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Január 1.
Hatályba lépett a 2013. évi CCXL. törvény, 
amely a 35 éves törvényerejű rendeletet 
kiváltva rendelkezik a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések 
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról. 
A törvényben szereplő valamennyi 
célkitűzés és feladat a visszailleszkedést 
szolgálja. Az új szabályozásban is kiemelt 
feladatként szerepel a fogvatartottak 
foglalkoztatása, munkáltatása.

Január 22.
A Heves Megyei Bv. Intézet vehette át 
a „Legzöldebb jó cselekedet” kategória első 
díját a 3 Jó Cselekedet versenyen, amelyre 
a Börtön a Városért programmal pályázott. 
Azzal a céllal írták ki a pályázatot, hogy az 
arra érdemes ügyek megkapják az őket 
megillető nyilvánosságot és elismerést. 
A versenyre nyolc kategóriában több mint 
ötven pályázat érkezett, s neves szakmai 
zsűri választotta ki a győzteseket. 

Január 23.
A Bv. Kódex egyik újdonsága, hogy 
a szabadult fogvatartottak pártfogását a bv. 
intézetekben dolgozó pártfogó felügyelő 
látja el. A büntetés-végrehajtási pártfogó 
feladatai közé tartozik a börtönpártfogás, 
az utógondozás és a feltételesen 
szabadlábra helyezettek pártfogó 
felügyelete is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. Intézetben átadták a pártfogói 

tevékenység feltételeit biztosító irodát, 
amely fogvatartotti munkával, intézeti 
költségvetésből készült el.

Január 28.
A büntetés-végrehajtási szervezet 
2014. évi tevékenységét értékelő 
és a következő év fő feladatait 
meghatározó értekezletét rendezték 
meg a Fővárosi Bv. Intézet Venyige 
utcai objektumának színháztermében.  
Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok értékelte szervezetünk 
tavalyi tevékenységét, beszámolt az 

eredményekről, a problémákról, és 
a fejlesztéseinkről, valamint ismertette az 
új feladatokat és célokat. Mint elmondta: 
a büntetés-végrehajtási szervezet az 
elmúlt év során is eleget tett a hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
a jogszerű, szakszerű, folyamatos és 
biztonságos befogadási, elhelyezési, 
ellátási kötelezettségeinek. Kiemelte, 
hogy a tavalyi év az új Bv. Kódexre 
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való felkészülés jegyében telt. Fontos 
szervezeti változás volt a pártfogó 
felügyelői tevékenység büntetés-
végrehajtási szervezetbe való integrálása. 
Tasnádi László, a Belügyminisztérium 
rendészeti államtitkára elfogadta az 
értékelést, megköszönte a szervezet 
tavalyi munkáját, valamint hangsúlyozta, 
hogy a Belügyminisztérium a szakmai 
felügyeleten túl továbbra is biztosítja 
a kellő feltételeket a 2015. évi feladatok 
végrehajtásához. Az államtitkár nagyra 
értékelte a büntetés-végrehajtás tavaly 
elért eredményeit, megfogalmazása szerint 
„törvényes, fegyelmezett, csendes, nehéz, 
botránymentes volt a büntetés-végrehajtás 
tavalyi munkája”. Előrevetítette: 2015 sem 
lesz könnyű a szervezet számára, de azt 
örvendetesnek nevezte, hogy a sok elvárás 
mellett a fegyveres szervekre vonatkozó 
életpályamodell bevezetésével jobb anyagi 
megbecsülést is kapnak az állomány tagjai. 

Január 29.
Az Európai Unió által támogatott ECOR 
(European Communities of Restoration) 
projekt keretében háromnapos tréninget 
tartott a Magyar Testvéri Börtöntársaság 

Gödöllőn angol, bolgár, lett, 
német és osztrák 

vendégek 

részére az APAC (Association for the 
Protection and Assistance of the 
Condemned – Szövetség az Elítéltek 
Védelmére és Támogatására) módszer 
alkalmazásáról január 26-a és 30-a 
között. A résztvevők a tréning negyedik 
napján a Váci Fegyház és Börtön APAC-
részlegével ismerkedtek meg.  

Február 1.
A Váci Fegyház és Börtön munkatársai 
használatba vették az intézet új sport- 
és szabadidőközpontját, amelyet egy 
régi raktárépületből alakítottak ki. 
A munkálatokat teljes egészében az intézet 
szakemberei irányították, az építkezésen 
fogvatartottak is dolgoztak. A sportolást 
tizenöt új, illetve az elítéltek által felújított 
kondicionáló gép segíti, a Duna-Mix Kft. 
jóvoltából egy finn szauna is megépült, 
a török fürdők hangulatát idéző tusolóval.

Február 2.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. 
Intézet munkatársai a nyíregyházi 

Sóstógyógyfürdő Horgászegyesület 
tagjaival fogtak össze a Sóstó 

környékének rendbetételéért. 
A résztvevők megtisztították 

a horgászhelyeket, nádat 
vágtak, füvet nyírtak, 
szemetet szedtek, árkot 
tisztítottak.
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Február 5.
A Honvédelmi Minisztérium 
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokságának vezetője, valamint 
a hadisírok gondozásért felelős kollégája 
tett látogatást a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtönben, ahol értékelték az intézet 
elmúlt évi tevékenységét, megtekintették 
a hadisírok köveit készítő üzemet, továbbá 
egyeztettek az intézet parancsnokával 
a tervezett közös feladatokról. 2014-
ben a HM megbízásából fogvatartottak 
készítették a párnaköveket, amelyekből 
száztizenöt a Debreceni Hősök temetőjébe, 
míg tíz a Ramocsaházán található hősi 
parcellába került.

Február 12.
A Budapesti Fegyház és Börtönben 
szakmai napot tartottak a hosszúidős 
speciális részleg kialakításáról és 
majdani működéséről. Az intézetben 
a férőhelybővítés keretében az 
életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt 
fogvatartottak elhelyezésére alkalmas 
körletrészt is kialakítanak, az erre való 
felkészülés jegyében hívták meg az e téren 
már tapasztalattal rendelkező szegedi és 
sátoraljaújhelyi kollégákat.

Február 26.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjában, Pilisszentkereszten 
írták alá a bv. gazdasági társaságainak 
ügyvezetői azt a szerződést, amely 
megalapozza a szervezet kft.-inek 
holdingszerű működését. A 12 gazdasági 
társaság vezetője által aláírt ún. uralmi 
szerződés meghatározza a Bv. Holding 
Vállalatcsoport alapvető működését, céljait 
és üzleti koncepcióját. A szerződéskötés 
eredményeként jöhetett létre a bv. 
gazdasági társaságok feladatait 
optimálisan teljesítő, a teljes fogvatartotti 
foglalkoztatás és az önellátás, illetve 
a részbeni önfenntartás irányába ható, 
integrált vállalatcsoport. A társaságok 
működése összehangolt számviteli, 
pénzügyi, informatikai, beszerzési és 
kontrolling rendszerrel, egységes jogi 
és marketing tevékenységgel, valamint 
vagyongazdálkodási, fejlesztési és 
beruházási döntésekkel még hatékonyabbá 
válik a korábbi működéshez képest. A Bv. 
Holding stratégiai célja, hogy erősítse 
pozícióját a központi ellátás piacán, növelje 
a regionális piaci jelenlétét, rugalmasságát 
és nyereségességét, törekedjen 
a minőségre és a hatékonyságra.
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Február 27.
A győri Bercsényi Miklós 
Szakközépiskolában folyó börtönőrképzés 
új kerettantervéről kötöttek 
megállapodást a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Bv. Intézet, a szakközépiskola 
és az Összefogás a Börtönügyért 
Egyesület (ÖBE) vezetői. A Bercsényi 
Miklós Szakközépiskolában huszonöt 
éve folyik rendvédelmi képzés, amelyhez 
a győri bv. intézet 2008-ban csatlakozott. 
Már a győri börtön állományában is 
dolgozik volt bercsényis diák, s része 
a megállapodásnak, hogy az iskolában 
végzettek előnyt élveznek a felvételnél. 
A képzés – fél év időtartamban – 
a tiszthelyettesi képzésbe is beszámít.

Március 6.
APAC-körletet adtak át a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet mélykúti 
objektumában. A részleget a Váci 
Fegyház és Börtön APAC (Association 
for the Protection and Assistance of 
the Condemned – Szövetség az Elítéltek 
Védelmére és Támogatására) körletéhez 
hasonlóan, de Európában egyedülálló 
módon, női fogvatartottak számára 
hozták létre. Az ünnepségen részt 

vett Roszík Gábor, a Magyar Testvéri 
Börtöntársaság elnöke, valamint L. Molnár 
István, a Református Börtönmisszió 
misszióvezetője is. Az átadott részleg 
a börtönben Istenhez megtért 
fogvatartottak számára, meghatározott 
büntetés-végrehajtási szabályok között – 
a differenciált elhelyezés, a normalizáció 
és az egyéniesítés elvének érvényesülése 
mellett – a közösség kialakítására 
is szolgál. Az újabb APAC-körlet 
létrehozásának kezdeményezője a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság volt, alapját az 
objektum bibliaszakköre adta. 

Március 9.
Áder János köztársasági elnök 
a belügyminiszter javaslatára Széles Gábor 
bv. ezredest, a Budapesti Fegyház és 
Börtön parancsnokát büntetés-végrehajtási 
dandártábornokká nevezte ki a Sándor-
palotában rendezett ünnepélyen.

Március 10.
Együttműködési megállapodást kötött 
a GRSP Magyarország Egyesület és 
a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága a közlekedéssel 
kapcsolatos bűncselekményt elkövetettek 
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sikeres reintegrációja érdekében. 
Az egyesület egynapos tréningek 
biztosításával segíti a büntetés-
végrehajtási szervezet munkáját. 
A büntetés-végrehajtás és az egyesület 
együttműködésének célja, hogy hosszú 
távon mérsékeljék a közlekedéssel 
kapcsolatos bűncselekmények és 
a bűnismétlések számát, azok negatív 
következményeit, ily módon javítva 
a társadalom és a közlekedés biztonságát. 

Március 12.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 
a Belügyminisztériumban Kontrát Károly 
parlamenti államtitkár köztársasági elnöki 
kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket 
adott át a rendvédelmi szervek dolgozóinak, 
ezt követően a büntetés-végrehajtási 
szervezet a Fővárosi Bv. Intézet Venyige 
utcai objektumának színháztermében 
rendezett központi ünnepséget. A Készenléti 
Rendőrség Zenekarának műsora után 
a büntetés-végrehajtás számos dolgozója 
részesült különféle elismerésben, amelyeket 
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka adott át.

Az intézet március 15-i ünnepségén  
adták át a Bács-Kiskun Megyei  
Bv. Intézet Mátyási utcai objektumában 
a munkatársak felújított ebédlőjét.  

Ezt megelőzően a Wéber Ede utcai 
objektum személyi állományának 
étkezdéjét modernizálták.

Március 16.
Új fogvatartotti körletet adtak át 
a Budapesti Fegyház és Börtönben. 
A beruházás során kialakítottak egy 
úgynevezett Hosszúidős Speciális 
Részleget (HSR) is, amely ezentúl az ország 
másik két hasonló részlegét tehermentesíti. 
Az intézet „A” objektumának három 
szárnyból álló jobb csillag körletrészét 
leromlott műszaki állapota miatt 2001-
ben bezárták. Az országos körszállításnak 
helyet adó II. és III. szárnyat 2004-
ben felújították, az I. szárny ismételt 
hasznosítására a férőhelybővítési program 
keretében 2013-ban készült javaslat, 
amelynek eredményeként itt 
alakították ki az említett HSR-
körletet is. A tervezés és 
kivitelezés az európai 
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uniós szabályoknak megfelelően és az 
Európai Börtönszabályok figyelembe 
vételével valósult meg. A beruházás  
során a négyszintes épületben  
1 240 m2-en 41 zárkát alakítottak ki. 
A földszinten kiszolgáló helyiségek 
(irodák, látogatófogadó helyiség, szociális, 
egészségügyi és közösségi helyiségek, 
raktárak stb.) is helyet kaptak, valamint 
itt alakították ki az egészségügyi, illetve 
a mozgáskorlátozott fogvatartottak 
elhelyezésére szolgáló zárkákat is. Az 
I. és a II. emelet 33 zárkája összesen 
36 fogvatartott elhelyezésére szolgál, 
a III. emeleti HSR-körlet további 8 fő 
elhelyezésére biztosít lehetőséget. Az új 
férőhelyek kialakítása részben fogvatartotti 
munkáltatással valósult meg, az épületen 
belüli bontási munkákat 40 elítélt végezte. 
A fogvatartottak foglalkoztatását a BUFA 
Kft. végzi, a HSR-körleten elhelyezett 
fegyház fokozatú, szigorú rezsimbe sorolt, 
magas biztonsági kockázatú fogvatartottak 
napirendjét terápiás munkáltatással 
egészítik ki.

Március 16-19.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön ötfős 
delegációja szakmai tapasztalatcserén 
vett vészt a németországi kaisheimi bv. 
intézetben. Az utazás célja a fogvatartottak 
elhelyezésének, foglakoztatásának és 
reintegrációjának, illetve az intézet 
biztonsági rendszerének megismerése volt, 
emellett a delegáció tagjai tanulmányozták 
a bajor tartomány büntetés-végrehajtási 
rendszerét is.

Március 19.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben 
a negyven éve elhunyt bíboros-
hercegprímás halálának évfordulóján 
a büntetés-végrehajtás és az egyház 
magas rangú képviselői emlékeztek 

Mindszenty Józsefre. Az ünnepség 
szentmisével kezdődött, amelyen 
a liturgikus eseményeket dr. Erdő 
Péter prímás, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye érseke, Márfi Gyula, 
a Veszprémi Főegyházmegye érseke és 
Butsy Lajos börtönlelkész celebrálták, 
majd a program Mindszenty életéről és 
munkásságáról szóló előadásokkal, illetve 
koszorúzással folytatódott. Az intézet falán 
elhelyezett emléktáblánál a büntetés-
végrehajtási szervezet képviseletében  
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok,  
az országos parancsnok általános 
helyettese koszorúzott.

Március 20.
Együttműködési megállapodást írt alá 
az Igazságügyi Hivatal és a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága, 
amelynek kiemelt célja a pártfogó felügyelői 
szakterület 2014-ben bekövetkezett 
szervezeti átalakítását követő, mindkét 
szervezet szakmai tevékenységére kiható 
társadalmi reintegráció elősegítése. Az 
együttműködési megállapodás aláírásán az 
Igazságügyi Hivatalt dr. Szeiberling Tamás 
főigazgató és Patai Péter osztályvezető, 
szakmai tanácsadó képviselte. A Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága 
részéről a megállapodást Schmehl János bv. 
dandártábornok, biztonsági és fogvatartási 
helyettes írta alá. Az együttműködés 
várható eredménye a pártfogó felügyelői és 
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői 
tevékenység szakterületein felmerülő, 
mindkét szervezetet érintő feladatok 
hatékonyabb megvalósítása. Az érintett 
munkatársak szakértői konzultációkkal, 
a kialakított „jó gyakorlatok” kölcsönös 
bemutatásával járulnak majd hozzá 
a pártfogó felügyelők, a büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyelők és 
a reintegrációs tisztek ismeretanyagának 
gyarapodásához. 
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Március 23.
Tasnádi László, a Belügyminisztérium 
rendészeti államtitkára és Csóti András 
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka adta át a Közép-
dunántúli Országos Bv. Intézet felújított 
martonvásári objektumát. A korábban 

bezárt objektum újbóli használatba vételére 
a férőhelybővítési program keretében 
készült javaslat. A 126 fogvatartott 
befogadására alkalmas épületben 18 
lakóhelyiséget alakítottak ki. A főépületben 
kapott helyet a reintegrációs tiszti 
iroda és az egészségügyi szoba, az 
alagsorban pedig az ellátás helyiségeit 
alakították ki. A kapuügyelet épületében 
kapott helyet a szerverszoba, az öltözők 
és a látogató helyiségek. A beruházás 
bruttó költsége 330 millió forint volt. 
Az új körletet a fogvatartottak által 
előállított termékekkel szerelték 
fel, a beruházás kezdeti fázisában 
a bontási munkálatokat naponta 18-20 
fogvatartott végezte.

Március 27. 
Egy újabb büntetés-végrehajtási felügyelői 
szakképzés zárult le a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központjában. Az egységes rendvédelmi 
szakképzési rendszeren belül immár 
második alkalommal indult képzésen 22 fő 
szerzett képesítést és állhat munkába az 
ország különböző bv. intézeteiben.

Március 31.
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
(KOK) és a büntetés-végrehajtás közös 
gyakorlatot tartott Hatvan-Nagygombos 
közelében. A gyakorlat során egy felborult 
rabszállító kocsi okozta problémát kellett 
megoldani. A szituáció szerint a balesetben 
két személygépkocsi utasai, a rabszállító 
sofőrje és parancsnoka, illetve a felügyelő 
súlyos sérüléseket szenvedett, a húsz 
fogvatartott egymásra zsúfolódott, többen 
megsérültek, ők is a járműbe szorultak. 
A KOK tanárai alapvető tűzoltási és műszaki 
mentési tudnivalókra oktatják a büntetés-
végrehajtás állományát, illetve a tűzoltók is 
tapasztalatokat szereznek a bv. 
intézetből történő mentés 
végrehajtásának 
sajátosságairól.
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Április 1.
Az Ipoly Cipőgyár 
Kft. üzemeltetésében 
a fogvatartottak szükségleti 
cikkeit forgalmazó boltok nyíltak 
a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtönben, valamint a Heves Megyei 
Bv. Intézetben. A széles termékskálával 
rendelkező, kulturált kialakítású boltokat 
a gazdasági társaság közel egymillió forintos 
ráfordítással hozta létre.

Április 23.
A Dunaújváros Közbiztonságáért díjat 
vehette át Kiss Péter bv. százados, 
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet munkatársa, 
a sándorházai biztonsági osztály vezetője. 
A közbiztonság területén kiemelkedően jó 
munkát végzőknek Cserna Gábor, a város 
polgármestere adta át az elismerést. Kiss 
Pétert – többek között – a fogvatartottak 
jóvátételi munkájának megszervezéséért 
tüntették ki, az intézet „Börtön a városért” 
programja a tisztább, rendezettebb városkép 
kialakításához járul hozzá.

Április 24.
A Váci Fegyház és Börtönhöz, illetve 
a Pálhalmai Országos Bv. Intézethez 
csatlakozott a Tiszalöki Országos Bv. 
Intézet, ahol átadták a vallásgyakorló 
fogvatartottak APAC-részlegét.  

Az intézet a Magyar Testvéri 
Börtöntársaság kezdeményezéséhez 
társult, az ő támogatásukkal jöhetett 
létre az egyelőre tizenöt főt befogadó 
részleg, amelybe felekezettől függetlenül 
kerülhetnek be az elítéltek. A részleg 
ökumenikus jellegét a közös célok 
kapcsolták össze, amelyben kiemelt 
szerepet kap az együttműködés.

Április 24-26.
Immár huszonkettedik alkalommal 
rendezték meg az Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat 
Hódmezővásárhelyen. A rendezvény az 
évek során a magyar mezőgazdaság 
legnagyobb jelentőségű szakmai 
találkozójává vált. Tavaly a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. Dolli nevű tehene lett 
a kiállítás legszebb állata, az idén mind 
a négy, a társaság által nevezett jószág 
jutalomban részesült. Összességében 
az Agrospeciál Kft. bizonyult a legjobb 
tenyészetnek: a harmincöt elismerésből 
tizenhetet, köztük a kiállítás nagydíját is 
a gazdasági társaság nyerte meg.

Április 30. 
A Belügyminisztérium anyák 
napi ünnepségén Kontrát Károly 
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miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár 
122 édesanyának – köztük a büntetés-
végrehajtási szervezet munkatársainak 
– egyenként 70 ezer forint egyszeri 
támogatást adott át. Pogácsás 
Tibor önkormányzati államtitkár 
pohárköszöntőjében elmondta: az 
anyák olyan szerepet vállaltak, ami 
elismerésre méltó, ezért is ünnepeljük 
őket május első vasárnapján. Fontos 
feladat hárul az édesanyákra, hiszen 
ha jó példát mutatnak gyermekeiknek, 

azzal a jövő társadalmát is jobbá teszik 
– hangsúlyozta az államtitkár. A büntetés-
végrehajtási szervezet kötelékében dolgozó 
édesanyákat Csóti András bv. altábornagy, 
országos parancsnok köszöntötte.

A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága nevében Schmehl 
János bv. dandártábornok köszöntötte dr. 
Sárvári Pál ny. bv. ezredest kilencvenedik 
születésnapja alkalmából. Dr. Sárvári 
Pál biztonsági területen tevékenykedett, 
a BvOP Őrszolgálati Osztályának 
alosztályvezetőjeként ment nyugdíjba. Az 
országos parancsnokságon megtartott 
ünnepségen a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka „Kentucky 
típusú elöltöltő pisztoly” ajándéktárgyat 
adományozott az ünnepelt részére. 

Május 4-8.
Az Országos Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Főigazgatósága versenyt 
szervezett a rendvédelmi és 
fegyveres szervek kutyavezetői 
számára. A megmérettetésen 
a szolgálati kutyák és vezetőik 
járőr, kábítószer-kereső, 
robbanóanyag-kereső, 
valamint nyomkövető 
kategóriákban mérték 
össze tudásukat. 
A versenyzőknek 

életszerű feladatokat kellett megoldaniuk, 
így fegyelmező, ügyességi és szituációs 
őrző-védő gyakorlatok is szerepeltek 
a programban. A versenyen részt vevő 
két bv.-s kolléga közül Szoboszlai Attila 
bv. zászlós, a Fiatalkorúak Bv. Intézete 
kutyavezetője és Yoda nevű kutyája 
a kábítószer-kereső kategóriában 
a kilencedik helyen végzett, Madarász Zsolt 
bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház és 
Börtön munkatársa, illetve Kenny nevű 
belga juhászkutyája a járőr kategóriában 
harmadik lett.

Május 11-13.
Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok meghívására – az Európa 
Tanáccsal történt együttműködés 
keretében – Magyarországra látogatott 
a macedón büntetés-végrehajtási szervezet 
héttagú delegációja, Lidija Gavrilovska 
országos parancsnok vezetésével. 
Ez volt az első alkalom, hogy 
országos parancsnok 
vezette macedón 
delegáció járt 
hazánkban. 



Büntetés-végrehajtási Szervezet / Hungarian Prison Service84

év
kö

ny
v 

ye
ar

bo
ok

   
20

15

Krónika

A háromnapos szakmai tapasztalatcsere 
során a delegáció tagjai megismerkedtek 
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet 
felépítésével, tevékenységének jogszabályi 
hátterével, a foglalkoztatási formákkal, 
a reintegrációs feladatokkal, illetve 
programokkal. A látogatás második, illetve 
harmadik napján a szakemberek a Heves 
Megyei Bv. Intézet és az Állampusztai 
Országos Bv. Intézet tevékenységével, 
valamint az Állampusztai Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. munkájával kapcsolatban 
szereztek gyakorlati tapasztalatokat.

Május 14.
Együttműködési megállapodást  
kötött a Szegedi Tudományegyetem  
Állam- és Jogtudományi Kara,  
valamint a BvOP. A jogi kar és a Szegedi 
Fegyház és Börtön kapcsolata évtizedek 
óta tart, a kar oktatói rendszeresen 
végeznek tudományos kutatásokat és az 
egyetemi hallgatókkal is megismertetik 
a benti világot. A szerződés szerint 
a jövőben a jogászok képzésében 
börtönügyi szakemberek is részt vállalnak. 
A megállapodást Hajdú József dékán, 
egyetemi tanár és Csóti András bv. 
altábornagy, országos parancsnok írta alá 
a börtön tanácstermében.

Május 15.
Az ENSZ 1994-ben nyilvánította május 15-
ét a család nemzetközi napjává. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma ezen a napon 
hirdette ki a Családbarát munkahely 
pályázat eredményeit. A tavalyihoz 
képest idén négyszer annyi, mintegy 540 
szervezet nyújtotta be pályázatát, végül 
az 50 millió forint keretösszegű díjakat 
53 sikeres pályázó között osztották szét. 
Ezért is nagy eredmény, hogy a győztes 
pályázók közé került a Váci Fegyház és 
Börtön, illetve a Budapesti Fegyház és 
Börtön is. Az utóbbi intézet egymillió forint 
támogatást nyert, pályaművében olyan 
családbarát programok megvalósítását 
vállalta, melyek elősegítik a munka és 
a magánélet összeegyeztetését,  
a családi és a munkahelyi  
kötelezettségek összehangolását. 
A Váci Fegyház és Börtön programjában 
mobil játszóház, buszos családi kirándulás 
és Szent Adorján-napi gyermekprogramok 
is szerepeltek.

Május 21. 
Huszonegy tagú svéd delegáció 
látogatott a tököli Fiatalkorúak Bv. 
Intézetébe, hogy az ott tapasztaltakat 
beilleszthessék saját prevenciós 
gyakorlatukba. A civil vendégek hazájukban 
hasonló korosztállyal, problémás fiatalokkal 
foglalkoznak. Az intézetlátogatáson 
és szakmai találkozón élénken 
érdeklődtek a börtönben folyó oktatásról, 
a szakmaszerzés lehetőségeiről, valamint 
a vallásgyakorlásról.
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Május 28.
Hat helyszínen sikeresen lezajlottak a IV. 
„Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere” 
országos szakmai vetélkedő regionális 
küzdelmei. A szakmai megmérettetés célja 
a büntetés-végrehajtási hivatás magas 
szintű ismeretének bemutatása, illetve 
az egyes szakterületeken megszerzett 
elméleti és gyakorlati készségek, 
jártasságok fejlesztése. A regionális 

versenyeken a hatfős csapatok elméleti 
és gyakorlati tudásukról egyaránt számot 
adtak. A döntőbe a következő bv. intézetek 
jutottak be: I. régió –Tiszalöki Országos 
Bv. Intézet, II. régió – Szegedi Fegyház és 
Börtön, III. régió – Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bv. Intézet, IV. régió – Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet, V. régió – Budapesti 

Fegyház és Börtön, VI. régió 
– Váci Fegyház és 

Börtön.

Június 1.
Új, modern kéztörlőpapír-gyártó gép 
kezdte meg működését a tököli Duna 
Papír Kft.-nél. Az íves kéztörlők gyártására 
kialakított géppel elkezdődött az 
úgynevezett V-formátumú hajtogatott 
kéztörlők előállítása, ami jelentős számú 
új fogvatartotti munkahelyet jelent 
a társaságnál. Az új termékek a központi 
ellátásban kapnak szerepet, várhatóan az 
egyik legjelentősebb volument képviselve 
az aktuális termékskálán belül. A gazdasági 
társaság jelenleg 360 fogvatartottat 
foglalkoztat.

Június 2.
Pilisszentkereszten, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központjában tartották meg 
a büntetés-végrehajtásban foglalkoztatott 
jogászok továbbképzését. A program 
során a büntetés-végrehajtási jog 
aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseit 
vitatták meg a résztvevők. Előadást 
tartott dr. Pázsit Veronika, az Igazságügyi 
Minisztérium szakmai tanácsadója, dr. 
Szabó József beosztott bíró, az Igazságügyi 
Minisztérium vezető munkatársa, dr. 
habil. Kabódi Csaba, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karának docense, dr. Győrfi 
Márta bv. alezredes, és dr. Pallo József PhD 
bv. ezredes, főosztályvezető.

Június 3.
A Börtönlelkészek Magyarországi 
Szervezete a Budapesti Fegyház és 

Börtönben tartotta éves tanácskozását, 
amelyen a bv. szerveknél szolgálatot 
ellátó börtönlelkészek vettek részt. 
A rendezvényen Roszík Gábor 
evangélikus lelkész, a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság, 
valamint a Börtönlelkészek 
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Magyarországi Szervezetének elnöke 
értékelte az éves tevékenységet, illetve 
ismertette az elvégzendő feladatokat. 
A tanácskozás résztvevői ezt követően 
kialakították a börtönlelkészek 
tevékenységét szabályozó IM-rendelet 
tervezett módosításával kapcsolatos 
közös álláspontjukat, majd bemutatták 
a sikeresen megvalósított ECOR-programot, 
amely a bv. intézetek reintegrációs 
törekvéseit az áldozatsegítés és a jóvátétel 
módszerével is támogatja. 

Június 4.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központjában pedagógusnapi 
ünnepséget tartottak, ahol több kollégánk 
részesült elismerésben. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter kimagasló oktatói 
tevékenysége, büntetés-végrehajtási 
munkássága elismeréséül, 70. születésnapja 
alkalmából soron kívül előléptette 
nyugállományú büntetés-végrehajtási 
ezredessé dr. Cser Gyula ny. bv. alezredest, 
a volt Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszéke 
főiskolai adjunktusát.

Június 5-6.
Megrendezték a Magyar Rendvédelmi Kar 
I. családi napját. A kétnapos programnak 
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
adott otthont, ahol a különböző 
rendvédelmi szervek csapatai mérhették 

össze tudásukat. A családi napon 
a műveleti csoportok bemutatója mellett 
gépjárműtechnikai felvonulás, könnyűzenei 
koncertek és gyermekprogramok 
várták az érdeklődőket. A rendvédelmi 
szervek csapatai horgászversenyen, 
légpuskalövészeten, paintballban és 
labdarúgásban vetélkedhettek. A focikupán 
az induló kilenc csapat közül négy – 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. 
Intézet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön, a Szegedi Fegyház és Börtön, 
a Tiszalöki Országos Bv. Intézet – 
a büntetés-végrehajtási szervezetet 
képviselte, a tiszalökiek harmadik 
helyezettek lettek.

Június 8–11.
A Veszprém Megyei Bv. Intézetbe 
látogatott a németországi bernaui börtön 
hatfős delegációja. A két intézet közötti 
együttműködés többéves múltra tekint 
vissza. A bajor vendégek útjuk során 
a Szombathelyi Országos Bv. Intézetben 
folyó munkával is megismerkedtek. 

Június 11.
Ötödik alkalommal rendezték meg 
a Fogvatartottak Országos Imanapját. 
A programon – melynek helyszínét 
idén a Budapesti Fegyház és Börtön 
biztosította – 11 bv. intézetből több mint 
100 fogvatartott vett részt. A büntetés-
végrehajtási szervezet képviseletében 
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Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok mondott köszöntőt, majd dr. 
Szabó István, a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspöke, a rendezvény 
fővédnöke hirdetett igét. A Budapesti 
Fegyház és Börtön bibliakörének, valamint 
a Fővárosi Bv. Intézet énekkarának 
előadását követően a fogvatartottak 
bizonyságtételeiken keresztül számoltak be 
megtérésükről, Istennel való kapcsolatukról, 
valamint arról, hogy a vallás és a hit 
miként segíti őket a mindennapokban.

Június 12.
A Szegedi Fegyház és Börtön 
átadásának 130. évfordulója alkalmából 
emlékünnepséget rendeztek az 
intézet dísztermében. Az ünnepségen 
Tasnádi László, a Belügyminisztérium 
rendészeti államtitkára, dr. Juhász Tünde, 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja és Csóti András 
bv. altábornagy, országos parancsnok 
mondott beszédet. Ezután a nagyfai 
objektum és a Csillag elítéltjeinek ünnepi 
műsora következett, majd az intézet 
dolgozója mondott verset. Az évforduló 
alkalmából megjelentetett, „A Csillagbörtön 
130 éve a köz szolgálatában” című kötetet 
Tikász Sándor bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok mutatta be. Az 
ünnepség dísztermi részét – a Király-
König Péter Zeneiskola művésztanárai 
jóvoltából – komolyzenei koncert zárta. 
Ezután Tasnádi László felavatta az 
intézet első igazgatójáról, Törökfalvi Török 
Kálmánról elnevezett termet, és leleplezte 
a róla készült festményt. Ezt követően 
a vendégek megtekintették a Szegedi 
Fegyház és Börtönt és a Nagyfa-Alföld 
Kft. munkaterületeit. Az ünnepség kísérő 
rendezvénye volt a „Szabad idő” című, 
a Szegedi Fegyház és Börtön dolgozóinak 
alkotásaiból rendezett kiállítás is. Ugyanitt 
az intézet egykori parancsnokairól készült 
grafikák kerültek végleges helyükre. Az 
elítéltek festményeit, grafikáit, cérnaképeit 
a Csillagépület kultúrtermében a „Cell Art” 
tárlat mutatta be.

Június 18.
Simon Attila bv. ezredes, intézetparancsnok 
meghívására a Zala Megyei Bv. Intézetbe 
látogatott a maribori börtön delegációja 
Robert Silc igazgató vezetésével. 
A szlovéniai vendégek elsősorban 
a fogvatartottak elhelyezésére, 
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foglalkoztatására, a reintegrációs munkára, 
illetve a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezet felépítésére és munkájának 
jogszabályi hátterére voltak kíváncsiak.

 Június 20., 27.
2015-ben három bv. intézet is részt 
vett a Múzeumok Éjszakája országos 
rendezvénysorozatban. A Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön programjai az 
intézet építésének 170. évfordulójához 
kapcsolódtak. A Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön fenntartásában üzemelő 
Börtönmúzeum a korábbi éveknél is szebb 
és színesebb szakmai programot nyújtott 
a látogatók számára. Időszaki tárlaton 
mutatták be a börtönügy legnevesebb 
szakembereit, a múzeum előtti téren 
az érdeklődők közvetlenül fogvatartotti 
oldalról ismerhették meg az intézet 
működését, vagy akár személyesen is 
kipróbálhatták a deres és kaloda okozta 
„kényelmetlenségeket”. Az intézet előtt 
a rendezők két fogvatartotti szállító 
járművet is kiállítottak. A szakmai 
programok mellett a szórakozásra is nagy 
hangsúlyt fektettek, a megújult ügyészségi 
udvaron korabeli „betyár-pandúr” előadást, 
koncerteket és büntetés-végrehajtás 
ihlette táncprodukciót tekinthettek meg 
a látogatók. A tavalyi év sikere után június 
27-én immáron második alkalommal 
nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt 
a Szombathelyi Törvényszék, amelynek 
egyik tárgyalójában – a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet szakembereinek 
jóvoltából – egy élethűen berendezett 
zárkát is megtekinthettek az érdeklődők.

Június 22-25.
Csóti András bv. altábornagy meghívására 
Magyarországon tett látogatást a horvát 
büntetés-végrehajtási szervezet háromfős 
delegációja Ivica Šimac országos 

parancsnok vezetésével. A küldöttség tagjai 
a négynapos szakmai tapasztalatcsere 
során megismerkedtek a magyar büntetés-
végrehajtási szervezet felépítésével, 
jogszabályi hátterével, a foglalkoztatási 
formákkal, a reintegrációs feladatokkal, illetve 
programokkal. A vendégek a látogatás során 
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft., a Váci Fegyház és Börtön, 
a Duna-Mix Kft., valamint a Fővárosi 
Bv. Intézet munkájával, tevékenységével 
kapcsolatban szereztek gyakorlati 
tapasztalatokat.

Június 24.
A Magyar Helsinki Bizottság ingyenes 
felajánlással segített a Budapesti Fegyház 
és Börtön fogvatartotti könyvtára 
állományának bővítésében. Közösségi 
oldalukon felhívást tettek közzé, melynek 
eredményeként több száz idegen nyelvű 
könyv és tansegédlet gyűlt össze. Az 
adományt dr. Tóth Balázs, a Bizottság 
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társelnöke adta át az intézetnek. 
A kezdeményezés apropóját a Könyves 
blogon megjelent „Mit olvasnak a rácsok 
mögött?” című riport adta. Széles Gábor 
bv. dandártábornok, intézetparancsnok 
köszönettel fogadta a felajánlást, amely 
elősegítheti a fogvatatottak társadalomba 
történő sikeres visszailleszkedését.  
Az intézet az angol, német, olasz, spanyol 
és francia nyelvű, közel 300 kötetből 
és hanganyagokból álló adományt 
létszámarányosan helyezi el a két 
objektum könyvtáraiban, ezáltal is javítva 
a fogvatartottak nyelvtanulásának feltételeit.

Június 26.
A Somogy Megyei Bv. Intézet 
együttműködési gyakorlatot hajtott 
végre a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság Közrendvédelmi Osztályával, 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságával, 
valamint az Országos Mentőszolgálat 
Dél-dunántúli Régiójának kaposvári 
állomásával. A feltételezett szituáció szerint 
egy ismeretlen telefonáló közölte, hogy az 
intézetben időzítővel ellátott robbanószert 
rejtett el, majd az intézet egyik zárkájában 
a fogvatartottak elzárták a bejáratot, 
és tüzet gyújtottak. A gyakorlat során 
lehetőség nyílt a börtönökben bekövetkező 

speciális, haladéktalan intézkedéseket 
igénylő helyzetekben történő közös 
feladatellátásra, a felszámolásban érintett 
szervezetek, továbbá az intézet különböző 
szakterületein dolgozó állománya számára 
az együttműködés hatékonyságának 
erősítésére. 

Június 28.
A hagyományoknak megfelelően a Budavári 
Palota Oroszlános Udvara adott otthont 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara tisztavatási 
ünnepségének. A rendezvényen 150 végzős 
hallgatót, köztük 12 bv. hadnagyot avattak, 
akik Pintér Sándor belügyminiszter, prof. dr. 
Patyi András rektor, továbbá a tábornoki kar 
tagjainak jelenlétében, illetve a Szent Korona 
másolata, valamint a történelmi zászlók 
előtt tették le esküjüket. A belügyminiszter 
hangsúlyozta, hogy a hivatásos 
állománynak egyszerre kell garantálnia 
az ország biztonságát és minden itt 
élő ember jogainak érvényesülését. 
Elmondta: a július 1-jétől hatályba lépő 
életpályamodell erkölcsileg és anyagilag is 
növeli a rendvédelmi dolgozók elismerését. 
Az új jogszabály a tudás, a teljesítmény és 
a tapasztalat figyelembevételével folyamatos 
előmenetelt garantál.
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Július 1.
A büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka Semmelweis-nap alkalmából 
húsz főt részesített elismerésben. Az 
elismerések ünnepélyes átadására 
a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán került sor.

Július 9.
Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok együttműködési megállapodást 
írt alá szlovák partnerével, Ivan Milan bv. 
ezredessel, a szlovák büntetés-végrehajtási 
szervezet országos parancsnokával 
Pozsonyban. A megállapodás megerősítette 
a két szervezet között fennálló 
együttműködési formákat, valamint 
szabályozta a szakmai delegációk, 
a tapasztalatcserére irányuló programok, 
a szakmai versenyek és a rekreációs 
lehetőségek szervezésének, illetve 
lefolytatásának lehetőségeit.

Július 11.
A Szegedi Fegyház és Börtön 
Csillagépületében használatba vették az 
intézet felújított konyháját. A korszerűsített 
épületrészben gőz helyett gázzal főzik az  
1 100 adag ételt a Dorozsmai úti előzetes ház, 
valamint a Mars téri épület fogvatartottjainak 
és a dolgozóknak. A felújítás költsége, amelyet 
a Belügyminisztérium pályázatán nyert az 
intézet, harmincöt millió forint volt. Ezzel 

a beruházással várhatóan évente tízmillió 
forinttal kevesebb energetikai kiadása lesz az 
intézetnek, mint az előző években.

Július 13.
Ünnepélyes keretek között adta át Pintér 
Sándor belügyminiszter Szombathelyen az új 
fogvatartási épületet. Beszédében kiemelte, 
hogy országosan is sikeres a férőhelybővítési 
program, a zsúfoltság folyamatosan csökken, 
és ebben nagy szerepe van Szombathelynek 
is. Ezt követően Tóth Tamás Tibor bv. 
ezredes, a börtön parancsnoka mutatta be 
a korábban használaton kívüli felújított és 
átalakított épületet. Az ötszázmillió forint 
értékű beruházás 396 új fogvatartotti 
férőhelyet biztosított, illetve további 280 fő 
elhelyezésére nyílt lehetőség. A munkálatok 
2014 márciusában kezdődtek meg, 
fogvatartotti munkaerő bevonásával, részben 
saját kivitelezésben. A férőhelybővítéssel öt 
szinten, összesen 6 100 négyzetméteren 
ötfős zárkákat, hatfős lakóhelyiségeket, 
szolgálati, hivatali, szociális, közösségi és 
a fogvatartottak foglalkoztatására szolgáló 
helyiségeket alakítottak ki, amelyek 
megfelelnek az Európa Tanács ajánlásának. 
Az ünnepélyes szalagátvágást követően 
a vendégek megtekintették az  
új fogvatartási épületet.
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Július 21–25.
A németországi Kaisheimi Bv. Intézet hatfős 
delegációja tapasztalatcserére érkezett 
a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe. 
Magyarországi tartózkodásuk során 
a bajor vendégek ellátogattak az országos 
parancsnokságra is, ahol Csóti András 
bv. altábornagy, országos parancsnok 
a Kaisheimi Bv. Intézet és több magyar 
bv. szerv között tizenöt éve fennálló 
kiváló együttműködés létrehozásában 
és elmélyítésében végzett kimagasló 
szakmai tevékenysége, áldozatos munkája 
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett „Ezüst” fokozatát 
adományozta Eva-Maria Kochnak, 
a Kaisheimi Bv. Intézet PR-ügyintézőjének, 
illetve Friedhelm Kirchhoffnak, az intézet 
igazgatójának. 

Augusztus 18.

A büntetés-végrehajtási szervezet 
több dolgozója is kitüntetésben 
részesült az augusztus 20-a alkalmából 
a Belügyminisztériumban rendezett 
központi ünnepségen, illetve az 
országos parancsnokságon megtartott 
rendezvényen. A Belügyminisztériumban 
az elismeréseket Kontrát Károly 
miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár 
adta át. Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke, Pintér Sándor 
belügyminiszter előterjesztésére hosszú 

időn át végzett kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismeréséül büntetés-
végrehajtási altábornaggyá léptette elő 
Csóti András vezérőrnagyot, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokát.   
Az elismerés átadására a Sándor-
palotában, szeptember 9-én került sor.

Augusztus 19.
Államalapító uralkodónk búcsújának előestéjén 
ünnepi szentmisét mutatott be dr. Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita 
a kalocsai Szent István király templomban. 
A szentmisén, amelyen a Kalocsai Fegyház és 
Börtön húszfős fogvatartotti énekkara énekelt, 
részt vett Csóti András bv. altábornagy, 
országos parancsnok és Font Sándor 
országgyűlési képviselő. 

Augusztus 28.
A tiszalöki börtön falai között rendezték 
meg a szolgálati kutyák és kutyavezetők 
V. országos versenyét. Hatvan kutyavezető 
és kutya, 17 hazai és 3 külföldi csapat 
mérte össze tudását. A „Visegrádi Négyek” 
képviseletében a cseh, a szlovák és 
a lengyel büntetés-végrehajtás kutyás 
szolgálatának tagjai is részt vettek 
a versenyen. A megmérettetés járőr és 
kábítószer-kereső kategóriában zajlott, ahol 
a versenyzők a fegyelmezési gyakorlatok 
mellett keresési és szituációs feladatokat 
hajtottak végre. A versenyt Schmehl 
János bv. dandártábornok, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese 
nyitotta meg. A járőr kategória egyéni 
versenyszámát Madarász Zsolt c. bv. 
törzszászlós (Budapesti Fegyház és 
Börtön), a kábítószer-kereső kategóriáét 
Szoboszlai Attila c. bv. zászlós (Fiatalkorúak 
Bv. Intézete) nyerte meg. A járőr kategória 
csapatversenyében a Budapesti Fegyház 
és Börtön végzett az első helyen.
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Augusztus 31.
A büntetés-végrehajtás férőhelybővítési 
programjába bekapcsolódott a Váci 
Fegyház és Börtön is. Az intézet 
területén évek óta üresen álló, korábban 
tiszthelyettesképző iskola átalakításával 
egy új, 32 fő befogadására alkalmas 
körletrész létesült, amelyet Csóti András 
bv. altábornagy, országos parancsnok 
adott át. A beruházás 44 munkanapon át, 
átlagosan 23 fogvatartott bevonásával, 
több mint 7 000 munkaóra alatt készült 
el. A részlegen található felszerelés 
döntő részét a belső ellátás keretében 
a fogvatartottakat foglalkoztató bv. 
gazdasági társaságok gyártották. Az új 
körletrész kialakítása mintegy 12 millió 
forintból, az Európa Tanács ajánlásának 
megfelelően, az Európai Börtönszabályok 
figyelembevételével történt. A részlegen 
alacsony biztonsági fokozatú, dolgozó 
fogvatartottakat helyeznek el.

Szeptember 1.
A büntetés-végrehajtási intézetek 
által felújított Rózsa utcai ingatlanban 
megkezdte működését a Bv. Holding Kft. 

által üzemeltetett egyenruházati 
bolt. Az újonnan kialakított 

üzlethelyiségben 
valamennyi 

rendvédelmi 
dolgozó 

egyenruházati ellátásáról gondoskodik 
a Kft. A hivatásos állomány elsősorban 
a gyakorló és a szolgálati öltözetet 
vásárolhatja itt meg, a társasági öltözet 
termékeivel folyamatosan bővítik az 
árukészletet. Az üzlethelyiségben 
a hivatásosok megtekinthetik és 
felpróbálhatják a ruházatot, míg a bolt 
mellett működő varrodában lehetőség 
nyílik a megvásárolt termékek méretre 
igazítására, illetve térítési díj ellenében 
kisebb mértékű átalakítására is.

Szeptember 2.
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka és 
Nagy István bv. ezredes, a Somogy 
Megyei Bv. Intézet parancsnoka adta át 
az intézet megújult biztonsági ügyeleti és 
technikai rendszerét, illetve új közösségi 
helyiségeit. A BvOP által biztosított közel 
14 millió forintból felújították a biztonsági 

rendszert, megújult a börtön főbejárata, az 
ügyeleti monitorfal, a teljes kamerahálózat 
és a személybejárati őrhely is, ami jobb 
munkakörülményeket biztosít a szolgálatot 
ellátóknak. A TÁMOP 5.6.3 számú kiemelt 
projekt keretében, mintegy 19 millió 

forintból két közösségi termet alakítottak 
ki a fogvatartotti körleten, amelyekben 

oktatási, kulturális tevékenységet 
folytatnak a jövőben, ezzel is 
segítve a fogvatartottak sikeres 
társadalmi visszailleszkedését. 
Az építészeti átalakítások és 
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a felújítási munkák jelentős részben 
fogvatartotti munkaerő bevonásával 
valósultak meg. A rendezvény a 110 
éves intézet eddigi vezetőit megörökítő 
emléktábla leleplezésével zárult.

Szeptember 3-4.
A BvOP szervezésében, a Bv. Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja közreműködésével Igalon 
tartották meg a IV. „Büntetés-végrehajtás 
Hivatás Mestere” országos szakmai 
vetélkedő döntőjét. A zsűri elnöke prof. 
dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok 
tanszékvezető egyetemi tanár volt, 
akinek munkáját Németh Éva bv. ezredes, 
intézetparancsnok, Szabó Zoltán bv. 

ezredes, igazgató, 
dr. Zakhar Tibor bv. 
ezredes, intézetparancsnok 
és dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes 
szolgálatvezető segítette. A IV. „Büntetés-
végrehajtás Hivatás Mestere” címet 
a Szegedi Fegyház és Börtön személyi 
állományának csapata nyerte el. A nyertes 
csapat tagjai: Zombori Zoltán bv. százados, 
biztonsági tiszt, dr. Szentesi–Nagy Mariann 
c. bv. százados, reintegrációs tiszt, Légrády 
Zoltán c. bv. százados, nyilvántartási 
főelőadó, Bite Sándor bv. törzszászlós, 
biztonsági főfelügyelő, Szántó Sándor  
bv. törzszászlós, főfelügyelő és Tóth 
László c. bv. főtörzszászlós, foglalkoztatást 
közvetlenül irányító művezető.
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Szeptember 7.
A magyar büntetés-végrehajtási 
szervezet az Állampusztai Országos 
Bv. Intézetben tartotta meg a XX. Szent 
Adorján-napi ünnepi állománygyűlését. 
A szervezet testületi zászlajának 
fogadása és az adományozandó zászló 
érkezését követően Schmehl János bv. 
dandártábornok, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettese 
jelentésével vette kezdetét az ünnepség. 
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok általános helyettese 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
rövid ünnepi műsor következett. Ezután 
ismertették Pintér Sándor belügyminiszter 
ünnepi parancsát, amelyben Szent 
Adorján-nap alkalmából köszöntötte 
a büntetés-végrehajtási szervezet teljes 
személyi állományát. Kontrát Károly 
parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes 
és Csóti András bv. altábornagy 
kitüntetéseket és elismeréseket 
adott át a jutalmazottaknak, majd az 
államtitkár átadta a belügyminiszter által 
adományozott csapatzászlót 

dr. Füzesi Viktor 
bv. ezredesnek, az 
Állampusztai Országos Bv. 
Intézet parancsnokának. Az ünnepség 
keretében adták át a negyedik 
alkalommal megrendezett „Büntetés-
végrehajtás Hivatás Mestere” országos 
szakmai vetélkedő győztesének járó 
kupát a Szegedi Fegyház és Börtön 
versenyzőinek.
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Szeptember 8. 
Szent Adorján napját országszerte családi 
programokkal ünnepelték a büntetés-
végrehajtási dolgozók és családtagjaik. 
Az intézetek színes szakmai és családi 
programokkal, sportversenyekkel, 
koncertekkel és gyerekfoglalkozásokkal 
várták az érdeklődőket.
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Szeptember 9.
Áder János köztársasági elnök 
a belügyminiszter javaslatára Tóth 
Tamás Tibor bv. ezredest, a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet parancsnokát 
büntetés-végrehajtási dandártábornokká 
nevezte ki a Sándor-palotában rendezett 
ünnepélyen.

Szeptember 14.
A büntetés-végrehajtási szervezet két 
dolgozóját is dicséretben részesítette Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke 
a Hősök terén, a Készenléti Rendőrség 
Határrendészeti Igazgatóságának 
állományába kinevezendő rendőrök 
ünnepélyes eskütételén. Botka Tamás bv. 

őrmester, a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön gépjárművezetője, 

illetve Nyári István c. bv. 
főtörzsőrmester, 

a Budapesti 
Fegyház és 

Börtön 

gépjárművezetője már a kezdetektől részt 
vett az ideiglenes biztonsági határzár 
munkálataiban a magyar–szerb határnál.

Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg 
a Tolna Megyei Bv. Intézet fennállásának 120. 
évfordulójára a szekszárdi Vármegyeházán.  
Dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, 
a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának általános helyettese 

és Soczó László bv. ezredes, az intézet 
parancsnoka értékelte  
a börtön múltját és jelenét, majd elismeréseket 
adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
kollégáknak. A rendezvényen mutatták be 
„A büntető hatalom szolgálatában” című 
kiadványt, amelyhez dr. Lőrincz József 
ny. bv. dandártábornok fűzött szerkesztői 
gondolatokat. A meghívott vendégek 
a Vármegyeháza aulájában börtöntörténeti 
kiállítást tekinthettek meg. A most 120 éves 
épület többször esett át nagyobb felújításon, 
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2013-ban megújult a tetőszerkezet, amelyre 
napkollektoros rendszert telepített az intézet, 
jelentős energiamegtakarítást érve el.

Szeptember 23.
Pintér Sándor belügyminiszter a büntetés-
végrehajtási szervezet napja alkalmából, 
büntetés-végrehajtási munkássága 
elismeréséül a Szent Adorján Érdemjel 
kitüntető címet adományozta  
dr. Tari Ferenc ny. bv. altábornagynak, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Büntetés-

végrehajtási Tanszék oktatójának, 
egykori országos parancsnoknak. Az 
elismerést Csóti András bv. altábornagy 
adta át a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán. 

Az „Egészségemet is szolgálom” címmel 
rendezett egészségnapon adták át a BvOP 
új egészségügyi centrumát. A beruházás 
közel 30 millió forintból készült el, az új 
orvosi műszerek és fogászati röntgen 

egyaránt a kollégák 
egészségének megőrzését és 
gyógyulását szolgálják. A tágas, betegbarát 
kialakítású, korszerű orvosi és fogászati 
rendelőt ingyenes szűrésekkel, vizsgálatokkal 
avatták fel. Vércukor-, testzsír-, koleszterin-, 
illetve vérnyomásmérésen kívül különböző 
szűrővizsgálatokon is részt vehettek 
a kollégák. 

Szeptember 29.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága országos 
együttműködési megállapodást írt alá az 
MKPK székházában. A dokumentumot 
dr. Veres András szombathelyi 
megyéspüspök, az MKPK elnöke, valamint 
Schmehl János bv. dandártábornok az 
országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese hitelesítette. Az 
együttműködési megállapodás szabályozza 
a katolikus börtönmissziós tevékenységet, 
amely elősegíti a fogvatartottak lelki 
egyensúlyának kialakulását, fejlődését. 
A felek megegyeztek abban is, hogy szükség 
esetén elősegítik az egyes bv. intézetek és 
a katolikus egyházmegyék között kötendő 
helyi együttműködési megállapodásokat. 

Október 6–8. 
Szlovákiában rendezték meg a Büntetés-
végrehajtási Szervezetek Közép–európai 
Kerekasztalának (MECR) XI. ülését, 
melynek kiemelt témája az „Előzetes 
letartóztatás és jogerős fogvatartás 
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a női fogvatartottak esetében – anyák 
és gyermekek” volt. A kerekasztal-
beszélgetésen részt vevő országos vezetők 
a szervezetüket érintő változásokról, az 
új feladatokról és kihívásokról egyaránt 
beszámoltak. A találkozón a magyar 
büntetés-végrehajtást Csóti András 
bv. altábornagy, országos parancsnok 
képviselte. A MECR részes országainak 
(Ausztria, Bajorország, Svájc, Csehország, 
Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 
Horvátország, Litvánia) célja, hogy 
hivatalos keretek között, legfelsőbb szinten 
vitassák meg a tagországok büntetés-
végrehajtási területét érintő aktuális 
kérdéseket, tapasztalatokat. A találkozók 
a tagországok szervezetei között fennálló 
szakmai kapcsolatok fenntartását, valamint 
az együttműködés megerősítését és 
fejlesztését is szolgálják. 

Október 7.

Átadták a Magyar Public Relations 
Szövetség idei „CSR Best Practice” 
pályázatának díjait. A Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet két 
pályázattal indult a versenyen, 
amelyek a megrendezett díjátadó gálán 
a „Példaértékű CSR gyakorlat 2015” 
elismerésben részesültek. A Magyar Public 
Relations Szövetség 2007-ben hirdette meg 
első alkalommal a vállalati felelősségvállalás 
hazai példaértékű gyakorlatait 
bemutató pályázatot. A pályázók között 
a pénzintézetek domináltak, de idén 

megjelentek non-profit szervezetek 
pályamunkái is, melyek elsősorban az 
emberi, társadalmi értékekre koncentráltak.

Október 19-22.
Együttműködési megállapodás alapján 
Magyarországon tett látogatást a cseh 
büntetés-végrehajtási szervezet négyfős 
delegációja. A küldöttség vezetője a cseh 
országos parancsnokság informatikai 
főosztályvezetője volt. A delegáció tagjai 
a háromnapos szakmai tapasztalatcsere 
során megismerkedtek a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet 
informatikai szolgáltatásainak rendszerével, 
a fogvatartottak kommunikációs 
és telefonálási lehetőségeivel, az 
információbiztonsági kihívásokra adott 
válaszokkal és a szervezeten belüli adatközlés 
formáival. A látogatás során a Váci Fegyház 
és Börtön, a Duna-Mix Ipari és Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft., valamint a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet munkájával, informatikai 
tevékenységével kapcsolatban szereztek 
gyakorlati tapasztalatokat.
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Október 22.
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából 
a Belügyminisztériumban Kontrát Károly 
miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár 
köztársasági elnöki és miniszteri 
elismeréseket adott át a rendvédelmi 
dolgozók részére. Ezt követően a büntetés-
végrehajtási szervezet központi ünnepségén, 
Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok adta át a miniszteri és országos 
parancsnoki jutalmakat a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó kollégáknak. 

Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke, Pintér Sándor belügyminiszter 
előterjesztésére, kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismeréséül előléptette 
büntetés-végrehajtási vezérőrnaggyá 
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornokot, az 
országos parancsnok általános helyettesét. 
A kinevezés átadására november 2-án, 
a Sándor-palotában került sor.

Október 25.
A Zala Megyei Bv. Intézetben a konyha 
felújításával folytatódtak az idei beruházások. 
A munkálatokban az elítéltek is részt vettek, 

munkájuk eredményeként egy korszerű és 
szép helyiséget kapott az intézet. A konyha 
és a hozzá tartozó helyiségek – öltözők, 
raktár, konyhavezetői iroda – felújítása 
a nyáron kezdődött el 110 m2 alapterületen, 
a beruházás részben központi, részben saját 
forrásból valósult meg.

Október 27.
A TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú, 
„A fogvatartottak többszakaszos társadalmi 
és munkaerő-piaci reintegrációja és az 
intenzív utógondozás modellje” elnevezésű 
kiemelt projekt, vagyis a TEtt–program 
eredményeit a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben ismerhették meg 
a sajtó munkatársai. Az előadásokkal 
és intézetlátogatással egybekötött 
rendezvény résztvevőit dr. Budai István 
bv. ezredes, az intézet parancsnoka 
köszöntötte. Előadásában kiemelte: 
ötszáz férfi elítéltet tartanak fogva, 
a munkaképesek több mint 85 százaléka 
napi rendszerességgel dolgozik, illetve tanul.  
A balassagyarmatiak már elfogadták, hogy 
az elítéltek rendszeresen kint dolgoznak, 
ők újították fel például a város legnagyobb 
parkját, a Palóc-ligetet. Az elítéltek családi 
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kapcsolatainak megtartását segíti elő 
az öt éve működő Mesekör-foglalkozás. 
Ezután Nemszilaj Sándor bv. ezredes, az 
Ipoly Cipőgyár Kft. ügyvezető igazgatója 
előadásában a kft. eredményeit és 
a fogvatartotti munkáltatás bővülését 
emelte ki. Ezt követően az újságírók 
megismerhették a cipőgyár fröccsöntő 
műhelyét, az éppen zajló bőrdíszműves 
tanfolyamot, illetve a szabászatot, de 
betekinthettek az intézet faipari műhelyébe 
is, ahol a raklapok mellett művészi 
ajándéktárgyak is készülnek. Végül 
a börtön kápolnájában megcsodálhatták 
a 2009-es freskóterápia alkalmával 
megújult falfestményeket. 

A Honvédelmi Minisztérium társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára, Kun Szabó István 
vezérőrnagy halottak napja alkalmából 
megkoszorúzta a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön által felújított és karbantartott 
Hősök temetőjében lévő emlékművet 
Sátoraljaújhelyen. Beszédében kiemelte 
a helyi példát, ahol a temető rendezett 
megőrzésében a civil szervezetek mellett 
a rendvédelem és azon belül a büntetés-
végrehajtás is megtalálta szerepét. 
Elismeréssel nyilatkozott arról a munkáról, 
amit a fogvatartottak a fejfák felújításában 
és a területrendezésben végeztek.

Október 30.
Lezárult a közel hároméves TEtt-program, 
amelynek célja az volt, hogy az ország 
valamennyi bv. intézetében elősegítse 
a fogvatartottak társadalmi és munkaerő-
piaci reintegrációját, illetve csökkentse az 
elkövetők bűnismétlési kockázatát.  
„A fogvatartottak többszakaszos társadalmi 
és munkaerő-piaci reintegrációja és 

az intenzív utógondozás modellje” 
elnevezésű kiemelt TÁMOP-projekt 
a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, valamint a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága 
együttműködésében valósult meg, 
a program megítélt támogatása 
2,977 milliárd forint volt. A projekt 
zárórendezvényét a Belügyminisztériumban 
tartották meg, ahol a programban részt 
vevő szakemberek áldozatos munkáját is 
elismerték. Dr. Felkai László közigazgatási 
államtitkár megnyitójában kiemelte, 
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hogy a hazai büntetőpolitikában a bűn 
következetes üldözése és arányos 
megbüntetése mellett nagy hangsúlyt 
kap a bűnelkövetők társadalmi 
integrációjának a támogatása, a helyreállító 
igazságszolgáltatás irányelveinek 
alkalmazása is. Ezt a célt szolgálta 
kiválóan a TEtt-program, amely az 
oktatás és munkáltatás mellett hasznos 
foglalkozásokkal és tréningekkel közel 
hatezer fogvatartottat segített. Schmehl 
János bv. dandártábornok, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese 
előadásában kihangsúlyozta, hogy 
a program lehetőséget biztosított a bv. 
intézetek meglévő kiszolgáló helyiségeinek 
megújulására is. A TEtt-programnak 
köszönhetően az ország 18 bv. intézetében 
összesen 28 oktatóterem újult meg 
és további 12 látogatóhelyiség vált 
gyermekbaráttá. Ez a projekt túlmutat 
tehát a börtön falain, a társadalom 
elvárásait, érdekeit szolgálva európai 
mércével mérve is elismerést érdemel. 
Ezt követően Németh Éva bv. ezredes, 
a Veszprém Megyei Bv. Intézet 
parancsnoka a program pozitív gyakorlati 
tapasztalatait foglalta össze.

November 2-4.
Három napra Magyarországra látogatott 
a Koszovói Igazságügyi Minisztérium 
Büntetés-végrehajtási Felügyeletének 
főfelügyelője, Ylber Topalli, valamint Bajram 
Bujupi, a Koszovói Pártfogó Felügyeleti 
Szolgálat vezetője. A delegáció tagjai 
a tapasztalatcsere során megbeszélést 
folytattak a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán,  
látogatást tettek a Fővárosi 
Bv. Intézetben, a Budapesti 
Fegyház és Börtönben, valamint 
a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben. A szakmai 

tapasztalatcsere fő témája a magyar 
büntetés-végrehajtás rendszerének 
megismerése és a pártfogó felügyelet 
működése volt.

November 4. 
Átadták a Veszprém Megyei Bv. Intézet 
újonnan kiépített napelemes rendszerét. 
A mintegy 106 millió forintos beruházás 
eredményeképpen egy új, 120 kWp 
teljesítményű, napelemes rendszer termeli 
meg az áramfogyasztás jelentős részét.  
Az ünnepségen Németh Éva bv. ezredes, 
intézetparancsnok elmondta, hogy a  
13 ezer m2 alapterületű börtön 
éves villamosenergia-
költsége 16,5 millió 
forint, ennek 
várhatóan az 
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egynegyedét tudja megspórolni az intézet 
a jövőben a beruházással. Az energetikai 
korszerűsítést az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a hazai központi 
költségvetés közösen finanszírozta.

November 9.
Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok, valamint Cséri Zoltán bv. 
dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet 
parancsnoka a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet III. objektumában 
fogadta a Sanghaji Igazságügyi 
Hivatal hatfős delegációját. A szakmai 
tapasztalatcsere során a delegáció tagjai 
megismerkedtek a büntetés-végrehajtási 
szervezet és a Fővárosi Bv. Intézet 
működésével. A látogatás elsődleges célja 
a magyar és kínai büntetés-végrehajtási 
modell összehasonlítása volt, különös 
tekintettel az irányítási módszerekre és 
a biztonsági rendszerek működésére.

November 12.
Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok vezetésével rendezték meg 
a bv. gazdasági társaságok ügyvezető 
igazgatói értekezletét a sopronkőhidai 
börtön falain belül. Nagy László ügyvezető 
igazgató beszámolt a Bv. Holding 
vállalatcsoport 2015. évi tevékenységéről, 
Dósa Lajos, a Bv. Holding Kft. ügyvezető-
helyettese ismertette a hivatásos 
állomány egyenruházati termékekkel való 

ellátásának folyamatát. Ótott Annamária 
bv. ezredes, a BvOP főosztályvezetője 
tájékoztatást adott a központi ellátásban 
használt internetes felületen történő 
igénybejelentés tapasztalatairól, majd dr. 
Ragó Ferenc bv. alezredes, a Bv. Holding Kft. 
ügyvezető-helyettese ismertette a kiétkező 
boltok tervezett átvételét, valamint annak 
feltételrendszerét. Az értekezletet követően 
Farkas György ügyvezető igazgató 
bemutatta a Sopronkőhidai Ipari és 
Szolgáltató Kft. üzemcsarnokait, valamint 
a gazdasági társaság keretében folyó 
fogvatartotti munkáltatást.

November 16.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja fennállásának 40. évfordulóját 
ünnepelték meg az intézmény 
pilisszentkereszti telephelyén. A jelenlegi 
munkáról és az elért eredményekről Szabó 
Zoltán bv. ezredes, a BvOTRK vezetője 
számolt be, ezt követően dr. Tóth Tamás 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
általános helyettese méltatta az elmúlt 40 
év szakmai munkáját, a rendészeti oktatás 
terén elért eredményeket, sikereket, majd 
elismeréseket adott át. 

November 17. 
Együttműködési megállapodást kötött 
a katasztrófavédelem és a büntetés-
végrehajtási szervezet a szakmai 
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tapasztalatok hatékonyabb kihasználása 
és egymás kölcsönös segítése érdekében. 
Az együttműködési megállapodást Csóti 
András bv. altábornagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka 
és dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, 
a katasztrófavédelem megbízott 
főigazgatója írta alá. A megállapodás 
lényege, hogy a szervezetek jobban 
megismerjék egymás alaptevékenységét, 
rendkívüli feladatok esetén minél 
előbb képesek legyenek azok gyors 
végrehajtására. Ennek érdekében 
tűzoltási, műszaki mentési, veszélyhelyzeti 
kommunikációs gyakorlatokat, valamint 
bemutatókat tartanak. 

November 18.
Átadták a Budapesti Fegyház és Börtön 
átépített előkertjét és a személyi állomány 
kondicionáló termét. A rendezvényen részt 
vett dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok általános helyettese, 
a Kőbányai Önkormányzat képviseletében 
pedig Kovács Róbert polgármester és 
Radványi Gábor alpolgármester. Mindkét 
beruházás fogvatartotti munkaerő 
bevonásával valósult meg. Az előkertben 
31 fogvatartott közel 3 ezer munkaórát 
dolgozott. A kondicionáló terem 
kialakításának munkálatait négy hónapon 
keresztül 18 elítélt végezte. A terem 
felújítását és modernizálását az intézet 
a „Családbarát Munkahely 2015” pályázat, 
valamint a BUFA Kft. segítségével tudta 
megvalósítani. 

November 20.
Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg 
a Váci Fegyház és Börtön fennállásának 
160. évfordulójáról. 1855. november 20-án 
fogadták be az első fegyencet, így a váci 
börtön az egyik legrégebben fennálló és 
eredeti funkcióját a mai napig ellátó bv. 
intézet. A rendezvényre meghívást kaptak 
a „Visegrádi Négyek” testvérbörtöneinek 
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parancsnokai is. 
A vendégek a díszterem 

melletti fogadás keretében 
a Hadtörténeti Múzeum egyenruháiból 
rendezett börtöntörténeti bemutatót 
tekinthették meg, amelyhez a „20 
évesek a gazdasági társaságok” kiállítás 
társult. Az ünnepségen Csóti András bv. 
altábornagy, országos parancsnok és 
Kopcsik Károly bv. ezredes, parancsnok 
értékelte az intézet eredményeit. Ezután 
Fördős Attila, Vác város polgármestere 
méltatta az önkormányzat és az intézet 
közötti sikeres együttműködést, majd 
Cservenák Péter helytörténész emelt 
ki néhány jelentősebb eseményt az 
ezeréves Vác múltjából, összekötve azokat 
a fegyintézet történetével. A program 
kulturális blokkjában – többek között – 
a Váci Szimfonikus Zenekar és a Váci 
Néptáncegyüttes lépett fel. Az esemény 
zárásaként adták át az országos 
parancsnoki és az intézetparancsnoki 
elismeréseket a jutalmazottak részére.

A Váci Fegyház és Börtön fennállásának 
160. évfordulójához kapcsolódva átadták 
az intézet megújult ebédlőjét a személyi 
állomány részére. Az étkező a hatvanas 
évek óta nem esett át felújításon, új 
formájával azonban a modern kornak 
megfelelő, minden igényt kielégítő 
helyiség lett. A falburkolatok és a bútorok 

gyártását a Duna-Mix Kft. 
végezte, együttműködve 

a Váci Fegyház és 
Börtön szakembereivel. 

A végeredményhez több tucatnyi 
fogvatartott 68 munkanapjára és 

közel 6 ezer munkaórára volt szükség.

November 29.
A Kalocsa Kulturális Központ és 
Könyvtár szervezésében vasárnap este 
meggyújtották az első gyertyát az adventi 
koszorún a város sétálóutcájában. Az 
ünnepi rendezvényen Mészáros István 
római katolikus börtönlelkész mondott 
beszédet. Ezt követően megáldotta a város 
adventi koszorúját, majd felkapcsolta 
annak első gyertyáját. Az ünnepség 
zárásaként a Kalocsai Fegyház és Börtön 
kamarakórusa „Hangolódás a karácsonyra” 
című műsorát hallgathatták meg 
a jelenlevők. 

December 1.
Adventhez kapcsolódva – a Börtönlelkészek 
Magyarországi Szervezete és a Magyar 
Testvéri Börtöntársaság szervezésében 
– immár nyolcadik alkalommal rendezték 
meg a magyarországi bv. intézetekben 
a bibliaismereti vetélkedőt, amelyen 
országszerte közel ezer fogvatartott  
vett részt. 

December 3.
A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága szervezésében a Fővárosi 
Bv. Intézetben rendezték az idei konzuli 
találkozót és konferenciát. A rendezvény 
kiemelt célja a magyarországi konzuli 
képviseletekkel történő együttműködés 
megerősítése, valamint a büntetés-
végrehajtási szervezetet ért változások 
bemutatása volt. Több mint 35 ország 
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konzuli feladatkört ellátó tisztviselője vett 
részt a konferencián, ahol sor került többek 
között az idén történt szervezeti változások 
és az új jogintézmények ismertetésére, 
valamint lehetőség adódott a Fővárosi Bv. 
Intézet megismerésére is. A konferenciát  
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok általános 
helyettesének előadása nyitotta 

meg, bemutatva a magyar büntetés-
végrehajtás jelenlegi helyzetét, valamint 
az új jogintézményeket. Schmehl 
János bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok biztonsági 
és fogvatartási helyettese, 
valamint dr. Bogotyán Róbert 
bv. ezredes, főosztályvezető 
ezt követő előadásukban 
ismertették a nem 
magyar állampolgárságú 
fogvatartottakra 
vonatkozó általános és 

speciális szabályokat, majd Cséri Zoltán 
bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet 
parancsnoka zárta a prezentációkat az 
intézet struktúrájának és működésének 
bemutatásával. A rendezvényt követően 
a résztvevők intézetlátogatáson vehettek 
részt, amely során betekintést nyerhettek 
a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai 
tevékenységébe is.

December 9.
A próbaüzem után megkezdődött az 
ideiglenes biztonsági határzár építésére 
alkalmas pengeéles dróthenger üzemszerű 
gyártása a Márianosztrai Fegyház 
és Börtönben. Erről Bakondi György 
miniszterelnöki főtanácsadó és Csóti András 
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka tájékoztatta 
a sajtó képviselőit a gyártás helyszínén. 
A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, 
hogy NATO-drótot Magyarországon 
egyedüliként a büntetés-végrehajtáshoz 
tartozó Nostra Kft. gyárt. 
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Bakondi György kitért arra is, hogy 
Szlovéniának és Macedóniának jelentős 
mennyiségű NATO-drótot értékesített 
hazánk, amelyek egy része már itt 
készült. Az ideiglenes biztonsági határzár 
szerkezeti elemeinek beszerzését, majd 
gyártását, illetve a szállítást a büntetés-
végrehajtás gazdasági társaságai 
végezték, az ideiglenes biztonsági határzár 
karbantartása, javítása szintén a büntetés-
végrehajtás feladata, melyet folyamatosan 
végez. A NATO-drót gyártását a büntetés-
végrehajtásra bízták, ez illeszkedik 
a kormány azon törekvéséhez, hogy 
lehetőség szerint önellátóak legyenek 
a bv. intézetek, s az elítéltek termeljék 
meg az ellátásuk költségeit. Csóti András 
a részleteket ismertetve közölte: jelenleg két 
műszakban folyik a termelés, műszakonként 
13 elítélt dolgozik, s egy nap alatt átlagban 
100 tekercs drótot gyártanak. Szólt 
arról is, hogy a Márianosztrai Fegyház 
és Börtönben elhelyezett munkaképes 
elítéltek több mint 90 százaléka dolgozik az 
intézet vagy a Nostra Kft. munkahelyein. 
A büntetés-végrehajtás egyik legfőbb 
feladata a biztonságos őrzésen túl az 
elítéltek foglalkoztatása, azaz munkáltatása 
és oktatása.

December 13.
A Ferenc pápa által meghirdetett 
Irgalmasság Szent Éve magyarországi 
nyitányaként ünnepi szentmisét celebrált 
dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 
a budapesti Szent István Bazilikában. 
A szentév értelmében mindazok, akik 
hívő lélekkel átlépik az irgalmasság 
szent kapuját a megtérés szándékával, 
meghatározott feltételek mellett teljes 
búcsút nyerhetnek, amely az életük 
során elkövetett bűneik teljes bocsánatát 

és Isten általi eltörlését jelenti. A teljes 
búcsú lehetősége – a pápa szándéka 
szerint – a börtönökben lévőkre is 
kiterjed. Az ünnepi szentmisén a Fővárosi 
Bv. Intézetből csoportos kimaradás 
keretében az intézeti börtönlelkészek 
vezetésével két fogvatartott vett részt, akik 
a börtönkápolna számára egy, a szentévet 
meghirdető és erre a figyelmet felhívó 

megszentelt molinót vehettek át dr. 
Erdő Pétertől. Ennek értelmében 

a börtönök kápolnájának és 
zárkáinak ajtaja szent 

kapuként szolgál az 
Irgalmasság Évében.
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