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Február 12. 
Az idén is megrendezték a BM Országos 
Meghívásos Sí- és Snowboard versenyét 
az eplényi Nordica Síarénában. Az enyhén 
tavaszias időjárás ellenére az üzemeltetők 
elegendő havat varázsoltak a pályára, így 
sor kerülhetett a műlesikló és snowboard-
versenyre, amelyre több mint százhetven 
nevezés érkezett. A büntetés-végrehajtást 
Pálhalma, Sátoraljaújhely és Szombathely 
csapata képviselte a megmérettetésen.

Február 21.
A Vasas SC sporttelepén rendezték 
meg a III. Sziréna Kupát, a rendvédelmi 
szervek kispályás labdarúgó bajnokságát. 
A rendezvény fővédnöke Pintér Sándor 
belügyminiszter volt. A megmérettetés 18 
csapat részvételével zajlott. A tornát az 
Országos Rendőr-főkapitányság csapata 
nyerte, a büntetés-végrehajtási szervezet 
csapata az ötödik helyezést szerezte meg.

Március 11.
A regionális asztalitenisz-
versenyek győztes csapatai 
országos döntőn vettek részt 
a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási 

Központjában. A versenyt a pálhalmaiak 
csapata nyerte, a második helyen a 
szegediek végeztek, a harmadik helyezést 
pedig a balassagyarmati kollégák érték el.

Április 8. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központja szervezésében 644 fő 
részvételével tartották meg a büntetés-
végrehajtás 2015. évi országos terepfutó 
bajnokságát. A csapatversenyt a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet nyerte, második 
a Fővárosi Bv. Intézet, harmadik az 
Állampusztai Országos Bv. Intézet lett.
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Május 11.
Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző 
Központjában tartották meg a rendészeti 
szervek meghívásos, összetett 
sportversenyét, a III. 5.11 Vándorkupát. Az 
idei évben tizenhét rendészeti szerv csapata 
vett részt az eseményen, a büntetés-
végrehajtási szervezetet a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet, a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet és a Büntetés-
végrehajtás Oktatási Központjának 21 
fős csapata képviselte. A csapatok öt 
versenyszámban – lövészetben, kispályás 
labdarúgásban, teniszben, úszásban és 
főzőversenyben – mérték össze tudásukat. 
A különböző területeken szolgálatot  
teljesítő fegyveres szervek dolgozói 
a versengésnek köszönhetően a munka 
során szerzett tapasztalataikat is 
megoszthatták egymással.

Május 13.

A 2015. évi országos járőrbajnokság 
döntőjét a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központjának szervezésében 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
lőterén rendezték meg. A versenyen 
28 bv. szerv csapata összesen 84 fővel 
vett részt, a díjakat Schmehl János bv. 
dandártábornok, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettese adta 
át. Az első helyezett a Váci Fegyház és 
Börtön csapata lett, a második helyen 

a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
végzett, a harmadik helyet pedig 

a Somogy Megyei Bv. Intézet 
versenyzői szerezték meg.
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Június 10.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja szervezésében tartották meg 
a büntetés-végrehajtás országos kispályás 
labdarúgó bajnokságának döntőjét. 
Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző 
Központjának Vágóhíd utcai sporttelepén 
a régiók legjobb csapatai küzdöttek meg 
a bajnoki címért. A bajnokságot a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet nyerte meg.
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Szeptember 2.
A Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön lőterén rendezte meg 
a büntetés-végrehajtási szervezet 2015. évi 
országos lőbajnokságát. A versenyen 29 
büntetés-végrehajtási szerv 116 fővel vett 
részt. A bajnokságon a bv. szervek dolgozói 
egyéniben AMD 7,62 gépkarabély, valamint 
Mossberg 12/70 puska és KGP-9 kombinált 
versenyben, P9RC férfi és női vegyes 

párosban, illetve intézetenként csapatokban 
is indulhattak. Varga Károly sportlövő, 
az 1980-as moszkvai nyári olimpiai 
játékok aranyérmese a rendezvényen 
és a pályák kialakításában is részt vett. 
A csapatversenyt a Szegedi Fegyház és 
Börtön versenyzői nyerték.

Október 7.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja Újhegyi úti telephelyén tartották 
meg a büntetés-végrehajtás országos 
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sakkbajnokságának döntőjét. A hat régió 
legjobb csapatai küzdöttek meg egymással, 
végül a bajnokságot a Kalocsai Fegyház és 
Börtön nyerte meg.

November 18.
Rendhagyó módon, együttműködési 
szándéknyilatkozat megkötésével 
és névadó ünnepséggel kezdődött 
a büntetés-végrehajtás XXX. országos 
dzsúdóbajnoksága az UTE Megyeri 
úti csarnokában. Az együttműködési 
nyilatkozatot Csóti András bv. 
altábornagy, a büntetés-végrehajtás 

országos parancsnoka és dr. Tóth László, 
a Magyar Judo Szövetség elnöke írta alá. 
Az együttműködés többek között arra 
terjed ki, hogy a Magyar Judo Szövetség 
a büntetés-végrehajtási szervezet 
rendelkezésére bocsájtja szakmai képzési 
programját, valamint a bv. sportolók 
oktatására tatamit és dzsúdóruhát 
biztosít. A nyilatkozat aláírását követően 
az objektum felújított dzsúdótermét 
Horváth Istvánról, a magyar cselgáncs 
egyik legjelesebb képviselőjéről nevezték 
el. A bajnokságra idén is számos nevezés 
érkezett, 14 bv. intézetből közel 120 versenyző 
versengett egymással. A csapatversenyt 
a Fővárosi Bv. intézet nyerte.


