
Pillanatképek
Május 13-án tartották meg a Magyar 
Börtönügyi Társaság tisztújító közgyűlését és 
szakmai fórumát az ELTE állam- és Jogtudományi 
Kara dísztermében. A jelenlévő tagok a társaság 
elnökhelyettesévé választották Schmehl János 
bv. dandártábornokot, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettesét. A 
közgyűlést követő szakmai fórum a „Nők a 
büntetés-végrehajtásban” címet viselte.

tudomány

Október 16-án  „Fiatalkorúak az 
igazságszolgáltatás útvesztőjében” címmel 
rendeztek szakmai konferenciát a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. intézetben. A fórumon a Legfőbb 
Ügyészség, a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék, 
a BVOP, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
valamint a fiatalkorúakat fogva tartó bv. intézetek 
szakemberei vettek részt.  

Október 30-án a pécsi egyetem jogi karán 
tartották meg a Magyar Börtönügyi Társaság  
„A magyar büntetés-végrehajtási jog az európai 
elvárások tükrében” című szakmai konferenciáját. 
A rendezvényen bemutatták az új, hiánypótló 
szakirodalmi művet, a Börtönügyi Lexikont is, 
amelynek szerzője dr. Bencze Béla bv. alezredes, a 
Baranya Megyei Bv. intézet parancsnokhelyettese. 

A Kronosz Kiadó gondozásában kiadott 270 
oldalas, több mint 1300 szócikket és 250 képet 

tartalmazó lexikon a büntetés-
végrehajtás legfontosabb 
fogalmainak, eszközeinek, 

intézményeinek megismertetésére, több 
évszázados fejlődésének összegzésére vállalkozik, 
megjelenítve a börtönügyhöz kapcsolódó 
társadalomtudományok széles spektrumát is.

november 18-án „A legjobb gyakorlatok 
a fogvatartotti reintegráció területén” címmel 
tartották meg a büntetés-végrehajtási szervezet 
hagyományos szakmai konferenciáját a XX., 
jubileumi Kriminálexpón. A tanácskozás egyben 

a büntetés-végrehajtás 2014. évi, a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett 
rendezvénye volt.
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Március 12-én a Bv. Szervezet 
Oktatási Központjában rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási szervezet 2014. évi 
asztalitenisz-bajnokságát. A döntőben hat bv. 
intézet huszonhárom játékosa mérte össze 
tudását.  A csapatversenyt a Balassagyarmati 

Fegyház és Börtön versenyzői 
nyerték meg.

Április 9-én tartották meg a büntetés-
végrehajtás 2014. évi országos terepfutó 
bajnokságát a Bv. Szervezet Oktatási 
Központjában. A megmérettetésen 36 
csapat összesen 640 versenyzője vett részt. 
A csapatverseny győztese a Pálhalmai 
Országos Bv. intézet csapata lett.

sportnovember 20-án a Magyar Börtönügyi 
Társaság Humán és Biztonsági szekciójának közös 
konferenciáját rendezték meg a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. intézetben. A tanácskozás előadói 
között volt a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke, 
Dobson Tibor tű. dandártábornok, aki a testület 
működését és az életpályamodellel kapcsolatos 
elképzeléseket mutatta be. 

november 28-án elismeréseket 
adtak át a Magyar Tudomány Ünnepének 
zárórendezvényén a Belügyminisztérium 
márványtermében. A Belügyi Tudományos Tanács 
és az Országos Vízügyi Főigazgatóság pályázatára 
benyújtott, a „Nagyfa-Alföld Kft. területén 
megvalósítható vízgazdálkodással összefüggő 
fejlesztési lehetőségekről, különös tekintettel 
egy komplex mintaprojekt kialakítására” című 
pályamunkáért elismerő oklevelet kapott Benkó 
László bv. őrnagy, a Nagyfa-Alföld Kft. vegyesipari 

osztályvezető-helyettese és Deli Miklós bv. őrnagy, 
üzemvezető. A Büntetés-végrehajtás Tudományos 
Tanácsa elismerő oklevelet adományozott „A hazai 
börtönügyet érintő szakkifejezések definiálását 
célzó lexikon” című pályaművével elért i. díjáért 
dr. Bencze Béla bv. alezredesnek, a Baranya 
Megyei Bv. intézet parancsnokhelyettesének. A 
Magyar Rendvédelmi Kar elismerő oklevelét vette 
át Kovács ivett bv. törzsőrmester, a Fővárosi Bv. 
intézet ii. objektuma körletfelügyelője a „Béren 
kívüli és jóléti célú juttatások fejlesztésének 
lehetséges és szükséges irányzatai” című 
pályaművével elért különdíjáért. 

December 10-én a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karán tartották 
meg a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi 
szekciójának ülését. A rendezvény legfontosabb 
témáját az új bv. törvény alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések alkották.
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Május 14-én Márianosztrán bonyolították 
le a büntetés-végrehajtási szervezet 2014. évi 
országos járőrbajnokságát, amelyen huszonkilenc 
bv. szerv csapata kilencven fővel vett részt. A 
járőrbajnokság győztese a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bv. intézet csapata lett.

Május 23-án harmadik alkalommal 
rendezték meg a kutyavezetők és szolgálati 
kutyák országos szakmai versenyét, a helyszín 
ezúttal a Fővárosi Bv. intézet iii. objektuma volt.  
A csapatversenyt a házigazda Fővárosi Bv. intézet 
nyerte meg.

Október 8-án a Bv. Szervezet 
Oktatási Központjában tartották meg a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet 2014. évi 
országos sakkbajnokságát, amelyen hat bv. 
szerv csapata 34 versenyzővel vett részt. A 
csapatverseny győztese a Budapesti Fegyház 
és Börtön csapata lett.

Június 11-én az ORFK Rendészeti Szervek 
Kiképző Központja Vágóhíd utcai sporttelepén 
rendezték meg a büntetés-végrehajtás 2014. 
évi kispályás labdarúgó bajnoksága döntőjét, 
amelyen a regionális bajnokságok győztesei, hat 
bv. szerv csapata vett részt. A bajnokság első 
helyezettje a Pálhalmai Országos Bv. intézet és a 
pálhalmai Agrospeciál Kft. közös csapata lett.

szeptember 10-én a Bv. Szervezet 
Oktatási Központja volt a házigazdája a büntetés-
végrehajtási szervezet 2014. évi országos 
lőbajnokságának, amelyen 32 bv. szerv csapata 
128 fővel vett részt. A lőversenyt a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön versenyzői nyerték meg. 
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november 12-én az uTE Megyeri 
úti dzsúdótermében rendezték a büntetés-
végrehajtási szervezet 2014. évi országos 
dzsúdóbajnokságát. A versenyen 17 bv. szerv 
107 versenyzője vett részt. A csapatverseny első 
helyezettje a Fővárosi Bv. intézet csapata lett.

December 10-én  
az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző 

Központjában rendezték meg az 
Országos Pontszerző Bajnokság díjátadó 

ünnepségét, amelyen a kiemelkedő kiképzési 
tevékenységükért, illetve sporteredményeikért 
elismerésben részesültek a Belügyminisztérium 
és a rendészeti szervek személyi állományába 
tartozó kollégák. A díjakat dr. Kontrát Károly, a 

BM parlamenti államtitkára, zsinka András, 
a BM személyügyi helyettes államtitkára, dr. 
Tóth Tamás bv. dandártábornok, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának 
általános helyettese, valamint Vincze P. 
Márton, az ORFK-RSzKK igazgatója  
adták át. A belügyi és rendészeti sportban 

végzett sportszervezői munkájáért  
Mező László bv. főhadnagy miniszteri 
tárgyjutalomban, Tuba-Kovács Béla bv. 
főhadnagy a Magyar Rendészeti Sportszövetség 
jutalmában részesült. A büntetés-végrehajtás 
2014. évi pontszerző bajnokságát a Fővárosi Bv. 
intézet nyerte meg. 

Január 20.
Az új bv. kódex, a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény előkészítése, kidolgozása során végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenységéért dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter festmény emléktárgyat 
adományozott a büntetés-végrehajtás több 
munkatársának is. Az elismeréseket dr. Felkai 
László közigazgatási államtitkár adta át a 
Belügyminisztériumban.

Január 23.
Az országos ökumenikus imahét alkalmából a 
Fővárosi Bv. intézet mindhárom objektumában 
istentiszteletet tartottak. Az imanapot  
dr. Stift zoltán római katolikus, Kiss Sámson Endre 
református, valamint Szeverényi János és Varsányi 

Ferenc evangélikus lelkészek tartották mintegy 
száz fogvatartott részvételével. A nyugalomba 
vonuló udvardy istván György bv. lelkész 14 éves 
szolgálatát Cséri zoltán bv. dandártábornok, az 
intézet parancsnoka köszönte meg a személyi 
állomány nevében. 

Január 27.
Termékbemutatóval egybekötött találkozót tartott 
az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 
(EGVE) és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Miskolcon.  
Az eseményen Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok gazdasági és informatikai 
helyettese és Molnár Attila, az EGVE elnöke számolt 
be az egészségügy és a büntetés-végrehajtás 
együttműködéséről. Varga Valéria kiemelte: a 
gazdasági társaságok kínálata széles, a textilipari 

Krónika
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