-
tatódtak, ahol a cseh, a szlovák, a magyar és a lengyel 
büntetés-végrehajtás vezetői vitatták meg a korábbi, 
négy ország közötti együttműködés megújításának, a 
közös problémákra történő uniós szintű válaszok kidol-
gozásának lehetőségeit. 

Április 9.
Ünnepélyes keretek között írt alá együttműködési 
megállapodást a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz- 
gatóság igazgatója, Varga Ferenc tű. ezredes és a 
Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka, Cséri Zoltán bv. 
ezredes az intézet III. objektumában.  A megállapodás a 
tűzesetek és a káresemények felszámolásában történő 
együttműködés alapjait, illetve a közös munka kereteit 
rögzíti, továbbá szorgalmazza a felek közötti szakmai 
együttműködést is.

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet székesfe-
hérvári objektumának szervezésében kiképzési napot 
rendeztek a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József 
Híradó és Vezetéstámogató Ezred tornatermében. 
A rendezvényen a Pálhalmai Országos Bv.  Intézet, a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet, a Fővárosi Bv. In-
tézet, valamint a Veszprém Megyei Bv. Intézet műveleti 
csoportja, illetve a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Alba Bevetési Alosztálya vett részt.

Április 11.
Immár másodszor adott otthont az „Egyházi ima-
találkozó az európai romákért” elnevezésű rendez-
vénynek a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
baracskai objektuma. A meghívott vendégek között 
jelen volt Hölvényi György, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Solymosi 
Imre, az Országos Roma Önkormányzat Keresztény 
Romamissziójának igazgatója. Igét hirdetett Steinbach 
József református püspök, a Magyarországi Egyházak 
Tanácsának elnöke. 

Április 20.
A Budapesti Fegyház és Börtön és a Budapest X. kerületi 
önkormányzat közötti megállapodás értelmében a 
„FÖLD NAPJA-2013” elnevezésű program keretében az 
intézet fogvatartottjai – biztonsági felügyelet mellett – 
kerület-takarítási, hulladékgyűjtési munkát végeztek a 
börtönhöz közel eső erdős területen. Az akció kereté-
ben a fogvatartottak 25 köbméter szemetet szedtek 
össze.  

Április 23.

Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzőközpont meg-
bízásából a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz- 
gatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Sporte-
gyesület szervezésében Hollókőn rendezték meg a 
Belügyminisztérium 2013. évi terepfutó bajnokságát. A 
versenyen a büntetés-végrehajtási szervezet részéről 
4 bv. intézet 19 versenyzője vett részt, az Állampusztai 
Országos Bv. Intézet női csapata kategóriájában a III. 
helyezést érte el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, mint 
2009. óta minden évben, 2013-ban is megszervezte 
a személyi állomány sokrétű egészségügyi szűrését. A 
szűrés napján a területi vérellátó állomás kitelepült az 
intézetbe, így az állomány több tagja vért is adott. Az 
egészségügyi napon, szintén a több éves hagyományt 
követve, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság munkatársai is részt vettek.

Április 23–24.
Bajor igazságügyi delegáció látogatott a Bács-Kis-
kun Megyei Bv. Intézetbe, illetve a Szegedi Fegyház 
és Börtönbe a Bajor–Magyar Büntetés-végrehajtási 
Szeminárium keretében. A vendégek megismerked-
tek az intézetek működésével, és megtekintették a 
Nagyfa-Alföld Kft. fogvatartotti munkaterületeit. Ezt 
követően a szegedi szemináriumon a reintegrációról, 
a fogvatartotti programok szervezéséről, valamint a 
hosszú tartamú szabadságvesztés témáiról cseréltek 
eszmét a résztvevők.
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Május 3. 
A Belügyminisztérium anyák napi ünnepségén dr. Felkai 
László közigazgatási államtitkár elismeréseket adott át a 
négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák számára. 

A büntetés-végrehajtási szervezettől tíz édesanya ré- 
szesült elismerésben.

Május 6–9.
Tízedik alkalommal Bécsben ült össze a Közép-európai 
Büntetés-végrehajtási Parancsnokok Kerekasztala 
(MECR). Magyarországot Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok és Radvánszki András bv. 
százados, a BVOP Koordinációs Főosztályának vezetője 
képviselte. Az országos vezetők a jelen és a közeljövő 
kihívásairól: a túlzsúfoltságról, a költségvetési helyzetről 
és a személyi állomány képzéséről tárgyaltak. 

Május 8–9.

„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és mun-
kaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás 
modellje” című TÁMOP kiemelt projekt végrehajtása 

kapcsán közös felkészítő tréninget és 
stábértekezletet szerveztek a projektfe-
lelősök számára a Belügyminisztérium-
ban, valamint a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán.

Május 9.
„A rács két oldalán – tömlöcöktől a 
börtönök világáig” címmel kiállítás 
nyílt a kunszentmártoni Helytörténeti 
Múzeumban a Tiszalöki Országos Bv. 
Intézet támogatásával. A tárlat, amely 
Papp János bv. főhadnagy magángyűj-
teményére, valamint a sátoraljaújhelyi 
Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeu-
mi Kiállítóhelye anyagára épült, a régi 
börtönéletet, illetve a büntetés-végre-
hajtás jelenét kívánta szemléltetni. A 

kiállításon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
bemutatta a jelenleg rendszerben lévő kényszerítő 
eszközöket és egyik szállító járművét. A tárlaton helyet 
kapott egy megközelítőleg 40 ország büntetés-végre-
hajtási karjelvényeiből álló gyűjtemény is.

Május 11.

A Budapesti Rendészeti Sportegyesület és az ORFK 
Rendészeti Szervek Kiképző Központja szervezésében 
„BRSE 5.11” elnevezéssel hagyományteremtő sport- 
rendezvényt tartottak a rendvédelmi szervek csapatai 
számára. A büntetés-végrehajtási szervezet húszfős 
csapata, Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok vezetésével, valamennyi meghirdetett 
versenyszámban (lövészet, kispályás labdarúgás, páros 
tenisz, úszás, főzőverseny, kötélhúzás) indult, és a 15 
csapat közül a 4. helyet érte el.

Május 13.
Az 1945 és 1956 közötti magyar Politikai Elítéltek 
Közössége szentmisével egybekötött koszorúzási 
ünnepséget tartott a Kalocsai Fegyház és Börtönben. 
A rendezvényen, amelyen fellépett az intézet kórusa, 
ünnepi beszédet mondott Schmehl János bv. dan-
dártábornok, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese, valamint Simon Zoltán, Kalocsa 
alpolgármestere. 

Május 16.
Az ORFK Rendészeti 
Szervek Kiképző Köz-
pontja megbízásából 
a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
szervezésében a deb- 
receni Gyulai István 
Atlétikai Stadionban 
rendezték meg a 
Belügyminisztérium 
2013. évi országos atlé-
tikai bajnokságát, ame-
lyen a büntetés-végre-
hajtási szervezetet 
11 fő képviselte. A 
büntetés-végrehajtás 
országos parancs-
nokának különdíját a 
Hajdú-Bihar Megyei Bv. 
Intézet kapta meg.

Május 21–24.
A bajorországi Kaisheimi Bv. Intézet delegációja Isabel 
Gatterer-Loh igazgatóhelyettes vezetésével szakmai 
célú intézetlátogatáson vett részt a Baranya Megyei 
Bv. Intézetben. A delegáció tagjai magyarországi útjuk 
során a Veszprém Megyei Bv. Intézetet is felkeresték. 
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Május 24.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben a börtön át-
költözésének 10. évfordulója alkalmából megem-
lékezést tartottak, amelyen megnyitották a fogvatartot-
tak alkotásokból összeállított kiállítást.

Az észak-keleti régió bv. intézeteinek sporttalálkozóját 
ebben az évben a Heves Megyei Bv. Intézet rendezte 
meg. A hagyományosan labdarúgásban, asztalitenisz-
ben, lövészetben és sakkban folyó versengés 2013-
ban a rendészeti hétpróbával bővült, amely a fizikai 
állapotfelmérés elemeit tartalmazta. A hétfős csapa-
toknak az intézetparancsnokok is tagjai voltak. Eger 
város a „Börtön a Városért” program elismeréseként 
díjmentesen bocsátotta rendelkezésre sportlétesít-
ményeit a verseny számára, amelynek győztese a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet csapata lett.

Május 28.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában szolgálati-
kutya-bemutatót tartottak, amelyet megtekintettek a 
társ rendvédelmi szervek (TEK, ORFK, BRFK, Készenléti 
Rendőrség, NAV), a BVOP Biztonsági Főosztály, valamint 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai. A ren-
dezvény során a Fővárosi Bv. Intézet tulajdonában lévő 
szolgálati kutya mobiltelefon-kereső tevékenységét is 
bemutatták.

Május 28–29.
A Szegedi Fegyház és Börtönben, illetve Domaszéken, 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye képzési és szabadidős 

házában tartották meg a katolikus börtönlelkészek 
továbbképzését, amelynek első napján misét celebrált 
dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök.

Május 30.
A Magyar Kriminológiai Társaság Büntetés-végrehajtási 
Szekciója „Agresszió a börtönben” címmel tartott tudo-
mányos ülést az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A 
tanácskozás levezető elnöke dr. Gönczöl Katalin egye-
temi tanár, a Magyar Kriminológiai Társaság elnöke volt. 
Fiáth Titanilla, a Budapesti Fegyház és Börtön pszicholó-
gusa a fogvatartottak közötti erőszak fajtáit vázolta fel, 
illetve az agresszió csillapításának módjairól beszélt. 
Lehoczki Ágnes, az IMEI pszichológusa a börtönök-
ben elkövetett gyilkosságok sajátosságait elemezte. 
Magi Anna, az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársa 
az agresszió kezelésének lehetőségeit tekintette át 
előadásában. Dr. Fliegauf Gergely bv. alezredes, a NKE 
Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének főiskolai do-
cense a büntetés-végrehajtás tiszthelyettesi állománya 
körében végzett felmérésének eredményeit ismertette.

Május 31.
2013-ban is megemlékeztek a büntetés-végrehajtásban 
dolgozó pedagógusokról. A Bv. Szervezet Oktatási Köz-
pontjában Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok elismeréseket adott át a kiemelkedő szak-
mai teljesítményt nyújtó kollégáknak.

Június 1.
Családi egészségnapot tartottak a váci és a kalocsai bv. 
intézetben több száz fő részvételével. Vácott külön-
böző sportprogramokkal, egészségmegőrző szűrések-
kel és játékokkal várták a résztvevőket; a programok 
megszervezésekor – a gyermekek mellett – a nyugdíjas 
kollégákra is külön figyelmet fordítottak. Kalocsán 
a Magyar Vöröskereszt segítségével vért adhattak a 
dolgozók, illetve különböző szűrővizsgálatokon ve-
hettek részt, továbbá szakemberekkel is konzultálhattak 
problémáikról. 

Június 4.
A Baranya Megyei Bv. Intézetben került sor az 
„Élethosszig tartó tanulási program – Grundtvig – 
Tanulási kapcsolatok” európai uniós pályázat intézeti 
projekttalálkozójára, amelyen büntetés-végrehajtási és 
civil szakemberek vettek részt öt ország képviseletében.

Június 6. 
A Budapesti Fegyház és Börtönben tartották a III. 
Országos Fogvatartotti Imanapot, amelyen 11 börtön 
143 fogvatartottja vett részt a börtönlelkészek kíséreté-
ben. A rendezvény fővédnöke dr. Szabó István, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt, 
aki igehirdetése során az imádkozás jelentőségét 

emelte ki.

Június 9.
A korábbi évekhez hasonlóan a Kalocsai Fegyház és 
Börtön fogvatartotti kórusa énekelt Kalocsa és környéke 
legnagyobb vallási rendezvényén, a Jézus Szíve búcsún. 
Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
érseke prédikációjában Jézus keresztáldozata mellett 
az árvízzel sújtott emberek megsegítésére is felhívta a 
figyelmet.

Június 12.
A Budapesti Fegyház és Börtönben tartották meg a 
Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete országos 
találkozóját. A rendezvény során megállapodást írtak 
alá a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság közötti együttműködésről.

Június 13.
A "TEtt-program" újabb szakaszának nyitókonferenciá-
ját rendezték meg a Belügymisztérium Márványaulá-
jában. A Belügyminisztérium a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságával, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatallal, továbbá a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatallal közösen kezdte meg a fogvatartottak egyéni, 
társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedését célzó 
program megvalósítását. Berta Krisztina európai uniós 
és nem-zetközi helyettes államtitkár elmondta, hogy a 
korábban három régió tizenegy intézetében indult  
mintaprogram országos kiterjesztésére a Belügyminisz-
térium 2,65 milliárd forintot nyert el konzorciumi 
partnereivel. Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün-
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tetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka kiemelte: 
a fogvatartottak integrációjának egyértelmű üzenete, 
hogy az érintettek ne kövessenek el újabb bűncselek-
ményeket. Mint elmondta: az országos programba 5 
500 fogvatartottat vonnak be, ami a jelenleg börtönök-
ben lévők csaknem harmadát jelenti. 

Június 13–14.
A lengyelországi Lupkówi Bv. Intézet lőterén rendezték 
meg a fegyveres erők VII. Kárpátok Eurorégió Lövész-
versenyét, amelyre a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézet, valamint a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Bv. Intézet közös lövészcsapatai is 
beneveztek. A megmérettetésen lengyel, ukrán, szlovák, 
magyar bv. intézetek, valamint a lengyel rendőrség, 
határőrség, katonaság csapatai vettek részt. A 
versenyzők pisztoly, géppisztoly és gránátdobás ver- 
senyszámokban mérték össze tudásukat. A magyar női 
csapat IV. helyezést ért el, míg a férfi csapat különdíjat 
kapott. 

Június 22.
A sátoraljaújhelyi Magyar Büntetés-végrehajtás Múze-
umi Kiállítóhelye 6. alkalommal csatlakozott a Múze-
umok Éjszakája országos programsorozathoz, a Balas-
sagyarmati Fegyház és Börtön pedig harmadszor vett 
részt a rendezvényen. Sátoraljaújhelyen a közel 400 
látogató rendhagyó tárlatvezetéssel tekintette meg a 
börtönmúzeum állandó kiállítását, megismerkedhetett 
a nyitott vártömlöccel, korhű kalodával és deressel, 

rabkocsmában kóstolhatta meg a betyárkor ízeit. A 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a Nógrád 
Megyei Levéltár a 2013-as rendezvénysorozathoz kap- 
csolódva kiállítást szervezett. A börtön körletépületének 
három helyszínén berendezett tárlatot mintegy 350 
látogató kereste fel, illetve az intézetben működő 
mesekör „Igazmondó Laci” című előadását 120-an 
tekintették meg. 

Június 27. 
Az ERSTE Alapítvány 2013-as Társadalmi 
Integrációs Díjának nyerteseit hirdették 
ki a bécsi díjátadó ünnepségen. A 13 
részt vevő ország 35 olyan szervezete 
kapott díjat, amely elkötelezetten küzd 
a hátrányos helyzetűek integrációjáért 
Kelet-Közép-Európában. A nyertes 
projektek közül nyolc magyart is jutal-
maztak. Köztük volt a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben működő „Mesekör 
a börtönben” című és a Heves Megyei 
Bv. Intézetben zajló „Mese a sebekre” 
projektje.

Június 29.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara tisztavatá-

si ünnepséget tartott a Budai Várban. A 135 végzett 
hallgató a Szent Korona másolata és a történelmi 
zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor 
belügyminiszter, illetve a tábornoki kar jelenlétében 
tette le a tiszti esküt. A Kar diplomaosztóját előző nap, 
június 28-án tartották meg. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti igazgatási 
szak bv. szakirányának eredményes elvégzésére tekin-
tettel, július 1-jei hatállyal, Magyarország belügyminisz-
tere első tiszti, hadnagyi rendfokozatba 8 főt nevezett 
ki. 

Július 1.
A Semmelweis-nap alkalmából Magyarország 
belügyminisztere, illetve a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási 
szervezet több egészségügyi dolgozójának szakmai 
munkáját ismerte el.  A miniszteri és az országos 
parancsnoki elismeréseket Schmehl János bv. dan-
dártábornok, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese adta át a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán megrendezett központi 
ünnepségen. 

Július 1–5.
A romániai Nagyenyedi Bv. Intézet delegációja szakmai 
tapasztalatcsere céljából látogatást tett a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézetben, a Tolna Megyei Bv. Intézetben, 
valamint a Somogy Megyei Bv. Intézetben.

Július 3–6.
Hatodik alkalommal vett részt a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön bűnmegelőzési bemutatóval a soproni VOLT 
Fesztiválon. A látogatók megtekinthették az intézet be-
mutató zárkáját és a zárka mellett felállított bv.-s sátrat, 
ahol kiállították a fogvatartottak által készített tiltott 
tárgyakat, illetve képzőművészeti alkotásokat. A bv. in-
tézet a fesztivál külső helyszíneként is szerepelt. Azokat 
a látogatókat, akik már betöltötték a 18. életévüket 
és kedvet éreztek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
megtekintéséhez, rabomobillal Sopronkőhidára szállí-
tották, ahol egy bűnmegelőzési látogatás keretében 
megismerhették az intézetet. 

Július 4.

A Szombathelyi Országos Bv. Intézet, a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság közös tűzvédelmi gyakorlatot 
hajtott végre a Szombathelyi Országos Bv. Intézet 
területén. Tikász Sándor bv. ezredes, intézetparancsnok 
nyitotta meg a X. Dankó Pista Fesztivált a Szegedi Fegy-
ház és Börtön sportudvarán. A kulturális program- 
sorozat megnyitóján az intézet, valamint a Kalocsai 
Fegyház és Börtön zenekara adott koncertet. 

Július 5.
Kincséné Bak Erika bv. főtörzszászlós, a tököli Fia-
talkorúak Bv. Intézetének mb. egészségügyi osztály-
vezetője nyerte el az egyéni alapellátás kategóriájában 
„Az év egészségügyi szakdolgozója 2013 Astellas-díjat”, 
amelyet az Astellas Pharma Magyarország, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, illetve az 
egészségügyi szakdolgozók képzésében érintett négy 
legnagyobb egyetem írt ki. Az elismerést a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Karán rendezett ünnepsé-
gen dr. Major László, az Astellas Pharma Magyarország 
ügyvezetője adta át. 

Július 10–11.
A Magyar Honvédség pápai bázisrepülőterén rendezték 
meg a III. Katonai Túlélőfutó Bajnokságot, amelyen 
a büntetés-végrehajtás 11 csapattal vett részt. A 
versenyzők extrém fizikai és pszichikai terhelés alatt 
tehették próbára állóképességüket, illetve koordinációs 
és feladatmegoldó készségüket. A 144 indulóból 109 fő 
tette meg szintidőn belül a 12 km hosszú, 33 akadállyal 
nehezített távot; az abszolút győztes Alexandre Nowa-
kowski, a belga csapat versenyzője lett. A hölgyeknél 
a büntetés-végrehajtás versenyzői második, illetve 
harmadik helyezést értek el kategóriájukban.
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Július 12.
A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának színházter-
mében az árvízi védekezésben és helyreállításban 
kiemelkedő helytállást tanúsított személyi állomány 
tiszteletére ünnepi állományértekezletet tartottak, 
amelyen elismerő okleveleket adott át Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka. Az árvízi védekezésben és az azt követő 
helyreállítási munkálatokban részt vevő 29 bv. szervet 
mintegy száz kolléga képviselte.

Július 13.
Az International Police Association (IPA) Magyar Szek- 
ciójának Zala Megyei Egyesülete által szervezett II. 
nemzetközi vízi versenyen – amelyet a zalaegerszegi 
Gébárti tavon rendeztek meg, és amelyen 11 csapat vett 
részt – első helyezést ért el a Zala Megyei Bv. Intézet 
csapata. A versenyzők különféle vízi versenyszámokban 
mérték össze tudásukat.

Július 15–19.
A Zala Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai felújították 
a hahóti zsidó temetőt. A bv. intézet a Zalaegerszegi 
Zsidó Hitközösséggel együttműködve több Zala megyei 
település izraelita temetőjét is megtisztította már a 
gaztól és hulladékoktól – így a karmacsi, lenti és türjei 
temető is megszépült.

Július 18.
A Magyar Evangéliumi Börtönmisszió ún. szenvedély-
mentes imanapot tartott a Tiszalöki Országos Bv. In-
tézetben a fogvatartottak és a személyi állomány tagjai 
számára. A rendezvényen részt vettek – többek között 
– a Kárpátaljai Református Egyház által működtetett 
Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió mun- 
katársai Pocsai Sándor lelkész vezetésével az ukrajnai 

Csongorról, valamint Lippai Csaba, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bv. Intézet és Szűcs M. Klára, a 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet börtönlelkésze. 

Július 19.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. ünnepélyes keretek között 
kapta meg a "Törzskönyvezett Holstein-fríz állomány, 
minősített tenyészállat előállító üzem" védjegyet a 
Kft. hangosi tehenészeti telepén megtartott rendez-
vényen; a gazdasági társaság tehenének, Süsünek 
pedig Aranytörzskönyvet adtak át. Süsü, a Kft. hangosi 
tehenészetének büszkesége, 11. születésnapján kapta 
meg az Aranytörzskönyvet, így hazánk első ”excellent” 
minősítésű tehene lett, amely 100 ezer kg tejet termelt. 

A Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Köz-
pontja szervezésében tartott Police Coffee elnevezésű 
rendezvényen Pesti Ferenc bv. őrnagy, a Fiatalkorúak 
Bv. Intézetének mb. igazgatója válaszolt a kérdésekre. 
A TÁMOP által támogatott, bűnmegelőzési célú ren-
dezvényre egy bevásárlóközpontban került sor, ahol az 
érdeklődők egy kávé elfogyasztása mellett tehették fel 
a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kérdéseiket a jelenlévő 
szakembereknek.

Július 26.
A Szegedi Fegyház és Börtönben az Alföldi Bútorgyár 
területén 1988. július 28-án történt tűzeset miatt el-
hunyt két kollegára emlékeztek. Kovács Hegedűs Gábor 
bv. őrnagy, valamint Szalai Árpád bv. alhadnagy a tűz 
oltása során életét vesztette. A koszorúzásra az in-
tézetben került sor a hősi halottak emléktáblájánál, ezt 
követően a megemlékezés a Belvárosi temetőben foly-
tatódott. Az eseményen a Szegedi Fegyház és Börtön, a 
Nagyfa-Alföld Kft. vezetői állományának tagjai, valamint 
a hősi halottak hozzátartozói vettek részt.

Augusztus 15. 
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben rendez-
ték meg a TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-0001 számú, az 
„Alkalmazkodó képesség fejlesztése a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben, valamint a Heves megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett fogvatartottak 
körében” című pályázati projekt szakmai konferenciá-
ját. A rendezvényen a programot végrehajtó személyi 
állomány tagjai, a részt vevő civil szervezetek és a BVOP 
képviselői vettek részt.

Augusztus 23.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet lőterén tartották 
meg az International Police Association Kalocsai 
Szervezete rendezésében a XVII. nemzetközi lövész-
versenyt. A versenyen 6 ország 13 csapattal, 100 
fővel képviseltette magát. A résztvevők között volt az 
Állampusztai Országos Bv. Intézet csapata is. Az első 
helyezést Szlovákia csapata nyerte el.

 

Augusztus 24.
Az 1945–1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek 
Közösségének tagjai, Gruber Rudolfné elnökségi tag 
vezetésével megkoszorúzták a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön falán lévő, a politikai elítéltek által elhelyezett 
emléktáblát. Az ünnepséget követően a börtönkápol-
nában igeliturgiát celebrált Hajdú Miklós börtönlelkész. 
(a börtönkápolnában igeliturgiára került sor, amelyet 
Hajdú Miklós börtönlelkész celebrált). Az 1945–1956 
közötti magyar Politikai Elítéltek Közössége „Politikai 
Elítéltek Közösségéért” érdemkeresztet adományozott 
Rózsahegyi Tamás bv. alezredesnek, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön parancsnokának.

Augusztus 24–25.
Szegeden első alka-
lommal rendezték meg 
augusztus 24-én a sze-
gedi vízi szabadidősport 
fesztivált a Felső 
Tisza-parti vízitelepen. 
A sárkányhajó-verse- 
nyen, amelyen felnőttek 
és gyerekek és egyaránt 
nevezhettek, 12 csapat 
mérte össze tudását. 
A sportnapon, amely 
elsősorban a kikap- 
csolódást szolgálta,  
a Szegedi Fegyház 
és Börtön népes 
küldöttséggel képvi-
seltette magát. 

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a 
Dunai Sárkányhajózási Vállalat Kft. meghívásos, ama-
tőr sárkányhajóversenyt rendezett a Nógrád megyei 
Bánkon augusztus 25-én. A Bánki-tavon megtartott 
vetélkedőn a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, az 
Ipoly Cipőgyár Kft., a BVOP, a Váci Fegyház és Börtön, 
valamint a Márianosztrai Fegyház és Börtön egy-egy 
csapata vett részt.

Augusztus 30.
Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter 
javaslatára Cséri Zoltán bv. ezredest, a Fővárosi Bv. 
Intézet parancsnokát szeptember 8-ai hatállyal bün-
tetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki a 
Sándor-palota Tükörtermében. 



82·&·83Büntetés -végrehajtási Szervezet    Évkönyv    2013 Krónika

Szeptember 3.
A Székesfehérvár megyei jogú város által meghirdetett 
Szent István év keretén belül ünnepi megemlékezést 
tartottak a Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet 
székesfehérvári objektumában. Az ünnepi eseményen 
a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola tanulói, 
Zemlényi Eszter operaénekes, valamint az objektum 
fogvatartotti színjátszóköre adott műsort. A megem-
lékezést követően Szakáll Antal festőművész alkotá-
saiból és a fogvatartottak által készített pályamunkák-
ból összeállított kiállítást tekinthették meg a meghívott 
vendégek, köztük dr. Cser-Palkovics András polgármes- 
ter, országgyűlési képviselő és a társszervek vezetői.

Szeptember 5.
Püspökszilágyon a Magyar Honvédség vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezte meg a 
XIX. Nemzetközi Járőrbajnokságot. A büntetés-végrehaj- 
tási szervezetet egy női és egy férfi csapat képviselte.  A 
férfi csapat a 4. helyezést érte el, a női csapat 3. helye- 
zett lett, valamint megkapta az országos rendőr-főka-
pitány különdíját is. A büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának különdíját dr. Zakhar Tibor bv. ezredes, 
a Bv. Szervezet Oktatási Központja igazgatójának adta 
át a katasztrófavédelem csapata részére.

A balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonban 
rendezett nyárbúcsúztató ünnepségen átadták azt a 
kerámiafalat, amelynek elkészítésében a Balassagyar-
mati Fegyház és Börtön fogvatartottjai is részt vettek. 
Az ünnepségen az intézet Szent Dávid zenekara is 
fellépett.

Szeptember 8.
A 28. Nike Budapest Nemzetközi Félmaratonon a 
Fővárosi Bv. Intézet is képviseltette magát egy nem 
mindennapi kezdeményezés keretében. Iváncsics Zsolt 
amatőr maratoni futó a fogvatartottak társadalmi rein-
tegrációjának fontosságára kívánta felhívni a figyelmet, 
ezért egy speciális felsőt viselt, melynek az egyik fele 
fehér pamutpóló, míg a másik fele hagyományos fog-
vatartotti formaruha volt. A kezdeményezés mellé állt 
az intézeten kívül a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Igazságügyi Szolgálatának Pártfogó Felügyelői Osztálya 
is egy háromfős csapattal, míg az intézet nyolc futóval 
nevezett a versenyre.

Szeptember 9.
A Szombathelyi Országos Bv. Intézetben Szent Ador-
ján-napi megemlékezést tartottak szeptember 
9-én. A rendezvény keretében Szombathely megyei 
jogú város önkormányzata csapatzászlót adományozott 
a Szombathelyi Országos Bv. Intézetnek, működésének 
ötéves jubileuma alkalmából.

Szeptember 14.
A Terrorelhárítási Központ második alkalommal ren-
dezte meg a Budo és Küzdősport Gálát a SYMA rendez-
vénycsarnokban. A büntetés-végrehajtási szervezetet 
a Fővárosi BV. Intézet, a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, 

a Fiatalkorúak Bv. Intézete és a Budapesti Fegyház és 
Börtön munkatársai képviselték – szép eredményeket 
elérve. 

„TeSzedd!” címmel országos szemétgyűjtést szervezett 
a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az akcióhoz csatlakoz-
tak a Szegedi Fegyház és Börtön dolgozói és elítéltjei, a 
Fővárosi Bv. Intézet fogvatartottjai, valamint a Kalocsai 
Fegyház és Börtön elítéltjei is.

Szeptember 19.
Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja ren-
dezte meg a BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságot a Központ Vágóhíd utcai sporttelepén. A 
bajnokságon a Bv. Szervezet Oktatási Központja tanulói 
állományából szervezett csapat a 7. helyen végzett.

Szeptember 21.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet és a Ren-
dezett Jövőért Egyesület szervezésében rendezték meg 
Szolnokon a IV. Triatlon versenyt az intézet személyi 
állománya, a társszervek és azok hozzátartozóik részére. 
 

Szeptember 24–26.
A Váci Fegyház és Börtönben a csehországi Hermanicei 
Bv. Intézet delegációja sport- és kulturális programok-
kal egybekötött szakmai célú látogatáson vett részt a 
két intézet között fennálló együttműködési szerződés 
keretében.

Szeptember 26–29.
A Külügyminisztérium szervezésében első ízben lá-
togatott hazánkba az ENSZ Emberi Jogi Főigazgatósága 
Jogellenes Fogvatartással foglalkozó Munkacsoportja, 
hogy a szabadságtól való megfosztás magyarországi 
jogszabályi, bírói, adminisztratív és végrehajtási aspek-
tusait vizsgálja. A szakértők a kormányzati szereplők, 
parlamenti bizottsági tagok mellett az igazságszol-
gáltatás és a civil szféra képviselőivel is találkoztak. A 
küldöttség tagjai látogatást tettek a Büntetés-végre- 
hajtás Országos Parancsnokságán, ahol Csóti András bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok fogadta és tájékoz-
tatta őket, a későbbiekben pedig felkeresték a Hajdú-Bi-
har Megyei Bv. Intézetet, a Békés Megyei Bv. Intézetet, 
a Szegedi Fegyház és Börtönt, a tököli Fiatalkorúak Bv. 
Intézetét, valamint az IMEI-t is.

Szeptember 28.
A Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgála-
ta által megrendezett első igazságügyi kupát a Zala 
Megyei Bv. Intézet csapata nyerte el. A sportversenyen 
négy igazságügyi szerv – a Zala Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálata, a Zala Megyei Főügyészség, a 
Zala Megyei Törvényszék és a Zala Megyei Bv. Intézet 
– vett részt. A csapatok asztaliteniszben, teremfociban, 
kosárlabdában és kislabda-hajításban mérték össze 
tudásukat. 

Szeptember 30.
A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet falán elhelyezett 
emléktáblánál dr. Szobolya Zoltán ügyvéd, 1956-os 
forradalmár kivégzésének 55. évfordulója alkalmából 
a mártír hozzátartozói és további meghívott vendégek 
részvételével megemlékezést és koszorúzást tartottak.
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Október. 1.
Az Ábránd Textil Termelő és Kereskedelmi Kft. és a 
Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft. 
összeolvadásával megalakult az Adorján-Tex Konfekciói-
pari és Kereskedelmi Kft. A kalocsai székhelyű gazdasági 
társaság négy fióktelepen látja el feladatait, tevékenysé-
gi köréhez a formaruházat, védőruhák, munkaruhák, 

egészségügyi ruházat, alsó- és felső 
ruházat készítése, ágynemű és 
egyéb háztartási textíliák konfek-
cionálása, valamint szőnyegszövés, 
népművészeti termékek előállítása, 
illetve más bérmunkák végzése is 
tartozik. Az összevonás következté-
ben még hatékonyabban, összhang-
ban működhet a büntetés-végre- 
hajtási szervezet textilágazata.

Október 2.
Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget tartott a 
büntetés-végrehajtási szervezet a Fővárosi Bv. Intézet 
III. objektumának színháztermében. A rendezvényen 
köszöntötték a kerek születésnapi évfordulójukat ün-
neplő nyugállományú kollégákat. Az ünnepségen részt 
vettek a büntetés-végrehajtás jelenlegi vezetői, vala-
mint a szervezet korábbi országos parancsnokai is. 

Október 7–10.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
meghívására hazánkban tartózkodott a cseh bün-
tetés-végrehajtási szervezet szakmai delegáció-
ja. A látogatás célja a két szervezet ellenőrzési 
tevékenységének összehasonlítása, elemzése volt. 
A küldöttség tagjai megismerkedtek a magyar bün-
tetés-végrehajtási szervezet működésével, megtekin-
tették a Budapesti Fegyház és Börtön, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 
objektumait. 

Október 7–11.
A Veszprém Megyei Bv. Intézet és a Bernaui Bv. Intézet 
együttműködési megállapodása alapján a bajor intézet 
delegációja látogatott Magyarországra. Ennek kereté-
ben a vendégek megtekintették a Veszprém Megyei 
Bv. Intézetet és látogatást tettek a Baranya Megyei Bv. 
Intézetben. Megtekintették továbbá Veszprémben a 
régi várbörtön épületét, valamint Veszprém és Budapest 
nevezetességeit.

Október 8–11.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet vendégeként 
hazánkban tartózkodó romániai delegáció, a Csíkszere-
dai Bv. Intézet munkatársai szakmai útjuk során az 
állampusztai intézeten kívül a Pálhalmai Országos Bv. 

Intézetet és a Szegedi Fegyház és Börtönt is felkeresték 
– bepillantást nyerve az intézetek működésébe és a 
fogvatartottak munkáltatásába.

Október 10.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjának csapata részt 
vett a Belügyminisztérium Tanintézeti Országos Járőr-
bajnokságán. A tízfős csapat az V. helyezést érte el, 
valamint megkapta a legsportszerűbb csapatnak járó 
különdíjat.

Október 14–16.
Hazánkban tartózkodott a lengyel büntetés-végrehajtá-
si szervezet intézetparancsnokokból és börtönorvosok-
ból álló szakmai delegációja.  A vendégeket Rózsahegyi 
Tamás bv. alezredes, intézetparancsnok, valamint dr. 
Torma Albert bv. o. ezredes, a BVOP Egészségügyi 
Főosztályának vezetője fogadta. A látogatás célja a 
két szervezet, illetve az egyes intézetek egészségügyi 
tevékenységének összehasonlítása, elemzése volt. A 
küldöttség tagjai megtekintették a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bv. Intézetet, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. Intézetet.

Október 16.
Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter ja-
vaslatára Tikász Sándor bv. ezredest, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön parancsnokát október 23-ai hatállyal 
büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki a 
Sándor-palota Tükörtermében.

Október 16–17.
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében megtartották 
a IV. „Zárt ajtók – nyitott lelkek” elnevezésű szakmai 
konferenciát. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karával közösen szervezett rendezvényen közel 250 – a 
büntetés-végrehajtásban, a gyermekvédelemben és a 
bűnmegelőzésben dolgozó – szakember vett részt. A 
színvonalas előadásokon túl a szekcióüléseken értékes 
ajánlások fogalmazódtak meg a közös munka foly-
tatásáról.

Október 17.
Átadták a P. Kiss Szaléz ferences rendi szerzetes em-
lékére kialakított emlékhelyet a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönben. A rendezvényen részt vett – többek 
között – Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, az Ország-
gyűlés KDNP frakciójának vezetőhelyettese, dr. Háncs 
Enikő, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kabinetvezetője, dr. Takács Péter, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Főügyészség vezetője és Kálmán Peregrin OMF, 
a Mátraverebély-szentkút Nemzeti Kegyhely vezetője. 
Az ünnepségen a büntetés-végrehajtási szervezetet 
Széles Gábor bv. ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek 
Főosztályának vezetője képviselte.

A Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. vezetői és dolgozói 

koszorúzást tartottak az intézet oszlopcsarnokában 
elhelyezett emléktábláknál. A megemlékezésre az 1984. 
október 19-én az Alföldi Bútorgyárban hősi halált halt 
Frank Tibor bv. alhadnagy, Nagy Ferenc bv. alhadnagy 
és Tóth András bv. alhadnagy, valamint az 1964. ok-
tóber 3-án hősi halált halt Horváth Iván bv. alhadnagy 
tiszteletére került sor. A résztvevők ezt követően – az 
elhunytak hozzátartozóinak jelenlétében – megko-
szorúzták a hősi halottak sírjait a szegedi Belvárosi 
temetőben. 

Október 22.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és 
Családügyért felelős Államtitkársága 2013-ban is 
meghirdette a Családbarát Munkahely Pályázatot. Ez 
alkalommal közel 250 munkahely küldte be pályázatát, 
köztük a Fővárosi Bv. Intézet, amely a költségvetési 
szervek kategóriájában nyert. A Családbarát Munkahely 
címet és emlékplakettet Soltész Miklós szociális és 
családügyért felelős államtitkár adta át Cséri Zoltán bv. 
dandártábornoknak és Tóth Gábor bv. alezredesnek a 
Magyar Tudományos Akadémia Képes termében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben az 
1956-os forradalomban és szabadságharcban hősi 
halált halt Tomasovszki András és Szilágyi László 
emlékére az intézet falán elhelyezett márványtáblánál 
koszorút helyeztek el. A Kodály Zoltán Általános Iskola 
diákjai versmondással emlékeztek. A megemlékezésen 
részt vett Nyíregyháza Város Önkormányzata, valamint 
jelen voltak a hősi halált haltak hozzátartozói.

Október 29.
Közös gyakorlatot tartott a Fővárosi Bv. Intézet és a Ter-
rorelhárítási Központ a Venyige utcai börtönben, ahol 
túszejtéssel elkövetett terrorcselekményt szimuláltak, il-
letve modellezték annak felszámolását. A gyakorlat célja 
a rendkívüli esemény kezelésében részt vevő szervek 
munkájának összehangolása és az együttműködés 
hatékonyságának növelése volt. 

November 9.
Egészség- és sportnapot rendeztek a Balassagyarma-
ti Fegyház és Börtön, valamint az Ipoly Cipőgyár Kft. 
személyi állománya részére a helyi Városi Sportcsar-
nokban „A munkahelyi csoportok egészségmegőrző 
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tevékenységének támogatása” című büntetés-végre- 
hajtási pályázat keretében. A résztvevők játékos sport-
vetélkedőkön vehettek részt, illetve lehetőség nyílt a 
vérnyomás, a vércukor-és koleszterinszint mérésére is. 

November 11–14.
A Belügyminisztérium meghívására Németország 
Észak-Rajna-Vesztfália tartományából szakmai 
delegáció látogatott Magyarországra. A küldöttséget 
fogadta dr. Magyariné dr. Nagy Edit szabályozási és 
koordinációs helyettes államtitkár, valamint Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok. A látogatás 
célja a büntetés-végrehajtás jogszabályi háttérében és a 
gyakorlatban jelentkező különbségek összehasonlítása 
volt az EU-normák tükrében. A észak-rajna-vesztfáliai 
szakemberek háromnapos látogatásuk során megtekin-
tették a Fiatalkorúak Bv. Intézetét, a Duna-Papír Kft.-t, a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézetet, a Pálhalmai Agrospe-
ciál Kft. mosodai üzemegységét, a Márianosztrai Fegy-
ház és Börtönt, továbbá a Nostra Kft.-t.

November 15–17.
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben egészségnapokat 
szerveztek az intézet, az Agrospeciál Kft. dolgozói és 
családtagjaik részére. A három nap számos sportolási 
lehetőség, tréning kipróbálására, a modern konyhai 
technológiák megismerésére adott lehetőséget. A 
program ideje alatt preventív jellegű orvosi szűrés, 
tanácsadás járult hozzá az egészség megőrzéséhez. 

November 20.
A Tiszalöki Országos Bv. Intézetben az Együtt Egymásért 
Kelet-Magyarországon Egyesülettel közösen végrehaj-

tott pályázati projekt keretében komplex egészségügyi 
vizsgálatokat (HIV, fertőző betegségek szűrése, vér- 
nyomás- és vércukorszintmérés) vehettek igénybe a 
személyi állomány tagjai és a fogvatartottak.

December 11.
Szolgálatteljesítés közben megsérült rendvédelmi 
dolgozókat tüntettek ki a Belügyminisztériumban. 
Összesen 122-en kaptak elismeréseket, köztük bün-
tetés-végrehajtási dolgozók is. A Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, dr. Kontrát Károly példamutató 
helytállásnak nevezte, hogy a jelenlévők a szolgálati es-
küjükhöz híven, életük kockáztatásával is végrehajtották 
a feladatukat, amiért köszönet jár mindannyiuknak. 

December 12.
A Márianosztrai Fegyház és Börtön régóta jó kapcso-
latot ápol az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonnal. 
A szociális intézmény értelmileg sérült lakói évek óta 
nagy szeretettel fogadják a karácsonyi műsort, amit a 

fegyház színjátszó szakköre és keresztény könnyűzenei 
együttese visz el nekik. Ez évben először az Otthon lakói 
is meglátogatták az intézetet, hogy vidám műsoruk-
kal megörvendeztessék azokat is, akiknek nincs le-
hetőségük elmenni hozzájuk.

December 16.
Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar börtönpasztorációs tevékenységgel megbízott re- 
ferense ünnepélyes szentmise keretében megáldotta a 
belügyminiszter által, a 2013. évi Szent Adorján-napon 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnek adományozott 
csapatzászlót. A szentmisén részt vett Schmehl János 
bv. dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese, 
Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere, valamint 
Baji János SDB szalézi atya. A szentmise végén Schmehl 
János köszönetét fejezte ki a személyi állománynak, 
majd dr. Budai István bv. ezredessel, az intézet parancs-
nokával átadta Bíró Lászlónak a fogvatartottak által 
készített, püspöki címert ábrázoló domborművet.

December 17.
A Simon Antal Általános Iskola és Diákotthon halmo-
zottan hátrányos helyzetű, szellemileg sérült gyerme-
keinek tartottak karácsonyi műsort a Váci Fegyház és 
Börtön fogvatartottjai. Az irodalom szakkör mesejátékát 
követően a gyerekek is előadtak egy rövid műsort a 
fogvatartottak részére. A program ajándékozással és 
közös játékkal ért véget. Az elítéltek keresetükből ösz- 
szesen 87 ezer forintot ajánlottak fel az otthon lakóinak. 

December 19.
A belügyi szerveknél dolgozó, hat vagy több gyerme-
ket nevelő nagycsaládosoknak, valamint a szolgálat-
teljesítéssel összefüggésben elhunyt rendvédelmi 
dolgozók árváinak és özvegyeinek tartottak karácso-
nyi ünnepséget a Belügyminisztériumban. Két bün-
tetés-végrehajtási nagycsaládos dolgozó és családja is 
részt vett a rendezvényen. Dr. Kontrát Károly parlamenti 
államtitkár dr. Pintér Sándor belügyminiszter nevében 
köszöntötte a megjelenteket, és ajándékokat adott át. 
Az államtitkár köszöntőjében kiemelte: az ünnepségre 
meghívott családok nem csak karácsonykor, hanem az 
év minden napján számíthatnak a Belügyminisztérium 
támogatására.

December 20.  
A Fiatalkorúak Bv. Intézete fennállásának 50. évforduló-
ja alkalmából ünnepséget tartottak Tökölön, amelyen 
az intézet aktív és nyugállományú dolgozói vettek részt. 
A rendezvényt Hoffman Pál, Tököl város polgármestere 
is megtisztelte jelenlétével. Az ünnepi beszédeket és 
megemlékezéseket követően elismerések átadására 
került sor, amelynek során Csóti András bv. vezérőrnagy 
kinevezte az intézet igazgatójának Pesti Ferencet és 
egyúttal bv. alezredessé léptette elő.  A jeles ünnep al-
kalmából az intézet megjelentette az “Akiket nevelésre 
ítéltek” című emlékkönyvet, amelyet dr. Lőrincz József 
és Csányiné Lukács Emese szerkesztett.
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December 21.
„Gyermekmosoly” címmel képzőművészeti pályáza-
tot hirdetett alkotó elítélteknek a Szegedi Fegyház 
és Börtön december elején. A felhívásra negyven 
elítélt 110 festménnyel és grafikával jelentkezett. Az 
alkotásokat az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának munkatár-
sai zsűrizték a bv. intézetben, és 26 képet választottak 
ki az egészségügyi intézmény díszítésre. „Az elítéltek 
alkotásaikat önkéntesen, ajándékba ajánlották fel 
betegszobák, folyosók szépítésére” – mondta Tikász 
Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok a 
klinikán megtartott ünnepségen. A képeket dr. Berecz-
ky Csaba tanszékvezető egyetemi docens, a Gyermek- 
gyógyászati Klinika igazgatója vette át a kisbetegek 
nevében.

December 24–25.
A karácsonyi ünnepek alkalmából a bv. intézetekben 
ünnepi istentiszteleteket, karácsonyi ünnepi műsorokat 
és családi beszélőket tartottak a fogvatartottak részére. 
December 24-én este főtisztelendő dr. Gaál Endre 
esztergomi nagyprépost, teológiai professzor celebrált 
szentmisét a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. Az 
éjféli szentmisét megelőzően a fogvatartottak betle-
hemi pásztorjáték keretében elevenítették fel Jézus 
születésének történetét. December 25-én dr. Székely 
János esztergom-budapesti segédpüspök mintegy 
százöt fogvatartott előtt mutatott be karácsonyi szent-
misét a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában.
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