
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 
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Február 5.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartotta 
soron következő ülését a Magyar Rendvédelmi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tagozata.  
A tanácskozás kezdetén dr. Budai istván 
bv. ezredes, intézetparancsnok, valamint 
Nemszilaj Sándor bv. ezredes, ügyvezető 
igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd 
tájékoztatást adtak a nagy történelmi múlttal 
rendelkező intézetről és az ipoly Cipőgyár 
Kft.-ről. Ezt követően beszámoló hangzott el 
a Magyar Rendvédelmi Kar elnökségi ülésén 
elhangzottakról, a háttérmunka alakulásáról.

Február 10. 
A büntetés-végrehajtási szervezet 2013. évi 
munkáját és a 2014. év fő feladatait meghatározó 
értekezletet a Fővárosi Bv. intézet Venyige 
utcai objektumának színháztermében tartották 
meg. Az állománygyűlésen Csóti András bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok értékelte a 
büntetés-végrehajtás tevékenységét, beszámolt 
a szervezet eredményeiről, problémáiról, 

fejlesztéseiről, valamint ismertette a 2014. év 
feladatait és céljait. A 2013-as év legjelentősebb 
eredménye az új bv. kódex megalkotása volt. A 
kodifikációs munkában a Belügyminisztérium és a 
Közigazgatási és igazságügyi Minisztérium mellett 
a büntetés-végrehajtási szervezet is aktívan 
részt vett. Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára elfogadta az országos 
parancsnok értékelését, megköszönte a szervezet 
munkáját, valamint hangsúlyozta, hogy a 
Belügyminisztérium a szakmai felügyeleten túl 
továbbra is biztosítja a kellő feltételeket a 2014. 
évi feladatok végrehajtásához.

A Közszolgálatban Dolgozók Európai 
Szövetségnek (EuROFEDOP) delegációja tett 
látogatást a Budapesti Fegyház és Börtönben. 
Az egyik legrégebbi európai szakszervezeti 
konföderáció jelenleg 55 tagszervezettel 
rendelkezik, fő célkitűzése a közszolgálatban 
dolgozók érdekeinek képviselete az Európai 
unióban. A hazánkba érkező delegációt 
a szervezet főtitkára, Bert Van Caelenberg 
(Belgium) vezette. A vendégeket Palkovics imre, 
a Munkástanácsok Országos Szövetségének 
elnöke és Kucsera Miklós, az FBVSzOSz főtitkára 
kísérte a bv. intézetbe, ahol a delegáció tagjai 
képet kaptak a magyar börtönügy helyzetéről, 
a személyi állomány munkájáról, illetve a 
fogvatartottak munkáltatásáról és a részükre 
kidolgozott programokról.

miniszter vezetésével. A küldöttség tagjait Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, Cséri 
zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. intézet 
parancsnoka és Radvánszki András bv. százados,  
a BVOP főosztályvezetője fogadta. A látogatás 
során a vendégek átfogó tájékoztatást kaptak a 
magyar büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetéről, 
a Fővárosi Bv. intézet feladatairól és működéséről.  
A program intézetlátogatással zárult.

átadták a Fővárosi Bv. intézet i. objektuma 
biztonsági osztályának felújított öltőzőit. 
A munkálatok során a szakipari munkákat 
fogvatartottak végezték. Kicserélték a padlózatot, 
festették és csempézték a falakat, ezen kívül 
felújították a szaniter- és a szellőzőrendszert is.  
A pihenő-, valamint az öltözőhelyiségbe 
az intézet – a belső ellátás keretében – a 
BuFA Kft.-től vásárolta a bútorokat és a száz 
öltözőszekrényt. A mintegy 13 millió forintos 
beruházás során megszépült a biztonsági tiszt 
irodája és az ügyeleti helyiség is.

termékektől kezdve a bútorokon át a papír- és 
élelmiszeripari termékekig terjed a fogvatartotti 
munkáltatással előállított áruk, szolgáltatások köre. 
A rendezvényen a régióban működő egészségügyi 
szolgáltatók, kórházvezetők, gazdasági igazgatók  
és a beszerzéssel foglalkozó munkatársak 
vettek részt.

Január 28. 
A Belügyminisztérium márványtermében 
tartották meg a tárca évértékelőjét, amelyen 
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 
is jelen volt. Pintér Sándor belügyminiszter 
évértékelő beszédében a büntetés-végrehajtással 
kapcsolatban kiemelte az új bv. törvény 
jelentőségét, majd a bv. intézetek önellátási 
tevékenységének, illetve a fogvatartottak 
foglakoztatásának eredményeit méltatta. 

Külön sikernek könyvelte el, hogy a túlterhelt 
börtönök mellett a rendkívüli események  
nem szaporodtak, továbbá utalt arra is,  
hogy új bv. intézet építése szükséges. Orbán 
Viktor beszédében elismerte a büntetés-
végrehajtás dolgozóinak nehéz körülmények 
között végzett munkáját, valamint a szervezet 
további elmozdulását szorgalmazta az 
önfenntartás irányába.

Január 29.
Kenyai delegáció látogatott a Fővárosi Bv. intézetbe 
Joseph Ole Lenku belügy- és koordinációs 
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Február 11.
A biztonságpiac.hu hírportál, a Gazdálkodási és 
Tudományos Társaságok Szövetsége, valamint 
a Magyar Rendészettudományi Társaság közös 
szervezésében tartották meg a Biztonságpiac 
2013–2014 konferenciát és kiállítást az Országos 
Rendőr-főkapitányság székházában.  
A tanácskozás megnyitóján elhangzott: a 
biztonság a legfontosabb érték.
A biztonság garantálásához fontos, hogy az 
érintettek – katonák, rendőrök, polgárőrök, a 
katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a 
hadiipar dolgozói is – összefogjanak.  

Február 13.
Együttműködési megállapodást kötött a 
Szombathelyi Országos Bv. intézet és a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, 
amelynek során a két aláíró fél, Tóth Tamás Tibor 
bv. ezredes, intézetparancsnok, valamint dr. 
Takács árpád tű. ezredes, igazgató hangsúlyozta 
a két szervezet közötti hatékony együttműködés 
fontosságát.

Február 19.
Több éve sikerrel szervezi meg  
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Szociológiai Tanszéke a hallgatók 
gyakorlatát és kutatási munkáit segítő 
„Terepbörzét”. A rendezvényen bemutatkozó, 
terepgyakorlatot biztosító intézmények sorában 
első alkalommal vett részt a Hajdú-Bihar Megyei 
Bv. intézet is.

Február 23.
Második alkalommal rendezték meg 
a rendvédelmi szervek kispályás 
labdarúgó bajnokságát a Fáy utcai Vasas 
Sportközpontban. A győztes az Országos 

Rendőr-főkapitányság csapata lett. A BVOP 
a torna tizenöt résztvevője közül a negyedik 
helyet szerezte meg. A legjobb kapusnak 
járó különdíjat Petróczi Tamás kapta, illetve 
a focibajnokság kísérő eseményeként 
megrendezett szabadtéri bográcsfőzőversenyt 
a büntetés-végrehatás nyerte meg.

Február 25.
Kaposváron, a Somogy Megyei Bv. intézetben 
női öltözőt adtak át. Az 1905-ben épült börtönt 
már több alkalommal korszerűsítették, de nem 
létesítettek öltözőt a személyi állomány női 
munkatársai részére, holott az intézet dolgozóinak 
egyötöde nő. A korszerűsítés 2,4 millió forintos 
költségének kétharmadát a BVOP, egyharmadát 
az intézet finanszírozta. A kivitelezésben 
tizenöt fogvatartott is részt vett, ők készítették 
az öltözőszekrényeket és a padokat az intézet 
asztalosműhelyében.

Március 4.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézet iii. 
objektumában tartották meg az önkéntes 
hitéleti tevékenységet végző missziósok 
munkaértekezletét. Az eseményen részt vett 
Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság elnöke, valamint  
Szabó József, a Magyar Evangéliumi 
Börtönmisszió elnöke. A munkaértekezleten 

megvitatták a fogvatartottak között végzett 
keresztény misszió szervezési és végrehajtási 
kérdéseit, továbbá kitértek a fogvatartotti 
magatartásformák értékelésére is.

Március 6. 
A Magyar Rendvédelmi Kar soros és egyben 
ünnepi közgyűlését a Belügyminisztérium 
márványtermében tartották meg, ahol 
átadták a szervezet által alapított Magyar 
Rendvédelmi Emlékérmeket a Kar munkáját 
kimagasló közösségi tevékenységgel 
támogató kollégáknak. Az elismerést a 
büntetés-végrehajtás nyolc munkatársa kapta 
meg. Az emlékérmeket Dobson Tibor tű. 
dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar 
elnöke és a Büntetés-végrehajtási Tagozat 
elnöke, Lampert Csaba bv. százados adta át.

Március 14.
Március 15-e alkalmából a büntetés-végrehajtási 
szervezet számos dolgozója részesült 
elismerésben. Magyarország köztársasági 
elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt katonai 
tagozatát adományozta Koncz Klára bv. 
ezredesnek, a BVOP Gazdasági Társaságok 
Főosztálya vezetőjének; a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje katonai tagozatát adományozta 
Fülöp istván András bv. alezredesnek, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gazdasági 
vezetőjének.
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Március 19.
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében 
az uTE Megyeri úti Sportcsarnokában rendezték 
meg a Belügyminisztérium 2014. évi országos 
dzsúdóbajnokságát. A büntetés-végrehajtási 
szervezet részéről 12, a társszervek részéről 
23 csapat összesen 152 versenyzője indult a 
versenyen. A bajnokságot a Készenléti Rendőrség 
csapata nyerte meg, a büntetés-végrehajtás 
versenyzői több kiváló egyéni eredményt értek el, 
egy arany- és három bronzérmet szereztek. 

Mindszenty József bíboros születésének 122. 
évfordulójára emlékeztek a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönben. Az ünnepségen részt vett 
Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg, a Magyar 
Mindszenty Alapítvány elnöke. A megemlékezés 
szentmisével kezdődött a börtönkápolnában, 
amelyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek  
és Butsy Lajos börtönlelkész celebráltak.  
A szentmisét követően történészek emlékeztek 
a bíborosra, majd az ünnepség a börtön külső 
falán elhelyezett Mindszenty-emléktábla 
koszorúzásával zárult.

Március 20. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Parancsnoki 
Kollégiuma újjáalakuló ülését a Szegedi Fegyház 
és Börtönben tartotta. Az értekezleten megjelent 

vezetők elfogadták a Parancsnoki Kollégium 
alapszabályát, és megválasztották az ügyvivőt, 
Cséri zoltán bv. dandártábornokot, a Fővárosi 
Bv. intézet parancsnokát,  valamint helyettesét, 
Nyima Tamás bv. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei 
Bv. intézet parancsnokát.

A Közép-dunántúli Országos Bv. intézetben 
megtartották a TáMOP 5.6.1.A-11/4-211-0009 
számú projekt záró rendezvényét. A programban 
a baracskai intézet részéről 40 férfi fogvatartott, 
a Kalocsai Fegyház és Börtön részéről 20 női 
fogvatartott vett részt. Szeidl Tamás bv. alezredes, 
parancsnokhelyettes köszöntőjében elmondta, 
hogy intézetük aktív pályázati tevékenységet folytat.  
Több különböző TáMOP-projekt zajlik egyidejűleg, 
a különféle projektek célja azonban azonos:  
a rendelkezésre álló eszközök hatékony, célzott 
felhasználásával segítsék a fogvatartottak 
társadalomba történő visszailleszkedését.

Április 1.
átadták a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának 
megújult igali telephelyét. Az intézmény az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretében két sikeres pályázattal nyert  
55 millió forint, önrész nélküli, vissza nem térítendő 
támogatást az épületek felújítását, modernizálását, 
költséghatékony működtetését célzó beruházásokra. 
A kivitelezés során korszerűbbé vált a telephely 
energiaellátása. A napkollektoros és napelemes 
rendszerek használatával 85–95%-kal csökken a 
meleg víz előállításához felhasznált gáz mennyisége. 
A beruházással évente 240 GJ megújulóenergia-
felhasználást lehet elérni, ami évi 13,4 tonna 
üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenést eredményez, 
hozzájárulva környezetünk megóvásához. 

A Fővárosi Törvényszéken bemutatták a bírósági 
távmeghallgatási rendszert, amely a büntetés-
végrehajtás, a bíróságok és a rendőrség 

tevékenységét egyaránt segítheti. 
Az újszerű informatikai megoldást, amelynek 
bevezetésével jelentősen csökkenthető az 
előállítások, szállítások száma, az Országos 
Bírósági Hivatal és a Fővárosi Törvényszék a 
Belügyminisztériummal és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságával együttműködve 
dolgozta ki. A megoldás az eljárási törvény 
által jelenleg is lehetővé tett zárt láncú 
távközlési rendszer útján foganatosított eljárási 
cselekményekhez hasonló, lényege, hogy a 
bíróság a tárgyalóterem és a bv. intézet között 
kiépített közvetlen videókapcsolaton keresztül 
hallgatja meg a fogvatartottat. A pilot projektben a 
Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a Fővárosi 
Bv. intézet iii. számú objektuma vett részt. 

Április 6. 
A közel 18 300 fogvatartottból mintegy 6 ezren 
voltak jogosultak választani, közülük közel 1 800 
fogvatartott nyilatkozott arról, hogy élni kíván 
szavazati jogával. Mintegy 1 180 fő kapta meg 

a helyi választási szervek visszaigazolását, és 
voksolt a börtönökben. Az érintett személyek a 
fogvatartásuk helyén, a helyi választási irodával 
egyeztetett időpontban – a választási eljárásra 
vonatkozó jogszabályok szerint – mozgóurnával 
szavaztak. A bv. szervek vezetői úgy szervezték 
meg a szolgálatot, hogy a beosztott személyi 
állomány is gyakorolhassa a választójogát.

Április 8.
Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács elnöke és Csóti András bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
tartott sajtótájékoztatót Tökölön, a fiatalkorú 
elítélteknek szervezett jobb agyféltekés rajzolási 
módszert oktató képzés eredményeiről és a 
további tervekről. A módszer elsajátítása elősegíti 
a fiatalkorú fogvatartottak önkifejezését, fejleszti 
az együttműködési és szociális készségüket. 
Segíti a stresszoldást, csökkenti az agressziót, 
kialakítja a képzőművészetek iránti kulturális 
érzékenységet, valamint fejleszti a kreativitást. 
Az első tanfolyamot 15 elítélt végezte el, a 
későbbiekben újabb csoportok indulnak. A 
fogvatartotti programok célja az elkövetők sikeres 
visszailleszkedése a társadalomba szabadulásuk 
után, valamint az ehhez szükséges önbecsülés, 
illetve döntésképesség fejlesztése.

Április 9.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának dísztermében 
köszöntötték dr. Lőrincz József ny. bv. 
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dandártábornok, címzetes egyetemi tanárt 
70. születésnapja alkalmából. A Büntetés-
végrehajtás Tudományos Tanácsa által szervezett 
rendezvényen Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok az alkalomra készült 
tisztelgő kötetet, továbbá dr. Ruzsonyi Péter 
bv. dandártábornok, dékán a dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter adományozta díszszablyát adta 
át az ünnepeltnek.

Április 11.
Befejeződött a szolgálati kutyavezetők és kutyáik 
három hónapon át tartó kiképzése. Az oktatás 
három helyszínen: a Budapesti Fegyház és 
Börtönben, Sopronkőhidán és a Fővárosi Bv. 
intézet iii. objektumában zajlott. A képzés alatt 
összeszoktatták a kutyavezetőket a kutyákkal, 
kialakították a motivációs készségeket, emellett 
fegyelmező, őrző-védő, valamint szituációs 
gyakorlatokat is végeztek a résztvevők.

Április 12–15.
Húsvéti szentmiséket tartottak a bv. intézetekben. 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök főpapi 
szentmisét mutatott be a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben április 12-én. A Veszprém 
Megyei Bv. intézetben április 14-én dr. Márfi Gyula 
veszprémi érsek celebrált ünnepi szentmisét. 
április 15-én a Fővárosi Bv. intézet Gyorskocsi 
utcai objektumának kápolnájában ökumenikus 
istentiszteletet tartott Steinbach József, a 
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. intézetben 
vallási imahetet rendeztek virágvasárnaptól 
húsvét keddig, amelyen a történelmi egyházak 
képviselői tartottak előadásokat.

Április 15.
A BVOP Titkársági és Jogi Főosztálya 
szervezésében Pilisszentkereszten rendezték 
meg a bv. szervezet jogászainak továbbképzését. 
A rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok nyitotta meg, majd dr. Pallo 
József bv. ezredes, főosztályvezető mutatta be 
az új bv. törvényt, és ismertette a kapcsolódó 
jogalkotási munka ütemezését.  Ezt követően 
neves szakértők – a Közigazgatási és igazságügyi 
Minisztérium, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala munkatársai, továbbá 
a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE oktatói – 
tartottak előadásokat. 

Április 23.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
igazgatóság részvételével törzsfoglalkozással 
összekötött katasztrófavédelmi gyakorlatot 
tartott. A gyakorlat során a börtön harmadik 
emeletén észlelt zárkatűz miatt az intézet 
azonnal riadót rendelt el. Perceken belül a 
helyszínre érkeztek a tűzoltók, és a bv. személyi 
állományával közösen sikeresen felszámolták a 
katasztrófavédelmi helyzetet.

Április 24. 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díjat adományozta Bényei 
Tamás bv. őrnagynak, a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft. foglalkoztatásért felelős ügyvezető-
helyettesének, aki jelentős szerepet vállalt 
a 2013. évi árvízi védekezésben. A rangos 
önkormányzati kitüntetést Dunaújváros 
Közgyűlése a város területén dolgozó hivatásos 
rendvédelmi dolgozók és azon személyek 

vagy közösségek elismerésére hívta életre, akik 
Dunaújváros közbiztonságáért kiemelkedő 
tevékenységet folytatnak.

Április 29.
A Budapesti Fegyház és Börtön adott otthont 
a 2014. évi konzuli találkozónak, a BVOP által 
szervezett rendezvényen több mint harminc 
ország képviselője vett részt. A találkozón 
elsőként Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 

parancsnok mutatta be a bv. szervezet helyzetét, 
ezután Schmehl János bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese beszélt a nem magyar 
állampolgárságú fogvatartottak összetételéről, és 
értékelte a konzulátusokkal való kapcsolattartást. 
Széles Gábor bv. ezredes, a Budapesti Fegyház 
és Börtön parancsnoka bemutatta az intézetet, 
ezt követően a konzulok intézetlátogatáson 

vettek részt, majd konzultáció következett. A 
találkozó mindkét fél számára hasznos volt, a 
konzulok bepillantást nyertek a bv. szervezet 
működésébe és a fogvatartottak mindennapjaiba, 
míg a szervezők megismerkedtek azokkal 
a problémákkal, amelyek megoldása után 
még hatékonyabbá válhat a szervezet és a 
konzulátusok együttműködése.

Április 30.
Anyák napi ünnepséget tartottak a 
Belügyminisztériumban. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter nevében dr. Kontrát Károly 
parlamenti államtitkár fejezte ki elismerését és 
köszönetét a rendvédelmi szerveknél dolgozó 
édesanyáknak, köztük tizenöt nagycsaládos, négy 
vagy öt gyermeket nevelő kolléganőnknek. A 
büntetés-végrehajtási szervezet nevében Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
köszöntötte az ünnepelteket.

Április 29. – 2014. évi konzuli találkozó
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Május 1.
A hagyománnyá vált Kőbányai virtusvetélkedőn 
2014-ben kilenc csapat indult, köztük a Fővárosi 
Bv. intézet, valamint a Budapesti Fegyház 
és Börtön versenyzői. A játékos erőpróbán 
számos versenyszámban kellett a csapatoknak 
ügyességüket, erejüket, állóképességüket 
bizonyítaniuk. A vetélkedőn a Fővárosi Bv. 
intézet a ii. helyen végzett, a győzelmet 2014-
ben is a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
csapata szerezte meg. A nap hőse a Kőember 
címet elnyerő Varga istván bv. főtörzsőrmester, 
a Budapesti Fegyház és Börtön körletfelügyelője 
lett, aki 40 méteren át cipelte a 91 kilós 
betonkockát. A rendezvény halfőzőversenyén 
a 31 induló csapatból a Fővárosi Bv. intézet 
két csapata a Prémium kategóriában az Arany-
fakanál címet nyerte el.

Május 5. 
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
tartották meg a római katolikus börtönlelkészek 
konferenciáját. A találkozó szentmisével 
kezdődött, melyet Bíró László tábori püspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar börtönpasztorációs 
referense mutatott be a koncelebráló atyákkal 
együtt. A szentmisén a bv. intézet fogvatartottjai 
is részt vettek, a zenei szolgálatot az intézet Szent 
Dávid zenekara biztosította.

A Károli Gáspár Református Egyetem állam- és 
Jogtudományi Kara „Magyarország új Büntetés-
végrehajtási Kódexe” címmel rendezett 
konferenciát a Magyarországi Református Egyház 
zsinati Épületében. A tanácskozást dr. Antalóczy 
Péter, a KRE áJK dékánja nyitotta meg, majd 
dr. Mezey Barna, az ELTE rektora előadásában a 
börtönbüntetés és a börtön történeti dilemmáit 
boncolgatta. Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok a büntetés-végrehajtás 
jelenlegi feltételrendszerét és az bv. új kódexhez 
kapcsolódó fejlesztéseket ismertette. Dr. Vókó 
György egyetemi tanár, az Országos Kriminológiai 
intézet igazgatója a bv. jog fejlődési irányait 
vázolta fel előadásában. Dr. Ruzsonyi Péter 
bv. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja a 
kriminálpedagógia tudománya felől elemezte az új 
bv. kódexben bekövetkezett változásokat.

Május 5. – Károli-konferencia

Május 8.
Együttműködési megállapodást írt alá Cséri 
zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. intézet 
parancsnoka, valamint dr. Demeter Tamás 
pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Bevetési Főigazgatóságának főigazgatója. A két 
szerv abban állapodott meg, hogy a szolgálati 
kutyák alkalmazhatóságának fejlesztése céljából 
tevékenységüket összehangolják. Ennek 
érdekében kölcsönösen biztosítják a szolgálati 
kutyák képzéséhez szükséges eszközöket és 
a helyszínt, illetve a feladat végrehajtásához 
megfelelő szakmai jártassággal rendelkező 
személyt, valamint lehetőséget a szolgálati 
kutyavezetői tanfolyamon történő részvételre. 

Május 9.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. intézetben 
rendezték meg a Nyírség Kupa kiképzési 
és szintfelmérő versenyt. A hét bv. intézet 
részvételével megtartott regionális bajnokságon 
labdarúgás, lövészet és sakk versenyszámokban 
mérték össze tudásukat a versenyzők. Az 
összesített csapatversenyben az első helyezett a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön csapata lett.

Május 11.
Tizenhét csapat, közel kétszáz résztvevő 
versenyzett az i. Desedai Sárkányhajó 
Bajnokságon, amelyet a Kaposvári Vízügyi SC 
rendezett. A viadalon a Somogy Megyei Bv. 
intézet két csapattal indult, amelyek a 6. és a 11. 
helyezést érték el. A rendezvény célja a Deseda-
tó és a vízi sportok népszerűsítése, valamint a 
munkahelyi közösségek összekovácsolása volt.

Május 12–15.
Magyarországon tett látogatást Jacek Włodarski 
bv. dandártábornok, a lengyel büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka, Eugen Balko 
bv. ezredes, a szlovák és dr. Pavel Ondrašek bv. 
ezredes, a cseh büntetés-végrehajtás első számú 
vezetője. A BVOP-n lezajlott találkozón a cseh, a 
lengyel, a szlovák és a magyar vezetők bemutatták 
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saját országuk büntetés-végrehajtásának 
aktuális helyzetét, áttekintették az országos és az 
intézeti szintű kétoldalú kapcsolatokat, továbbá 
egyeztettek a szervezetek közötti európai uniós 
együttműködési lehetőségekről. Az országos 
parancsnokokat a Belügyminisztériumban dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter fogadta. Az út 
során a Visegrádi Négyek bv. szervezeteinek 
vezetői látogatást tettek a Fiatalkorúak Bv. 
intézetében és a Duna Papír Kft. üzemében, illetve 
a Közép-dunántúli Országos Bv. intézetben és az 
Annamajor Kft. székhelyén.

Május 15.
átadták a Pálhalmai Országos Bv. intézet 138 
millió forintból megújított energetikai rendszerét. 
A fejlesztés célja a költségek csökkentése volt 
a megújuló energiaforrások használatának 
növelésével, a projekt a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretén belül, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi 
költségvetési előirányzat közös finanszírozásával 
valósult meg. A beruházás eredményeként 
a 2012-ben telepített mélykúti napelemes 
rendszer után immár mindhárom objektumában 
napenergiából előállított villamos energiával 
fedezi szükségleteinek 15%-át a közel 1 600 
fogvatartott elhelyezését biztosító bv. intézet. 
A fejlesztés során a három objektum épületeire 
összesen 581 darab napelemet telepítettek 150 
négyzetméternyi felületen. A számítások szerint 

a 140 kilowatt teljesítményű, 
hálózati visszatáplálásos 

kiserőművek az 

55 millió forint éves energiafelhasználásból 
megközelítőleg hét millió forintos 
költségmegtakarítást eredményeznek.

Május 17., 24.
A RáCS Sportegyesület Szombathelyen, az 
Újperinti Pontytanyán szervezett horgászversenyt 
a büntetés-végrehajtási dolgozók, rendőrök, 
tűzoltók és hozzátartozóik számára.  

A Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdői 
Horgászegyesület és az iPA megyei szervezete 
„Nyílt nemzetközi halfogó verseny”-t rendezett, 
amelyre meghívást kapott a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Bv. intézet csapata is.

Május 21.
A „Nemzetközi Együttműködési Kultúráért” 
nívódíjjal tüntették ki a Budapesti Fegyház 
és Börtön „Prisoners Opportunity to Educate 
Children by Telling Stories” című pályamunkáját. 
A Tempus Közalapítvány 2008-ban létrehozott 
díját az egész életen át tartó tanulás témájában 
megalkotott, nemzetközi színvonalú 
projekteknek ítélik oda.

Május 26.
A Kossuth Rádió „Közelről” című magazinműsora 
kétórás elő adását az egri bv. intézet – ezen 
keresztül a magyar börtönélet – bemutatásának 
szentelte. Még soha nem fordult elő,  
hogy egy magyar rádió élőben jelentkezzen  
egy börtön falai közül.

Május 27.
A „Tudásalapú közszolgálati előmenetel 
támogatása” című áROP-projekt nemzetközi 
konferenciáját tartották meg  
a NKE Rendészettudományi Karának 
nagytermében, amelynek témája az új 
büntetés-végrehajtási kódex volt. Dr. Ruzsonyi 
Péter bv. dandártábornok, a kar dékánja, a 
tanácskozás levezető elnöke, dr. Patyi András, az 
egyetem rektora, valamint Schmehl János bv. 
dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának biztonsági és fogvatartási 
helyettese köszöntötte a résztvevőket, majd 
előadások következtek. 

Cornel Marius Marint, a román büntetés-
végrehajtás országos parancsnokhelyettesét  
Cséri zoltán bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok fogadta a Fővárosi Bv.  
iii. objektumában.

Május 28.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és 
családügyért felelős államtitkársága 2014-ben is 
számtalan pályázó közül választotta ki a leginkább 
családbarát munkahelyeket. A költségvetési 
szervek kategóriájában a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön is díjazott lett, így a korábban már ezt a 
címet megszerző Bács-Kiskun Megyei Bv. intézet 
és a Fővárosi Bv. intézet mellett a harmadik bv. 
szerv, amely az értékes elismerés birtokosa.

Május 29.
Két egymással szomszédos település, a 
szlovákiai Apátújfalu és a magyarországi Terény 
együtt pályázott, hogy a turizmusfejlesztést 
célzó Magyarország-Szlovákia Határon 
átnyúló Együttműködési Program keretében 
közösségi helyeket hozzanak létre. „A harangok 
nem ismernek határokat” című projekt záró 
rendezvényén adták át és áldották meg a 
harangokat és az új közösségi tereket a két 
községben. Apátújfaluban gyaloghidat hoztak 
létre, és kialakították a község főterét, Terényben 
– többek között – felújították és lefedték a 
szabadtéri színpadot. Mindkét településen 
felállítottak egy-egy haranglábat, a szlovákiait 
magyar, a magyarországit pedig szlovák tervező 
álmodta meg. A munkában együttműködő 
partnerként részt vett a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön. A bv. intézetben erre a célra 
pályázati pénzből faipari műhelyt alakítottak 

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  64

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  65

33



ki, ott készítették el az összes fa járólapot és 
más faszerkezeteket is. A terényi haranglábat 
dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke, 
az apátújfaluit pedig Stella Leontin kanonok 
plébános szentelte fel.

A Közép-dunántúli Országos Bv. intézet baracskai 
objektumában tartották meg a rendvédelmi 
szervek speciális csoportjainak közös kiképzési 
napját. A képzést Széll Gábor, a Kelet-Európai Wing 
Tsun Kung-Fu Szövetség főinstruktor-helyettese, 
7. fokozatú mester tartotta. A programon részt 
vett a Közép-dunántúli Országos Bv. intézet 
baracskai és székesfehérvári objektuma, továbbá 
a Szegedi Fegyház és Börtön, a Veszprém Megyei 
Bv. intézet, a Pálhalmai Országos Bv. intézet, a zala 
Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint az MH 43. 
Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató 
Ezred speciális csoportja.

Május 30.
A Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
pedagógusnapi ünnepséget tartottak.  
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 

büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül 
emléktárgyat adományozott árvai Judit Katalin 
bv. alezredesnek, a Bv. Szervezet Oktatási 
Központja kiemelt főreferensének és Bacsóné 
Pelcz Mária bv. századosnak, a tököli Fiatalkorúak 
Bv. intézete nevelőjének. 

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában e napon 
tartották meg az első egységes rendvédelmi 
képzésben részesült osztály kibocsátó ünnepségét 
is. Az OKJ-s bizonyítványokat Csóti András bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok adta át a 
huszonegy, sikeres vizsgát tett hallgatónak.  

„Ne légy áldozat” jelmondattal harmadik 
alkalommal rendezték meg a rendvédelmi napot 
Nyíregyházán Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
rendvédelmi szervei, amelyen a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Bv. intézet is részt vett. A látványos 
rendezvényen az intézet – többek között – a 
Szöktetési kísérlet című bemutatójával vívta ki  
a közönség elismerését.

Május 31.
Az Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek című 
TáMOP-projekt „Egészségesen, de hogyan” című 
programja keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. intézet dolgozónak gyermekei részére 
gyermeknapot tartottak az intézet császárszállási 
hétvégi üdülőjében.

A Tartalmas Életért Közhasznú Egyesület 
szervezésében családnapot rendeztek a 
Sasfészek ifjúsági Szállóban a zala Megyei 
Bv. intézet állományának tagjai és családjaik 
részére. A gyermekek megismerkedhettek az 
origami-hajtogatás és a csillámfestés titkaival, 
a nagyobbakat asztalitenisz-, strandfutball- 
és tollaslabdaverseny várta, az érdeklődők 
betekinthettek a korongozás fogásaiba is.

Június 10.
Együttműködési megállapodást írt alá dr. zakhar 
Tibor bv. ezredes, a Bv. Szervezet Oktatási 
Központjának igazgatója és dr. Papp Antal tű. 
ezredes a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
igazgatója. A két partner megállapodott 
abban, hogy kölcsönösen segítik egymást 
az oktatás és a kiképzés területén, ennek 
érdekében összehangolják tevékenységüket. Az 
együttműködés kiterjed arra is, hogy a jövőben 
az oktatási központban a katasztrófavédelem 
szakemberei oktatják a tűzvédelmi feladatokat a 
büntetés-végrehajtási tanulók részére.

Június 11.
A Váci Fegyház és Börtönben tartották meg a 
büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok 
ügyvezető igazgatóinak értekezletét. Beszámolók 

hangzottak el – többek között – az Egészségügyi 
Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) és a bv. 
gazdasági társaságok kapcsolatának fejlődéséről, 
az egészségügynek gyártott textiltermékek, 
illetve nyomtatványok ellátásának kedvezőbb 
alakulásáról, valamint az iskolai közétkeztetésben 
történő növekvő szerepvállalásról. Az értekezlet 
zárásaként Szakolczai Lóránt bv. alezredes, 
ügyvezető igazgató ismertette a Duna-Mix Kft. 
működését, majd a résztvevők megtekintették 
a nyomdát és könyvkötészetet, a varrodát, a 
gépihímző-üzemben zajló egyenruhaékítmény-
gyártást, valamint a kábelkötegelő 
bérmunkaüzem tevékenységét.

Június 12.
A Pálhalmai Országos Bv. intézetben rendezték 
meg a iV. Országos Fogvatartotti imanapot. 
A rendezvényen tizenegy bv. intézetből 
közel kétszáz fogvatartott vett részt, fellépett 
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a mélykúti Kodály Kórus is. Az egyházak 
képviseletében az ökumenikus imanapon részt 
vett Szabó istván, a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspöke, Magyarné Balogh 
Erzsébet, a Református Misszió Központ 
lelkészigazgatója, Szabó József, a Magyar 
Evangéliumi Börtönmisszió elnöke, Magyari 
Márton, a Magyar Testvéri Börtöntársaság 
ügyvezetője és L. Molnár istván börtönlelkész.

A Szolnoki Törvényszék és a Szolnoki Járásbíróság 
bírái és munkatársai tettek intézetlátogatást a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. intézetben 
Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék 
elnöke vezetésével. Az intézetlátogatás 
során Horváth ákos bv. alezredes, mb. 
intézetparancsnok tartott tájékoztatót az 
intézet szakmai munkájáról, majd a vendégek 
megtekintették az intézetet. 

Június 13.
átadták a református egyház és a büntetés-
végrehajtás együttműködésével kialakított 
ökumenikus kápolnát a Szegedi Fegyház és 
Börtön nagyfai objektumában. A kápolnát  
dr. Bölcskei Gusztáv református püspök és  
dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
megyéspüspök szentelte fel. Ezután Csóti 
András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka mondott ünnepi 
beszédet a börtönök hitéleti tevékenységéről. 
Tikász Sándor bv. dandártábornok, az intézet 
parancsnoka elmondta, hogy a Szegedi Fegyház 
és Börtönben 13 vallási felekezet gondoskodik 
a fogvatartottak lelki gondozásáról, illetve egy 
katolikus és egy református börtönlelkészük 
is van. A kápolnát az elítéltek kulturális 

körletrészének termében alakították ki, 
fogvatartotti munkával újították fel az ablakokat, 
a padokat, a szószéket, a keresztet, valamint a 
református címert a Nagyfa-Alföld Kft. szegedi 
telepén készítették az elítéltek.

Emlékfutást szervezett az MH 12. Arrabona 
Légvédelmi Rakétaezred a 2013. évi árvíz 
évfordulóján, hogy méltó módon emlékezzenek a 
védekezés során tapasztalt példátlan összefogásra, 
a bajtársiasságra, az önzetlen segíteni és tenni 
akarásra. A mezőny Győrzámoly térségéből indult, 
ahol a legintenzívebb volt a védekezés. A versenyre 
mintegy harminc csapat nevezett, közel 300 futó – 
közöttük a győri bv. intézet versenyzői – vett részt 
a 22 km-es váltóversenyben. 

Június 14.
Az i. Soproni Fertő Tavi Sárkányhajó Fesztivál amatőr 
versenyében a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
női csapata sikerrel szállt vízre, a tíz induló felnőtt 
csapat közül a negyedik helyen eveztek célba.

Június 17.
Szekszárdon, a Tolna Megyei Bv. intézetben 
együttműködési gyakorlatot tartottak az intézet, 

az Országos Mentőszolgálat és a Terrorelhárítási 
Központ paksi osztályának részvételével. 
A gyakorlat feltételezése szerint a börtönnel 
szomszédos ügyészségen bombarobbantással 
fenyegetőzött egy illető, azután pedig zárkatűz 
ütött ki, valamint túszejtés is történt. A sikeres 
gyakorlat tapasztalatait törzsfoglalkozáson 
elemzik a résztvevők.

Június 17–20.
Krízis-incidens tárgyaló tanfolyamot (Bv. KiT) 
rendeztek a Váci Fegyház és Börtönben.  
A Huszár László bv. dandártábornok vezette 
továbbképzésre tizenöt intézetből érkeztek 
kollégák, hogy elsajátítsák a krízishelyzetek, 
incidensek tárgyalási technikáit és gyakorolják a 
rendkívüli események hatékony kommunikációs 
kezelését.  Az elméleti és gyakorlati ismereteket 
nyújtó képzésen a Terrorelhárítási Központ 
túsztárgyaló munkatársai is részt vettek,  
akik pozitívan értékelték a tanfolyamon 
tapasztaltakat.

Június 19.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 
sajtótájékoztatót tartott az Országos 
Kriminológiai intézet (OKRi) kutatásáról, amely 
139 jogerősen elítélt betörő bevonásával készült. 
Magyarországon a betörés az egyik leggyakoribb 
bűntett, minden hatodik vagyon elleni 
bűncselekmény betöréses lopás.  Mint azt  
dr. Barabás Tünde, az OKRi kutatásvezetője 

elmondta: 60–90 perces interjúkat készítettek 
önként jelentkező elítéltekkel, akik 100 kép alapján 
választották ki, hogy hová törnének be „szívesen”, 
illetve mi az, ami visszatartja őket. 
Dr. Hatala József, a NBT elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a kutatás alapján a Tanács olyan 
kiadványokat juttat majd el a lakossághoz, 
amelyekben ötleteket adnak az önvédelemre, 
egyben kifejezte reményét, hogy a kutatás 
hozzájárul a bűncselekmények visszaszorulásához. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka arról beszélt, 
hogy a BVOP és az NBT együttműködése alapján 
megvalósult vizsgálatban az elítéltek szigorúan 
önkéntes alapon vehettek részt. 

Június 26.
Eugen Balko ezredes, a szlovák büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka és 
Milan ivan ezredes, a szlovák országos 
parancsnok helyettese, illetve Lubomíra 
Vrobelová, a szlovák igazságügyi Minisztérium 
kabinetfőnöke látogatott el a Szombathelyi 
Országos Bv. intézetbe, hogy megismerjék a 
PPP-konstrukcióban épült intézet működési 
tapasztalatait. 

Június 29.
A hagyományoknak megfelelően a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának végzős hallgatóit a Budai Várban avatták 
tisztté. Büntetés-végrehajtási szakon három 
nappali és három levelező tagozatos hallgató 

Június 14. – Sárkányhajó Fesztivál
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végzett. A kar többi hallgatója a rendőrség, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
tisztje lesz. A tisztavatáson beszédet mondott 
Orbán Viktor miniszterelnök is.

Június 30.
A 2010 óta tartó férőhely-bővítési program 
mellett a gépjárműpark megújítása is folytatódott 
a büntetés-végrehajtási szervezetnél. Ennek 
eredményeként öt új, nagy befogadóképességű 
szállítójárművet adott át Tasnádi László rendészeti 
államtitkár a szervezet számára. A gépjárművek 
mintegy 250 millió forint értékű beszerzésével 
párhuzamosan a legrosszabb műszaki állapotú 
járműveket a büntetés-végrehajtás leselejtezi, így 
a járműpark átlagéletkora jelentősen csökken, 
és a szállítókapacitás közel 10%-kal nő: 908 
fogvatartott egyidejű szállítására nyílik lehetőség. 
Az új Renault Tornádó típusú, Euro 6-os motorral 
felszerelt járművek egyenként 42 személy 
szállítására alkalmasak. Az öt gépjármű a fővárosi, 
a pécsi, a kaposvári, a nyíregyházi és a szegedi 
börtön munkáját segíti.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
Semmelweis-nap alkalmából tizenegy főt 
részesített elismerésben. Az elismerések 
ünnepélyes átadására a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán került sor.

Július 2.
átadták a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
felújított Tómalmi üdülőjét. A korszerűsítés során 
megújult a szobák teljes bútorzata, a kényelmet 
internetelérés, tv, mikrohullámú sütő és hűtő is 
garantálja. Új burkolatot kapott a terasz, megújult 
a homlokzat, az épület belsejében kicserélték a 
burkolatokat, és az üdülő valamennyi nyílászáróját 
is korszerűsítették. A kertben parkolót is 
kialakítottak, a területet pedig parkosították. A 
felújítás teljes költségvetése közel huszonkét 
millió forint volt. A megújult Tómalmi üdülő hét 
szobával, összesen 24 férőhellyel várja a büntetés-
végrehajtás pihenni, kikapcsolódni vágyó 
dolgozóit és hozzátartozóikat.

Július 2-6.
Hetedik alkalommal vett részt a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön bűnmegelőzési bemutatóval 
a soproni VOLT Fesztiválon. A látogatók 
megtekinthették az intézet bemutató-

zárkáját és a zárka mellett felállított „bv.-s 
sátrat”. Megismerhették az intézetekben 
rendszeresített mozgáskorlátozó eszközöket, 
üveges vitrinekben pedig a fogvatartottak 
által készített tiltott tárgyakat, illetve a 
szakköri foglalkozásokon készített alkotásokat 
tekinthették meg. A bv. intézet a fesztivál külső 
helyszíneként is szerepelt. Azok a látogatók, 
akik már betöltötték a 14. életévüket és kedvet 
éreztek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 

megtekintéséhez, „rabomobillal” Sopronkőhidára 
utazhattak, ahol – egy 60 perces bűnmegelőzési 
látogatás keretében – testközelből is 
megismerhették az intézetet.

Július 11.
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka és dr. 
Hatala József ny. r. altábornagy, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács elnöke értékelte a Bv. 
Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja sikeres projektzárását. Az intézmény 
40 millió forint önrész nélküli pályázati forrást 
nyert a TáMOP bűnmegelőzési pályázatán. 
A 16 hónap alatt megvalósult projektben a 
térség három iskolája, illetve a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Szentendrei 
Rendőrkapitányság munkatársai vettek részt.  

A diákoknak bűnmegelőzési célú és az áldozattá 
válás megelőzését szolgáló ismereteket közvetítő 
táborokat, illetve természet- és környezetvédelmi 
alapokra épülő kirándulásokat, a diákokat 
oktató pedagógusoknak és iskolarendőröknek 
konfliktuskezelő és kommunikációs tréningeket 
szerveztek. A projekt keretében indult útjára az 
ún. POLiCE COFFEE rendezvénysorozat, ahol az 
érdeklődők egy kávé mellett, kötetlenül tehetik fel 
kérdéseiket a rendvédelmi dolgozóknak.

Július 21.
Megújították a BVOP és az ELTE együttműködési 
megállapodását. A megújított szerződés jelentős 
előrelépést jelenthet a büntetés-végrehajtási jog 
elméleti és a gyakorlati problémáinak megoldása 
terén, mivel szellemisége egybeesik az új bv. 
kódex fő üzenetével, amely szintén az elmélet és 

Július 2. – Megújult a Tómalmi üdülő
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a gyakorlat közelítését célozza. A megállapodás 
ünnepélyes aláírásán részt vett dr. Mezey Barna, 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora, dr. 
Király Miklós, az államigazgatási és Jogtudományi 
Kar dékánja, illetve Csóti András bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is.

Július 23.
A Magyar ökumenikus Segélyszervezet 
kezdeményezésére a TáMOP 5.6.3 projekt 
keretében Magyarországon tartózkodó belorusz 
szakmai delegáció látogatást tett a Borsod-Abaúj-
zemplén Megyei Bv. intézetben. A vendégeket 
Joó László bv. ezredes, parancsnok tájékoztatta az 
intézet általános tevékenységéről, a fogvatartottak 
munkáltatásáról és reintegrációs programjairól. 
A tájékoztatást követően a delegáció tagjai 
megtekintették az intézet mindkét objektumát és 
az ott folyó foglalkozásokat.

Július 28–29.
Pilisszentkereszten tartották meg a 
börtönlelkészek 2014. évi továbbképzését. A 
rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok nyitotta meg, majd a 
történelmi egyházak koordinációs vezetői 
tartottak beszámolót a börtönlelkészi 
munka aktuális gyakorlati tapasztalatairól. A 
továbbképzés az APAC- és zákeus-program 
alkalmazásának további kiszélesítésére, 
valamint a börtönlelkészeknek a resztoratív 
igazságszolgáltatásban betöltött szerepére 

fókuszált. A továbbképzésen részt vett Bíró László 
püspök, katonai ordinárius, a katolikus lelkészek 
püspöki referense.

Augusztus 1.
Elkészült és teljes kapacitással működik 
a péküzem a Szegedi Fegyház és Börtön 
szomszédságában elhelyezkedő Nagyfa-Alföld Kft. 
gyártelepén. Az Annamajori Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. egy közel 300 négyzetméteres 
épületben alakította ki az új péküzemet. A Rácsos 
Sütöde építési munkálataiban külső vállalkozók 
mellett fogvatartottak is részt vettek. Az építkezés 
befejezése és a szakhatósági engedélyek 
beszerzése után, a nyár közepén kezdődött meg 
a próbaüzem, ezzel tizenkét új fogvatartotti 
munkahely létesült. A pékségben sütik a 
Csillagbörtön 1500–1600 lakója részére a kenyeret 
és a péksüteményeket.

Augusztus 8.
Az iPA Nemzetközi Szervezetének Kalocsai 
Csoportja nemzetközi lőversenyt rendezett az 
állampusztai Országos Bv. intézet lőterén. Az 
eseményen tíz csapat nyolcvan versenyzővel 
vett részt. A külföldi csapatok Lengyelországból, 
Csehországból, Szlovákiából és Szlovéniából 
érkeztek. Hazánkat a Paksi Vízirendőrség, 
a Kecskeméti Repülőbázis, a Kalocsai 
Rendőrkapitányság, az állampusztai Bv. intézet és 
két másik csapat képviselte. A versenyt Csehország 
csapata nyerte, 2. helyezett lett a Kecskeméti MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis csapata, míg 
a bronzérmet az állampusztai Országos Bv. intézet 
versenyzői vehették át. 

Augusztus 15.
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok általános helyettese adta 
át a Bv. Szervezet Oktatási Központjában a 
tizennégyhetes alapozó szaktanfolyami képzés 
bizonyítványait. A harminckilenc, sikeres vizsgát 
tett hallgató közül a Tiszalöki Országos Bv. 
intézet és a Veszprém Megyei Bv. intézet egy-egy 
hallgatója kitűnő eredménnyel végzett.

Augusztus 18.
Augusztus 20-a alkalmából a büntetés-
végrehajtási szervezet több dolgozója részesült 
magas állami kitüntetésben. Magyarország 
köztársasági elnöke az Európai unió iraki polgári 

válságkezelési missziójának vezetőjeként végzett 
munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetést adományozta  
dr. Huszár László bv. dandártábornoknak, 
a BVOP főosztályvezetőjének; a büntetés-
végrehajtás vezetői állományában végzett több 
mint két évtizedes kiemelkedő tevékenysége 
elismeréséként a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést adományozta  
Tóth Tamás Tibor bv. ezredesnek, a Szombathelyi 
Országos Bv. intézet parancsnokának; a 
büntetés-végrehajtásban végzett közel négy 
évtizedes kiemelkedő munkája, példamutató 
szolgálatteljesítése elismeréseként a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adományozta Pálfiné 
Nagy ilona zsuzsanna bv. zászlósnak, a Szegedi 
Fegyház és Börtön szociális segédelőadójának. 

Augusztus 19.
Befejeződött a Váci Fegyház és Börtön 
eligazító folyosójának, valamint a felügyelők 
őri pihenőjének felújítása, amely fogvatartotti 
munkáltatás révén másfél hónap alatt készült 
el. A felújítási munkálatokban részt vevő 
fogvatartottak közül többen az intézetben 
tettek sikeres vizsgát a minden évben induló 
építőipari szakmai képzéseken. A munka során 
új burkolatot kapott az eligazító folyosó, illetve 
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átalakították és korszerűsítették a vizesblokkot 
is. A felújítás után jól felszerelt, elektromos 
háztartási készülékekkel ellátott étkezőhelyiség 
várja a váci kollégákat.

Augusztus 23.
Az 1945–1956 közötti magyar Politikai Elítéltek 
Közössége koszorúzott a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön épületének falán az 1952–1953 
között az intézetben raboskodott női politikai 
elítéltek emlékére állított márványtábla előtt. 
A megemlékezésen részt vett Demeter zoltán 
országgyűlési képviselő, a Politikai Elítéltek 
Közösségének csoportja Fehérváry istván 
elnök és Gruber Rudolfné elnökségi tag 
vezetésével. A koszorúzást követően ünnepi 
liturgiát celebráltak a börtön kápolnájában az 
intézet börtönlelkészei, Hajdú Miklós római 
katolikus és Darvas Szilárd református lelkész. 
A megemlékezés keretén belül a Politikai 
Elítéltek Közössége jubileumi emlékérmet és 
oklevelét adományozott Rózsahegyi Tamás bv. 
ezredesnek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
parancsnokának.

Augusztus 30.
Hetedik alkalommal rendezték meg a 
rendvédelmi napot a kőbányai óhegy-parkban, 
amelyen a Budapesti Fegyház és Börtön, 
valamint a Fővárosi Bv. intézet is bemutatkozott. 
A két fővárosi intézet látványos közelharc- és 
szolgálatikutya-bemutatói nagy sikert arattak, 
emellett sátraikban biztonságtechnikai 
eszközöket, zárkaberendezéseket állítottak ki. 
Az érdeklődők, akik a büntetés-végrehajtás 
szállítójárműveit is megtekinthették, a 
bv. szervezetre vonatkozó kérdéssorral is 
tesztelhették tudásukat.

szeptember 1.
áder János köztársasági elnök a belügyminiszter 
javaslatára Balázs Péter bv. ezredest, a Pálhalmai 

Országos Bv. parancsnokát 2014. szeptember 8-ai 
hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká 
nevezte ki a Sándor-palota Tükörtermében.

szeptember 3–4.
A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár püspökszilágyi 
kiképző bázisán rendezték meg a katonai 
háromtusa- és járőrbajnokságot, amelyen a 
büntetés-végrehajtás női csapata regionális 
második, férfi csapata pedig regionális ötödik 
helyezést ért el, illetve a női csapat  
különdíjban is részesült.

szeptember 3–5.
Az igazságügyi Együttműködési Hálózat (JCN) 
nemzetközi konferenciát szervezett a „magas 
kockázatú elkövetők reintegrációja” témában. 
A konferencián, amelyet a németországi 
Rostockban tartottak meg, az Európai Bizottság 
„Criminal Justice” programja keretében 
támogatott hároméves nemzetközi projekt 
eredményeit mutatták be. Az előadások  
négy fő téma – jogalkotás, reintegrációs terv  
és kezelés, szabadulás és átmenet,  
utógondozás és monitoring – köré 
csoportosultak. A tanácskozáson 34 európai 
ország több mint 370 képviselője vett részt,  
a magyar büntetés-végrehajtást tízfős szakmai 
delegáció képviselte.

szeptember 8.
Dai Sujun r. altábornagy, országosparancsnok-
helyettes vezetésével a Kínai Fegyveres 
Rendőrség ötfős delegációja tett látogatást  
a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán. A kínai fél látogatásának  
célja a magyar büntetés-végrehajtási  
szervezet működésének megismerése volt.  
A munkamegbeszélést követően  
a vendégek megtekintették a Budapesti  
Fegyház és Börtönt.

átadták a Szolnoki Törvényszéken az újonnan 
kialakított gyermekmeghallgató helyiséget.  

A megnyitón Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki 
Törvényszék elnöke és dr. Pongrácz zsolt, a 
törvényszék büntető kollégiumának vezetője 
a szoba kialakításának előzményeiről és 
fontosságáról beszélt. A törvényszék elnöke 
külön köszönetét fejezte ki Tóth Gábor bv. 
ezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bv. intézet parancsnokának, amiért részt 
vállaltak a helyiség kialakításában. Az Országos 
Bírósági Hivatal a bíróságok szolgáltató jellegét 
erősítő „gyermekközpontú igazságszolgáltatás” 
programja keretében alakította ki a 
gyermekmeghallgató szobát. A helyiség felújítási 
munkálatait három elítélt végezte. 

szeptember 3-5. – Rostocki konferencia

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  74

33

Év
kö

n
y

v
 2014  |  k

r
ó

n
ik

A
  |  75



A büntetés-végrehajtási szervezet napja és a Fővárosi Bv. intézet 
részére adományozandó csapatzászló átadása alkalmából ünnepi 
állománygyűlést rendeztek a Fővárosi Bv. intézet Venyige utcai 
objektumának színháztermében. Tasnádi László, a Belügyminisztérium 
rendészeti államtitkára és Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka kitüntetéseket és elismeréseket 
adott át a jutalmazottaknak, majd a belügyminiszter által adományozott 
csapatzászlót Tasnádi László rendészeti államtitkár adta át Cséri zoltán bv. 
dandártábornoknak, a Fővárosi Bv. intézet parancsnokának. 

Adorján-
szeptember 5.

nap

szeptember 6.
Országszerte családi napok keretében 

ünnepelték a büntetés-végrehajtási 
dolgozók és családtagjaik a 
szervezet napját. Színes szakmai és 
sportprogramokkal, koncertekkel és 
gyerekprogramokkal várták a nagyokat és 
a kicsiket. 
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szeptember 10. 
A zala Megyei Bv. intézetben a zala 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a zala 
Megyei Katasztrófavédelmi igazgatósággal 
együttműködési gyakorlatot hajtottak végre, amely 
eredményesen zárult. A gyakorlat feltételezése 
szerint egy csomagban robbanóeszköz került a 
börtön területére, amely miatt az intézet értesítette 
a társszerveket és közös erővel számolták fel a 
rendkívüli eseményt. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatóság szervezésében 
Szolnokon rendezték meg a belügyi kispályás 
labdarúgó-bajnokságot, amelyen a büntetés-
végrehajtási szervezetet a Fővárosi Bv. intézet,  
a Pálhalmai Országos Bv. intézet, valamint  
a Szombathelyi Országos Bv. intézet csapata 
képviselte. A büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokának különdíját a 
szombathelyi csapat kapta meg.

szeptember 12.
A Szegedi Fegyház és Börtön rendezte meg 
a Maty-éri pályán a XViii. Lovas Bálint Emlék 
Horgászversenyt, amelyre az ország bv. 
intézeteiből 92 versenyző, illetve 32 csapat 
nevezett. A csapatversenyt a Fekete Ló nevű 
szegedi csapat nyerte, egyéniben Farkas Ferenc 
(Tököl) lett az első.

szeptember 15–17.
Krakkóban találkoztak a lengyel, a szlovák és a 
magyar büntetés-végrehajtási szervezet országos 
parancsnokai, akik az állomány helyzetéről, 
oktatásáról és képzéséről, illetve a fogvatartottak 
foglalkoztatásáról, egészségügyi ellátásáról, 

valamint a jóvátételi programok 
hatékonyságáról tárgyaltak.  

A háromoldalú tanácskozáson a 
magyar büntetés-végrehajtást Csóti 
András bv. vezérőrnagy képviselte.

szeptember 10. – Együttműködési gyakorlat

szeptember 18.
A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán 80. születésnapja alkalmából 
köszöntötték Kun László ny. bv. vezérőrnagy, volt 
országos parancsnokot. Kun László 1988 és 1990 
között szolgált a büntetés-végrehajtás első számú 
vezetőjeként.

szeptember 20.
Második alkalommal rendezte meg a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a 
Dunai Sárkányhajózási Vállalat Kft. a meghívásos, 
amatőr sárkányhajóversenyt. A Nógrád megyei 
Bánki-tavon megrendezett vetélkedőn a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a BvOP 
és az ipoly Cipőgyár Kft. egy-egy csapattal, 
valamint a Márianosztrai Fegyház és Börtön két 
csapattal vett részt.

szeptember 22. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok fogadta a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán a kínai Jiangxi 
tartomány igazságügyi Hivatalának delegációját.  
A csoportot Xiao Liang, a hivatal főigazgató-
helyettese vezette, akit a szakmai útra a 
tartomány négy bv. intézetének vezetője, 
köztük a nők és a fiatalkorúak börtönének 
parancsnokhelyettesei kísérték el. A delegáció 
tagjai látogatást tettek a Fővárosi Bv. intézet  
ii. számú objektumában is.

szeptember 22–25. 
A 2010-ben aláírt és 2013-ban meghosszabbított 
cseh-magyar együttműködési megállapodás 
keretében látogatott Magyarországra a cseh 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Logisztikai Főosztályának vezetője és két 
munkatársa. A delegációt Lajtár József 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese fogadta, 
ezt követően a vendégek a BVOP Műszaki és 
Ellátási Főosztályának munkatársaival folytattak 
konzultációt. A delegáció szakmai útja során 
látogatást tett a Budapesti Fegyház és Börtönben, 
a Pálhalmai Országos Bv. intézetben valamint a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft.-nél is.

szeptember 23–25.
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok általános helyettese vett 
részt a Közép-európai Büntetés-végrehajtási 
Parancsnokok Kerekasztala (MECR) soron 
következő ülésén a csehországi Kromerižben. 
A vezető szakemberek tájékozódtak a cseh 
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büntetés-végrehajtás helyzetéről, majd 
ellátogattak a mirovi bv. intézetbe. Ezt követően 
kerekasztal-beszélgetésen tárgyaltak a speciális 
őrizetben lévő csoportok helyzetéről és a 
mentálisan beteg fogvatartottakkal kapcsolatos 
megelőző biztonsági intézkedésekről.

szeptember 30. – október 3.
Stresszhelyzet-reakció tréninget (SHRT) szerveztek 
az állampusztai Országos Bv. intézetben.  
A részvevők gyakorlati tapasztalatokat szereztek 
a magas rizikójú, váratlan, a szokásosnál 
intenzívebb stresszt kiváltó szolgálati helyzetekkel 
kapcsolatban, és megismerhették, átélhették 
az e helyzetekre adott pszichés, fiziológiai és 
kognitív reakciókat. A tréning tematikájában 
az egészségügyi krízis- és stresszhelyzetek, a 
legmodernebb elsősegély-nyújtási metódusok, 
illetve a fegyverkezési technikák, mozgások  
és a konvojok biztosításának taktikai  
elemei is szerepeltek.  

Október 1.
Az idősek Világnapja alkalmából az elmúlt 
évek hagyományait követve immár harmadik 
alkalommal rendezett ünnepséget a büntetés-
végrehajtási szervezet vezetése a nyugdíjas 
kollégák részére a Fővárosi Bv. intézet iii. 
objektumának színháztermében. A rendezvényen 
részt vett a bv. korábbi országos parancsnokai 
közül dr. Kun László nyugállományú vezérőrnagy, 
valamint dr. Tari Ferenc és Csere László 
nyugállományú altábornagyok.

Október 2.
A Fővárosi Bv. intézet Venyige utcai 
objektumában Lajtár József bv. vezérőrnagy, 
gazdasági és informatikai helyettes adta át 
ünnepélyes keretek között az intézet újabb 
napelemes rendszerét. A beruházás első 
üteme 2013-ban 65 millió forintból, második 
üteme pedig – az Új Széchenyi Terv Közép-
Magyarországi Operatív program keretében –  

Október 2. – A Venyige utcai napelemes rendszer átadása

52 millió forintos támogatással valósult 
meg. A napelemek telepítése fogvatartotti 
munkaerő bevonásával történt. A két beruházás 
eredményeként a Fővárosi Bv. intézet  
iii. objektumában éves szinten mintegy 5 millió 
forintos megtakarítás érhető el, ez az objektum 
éves energiafelhasználásra fordított költségének 
7%-át teszi ki. 

Október 6–8.
A fogvatartottak munkáltatását és az ehhez 
kapcsolódó gyakorlati tapasztalatokat tanulmányozta 
Magyarországon az a lengyel delegáció, amely a 
sátoraljaújhelyi, a miskolci,  a tiszalöki, valamint a 
nyíregyházi intézettel együttműködő lengyel bv. 
intézetek tagjaiból állt. A látogatók megismerkedtek 
a belső ellátás működésével, a költségvetési 
munkáltatással, és megtekintették az Adorján-Tex 
Kft.-nél folyó munkát is.

Október 13–17.
A Fővárosi Bv. intézet és a cellei börtön által 
kötött együttműködés alapján négyfős 
delegáció érkezett a német városból 
Magyarországra. A vendégek megismerkedtek 
a Fővárosi Bv. intézet objektumaival, majd 
megtekintették a Közép-dunántúli Országos 
Bv. intézet mindkét objektumát, a Budapesti 
Fegyház és Börtönt, valamint tanulmányozták az 
Annamajori Kft.-ben és a Pálhalmai Agrospeciál 
Kft.-ben folyó munkáltatást.

Október 15.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes 
Csapatszolgálati Századával, valamint 
Mélységi Ellenőrző és Közterületi Támogató 
Alosztályával (MEKTA) együttműködve tartotta 

meg törzsvezetési gyakorlatát, melynek során 
egy konkrét eseményt, egy 20–25 főből álló 
fogvatartotti csoport tagjai között kialakult 
szóváltást, majd verekedést szimuláltak, 
melyet az együttműködő egyenruhásoknak 
kellett kezelniük. ugyanekkor aláírták a bv. 
intézet, a Nógrád megyei rendőrség, valamint 
katasztrófavédelem közötti új együttműködési 
megállapodást. 

Október 17.
A Vas megyei törvényhozás, bíráskodás és 
rendvédelmi szervek képviselői konferencián 
emlékeztek meg a 125 éves megyei börtönről 
és a ma is impozáns törvényszéki épületről, 
amelynek dísztermében tartották meg  
a jubileumi rendezvényt.  A tanácskozást  
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok nyitotta meg. 
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A konferenciát Tóth Tamás Tibor bv. ezredes, 
a szombathelyi börtön parancsnoka vezette 
le. Beszédet mondott dr. Andor Szabolcs, a 
Törvényszék elnöke, dr. Hegedüs László ügyész 
és dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok 
címzetes egyetemi tanár, aki egyben a jubileumi 
alkalomra kiadott emlékkönyv szerkesztője is volt. 
Ezt követően Rákli Ferenc ny. bv. ezredes, volt 
börtönparancsnok méltatta az emlékkönyvet a 
megjelentek előtt, az eszmecsere dr. Simon József 
főügyész zárszavával fejeződött be. A törvényszéki 
sétát követő állófogadáson Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt.

Október 19–20. 
Kiváló eredményeket értek el a büntetés-
végrehajtás versenyzői a fegyveres társzervek 
fekve nyomó versenyein. Október 19-én az 
Országgyűlési őrség rendezte ii. Tornyos Kupán 
egy első és egy második helyezést értek el. 

Október 20-án a BM Országos Fekve nyomó 
Bajnokságán, amelyet Miskolcon rendeztek  
meg, a 160 résztvevő között a BVOP, a Fővárosi 
Bv. intézet, a Somogy Megyei Bv. intézet, a 
Tiszalöki Országos Bv. intézet, a Borsod-Abaúj-
zemplén Megyei Bv. intézet, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön és a Békés Megyei Bv. 
intézet versenyzői is képviseltették magukat. 
A versenyen két ezüst- és egy bronzérmet 
nyertek a bv. versenyzői, Nádházi János bv. 
őrmester a büntetés-végrehajtási szervezet 
legeredményesebb versenyzőjeként a 
Borsod-Abaúj-zemplén Megyei Bv. intézet 
parancsnokának különdíját is átvehette.

Október 22. 
Október 23-a alkalmából a büntetés-végrehajtási 
szervezet több dolgozója is kitüntetésben 
részesült. Az elismerések átadására a 
Belügyminisztériumban, illetve a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságán rendezett 
központi ünnepségeken került sor.

Október 22–24.
Rangos elismerésben részesült a Váci Fegyház  
és Börtön médiaszakköre által készített Cetli című 
film a lengyelországi Börtönfilmek Nemzetközi 
Filmfesztiválján. Az Olsztynban megrendezett 
fesztiválon hazánkat a Váci Fegyház és Börtön 
küldöttségeként Gáspár János bv. százados, büntetés-
végrehajtási osztályvezető-helyettes és Pősz Krisztina 
bv. százados, szakpszichológus képviselte.

Október 23.
Sátoraljaújhely Város Képviselőtestülete  
a város érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenységük elismeréséül Közszolgálati Díjat 
adományozott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön dolgozói részére az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 58., valamint a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 25. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen. A díjat 
Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön parancsnoka vette át 
Szamosvölgyi Péter polgármestertől.

Október 27–29.
Az Európai unió TAiEX programjának keretében 
a horvát büntetés-végrehajtási szervezet három 
munkatársa látogatott Magyarországra, ahol a 
fogvatartottak foglalkoztatását, oktatását és az 
utógondozást tanulmányozták. A delegációt Lajtár 
József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese, valamint 
Schmehl János bv. dandártábornok, biztonsági 
és fogvatartási helyettes fogadta. A vendégek 
megtekintették a Váci Fegyház és Börtönt, a 

Duna-Mix Kft.-t, a Kalocsai Fegyház és Börtönt, 
az Adorján-Tex Kft.-t, a Pálhalmai Országos Bv. 
intézetet, a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-t, a Fővárosi 
Bv. intézet iii. objektumát, a Budapesti Fegyház és 
Börtönt, valamint a BuFA Kft.-t is.

Október 28.
A Budapesti Fegyház és Börtönben került sor  
a Kőbányai Közbiztonsági Koordinációs Értekezlet 
kihelyezett testületi ülésére. Az együttműködés 
keretében a kerületi rendvédelmi szervezetek 
rendszeres egyeztetéseik során közösen  
értékelik az aktuális eseményeket, továbbá 
megbeszélik azokat a teendőket, amelyek 
hozzájárulnak a közbiztonság javításához. 

Október 22-24. – Börtönfilmek Nemzetközi Fesztiválja
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Az értekezlet résztvevői a napirendi pontok 
megtárgyalását követően megtekintették az 
intézet „A” objektumának fogvatartási körletét, 
a férőhelybővítéssel érintett épületszárnyat, 
valamint a Kisfogház Emlékhelyet.

Október 31.
A Tiszalöki Országos Bv. intézet tartott közös 
gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatósággal és a megyei 
rendőr-főkapitánysággal. A feltételezett 
helyzet szerint az intézet egyik épületében 
természeti csapás következtében megszűnt 
az áramellátás, emiatt „megelőző készenlét” és 
„részleges gyakorló riadó” elrendelésére került 
sor. A gyakorlaton robbantással fenyegetést és 
tűzesetet számoltak fel az intézet munkatársai 
a tűzoltóság szerkocsijainak és a rendőrség 
robbanószer-kereső kutyáinak segítségével. 

november 3.
Budapest közrendjének és közbiztonságának 
fenntartása érdekében végzett két évtizedes 
áldozatos munkájáért, kiemelkedő szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréséül PRO uRBE BuDAPEST 
díjat adományozott Tarlós istván főpolgármester 
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornoknak, az országos 
parancsnok általános helyettesének.

november 5–7.
Strasbourgban tanácskozott a bűnözés 
problémáival foglalkozó európai bizottság 
(CDPC) és a Pönológiai Együttműködési 

Tanács (PC–CP). A megtárgyalt témák között 
szerepelt az életfogytiglani szabadságvesztés 
ítélkezési gyakorlata, a fiatalkorú bűnelkövetők 
intézeteiben jelen lévő erőszak, a resztoratív 
igazságszolgáltatás alkalmazása. A tanácskozáson 
a büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Huszár 
László bv. dandártábornok képviselte.

november 11–14.
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok, Koncz Klára bv. ezredes, a BVOP 
Gazdasági Társaságok Főosztályának vezetője és 
Schneider Gyula ny. bv. ezredes, az állampusztai 
Kft. igazgatója vett részt a horvát büntetés-
végrehajtási szervezet meghívására létrejött 
tapasztalatcserén. A delegáció négy bv. intézetet 
látogatott meg, ahol elsősorban a munkáltatás 
körülményeit tanulmányozták. 

november 20.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
kezdeményezésére nyílt meg a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban a „Kéklámpások 
képzőművészeti kiállítás” a Fejér megyei 
rendvédelmi szervek személyi állományának 
képzőművészeti alkotásaiból. A látogatók a 
megyei társhatóságok dolgozóinak művei 
mellett a közép-dunántúli és a pálhalmai intézet 
munkatársainak festményeit, grafikáit és egyéb 
alkotásait is megtekinthették.

november 26.
A „20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságai” című jubileumi konferenciát és 
kiállítást tartották meg a Stefánia Palotában. 
A tanácskozás résztvevőit Lajtár József bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok  
gazdasági és informatikai helyettese,  
levezető elnök köszöntötte, majd Biró Marcell,  
a Belügyminisztérium kabinetfőnöke 
nyitotta meg a konferenciát.  Csóti András 
bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 

előadásában nagy ívű visszatekintést tett 
a fogvatartotti munkáltatás hazai múltját 
illetően, majd hangsúlyozta, hogy a 2010-es 
állami szerepvállalás tette stabillá a gazdasági 
társaságok helyzetét. Az előadást követő 
szünetben a gazdasági társaságok múltját és 
jelenét, termékeit, illetve eredményeit bemutató 
kiállítást dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok általános helyettese 
nyitotta meg. A konferencián előadások 
hangzottak el a központi ellátás fejlődéséről, 
a bv. gazdasági társaságok önellátásban 
betöltött szerepéről, a kft.-k munkájának 
társadalmi elfogadtatásáról, egységes arculati 
megjelenítéséről, valamint a tervezett Bv. 
Holding működéséről. Czomba Sándor, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerő-piaci 
és képzési államtitkára előadásában többek 
között kitért a hátrányos helyzetű munkavállalók 
foglalkoztatásának elősegítésére tett kormányzati 
lépések ismertetésére. A tanácskozás résztvevői 
távozásukkor átvehették a „Régóta foglalkoztat –  
20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságai” című, az ünnepi alkalomra készült 
reprezentatív kiadványt.

november 26–28. 
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön adott 
otthont az első magyarországi börtön-
cursillónak, amelyen a három nap során tizenöt 
fogvatartott és hét előadó vett részt.   
A cursillo spanyol eredetű szó, amely  
magyarul a kereszténységről szóló rövid 
tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak,  
de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk 
módján istenhívők is mérlegelhetik, 
meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény 
megközelítés és válasz a ma kérdéseire. 

november 30.
Az országos adventi Biblia-vetélkedő  
döntőjét rendezték meg a Fővárosi Bv. intézet 
Gyorskocsi utcai objektumában. A vetélkedőre 
huszonhat bv. intézetből ezeregyszáz  
fogvatartott nevezett be.
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December 1. 
átadták a Fővárosi Bv. intézet iii. objektumában 
a fogvatartotti látogatók számára készült új 
beléptető kaput és várakozó helyiséget. 
Az ünnepségen részt vett dr. Bánáti János, a 
Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Varga Jenő, a 
Fővárosi Főügyészség főügyész-helyettese, Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, 
valamint a társ- és rendvédelmi szervek vezetői.

December 2.
Rendhagyó divatbemutatót tartottak a László 
Kórházban, ahol a bv. gazdasági társasága, az 
Adorján-Tex Kft. és konzorciumi partnere, a 

Sebtex Kft. mutatták be azokat az egészségügyi 
formaruhákat, amelyeket a szakértők jóváhagyása 
után a jövőben a fogvatartottak gyártanak majd. 
A ruhavizit nagy tetszést aratott a jelenlévő 
potenciális megrendelők, a kórházak gazdasági és 
ápolási osztályvezetői körében. 

December 10.
A Budapesti Fegyház és Börtön fogvatartottjai 
jóvátételi program keretében az általuk készített 
cérnaképeket ajánlották fel beteg gyermekek és idős 
emberek számára. A TáMOP 5.6.3 projektbe bevont 
fogvatartottak adományát a budapesti Bethesda 
Gyermekkórház, valamint a Margaréta idősek és 
Pszichiátriai Betegek Otthona részére adták át. 

December 11–12.
Az Európai unió TAiEX programjának keretén 
belül Magyarországon tett látogatást a török 
büntetés-végrehajtási szervezet országos 
parancsnoka, Enis yavuz yildirim és a szervezet 
két munkatársa a fogvatartottak magyarországi 
foglalkoztatásánál felmerülő egészségügyi 
kérdések tanulmányozása céljából. A delegációt 
a BVOP épületében Csóti András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok fogadta, majd Schmehl 
János bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
mutatta be a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezetet, illetve dr. Nemes Nagy Anna bv. o. 
alezredes, az Egészségügyi Főosztály vezetője 
ismertette szakterülete sajátosságait. Ezt követően 
a delegáció megtekintette a Fővárosi Bv. intézet 
iii. objektumát, a Fiatalkorúak Bv. intézetét, a 
Büntetés-végrehajtás Központi Kórházát, a Duna 
Papír Kft.-t, a Budapesti Fegyház és Börtönt, 
valamint a BuFA Kft.-t. 

December 18.
A nagycsaládos rendvédelmi dolgozókat 
köszöntötték a Belügyminisztériumban. Tasnádi 
László rendészeti államtitkár dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter nevében ajándékokat adott 

át a belügyi szerveknél dolgozó, hat vagy több 
gyermeket nevelő nagycsaládosoknak, valamint 
a szolgálatteljesítés közben hősi halált halt, 
illetve szolgálati halott hivatásos állományúak 

özvegyeinek és gyermekeinek a minisztérium 
karácsonyi ünnepségén. A büntetés-végrehajtási 
szervezet két nagycsaládos munkatársát dr. 
Tóth Tamás bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok általános helyettese köszöntötte.

December 22.
A Fővárosi Bv. intézetben celebrált karácsonyváró 
szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, prímás, 
Esztergom-budapesti érsek, aki immár második 
alkalommal tisztelte meg az intézetet személyes 
jelenlétével. Mint elmondta, az örömhírt 
ugyanúgy el kell vinni a börtönlakóknak is, hiszen 
mindenkinek a személyes sorsában adódnak 
olyan pillanatok, amikor válaszolhat az isteni 
szóra. A különleges alkalmon száz fogvatartott 
tartotta kezében az imakönyvet. A szentmisét 
komoly felkészülés előzte meg, melynek során a 
résztvevőket az intézet börtönlelkészei készítették 
fel a liturgia menetére és az egyházi énekekre.
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