
2018. január 18. 
Befejeződött a III. objektum 
energiaracionalizálásának újabb 
szakasza
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Több mint 133 millió forintos Európai Uniós támo-
gatás segítségével készült el a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet Venyige utcai objektumában 
az a fotovoltaikus rendszer, amelyet 2018. január 
közepén adtak át.

2018. január 22.
Együttműködési megállapodás a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága és a Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet.

2018. január 2. 
Kollégák adakoztak a kórháznak
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hűtőszekrényt és mikrohullámú sütőt ajándé-
koztak a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet dolgozói az egri Markhot Ferenc Kórház 
Gyermekosztályának és a Hospice osztálynak.

2018. január 10.
Beruházások az elhelyezés és a 
biztonságos működés minőségi 
fejlesztésének érdekében
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Különálló, egymás melletti zárkák összenyitásával 
és teljes körű felújításával folytatódott a fogva-
tartottak életkörülményeinek javítása a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

2018. január 15.
Folyamatos állagmegóvás, felújítás 
fogvatartottak munkáltatásával
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2017 decemberében befejeződtek a betervezett 
zárkafelújítási, -korszerűsítési munkálatok, de 
továbbra is van mit tenniük az erre a munkára 
beosztott fogvatartotti csoportoknak. Egyes 
részlegeken az ódon épület folyosói újulnak meg, 
máshol pedig a reintegrációs tiszti iroda kap új, 
hivatali ügyintézéshez méltó belsőt.

2018. január 17.
Együttműködés a Magyar 
Vöröskereszt megyei szervezetével
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint 
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezete január 17-én együttműködési 
megállapodást írt alá. A megállapodás a fogva-
tartottak társadalomba való visszailleszkedésének 
elősegítéséről szól.

Krónika
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2018. február 8. 
A Belügyminisztérium XXIII. 
Országos Meghívásos Sí- és 
Snowboard Versenye
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön ismét meg-
szervezte a Belügyminisztérium országos sí- és 
snowboard versenyét a Zemplén Kalandpark I. 
sípályáján, melyre közel negyvenhat belügymi-
nisztériumi szervezeti egység 91 versenyzője adta 
le nevezését.

2018. február 9.
Közös kutyás munkanap 
Sopronkőhidán
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben vettek 
részt a szombathelyi és a pálhalmai bv. intézet ku-
tyavezetői szolgálati kutyáikkal közös járőrkutyás 
képzésen.

2018. február 14.
Országos Sakk Bajnokság 2018 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Országos Sakk 
Bajnokságának döntőjére február 14-én került 
sor a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szer-
vezésében az Újhegyi úti Oktatási Központban 
hat régiónyertes bv. intézet és 7 egyéni versenyző 
részvételével. A bajnokság első helyezettje a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön csapata lett. 

2018. február 22.
Negyedszázados eredmények – 
Ülésezett a jogi szekció 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság Jogi Szekciója 
február 22-én szekcióülést tartott a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán. A rendezvény aktualitását az adta, hogy 
negyedszázada lépett hatályba az 1993. évi 
XXXII. törvény, amely a rendszerváltást követő 
börtönügyi kodifikáció vitathatatlanul legfonto-
sabb büntetés-végrehajtási jogi eredménye.

2018. január 22.
Kiállították a bőrműves-tanuló 
fogvatartottak munkáit
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumának galériájában január 22-én népi 
bőrműves kiállítás megnyitóján vett részt az in-
tézet. A kiállított bőrműves alkotások között a 
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
népi bőrműves képzésén részt vevő fogvatartot-
tak munkáit is megcsodálhatták az érdeklődők.

2018. január 25.
Napelemes rendszer kiépítése a 
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Megkezdődtek a „Fotovoltaikus rendszer telepítése 
a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben” 
KEHOP-5.2.11-16-2016-00019 pályázati azonosító 
számú projekt kivitelezési munkálatai. A 102,1 
millió forintos beruházás során 608 darab 285 W 
teljesítményű napelemet fognak telepíteni, mely 
fejlesztés nagyban hozzájárul a fenntartható és 
környezettudatos energiaellátás biztosításához, 
valamint a fenntartási költségek jelentős csök-
kentéséhez.

2018. január 29.
A Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ és a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház szakmai 
megbeszélése
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI KÓRHÁZ

Január 29-én szakmai konzultációra érkezett a 
MH Egészségügyi Központ parancsnoka, Kun 
Szabó István vezérőrnagy és dr. Tamás Róbert or-
vos dandártábornok, orvos igazgató. A vendége-
ket dr. Takács Valéria ny. bv. o. ezredes főigazgató 
főorvos és Joó László bv. ezredes, főigazgató-he-
lyettes fogadta. A főigazgató főorvosnő egy rövid 
prezentációban ismertette a kórház felépítését, 
működését és a 2017. évi betegforgalmat, majd a 
vendégek meglátogatták az egészségügyi részle-
geket, ahol megismerkedtek az intézményben fo-
lyó szakmai munkafolyamatokkal.
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2018. március 21.
Megyei Védelmi Bizottsági ülés 
Tiszalökön
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A megyei Védelmi Bizottság március 21-én 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben tartotta meg bizottsági ülését, ahol a 
rendkívüli havazással kapcsolatos feladatok vég-
rehajtásáról, az ár- és belvízi védekezésre történő 
felkészülésről, a vízügyi fejlesztésekről, valamint 
az úthálózat felújításáról és a honvédelmi tartalé-
kos rendszerről is szó esett.

2018. március 22.
Kápolnaszentelő Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szent Kereszt Kápolna. Március 22-től így neve-
zik a Szegedi Fegyház és Börtön II-es objektumá-
ban a fogvatartottak egyházi foglalkozásainak 
helyszínét. Gyulay Endre emeritus megyéspüspök 
ünnepi szentmisén áldotta meg a Szent Kereszt 
Kápolnát és az „Akit érettünk tövissel megkoro-
náztak” című rézkarcot, amelyet ő ajándékozott a 
Szegedi Fegyház és Börtönnek.

2018. március 29.
Balla Károly emlékülés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság március 29-én az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanácster-
mében tartotta meg emlékülését, amelynek célja 
a 2017-ben alapított Balla Károly-díj névadójának 
bemutatása és munkásságának részletesebb is-
mertetése volt. A Társaság a tudományos felada-
tok színvonalas megoldásának ösztönzése, vala-
mint a börtönüggyel magas elméleti és gyakorlati 
szinten foglalkozók tevékenységének elismerése 
érdekében hívta életre a díjat.

2018. március 11.
A büntetés-végrehajtásra mindig 
lehet számítani

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Elkészült a kétsoros kerítésrendszer a magyar-
szerb határ teljes, 155 kilométeres szakaszán. A 
második kerítés építési feladataival a büntetés-
végrehajtást bízták meg: 150 kolléga és 700 fog-
vatartott vett részt a munkálatokban.

2018. március 14.
Fogvatartottak szépítették meg a 
Petőfi teret
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hagyomány, hogy fogvatartottak teszik rendbe a 
Petőfi teret a márciusi nemzeti ünnep előtt. 2008 
óta ez a 92. alkalom, hogy a börtön elítéltjei se-
gítenek a Városgondozás Kft.-nek a közterek és 
parkok rendbetételében.

2018. március 14.
Országos Asztalitenisz Bajnokság – 
Döntő 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szer-
vezésében március 14-én került megrendezésre 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Asztalitenisz 
Bajnokságának 2018. évi országos döntője. A baj-
nokság döntőjébe az előzetesen lebonyolított re-
gionális selejtezőkön legjobb eredményt elért bv. 
szervek csapatai kerültek. A döntőben így 6 bv. 
szerv csapata 24 fővel vett részt. Az első helye-
zett az Ipoly Cipőgyár Kft. csapata lett.
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mében tartotta meg emlékülését, amelynek célja 
a 2017-ben alapított Balla Károly-díj névadójának 
bemutatása és munkásságának részletesebb is-
mertetése volt. A Társaság a tudományos felada-
tok színvonalas megoldásának ösztönzése, vala-
mint a börtönüggyel magas elméleti és gyakorlati 
szinten foglalkozók tevékenységének elismerése 
érdekében hívta életre a díjat.

2018. március 11.
A büntetés-végrehajtásra mindig 
lehet számítani

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Elkészült a kétsoros kerítésrendszer a magyar-
szerb határ teljes, 155 kilométeres szakaszán. A 
második kerítés építési feladataival a büntetés-
végrehajtást bízták meg: 150 kolléga és 700 fog-
vatartott vett részt a munkálatokban.

2018. március 14.
Fogvatartottak szépítették meg a 
Petőfi teret
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hagyomány, hogy fogvatartottak teszik rendbe a 
Petőfi teret a márciusi nemzeti ünnep előtt. 2008 
óta ez a 92. alkalom, hogy a börtön elítéltjei se-
gítenek a Városgondozás Kft.-nek a közterek és 
parkok rendbetételében.

2018. március 14.
Országos Asztalitenisz Bajnokság – 
Döntő 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szer-
vezésében március 14-én került megrendezésre 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Asztalitenisz 
Bajnokságának 2018. évi országos döntője. A baj-
nokság döntőjébe az előzetesen lebonyolított re-
gionális selejtezőkön legjobb eredményt elért bv. 
szervek csapatai kerültek. A döntőben így 6 bv. 
szerv csapata 24 fővel vett részt. Az első helye-
zett az Ipoly Cipőgyár Kft. csapata lett.
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2018. április 20.
Kétszeres világkupa-győzelem
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Erőemelés és felhúzás kategóriában aranyérmet 
szerzett Kis Attila bv. főtörzsőrmester, a Szegedi 
Fegyház és Börtön felügyelője április 20-án, a 
négy ország versenyzőinek Győrben rendezett V4 
Világkupán. 

2018. április 23.
Energetikai fejlesztés a Gyűjtőben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Energiahatékony LED technológia váltotta fel a 
hagyományos világítást a Budapesti Fegyház és 
Börtönben. A közel 18 millió forintos fejlesztés a 
Belügyminisztérium pályázati támogatásával va-
lósult meg.

2018. április 24.
Kutyavezetők tanfolyama Szegeden
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Bátorságpróba, menekülő személy elfogása, fog-
vatartotti csoportok kísérése – néhány feladat a 
Szegedi Fegyház és Börtönben kezdődött tizenkét 
hetes járőrkutya-vezetői tanfolyam feladataiból, 
amelyen öt kutyavezető felügyelő gyakorolt a jú-
niusi vizsgára.

2018. április 11.
Terepfutás Márianosztrán
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Április 11-én rendezték meg a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Országos Terepfutó 
Bajnokságát, melynek helyszínét – immáron 
harmadik éve – a Márianosztrai Büntetés-
végrehajtási Intézet biztosította.

2018. április 11.
A Váci Fegyház és Börtönben tartott 
szakmai napot az NBT
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Váci Fegyház és Börtönben tartotta meg a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a kihelyezett 
szakmai ülését április 11-én. A rendezvényt dr. 
Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka nyitotta meg, aki 
köszöntötte dr. Hatala József ny. rendőr altábor-
nagy elnök urat és a vendégeket, majd méltatta a 
tanács támogatását és a jó kapcsolat eredménye-
képp a további sikeres együttműködés reményét 
fejezte ki.

2018. április 16.
Krakkói büntetés-végrehajtási 
szakemberek voltak a 
Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Három magyarországi intézet tevékenységével 
ismerkedtek április 16-tól lengyel büntetés-vég-
rehajtási szakemberek Szegeden, Pálhalmán és 
Kecskeméten.
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2018. május 11-15. 
Vendégül láttuk a visegrádi országok 
küldöttjeit
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ku-
tyás szolgálati dolgozói átfogó szakmai napon látták 
vendégül és osztották meg tudásukat kollégáikkal. 
A május 11-én kezdődő ötnapos kutyás szakmai 
konferencia keretein belül a hazai szakemberek íze-
lítőt adtak tudásukból és új ismeretekre tettek szert.  
A tököli intézet parancsnoka, Pesti Ferenc bv. ez-
redes fogadta és részletes tájékoztatót tartott a lá-
togatóknak. Szoboszlai Attila bv. ftzls. bemutatta 
a kutyatelepet és az ott zajló munkát. Az intézet 
kapuin belüli látogatás kábítószer-kereső, valamint 
őrző kutyáink bemutatójával ért véget.

2018. május 16.
MSR (Military Survival Run), avagy 
túlélőverseny rendvédelmi módra
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Május 16-án a Fővárosi Bv. Intézet 4 munka-
társa is indult a Magyarország egyik legkemé-
nyebb akadályfutó versenyeként számon tartott 
Military Survival Run 2018-on.

2018. május 17.
Lengyel bírói delegáció fogadása
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Május 17-én a lengyelországi Wroclawi 
Törvényszék vezetői és bírái, valamint a Szolnoki 
Törvényszék bírái látogattak a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

2018. május 18.
Politikai Elítéltek koszorúztak a 
Kalocsai Fegyház és Börtönben
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az ’50-es évek politikai megtorlásának áldo-
zatai és a meghívott vendégek megtöltötték a 
Kalocsai Fegyház és Börtön dísztermét, ahol a 
megemlékezők nemcsak emlékeztek, emlékeztet-
tek is az akkori eseményekre. Az ünnepi műsort 
a koszorúk emléktábla előtti elhelyezése, majd 
szentmise követte.

2018. április 30.
Műveleti csoportok továbbképzése
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Április végén került sor a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Északkeleti Régió Műveleti 
Csoportjainak továbbképzésére. A Büntetés-
végrehajtási Szervezet műveleti csoportjai-
nak régiós továbbképzésén a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti 
csoportjai vettek részt.

2018. május 3.
Beszámoló az MBT tavaszi 
konferenciájáról 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság (MBT) „A bün-
tetőjog változásai, új irányvonalai – 140 éves a 
Csemegi-kódex” címmel szakmai konferenciát 
tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
május 3-án.

2018. május 5.
X. Ultreya
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön május 5-én 
otthont adott a tizedik magyarországi börtön-
ultreyanak, amelyen 24 fogvatartott, 4 cursillós 
munkatárs és egy egyházzenei kórus is részt vett.

2018. május 11.
Ismét közösen rúgták a bőrt a 
színészek és a fogvatartottak
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Május 11-én a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet Maglódi úti objektumában lépett pályára a 
Magyar Színészválogatott. Ez a barátságos labda-
rúgó-bajnokság már szinte egy évtizedes múltra 
tekint vissza, melynek keretében a Nemcsák 
Károly vezetésével pályára lépő színművészek a 
Budapesti Fegyház és Börtön és a Fővárosi Bv. 
Intézet fogvatartottjaival 2×15 perces mérkőzése-
ken mérik össze erejüket. Egyik évben a Gyűjtő, 
másik évben a Fővárosi Bv. Intézet ad helyszínt a 
rendezvénynek, így az idei torna a „Venyige Kupa 
2018” nevet kapta.
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2018. május 25.
Palóc Kupa
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az észak- és kelet-magyarországi büntetés-
végrehajtási intézetek csapatai mérték össze 
tudásukat a május 25-én megrendezett „Palóc 
Kupa” kiképzési szintfelmérő versenyen. A ver-
seny házigazdája a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön volt.

2018. május 25.
Bilincselés a laktanyában
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A kaposvári laktanyában népszerűsítették kollé-
gáink a büntetés-végrehajtási munkát a Magyar 
Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai 
Ezred idei nyílt napján május 25-én.

2018. május 25. 
Gyula város sportjáért 
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Gyulasport Nonprofit Kft. kezelésében lévő id. 
Christián László Városi Sporttelepen segítettek a 
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fog-
vatartottjai, hogy az oda érkező sportolni vágyók 
kulturált, szép környezetben tölthessék el szabad-
idejüket. A fogvatartottak a salakos atlétikapá-
lyát, a futballpályát és környezetét takarították, 
szépítették.

2018. május 25.
Tízéves a Szeretethíd
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Tizedik alkalommal szervezte meg idén május-
ban a kárpát-medencei Református Egyház a 
Szeretethíd programot. A Budapesti Fegyház és 
Börtön a jóvátétel jegyében ezúttal is csatlakozott 
a kezdeményezéshez. Az országhatárokat áthi-
daló program célja, hogy jobbá tegyük életterün-
ket, környezetünket. Május 25-én tizenkét önkén-
tes fogvatartott a „B” objektum lépcsőházának 
rendbetételét vállalta.

2018. május 18. 
Szolgálati kutyák képzése
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ismét megrendezésre került az összevont re-
gionális kutyavezetői szakmai nap, amelyen a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön kutyaveze-
tői a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet és a Heves 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szolgálati 
kutyáival és kutyavezetőivel közösen gyakorol-
hatták speciális feladataikat, illetve osztályozó 
vizsgát tehettek.

2018. május 22–25.
Közösségi jóvátételi program
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A május 22. és 25. között szervezett közös-
ségi jóvátétel helyszíne a pécsi Káptalan utcai 
Szabadtéri színpad területén volt, melyet a kar-
bantartási, gyomirtási, tisztítási munka elvégzése 
után a nagyközönség használatba vehetett.

2018. május 23.
Zarándoklat a „Családok Évében” 
Szűz Mária kegyhelyére
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori 
Püspökség és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága szervezésében május 23-án le-
hetősége volt a személyi állomány tagjainak a 
„Családok éve 2018, Szentkút” zarándoklaton 
részt venni. A Mátraverebély melletti Szentkút 
Magyarország egyik legrégebbi és máig egyik 
leglátogatottabb Mária-kegyhelye, mely 800 éve 
fogadja a zarándokokat. 

2018. május 23.
BM Atlétika Bajnokság 2018
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A bajnokságot május 23-án rendezték meg az 
Ikarus Atlétikai Centrumban 34 belügyi csapat 
részvételével. A rendezvényt Farsang Tamás 
bv. ezredes, az Oktatási Központ igazgatója, va-
lamint Vincze P. Márton, a Magyar Rendészeti 
Sportszövetség ügyvezető elnöke, a Rendőrségi 
Oktatási és Kiképző Központ – Rendészeti Szervek 
Kiképző Központja igazgatója nyitotta meg.
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2018. május 25.
Palóc Kupa
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
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2018. június 1. 
Vízre szálltak a fegyőrök
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Június elsején rendezték meg a X. Rendvédelmi 
Sárkányhajó Magyar Kupát, ahol a Gyűjtő csapata 
is vízre szállt. A Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, az Országos Katasztrófavédelmi 
Sport Egyesület és a Budapesti Tűzoltó Szövetség 
közös szervezésében zajló versenyen 200 méteres 
távon mérték össze tudásukat a rendvédelmi szer-
vek csapatai. 

2018. június 5. 
Gyermeknapi adományok a 
veszprémi csecsemőotthonnak
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Jóvátételi szándékkal készültek azok az apró 
gyermekruhák és állatfigurás párnák, amelye-
ket a börtön egy veszprémi csecsemőotthon ré-
szére ajánlott fel. A Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben zajló OKJ-s női szabó 
képzésen részt vevő női fogvatartottak heteken 
át tervezték és varrták azokat a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek való ruhákat, párnákat és taka-
rókat, melyeket Németh Éva bv. ezredes, az inté-
zet parancsnoka adott át a Tüzér utcában működő 
Gyermekotthon részére. 

2018. június 7.
Országos Fogvatartotti Imanap 
Baracskán 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kilenc büntetés-végrehajtási intézet közel 150 
fogvatartottja vett részt június 7-én a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben megrendezett VIII. Országos 
Fogvatartotti Imanapon. Az imanap fő jellemzője, 
hogy minden évben más büntetés-végrehajtási in-
tézet ad otthont az eseménynek. A rendezvény 
során egy, már szabadult elítélt tartott beszédet 
bizonyságtételéről, a részt vevő elítéltek imanapi 
énekekkel fohászkodtak, valamint a büntetés-
végrehajtási intézetek lelkészei mellett beszédet 
tartott a Református Misszió Központ Igazgatója, 
Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor, Szabó 
Ferenc esperes, püspökhelyettes és Bán Béla 
György esperes lelkipásztor, zsinati képviselő is, 
akik az esemény befejeztével áldást is mondtak. 

2018. május 26.
Resztoratív munkán a debreceni 
fogvatartottak
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben jogerős szabadságvesztését töltő 3 
fogvatartott május 26-án resztoratív munkavég-
zés keretében részt vett a Debreceni Református 
Kollégium Tímár utcai Óvoda játszóterének felújí-
tási munkálataiban.

Az intézet évek óta jó kapcsolatot ápol az óvoda 
vezetésével, így a „Szeretethíd” program kereté-
ben visszatérően segítséget nyújt az óvodának.

2018. május 28.
Sárkányhajózásban is jók vagyunk
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az ötödik alkalommal megrendezett Sárospataki 
Sárkányhajó Fesztiválra a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön is meghívást kapott, és a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Sárospatak Város 
Önkormányzata és a Sportos és Egészséges 
Zemplénért Egyesület által rendezett sportesemé-
nyen kiemelkedő helyezéseket sikerült elérnie.

2018. május 29.
Egyházi könyvtár a 
fogvatartottaknak
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ünnepélyesen átadásra került és az elítéltek szá-
mára elérhetővé vált a fogvatartotti könyvtár-
rendszer újabb eleme: katalogizálásra és rendsze-
rezésre kerültek az egyházi tulajdonú és témájú 
könyvek.

2018. május 30.
Fókuszban a képzés és a fejlesztés
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Májusban két olyan tanfolyam lezárása történt 
meg a Fővárosi Bv. Intézetben, amely nagy se-
gítséget nyújthat a fogvatartottaknak, akár az 
intézeti falakon belüli, akár a szabadulás utáni 
életükben. A reintegrációs törekvéseket előtérbe 
helyező foglalkozások az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma általi támogatással, uniós pályázat 
útján valósultak meg.
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2018. június 11.
Csapatversenyben első helyezés a 
Palóc Kupán
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az évente megrendezendő kiképzési szintfel-
mérő versenyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet csapata összesített 
csapatversenyben állhatott a dobogó legfelső fo-
kára. Asztalitenisz, kispuska-céllövészet és sakk 
versenyszámokban első helyezést értek el az in-
duló kollégák, míg a kispályás labdarúgó csapatot 
ötödikként szólították az eredményhirdetésen. 

2018. június 13.
Lóárverés Állampusztán
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET 

Állampusztán először tartottak lóárverést, jú-
nius elején huszonegy lóra lehetett licitálni a 
büntetés-végrehajtási intézet mellett működő 
kft. lovászatában. 

2018. június 13.
Zarándoklaton vettek részt a 
fogvatartottak 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Tizenhat börtön közel 80 fogvatartottja vett részt 
június 13-án a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága és a Honvédelmi Minisztérium 
Katolikus Tábori Püspökség közös szervezé-
sében megtartott III. Országos Fogvatartotti 
Zarándoklaton Mátraverebély-Szentkúton.

2018. június 8.
Toborzó előadásokat tartottunk
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Nagy hangsúlyt fektet a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön a szakmánk iránt érdeklődők, főként 
fiatalok tájékoztatására. Bűnmegelőzési célú in-
tézetlátogatásokat szerveznek és kiállítótermet is 
működtetnek. A tanév végén a környékbeli kö-
zépiskolák fiataljainak meséltek a büntetés-vég-
rehajtási szakma szépségeiről és kihívásairól. 

2018. június 11.
„Börtönügyeink 1945 és 1963 
között” – Ülésezett a Történeti 
Szekció 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Börtönügyi Társaság Történeti 
Szekciója a Nemzeti Emlékezet Bizottságával kö-
zös szervezésben június 11-én tartotta meg éves 
szekcióülését, amelynek címe „Börtönügyeink 
1945 és 1963 között” volt. A rendezvényre im-
pozáns környezetben, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karán került sor.

2018. június 11.
Szlovák delegáció látogatása
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Baranya Megyei Bv. Intézetbe látogatott a 
Szlovák Büntetés-végrehajtási Szakszervezet 
háromfős delegációja, akik a magyar Független 
Büntetés-végrehatási Szakszervezet Országos 
Szövetsége kísérőivel érkeztek. Dr. Bencze Béla bv. 
alezredes, parancsnokhelyettes fogadta a delegá-
ciót, majd egy prezentáció segítségével bemutatta 
az intézet objektumait. 

Büntetés-végrehajtási Szervezet 

ÉVKÖNYV 2018

64 65



2018. június 11.
Csapatversenyben első helyezés a 
Palóc Kupán
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az évente megrendezendő kiképzési szintfel-
mérő versenyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet csapata összesített 
csapatversenyben állhatott a dobogó legfelső fo-
kára. Asztalitenisz, kispuska-céllövészet és sakk 
versenyszámokban első helyezést értek el az in-
duló kollégák, míg a kispályás labdarúgó csapatot 
ötödikként szólították az eredményhirdetésen. 

2018. június 13.
Lóárverés Állampusztán
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET 

Állampusztán először tartottak lóárverést, jú-
nius elején huszonegy lóra lehetett licitálni a 
büntetés-végrehajtási intézet mellett működő 
kft. lovászatában. 

2018. június 13.
Zarándoklaton vettek részt a 
fogvatartottak 
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„Börtönügyeink 1945 és 1963 
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
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2018. június 14.
Dr. Rex a Gyűjtőben 
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Dr. Rex Kutyás Egyesület elnöke, dr. Varga 
Károly és négylábú asszisztense látogatott el a 
Budapesti Fegyház és Börtönbe. Az egyesület 
munkatársai és magasan képzett kutyái évek óta 
közérdekű tevékenységet végeznek. 

2018. június 19-21. 
Három napra „lángba” borult a 
Venyige 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Katasztrófavéd elmi Igazgatóság 
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. 
Kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság és a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet együttmű-
ködési gyakorlatára került sor az intézet Maglódi 
úti objektumában. 

2018. június 20. 
Virágosabb, zöldebb Kaposvárért
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Növényeket ültettek az elítéltek a börtön elé a 
„Virágosabb, zöldebb Kaposvárért” pályázat ke-
retében a kaposvári városgondnokság szakmai 
segítségével. 

2018. június 20. 
A Budapesti Fegyház és Börtön 
nyerte a járőrbajnokságot
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Járőrbajnokságát 
június 20-án rendezték Márianosztrán. A versenyt 
a Budapesti Fegyház és Börtön csapata nyerte meg. 
A járőrbajnokságon a kilenc kilométeres terepfutás 
mellett szakmaelméleti, gyakorlati és lövészeti fel-
adatokat kellett teljesíteni. 

2018. június 23.
Hatalmas siker a Múzeumok 
éjszakáján 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az első ilyen rendezvény a BvOP-n nem várt 
kiemelkedő vendégszámot hozott június 23-án 
este. A parancsnokságot több mint 1100 ember 
kereste fel 6 óra alatt. A kollégák egész este lel-
kesen foglalkoztak a vendégekkel, akik valódi él-
ményekkel távoztak. A hosszú sor kivárása után 
a Szent Adorján udvaron várta az érdeklődőket 
a Börtönmúzeum kiállítása, mellette lehetett ujj- 
és tenyérnyomatot készíttetni, ez követően né-
hány fotó a kalodában és a deresen és a Műveleti 
Osztály munkatársai már „kattintották” is a bilin-
cset az arra vállalkozókra.

2018. június 30.
Tisztavatás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is-
mét a Budai Várban tartotta tisztavatási ünnep-
ségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Szent 
Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, 
Orbán Viktor miniszterelnök és a tábornoki kar 
jelenlétében a büntetés-végrehajtás kötelékébe 
tartozó tisztek is letették esküjüket.
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2018. július 1.
Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai 
Napok 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Különleges látnivalókat tartogatott az érdeklődők 
számára az immár hetedik alkalommal megrende-
zett Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai Napok. 
A háromnapos esemény célja – a magyar kato-
nai hagyományok őrzése mellett – más nemzetek 
fegyveres testületeinek bemutatása. 

2018. július 4.
Új szolgálati gépjárművek 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, dr. 
Tóth Tamás bv. vezérőrnagy július 4-én 10 darab 
VW T6 Transporter típusú gépjárművet adott át 
ünnepélyes keretek között 10 büntetés-végrehaj-
tási intézetnek, további 9 darab gépjármű pedig 
az Országos Parancsnokság használatába került.

2018. július 8. 
Nemzetközi Vízi Játékok és Családi 
Nap 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az IPA Zala Megyei Egyesülete a zalaegerszegi 
Gébárti-tónál lévő Aquatherma Termálfalu és 
Kempingben rendezte meg a VII. Nemzetközi Vízi 
Játékok és Családi Nap elnevezésű rendezvényét. 
A megmérettetésen a rendőrség 3 hazai és egy 
szlovén, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet pedig egy csapattal képviseltette magát.

2018. július 11. 
Aranykor a börtönben
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 

A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön, valamint a Börtönmúzeum 
együttműködése eredményeként július 11-én 
a sátoraljaújhelyi bv. intézetben is látható volt 
az Arany 200 busz tárlata. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum által egy átalakított buszon rendezett 
mozgókiállítás 2017-ben indult egyéves ország-
járására és a határon túli magyarlakta vidékekre, 
hogy Arany János születésének bicentenáriumán 
így vigye hírét a költő munkásságának.

2018. július 12. 
XV. Dankó Pista Fesztivál a 
Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Kulturális vetélkedővel vette kezdetét július 12-
én a Dankó Pista Fesztivál a Szegedi Fegyház és 
Börtönben. A „Ki mit tud?”-on tizenhét műsor-
számot értékelt a zsűri dr. Piczil Márta elnökleté-
vel, aki az SZTE docense. 

2018. július 13. 
Ajándék az óvodásoknak
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fogvatartott által készített cérnaképeket adott 
át a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nevében 
Takács Péter bv. alezredes, gazdasági vezető a 
soproni Hermann Alice Óvoda Sopronkőhidai 
Tagóvodája részére. 

2018. július 13. 
Együttműködés lengyel 
partnereinkkel
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A lengyelországi Koszalini Vizsgálati Fogda 
négyfős delegációját fogadta a Budapesti Fegyház 
és Börtön. A szakmai célú látogatás és tapaszta-
latcsere mellett együttműködési megállapodás is 
született a nemzetközi kapcsolat megerősítése 
érdekében. A lengyel kollégák az intézet fogva-
tartási részlegeinek és a biztonsági szakterület 
munkájának bemutatását követően a BUFA Kft. 
munkahelyein és a Kisfogház Emlékhelyen is lá-
togatást tettek. 
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2018. július 13. 
Fogvatartottak jótékonykodtak 
cukorbeteg gyermekekért
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
fogvatartottai a Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg 
Gyermekekért szervezet együttműködésével jú-
lius 13-án a gyulai Almásy-kastély parkjában jó-
tékonysági rendezvényen vettek részt. 

2018. július 18. 
Labdarúgás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Július 18-án került megrendezésre a Büntetés-
végrehajtási Szervezet 2018. évi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokságának döntője. A rendez-
vényt Farsang Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos 
nyitotta meg, illetve az eredmények értékelésé-
vel és az érmek átadásával zárta le. Első helyen 
a Pálhalmai Országos Bv. Intézet csapata végzett.

2018. július 24.
Fegyelem és rend 
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fogvatartási Ügyek Szolgálata „Fegyelem és rend 
– jogszerű feladatellátás” címmel tartott regionális 
szakmai konferenciát a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben. A július 24-én megtar-
tott tanácskozáson a tököli házigazdákon kívül a 
Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Váci Fegyház és Börtön, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet és a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön szakemberei vettek részt.

2018. július 25. 
A Váci Világi Vigalomban is 
toboroztunk
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Kollégáink az utca emberének is bemutatták a 
büntetés-végrehajtási hivatás szépségeit és ki-
hívásait. A Váci Világi Vigalom nevű, már ha-
gyományossá vált fesztiválon kötetlen, de az 
egyenruhához méltó módon népszerűsítették a 
hivatásos állományi tagság előnyeit. 

2018. július 30. - augusztus 10. 
Nyár, napsütés és gyermektábor
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Idén is birtokba vették a gyerekek a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kultúr-
termét. Július 30-a és augusztus 10-e között két 
turnusban összesen 39 gyermek élvezte a progra-
mokat. A városi Intercisa Múzeumban interaktív 
előadás keretében elődeink használati tárgyaival 
ismerkedtek meg a résztvevők, a helyi rendőrkapi-
tányság munkatársai által megtartott közlekedés-
biztonsági előadás után pedig minden bátor vállal-
kozó teljesíthette kétkerekűjével az akadálypályát. 

2018. augusztus 1. 
Tovább javultak az elhelyezési 
körülmények
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A fogvatartottak lakózárkáinak felújítása a 
Budapesti Fegyház és Börtön mindkét objektumá-
ban látványos eredménnyel járt. Az elhelyezési kö-
rülmények javítását célzó munkálatokba az elítél-
tek munkaerejét is bevonták. A bal csillagban több 
mint 100 lakóhelyiség újult meg a zárkaösszenyi-
tások eredményeként, melynek során lehetővé vált 
az önálló szellőzésű mellékhelyiségek kialakítása is. 
A „B” objektumban hat fürdőblokk rekonstrukció-
ját végezték el, valamint az iskolakörlet mellékhe-
lyiségeinek rendbetétele is megtörtént.

2018. augusztus 1. 
Zserbó névre hallgat az új szolgálati 
eb a váci börtönben
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A BvOP szolgálati állat állománytáblájába tar-
tozó új jövevény még csak 11 hetes, de már most 
látható, hogy kiképzését követően kiváló kábító-
szer-kereső kutya válhat belőle. A Zserbó névre 
hallgató németjuhász egyelőre csak a váci kutya-
vezetők örömére aktivizálja magát, a képzését kö-
vetően azonban számos feladata lesz.
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2018. augusztus 3. 
Informatikai képzés indult Egerben
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A GINOP 6.1.2-15 „Digitális szakadék csökken-
tése” című kiemelt projekten belül megvalósuló 
informatikai képzés keretében 15 fogvatartott 
részére indult oktatás a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben. 

2018. augusztus 6. 
Naperőművel működik a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Csaknem 133 millió forint európai uniós támo-
gatás segítségével napelemes rendszer termeli a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön áramfogyasz-
tásának jelentős részét. A beruházás a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretében valósult meg. 

2018. augusztus 6. 
Kínai delegáció látogatott el a váci 
börtönbe
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Zheng Yanxiang asszony, a tianjini Igazságügyi 
Hivatal parancsnokhelyettesének vezetésé-
vel augusztus 6-án öttagú delegáció látogatott 
Magyarországra. A váci intézet vezetését érte 
az a megtiszteltetés, hogy a magyar Büntetés-
végrehajtási Szervezet működését bemutathassák 
az intézet munkásságán keresztül. A fogadást kö-
vetően Kárdási József bv. alezredes, bv. tanácsos, 
az intézet parancsnokhelyettese tartott prezentá-
ciót az intézet működéséről, múltjáról, a fogvatar-
tottak képzéséről, oktatásáról, munkáltatásáról és 
a helyi sajátosságokról.

2018. augusztus 17.
XXII. IPA lövészverseny
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Augusztus 17-én az intézet lőterén az IPA 
Nemzetközi Szervezetének Kalocsai Csoportja 
lövészversenyt rendezett. Az eseményen kb. 150 
fő vett részt 13 csapattal. A résztvevők közt 
volt többek közt a Paksi Rendőrkapitányság 
(Vízirendészet), az Állampusztai Bv. Intézet, a 
Kalocsai Rendőrkapitányság, illetve a Kecskeméti 
Repülőbázis csapata is.

2018. augusztus 17. 
A tököli börtön társulata nyerte a III. 
Országos Börtönszínházi Találkozót 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Immár harmadszor kaptak lehetőséget a bör-
tönszínházakban játszó, rátermett fogvatar-
tottak arra, hogy bizonyíthassák tehetségüket.  
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
augusztus 17-én rendezte meg az elítéltek tár-
sadalmi reintegrációját segítő III. Országos 
Börtönszínházi Találkozót Budapesten, a József 
Attila Színházban. A színházi versenyhez a leg-
több hazai börtön színjátszótársulata csatlako-
zott, a regionális döntőkkel együtt összesen 16 
büntetés-végrehajtási intézet közel 150 fogvatar-
tottja szerepelt a megmérettetésen. Az előadások 
színrevitelében a büntetés-végrehajtás szakem-
berei, a reintegrációs tisztek és drámapedagógu-
sok mellett elismert színművészek és rendezők is 
részt vettek. A fogvatartottak a börtönben vég-
zett munka után, szabadidejükben próbálták a 
darabokat. 
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2018. augusztus 18. 
Politikai elítéltek koszorúztak
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Sokéves hagyományra tekint vissza a Politikai 
Elítéltek Közösségének koszorúzási ünnepsége, 
azonban a 2018-as megemlékezés rendhagyó 
módon valósulhatott meg. A koszorúzással egy-
bekötött ünnepségen részt vett Sátoraljaújhely 
vezetése is. 

2018. augusztus 18. 
„Őrülten” nagyot futottak kollégáink 
Debrecenben
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A VII. Auchan Őrült Futás versenyen Debrecenben 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet egy ve-
gyes, négyfős csapattal képviseltette magát a 
rendészeti kategóriában. 

2018. augusztus 19. 
Rabok sütik a büntetés-végrehajtás 
ünnepi kenyerét 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmá-
ból a baracskai börtön mellett működő kft. pék-
üzemében készült el a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet ünnepi kenyere, amelyet Tornyai Gábor 
katolikus pap, börtönlelkész szentelt fel.

2018. augusztus 21. 
Folyamatos megújulás
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
2018-ban is folytatta épületfejlesztési programját, 
608 darab napelem állt az energiatudatos műkö-
dés szolgálatába.

2018. augusztus 22.
Fegyvermesterek szakmai napja

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az intézetben szakmai napot tartottak a körzeti 
fegyvermesterek részére. A szakmai napon az el-
múlt időszak fegyverzeti anyagokkal kapcsolatos 
eseményeinek feldolgozása és a tapasztalatok is-
mertetése volt az egyik legfontosabb téma, ame-
lyet megtárgyaltak.

2018. augusztus 23. 
Toborzás a SZIN-en
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Óriási érdeklődés mellett, első alkalommal ismer-
kedhettek a Szegedi Fegyház és Börtön dolgo-
zóinak munkájával és a börtönélettel a Szegedi 
Ifjúsági Napokra látogató vendégek.
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2018. augusztus 24.
Elítéltek egy szebb Budapestért 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet jogerős 
büntetésüket töltő fogvatartottjai jóvátételi mun-
kavégzés keretében a börtönnel szemben lévő, 
graffitikkel elcsúfított családi ház kerítését reno-
válták augusztus 24-én.

2018. augusztus 28.
Jóvátétel a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházban
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A jóvátételi program keretében ezúttal a Bajcsy-
Zsilinszky Kórházban segítettek a fogvatartottak. 

2018. augusztus 28. 
Az Ágota Alapítványnak segítettünk

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az Ágota – az Állami Gondoskodásban Élő 
és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért –
Alapítvány  számára nyújtottak segítséget fog-
vatartottjaink. Az alapítvány tulajdonában álló, 
Tass-Alsószenttamás területén lévő ingatlan épí-
tendő kerítésének kivitelezésében dolgoztak az 
elítéltek. 

2018. augusztus 28.
Az első távtárgyalás
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
megtörtént az első távtárgyalás. Augusztus 28-
án a büntetés-végrehajtási bíró 2 fogvatartott 
esetében döntött a tárgyalás ezen új formájában. 
Egy feltételes szabadságra bocsátásról, illetve egy 
esetben reintegrációs őrizet visszavonásáról ho-
zott döntést a büntetés-végrehajtási bíró.

A távtárgyalás lényegében azt jelenti, hogy annak 
lefolytatására nem a bíróság tárgyalótermében, 
hanem a büntetés-végrehajtási intézetben kialakí-
tott „tárgyalóterem”-ben kerül sor. A távtárgya-
lás nagy előnye a bírósági tárgyaláshoz képest a 
végrehajtás biztonsága, valamint a költséghaté-
konyság. 

2018. augusztus 29. 
Szakmai célú intézetlátogatás
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A rendészeti ágazati képzésben részt vevő szak-
gimnáziumok és szakközépiskolák büntetés-vég-
rehajtási végzettséggel nem rendelkező oktatói 
részére szerveztek szakmai célú intézetlátogatást 
a Budapesti Fegyház és Börtönben augusztus 29-
én. A tartalmas szakmai programon közel húsz 
oktató vett részt, akik átfogó képet kaphattak a 
Budapesti Fegyház és Börtönben végzett szolgá-
lati feladatokról, a BUFA Kft. tevékenységéről, 
valamint a Büntetés-végrehajtási Szervezet mun-
kájáról.

2018. szeptember 3. 
Szociális otthonban segítettek a 
veszprémi fogvatartottak
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Jóvátételi munkát végeztek három napon át el-
ítéltek a Tüzér utcai bentlakásos intézetben.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő 
Ápoló-Gondozó Otthonban már nem szokatlan a 
szürke formaruhás fogvatartottak látványa, az 
elmúlt években több alkalommal végeztek külön-
böző munkákat az intézetben. A segítség most is 
jól jött, a szakipari munkát végző elítéltek egy fo-
lyosó rendbetételét vállalták, a tisztasági festésen 
kívül a megkopott lambéria felújítását is elvégez-
ték. 
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2018. szeptember 3. 
Átadtuk a jótékonysági előadáson 
befolyt adományt a kórház részére
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A fogvatartottak Bakony Színjátszó Csoportjának 
július végén bemutatott előadásán összegyűlt és 
a Csolnoky Ferenc Kórház Emberkék Alapítványa 
javára felajánlott közel kétszázezer forint ismét jó 
helyre került. 

2018. szeptember 6. 
Egy nap alatt két helyszínen 
segítettek a fogvatartottak
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A megyei pedagógiai szakszolgálat helyi intéz-
ménye bejáratát csinosították, majd az Aprók 
Háza Tagóvoda udvarának eszközeit tették 
rendbe azok a fogvatartottak, akik önkéntesen 
vállalták részvételüket az EFOP „Fogvatartottak 
reintegrációja” című projekt keretében szerve-
zett jóvátételi eseményeken.

2018. szeptember 6.
A Magas-Bakonyban 
teljesítménytúráztunk
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A 6 fős Sopronkőhidai Haza-Járó csapatban min-
denki már legalább második alkalommal vett részt 
a Magas-Bakony teljesítménytúrán. A rendvédel-
met nemcsak Sopronkőhida képviselte szervezett 
formában, hanem a Magyar Honvédségtől is jelen 
volt egy 8 fős csoport.

2018. szeptember 7.
Meghosszabbítottuk 
együttműködésünket a szlovák 
partnerintézettel 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Szeptember 7-én a szlovák büntetés-végrehajtás 
napja és az intézet fennállásának 47. évfordulója 
alkalmából a dubnicai intézet dísztermében került 
sor a szlovák-magyar együttműködés meghosz-
szabbítására. Az esemény ünnepélyes keretek 
között, jutalomátadással kezdődött, ezután követ-
kezett az együttműködési megállapodás aláírása, 
amelyre plk. Mgr. Andrej Kubiš parancsnok kérte 
fel Kopcsik Károly bv. dandártábornokot, a Váci 
Fegyház és Börtön parancsnokát. 

2018. szeptember 8.
Szent Adorján-nap 
huszonharmadszor 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Huszonharmadik alkalommal ünnepelte a bünte-
tés-végrehajtás a szervezet napját, Szent Adorján-
napot szeptember 8-án. A börtönőrök védőszentje 
római katona volt Maximianus császár uralko-
dása idején, aki keresztény hite felvállalásáért halt 
mártírhalált. Szent Adorján 1996 óta a Büntetés-
végrehajtási Szervezet védőszentje. A magyar 
Büntetés-végrehajtási Szervezet szeptember 8-án 
rendhagyó helyszínen, a Budakeszi Vadasparkban 
tartotta Szent Adorján-napi családi napját.  
A szép, napsütéses időben az ország minden bör-
tönéből érkeztek a bévések és családjaik a közös 
ünneplésre, kikapcsolódásra. A rendezvényen kö-
zel 3500-an vettek részt. 
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2018. szeptember 11. 
Hulladékválogató vizsga a börtönben
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Hulladékválogató és -feldolgozó OKJ részszak-
képesítést szereztek az elítéltek a tiszalöki bör-
tönben. A vizsgára szeptember 11-én került sor.  
A 120 órás tanfolyam komplex szóbeli és gyakor-
lati feladatok végrehajtásából állt, amelyet mind a 
15 fő sikeresen teljesített. 

2018. szeptember 12. 
Regionális szakmai nap
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet adott otthont a BvOP 
Ellenőrzési és Biztonsági Szolgálatával közösen 
megszervezett regionális szakmai napnak szep-
tember 12-én. A rendezvény témája a Robotzsaru 

rendszer 2018. július 1-től beve-
zetett szolgálatszervezési mo-
duljának eddigi tapasztalatainak 
megvitatása volt. Ebből a régióból 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. 
Intézeten kívül a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön, a Szombathelyi 
Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet és a Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet munkatársai 
vettek részt a képzésen. 

2018. szeptember 13. 
Lengyel igazságügyi szakértők jártak 
a Gyűjtőben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A lengyel igazságügy szakértői delegációját fo-
gadta a Budapesti Fegyház és Börtön szeptem-
ber 13-án. A lengyel delegáció az Igazságügyi 
Minisztérium által szervezett szakmai program 
során a pártfogó felügyelet magyar szabályozá-
sát, valamint a pártfogó felügyelői rendszer mű-
ködésének magyarországi gyakorlatát ismerhette 
meg. Az intézetben tett látogatás során Juhász 
Ferenc bv. alezredes, a BvOP Fogvatartási Ügyek 
Szolgálata Pártfogó Felügyelői Osztályának ve-
zetője tartott előadást a büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelői tevékenység magyarországi 
gyakorlatáról. 

2018. szeptember 13-16.

Európa első börtöncursillóját 
tartották fiatalkorú 
fogvatartottaknak

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szeptember 13-a és 16-a között a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Fiatalkorúak Regionális Intézete adott otthont 
Európa első olyan börtöncursillójának, amelyet 
fiatalkorú fogvatartottaknak tartottak. A rácsok 
mögötti lelki tanfolyamon 15 együttműködő, sza-
bálykövető fiatalkorú vehetett részt. 

2018. szeptember 14.
Konzervek átadása
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Több száz konzervet adtak át egy jótékonysági 
szervezetnek a szekszárdi börtönben, a fogvatar-
tottak kezdeményezésére lezajlott gyűjtési akció 
eredményeként. Ennek nyomán az elzárt emberek 
megtapasztalhatták, hogy adni nagyobb boldog-
ság, mint kapni. 

2018. szeptember 15.
Fogvatartottak is szedték a 
szemetet az őszi TeSzedd!-en 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Idén már második alkalommal vettek részt a 
Fővárosi Bv. Intézet fogvatartottjai szabadidejük 
terhére, önkéntesen illegális szemétlerakó helyek 
felszámolásában a főváros területén.
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2018. szeptember 17.
Jóvátételi program 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Resztoratív munka keretén belül kérte fel a váci 
intézetet a Kölcsey utcai óvoda vezetése arra, 
hogy legyenek segítségükre a külterületek ren-
dezésében. A személyi állomány összefogásával, 
munkatársaink és a fogvatartottak munkájának 
segítségével újult meg a bölcsőde kültéri pihenője 
és játszótere.

2018. szeptember 19.
III. Alisca Katasztrófavédelmi 
Országos Íjászverseny
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Ismét megrendezésre került az Alisca 
Katasztrófavédelmi Országos Íjászverseny, me-
lyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet két kollégája is dobogós he-
lyezést ért el.

2018. szeptember 19.
Jóvátételi munka a szebb 
környezetért
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Jóvátételi munkavégzés keretében szépítették 
meg a fogvatartottak a Magyarok Nagyasszonya-
társszékesegyház és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. Intézet közötti területet.

2018. szeptember 20.
Országos razziát tartott a büntetés-
végrehajtás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az ország eddigi legnagyobb biztonsági vizs-
gálatát hajtotta végre a büntetés-végrehajtás, 
a Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal támogatásával szeptember 20-án.  
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
által irányított és összehangolt művelet egy idő-
ben indult az ország valamennyi börtönében. 
Az akcióban a büntetés-végrehajtás szakemberei 
több mint 4 ezer zárkát és közel 17 ezer fogvatar-
tottat vizsgáltak át az úgynevezett tiltott tárgyak 
– jellemzően mobiltelefonok – felkutatása céljából.

2018. szeptember 21.
XXII. Lovas Bálint Emlék 
Horgászverseny
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Közép-dunántúli Bv. Intézet és az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. szervezés-
ében került megrendezésre Sárbogárd-Örspusztán 
a XXII. Lovas Bálint Emlék Horgászverseny.  
A versenyen 36 csapat vett részt. Az időjárás 
kedvezett a versenyzőknek, ami a kifogott halak 
mennyiségében is megmutatkozott, összesen 824 
kilogrammnyi fogással.
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2018. szeptember 22.
Fogvatartottak a világot jelentő 
deszkákon 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Szeptember 22-én a Színházak Éjszakája prog-
ramsorozat egyik legkülönlegesebb eseménye-
ként a hazai börtönszínjátszás legjobbjai debü-
táltak a ferencvárosi Pinceszínház színpadán.  
A tököli elítéltek az augusztus 17-én megrende-
zett III. Országos Börtönszínházi Találkozó győz-
tes előadásával léptek fel, míg a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön Fórum Színházának tagjai egy 
interaktív bűnmegelőzési előadást mutattak be a 
nagyérdeműnek.

2018. szeptember 22.
XII. Nógrádi Megyenap
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Érsekvadkerten rendezték a XII. Nógrádi 
Megyenapot, ahová már hagyományosan a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön is meghívót 
kapott. Kiállítóként a börtön és a kápolna bemu-
tatásával, fogvatartotti alkotásokkal és pályaori-
entációval várták a látogatókat.

2018. szeptember 25-27.
Két számban is elsők a szegedi 
kutyavezetők a nemzetközi 
versenyen
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A kutyavezetők és szolgálati kutyák VIII. orszá-
gos és nemzetközi versenyét szeptember 25. és 
27. között rendezték a Közép-Dunántúli Országos 
Bv. Intézetben, ahol a Szegedi Fegyház és Börtön 
csapata a járőr és vegyes kategóriát megnyerte.  
A nemzetközi megmérettetésen a Cseh, a Szlovák, 
és a Lengyel Köztársaság kutyavezetőivel együtt  
49-en oldották meg a feladatokat három napon át. 
Szép szegedi teljesítmény született egyéni számban is: 
a kábítószer-keresés kategóriában a Szegedi Fegyház 
és Börtön felügyelője második helyezést ért el.

2018. szeptember 26.
Sikeres távtárgyalás Tökölön 
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A nyári ítélkezési szünetben modern technoló-
gia került telepítésre, majd vizsgázott kiválóan a 
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. 

2018. szeptember 28.
Emlékezés az ’56-os hősökre
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyei 
vértanúja, a halálra ítélt, majd 1958. szeptem-
ber 29-én a kecskeméti börtönben kivégzett dr. 
Szobonya Zoltán halálának 60. évfordulója al-
kalmából tartottak megemlékezést szeptember 
28-án az intézet falán elhelyezett emléktáblánál. 
A megemlékezésen beszédet mondott dr. Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és 
dr. Zakhar Tibor, az intézet parancsnoka.

2018. szeptember 29.
Almanapi toborzás 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2018-ban is megrendezésre került Csengerben 
a híres-neves Almafesztivál, amely immár 17. 
alkalommal várta az érdeklődőket. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet toborzó 
munkatársai és dolgozói lehetőséget kínáltak a 
helyszínre látogatóknak a Bv. Szervezet meg-
ismerésére.

2018. október 1.
Megszépült Veszprémben a nappali 
melegedő 
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete 
(MMSZ Egyesület) fordult segítségért a veszp-
rémi intézethez, hogy az együttműködési megál-
lapodás keretében fogvatartotti munkával szépül-
hessen meg a veszprémi vasútállomásnál működő 
nappali melegedő. Az MMSZ Egyesület biztosí-
totta a szükséges anyagot, eszközöket, az önként 
jelentkező elítéltek pedig három napon át felügye-
let mellett végezték a festő szakipari munkát.
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2018. október 4.
Polgárőrök látogatása
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet vendégül látta Koroncó 
és Nyúl község polgárőreit. A jó kapcsolat és 
együttműködés jegyében az intézet is látogatást 
tett korábban a polgárőrnapon, ahol bemutatták 
a büntetés-végrehajtás munkáját, és leendő kol-
légákat toboroztak.

2018. október 4.
Így lesz kerek a világ 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

„Így lesz kerek a világ” címmel jóvátételi program 
valósult meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében. 
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, 
„Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt pro-
jekt keretén belül október 4-én a fogvatartottak 
önként vettek részt a Vakok és Gyengénlátók 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete épüle-
tének felújítási munkálataiban.

2018. október 5.
Külföldi delegáció fogadása
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Ausztriából és Magyarországról érkezett bírák tet-
tek szakmai látogatást a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtönben. A Győri Törvényszék elnökének meg-
hívására érkezett Sopronba a Wiener-Neustadt-i 
Tartományi Bíróság vezetője és bírái. Az esemény 
a két intézmény közötti együttműködési megálla-
podás keretében jött létre.

2018. október 5.
Emléknap a hadifoglyokért a 
Csillagbörtönben
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Csillagbörtön harmadik alkalommal szervezett 
emléknapot október 5-én, „Hadifogolytábor és 
hadifogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben 
1944-1945-ben” címmel az intézet dísztermében. 
A rendezvényen levetítették a „Láger a Mars té-
ren” című dokumentumfilmet, tudományos elő-
adások hangoztak el és a Katasztrófavédelem 
Központi Zenekara játszott, végül megkoszorúz-
ták a hősök emléktábláját az intézet homlokzatán.

2018. október 8-10.
Jóvátétel a Janus Pannonius 
Múzeumban
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A pécsi belváros egyik neoreneszánsz épületében, 
Magyarország egyik legnépszerűbb festőjének, 
Csontváry Kosztka Tivadarnak a műveit kiállító 
múzeumban valósult meg az idei év második fe-
lében az elítéltek közösségi jóvátételi programja.  
A fogvatartottak a Csontváry Múzeum alag-
sorának felújítása miatt az ott lévő építési tör-
meléket, hulladékot gyűjtötték össze konté-
nerbe, hogy ezek elszállítását megkönnyítsék a 
Múzeum számára.

2018. október 9.
Szemétszedés a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet minden évben részt vállalt a TeSzedd – 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemét-
szedési kampányában. 2018-ban a szemétszedés 
során a jogerős fogvatartottak a Hortobágyi 
Nemzeti Park debreceni területén szedtek 34 zsák-
nyi szemetet és több kidobott műszaki cikket is 
összegyűjtöttek az erdőben.

2018. október 9.
Jubileumot ünnepelt a tiszalöki 
börtön
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelte meg 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
fennállásának 10. évfordulóját október 9-én.
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BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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Parkban
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
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2018. október 9.
Rabok építik az új kiskunhalasi 
börtönt 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet férőhely-
bővítési programja jelentős állomásához érke-
zett: börtön létesül Kiskunhalason, a korábbi 
Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ átépíté-
sével. A munkálatok legnagyobb részét elítéltek 
végzik, lénye gében ők építik meg az új börtönt.

2018. október 11.
Re-akció program
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az országos interaktív bűnmegelőzési program 
keretében október 11-én a győri Krúdy Gyula 
Gimnázium és Középiskolában került megtartásra 
a Re-akció program. A BvOP részéről Stein Mária 
bv. alezredes irányította a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet csapatát a programban. A győri intézet 
részéről Halmai Tamás bv. alezredes tartott elő-
adást a bv. intézet működéséről, a kollégák mun-
kájáról és a fogvatartottak napirendjéről toborzó 
filmekkel és fotókkal.

2018. október 15-18.
Türingiai delegáció fogadása 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja fogadta 
a szakmai programra érkező Magyar-Türingiai 
Vegyes Bizottság háromfős delegációját, amelyet 
a német Közigazgatási Főiskola Kriminológiai 
Szolgálatának vezetője, dr. Stefan Giebel vezetett.

2018. október 16.
Feltűnést keltettek az egyenruhások 
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BvOP ismeretterjesztő országos roadshow-t 
indított, melynek első állomása Veszprém volt. 
A programot sajtótájékoztató keretében nyitotta 
meg Orosz Zoltán bv. alezredes, a szervezet saj-
tószóvivője, Németh Éva bv. ezredes, intézetpa-
rancsnok és Brányi Mária alpolgármester. Az ese-
ménysorozat célja, hogy a civil lakosság teljesebb 
képet kapjon a bv. intézetekről, a hivatásunkról, 
eredményeinkről.

2018. október 17.
Cursillót tartottak Solton
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Már negyedik alkalommal rendezték meg az 
Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézet Solti 
Objektumában a cursillót. A cursillo spanyol ere-
detű egyházi lelkiségi mozgalom, egyike a leg-
első ilyen jellegű világi kezdeményezéseknek. 
Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól 
távol lévők és a maguk módján istenhívők is mér-
legelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a ke-
resztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. 

2018. október 17.
Német szakemberek látogatása a 
kaposvári börtönben 
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Német büntetés-végrehajtási szakemberek láto-
gattak a Somogy Megyei Bv. Intézetbe október 
17-én. A vendégeket Nagy István bv. alezredes, 
intézetparancsnok fogadta, majd bemutatta a bv. 
intézet feladatkörét, tevékenységét.
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2018. október 18.
Toborzás a Mihály-napi vásáron
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A debreceni Mihály-napi vásáron részt vett 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet is. A rendezvényen kollégáink ismertették 
az érdeklődőkkel a büntetés-végrehajtás szakma 
főbb jellemzőit, ezen kívül a kényszerítő eszközök 
megtekintésére is lehetőség volt.

2018. október 18.
Jóvátétel – Elítéltek segítenek a 
városrendezésben 
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet a nyár folyamán mindösszesen 9 alka-
lommal vett részt Tiszalök város közterületeinek 
jóvátételi célú tisztántartásában. Az összesen 
51 fő bevonásával végrehajtott munka során a 
Táncsics, a Szabadság és a Kossuth utca fűnyí-
rási, parkgondozási, közterület-takarítási munká-
ival megszépítették a településrészt.

2018. október 19.
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig 
lesznek újak
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. év-
fordulója alkalmából tartott ünnepi megemléke-
zést a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

2018. október 19.
Tornyos Kupa

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az Országgyűlési Őrség október 19-én 6. alka-
lommal rendezte meg a Tornyos Kupát, amelyre 
meghívta a Belügyminisztérium szerveihez tar-
tozó dolgozókat, nyugállományú tagokat, vala-
mint a rendészeti tanintézetek hallgatóit. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetet Kelemen Richárd bv. alezredes, bizton-
sági osztályvezető képviselte a megmérettetésen, 
ahol korcsoportjában, MASTERS 1 – 105 kg súly-
csoportban 3. helyezést ért el.

2018. október 19.
Hatalmas siker a BM Országos 
Fekvenyomó Bajnokságán 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Kiemelkedő eredménnyel, összesen 16 éremmel 
zárták a Büntetés-végrehajtási Szervezet ver-
senyzői a BM Országos Fekvenyomó Bajnokságot 
október 19-én.

2018. október 24.
Bástyafal felújítása 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Végéhez értek a Zala Megyei Bv. Intézet bástya-
falainak külső és belső rekonstrukciós munkálatai. 
A projekt teljes mértékben önerőből, külső szak-
emberek bevonása nélkül, fogvatartotti munkál-
tatással valósult meg.
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2018. október 25.
Országos roadshow 
Székesfehérváron
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Országos ismeretterjesztő programot indí-
tott útjára a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, melynek második állo-
mása Székesfehérvár volt. A rendezvényen a 
Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum vándorkiállítását 
lehetett megtekinteni, jelen volt a BvOP Humán 
Szolgálata, valamint az intézet egyes szakágai 
biztosítottak lehetőséget arra, hogy az érdeklődők 
betekintést nyerjenek a büntetés-végrehajtás te-
vékenységébe.

2018. október 27.
Büntetés-végrehajtási roadshow 
Kaposváron
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Kaposvár Plazába érkezett a büntetés-végre-
hajtás ismeretterjesztő országos roadshow-ja ok-
tóber 27-én. A toborzóasztalnál az érdeklődők a 
felvételi eljárás általános és speciális feltételeiről, 
eljárásmenetéről kaptak tájékoztatást. A műveleti 
csoport a kényszerítőeszközöket, azok alkalmazá-
sának módjait, a nyilvántartási csoport az ujjle-
nyomatvételt mutatta be az önkéntes jelentkezők 
interaktív részételével. A sátoraljaújhelyi börtön-
múzeum munkatársai korabeli kényszerítő eszkö-
zöket hoztak magukkal, melyek közül a kalodát és 
a derest a bátrabbak maguk is kipróbálták.  

2018. október 31.
Felújítottuk a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság szállóját 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Váci Fegyház és Börtönben jogerős bün-
tetésüket töltő fogvatartottak felújították a 
Dunakeszi Rendőrség munkatársai részére 
fenntartott szállót.

2018. november 6.
Drogprevenciós jóvátételi program 
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Drogprevenciós és bűnmegelőzési célú program 
zajlott egy stúdióbeszélgetés keretében négy 
olyan fogvatartott részvételével, akik az EFOP 
1.3.3-16-2016-00001 „Fogvatartottak reintegrá-
ciója” elnevezésű kiemelt program résztvevői, és 
mindannyian kábítószerrel kapcsolatos bűncse-
lekmény miatt töltik börtönbüntetésüket.

2018. november 9.
Pályaválasztási rendezvény

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet november 9-én részt vett a 
győri egyetemi csarnokban megrendezett pálya-
választási rendezvényen.

2018. november 12-14.
A büntetés-végrehajtás is részt vett 
a XXII. Kriminálexpón 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

„Kommunikáció a biztonságos világért, kommu-
nikáció a biztonságos Magyarországért” címmel 
november 12. és 14. között rendezték meg a XXII. 
biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnül-
dözési, igazságszolgáltatási konferenciát, vagyis a 
Kriminálexpót. A rendezvény programjában no-
vember 13-én és 14-én is a büntetés-végrehajtást 
érintő színvonalas előadások szerepeltek.
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2018. november 12-16.
A büntetés-végrehajtás nyílt napja
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, 
TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

November 12-e és 16-a között nyílt napokat tar-
tott a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja.  
A nyílt nap célja az volt, hogy közelebbről megis-
mertesse a büntetés-végrehajtás munkáját a ren-
dészeti érdeklődésű diákokkal.

2018. november 13-15.
A Lengyel Igazságügyi Minisztertől 
a legmagasabb fokú büntetés-
végrehajtási kitüntetést kapta a 
Csillagbörtön parancsnoka 
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Krakkói Büntetés-végrehajtási Körzeti pa-
rancsnokság és a Csillagbörtön kapcsolata öt-
éves. Az elmúlt évek folyamán a lengyel és 
magyar büntetés-végrehajtási szakemberek köl-
csönös tapasztalatcserén ismerkedtek egymás 
munkájával. Legutóbb november 13-tól három 
napon át magyar szakemberek tájékozódtak a 
lengyelországi helyzetről a Szegedi Fegyház és 
Börtön parancsnokának vezetésével. Az ötéves 
kapcsolat elismeréseként Tikász Sándor bv. dan-
dártábornok a Lengyel Igazságügyi Minisztertől 
a Büntetés-végrehajtás Szolgálatáért érdemrend 
arany fokozatát kapta.

2018. november 14.
EFOP szakmaképzés 
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Kalocsai Fegyház és Börtönben megvalósuló 
EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú pro-
jekt keretein belül uniós forrásból 30 fogvatartott 
vehetett részt textiltermék-összeállító szakma-
képzésen. 

2018. november 14.
Az ombudsman látogatása a Zala 
Megyei Bv. Intézetben 
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
november 14. napján az alapvető jogok biztosa 
járt munkalátogatáson, melynek során a szlovén 
Emberi Jogi Ombudsman Hivatalának ombuds-
man-helyettese és munkatársa kíséretében meg-
tekintette az intézetet. A bizottság tagjai az inté-
zet működését és az abban folyó szakmai munkát 
pozitívan értékelték.

2018. november 15.
Kívülről is tovább szépül a Váci 
Fegyház és Börtön 
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Az átadott új objektum, a díszterem, az étterem, 
az egészségügyi körletrész, illetve a napelem fej-
lesztését követően a homlokzat felújításának első 
üteme történt meg, amelyben a Köztársaság úti 
épület kapott új színezetet.

2018. november 15.
Ideiglenes véradóállomásnak adtunk 
helyszínt
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A hagyományokhoz híven a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben november 15-én 
ismét véradásra került sor a személyi állomány 
részére. Egyre nagyobb számban jelentkeznek a 
kollégák, hogy vérüket adják egy jó cél érdekében, 
hogy az erre rászoruló betegeknek segíthessenek. 
A résztvevők között többen először adtak vért, de 
volt olyan is, aki immár harmincadik alkalommal 
jelent meg. 
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2018. november 15.
A büntetés-végrehajtásé lett az Év 
Honlapja Minőségi Díja 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Marketing Szövetség és az Internet 
Marketing Tagozat által szervezett Év Honlapja 
versenyre összesen 200 nevezés érkezett.  
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
bv.gov.hu honlapját a szakértőkből álló zsűri 
Minőség Díjjal ismerte el.

2018. november 20.
Távtárgyalás 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben is megkezdte működését 
a távtárgyaló, jelentős terheket levéve ezzel az 
előállítást végző személyi állomány tagjairól.

2018. november 21.
Vért adtak a kollégák
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Az állomány egészségi állapotának megtartása és 
fejlesztése érdekében 2016-ban Egészségterv ké-
szült. Ennek megfelelően a véradás és az ingyenes 
látásvizsgálat, valamint a tüdőszűrés 2018-ban is 
megtörtént. A véradáson és a hozzá kapcsolódó 
szűrővizsgálaton számos kolléga vett részt. 

 2018. november 21.
Határtalan tudomány konferencia 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Magyar Tudomány Ünnepe 2018 rendezvény-
sorozat keretében sikeresen lezajlott a „Határtalan 
tudomány – Az új büntetőeljárási törvény hatása 
a büntetés-végrehajtásra” című tudományos kon-
ferencia november 21-én a Magyar Tudományos 
Akadémia II. emeleti Kistermében. A konferencia 
rendezői az MTA IX. Osztály Büntetés-végrehajtási 
Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Tudományos Tanácsa, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokság Hivatala és 
az Országos Kriminológiai Intézet voltak.

2018. november 23.
Bírósági Digitális Nyílt Nap 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Szolnoki Törvényszéken november 23-án 
Digitális Nyílt Napot tartottak, melyen Kissné dr. 
Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke és az 
Országos Bírósági Hivatal képviselői mutatták be 
az elmúlt hat évben a magyar bíróságokon meg-
valósított elektronikus fejlesztéseket. A rendezvé-
nyen részt vett az intézet parancsnoka, Horváth 
Ákos bv.ezredes is, aki dr. Ivanov Dömötör 
bv. bíróval próbálta ki az intézet és a Szolnoki 
Törvényszék között létrehozott új kapcsolatot, 
azaz a tárgyalóterem és az intézetben létrehozott 
távtárgyaló helyiség kapcsolódását.  

2018. november 26.
Roadshow Nyíregyházán 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A roadshow következő állomása Nyíregyházán 
volt. Az előző állomásokhoz hasonlóan a sátor-
aljaújhelyi Börtönmúzeum vándorkiállítását te-
kinthették meg a látogatók. A BvOP Humán szol-
gálatának osztályvezetője, valamint az intézet 
személyügyi és szociális osztályának megbízott 
osztályvezetője részletesen tájékoztatta az érdek-
lődőket a felvétellel, előmenetellel kapcsolatban.
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2018. november 28.
Biztonsági Szekció ülése 
Szombathelyen 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

November 28-án került megrendezésre a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben a Magyar Börtönügyi Társaság 
Biztonsági Szekciójának regionális ülése.

2018. november 28.
Dicső Zsolt író, költő előadása a 
börtönben
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Dicső Zsolt szekszárdi író, költő tartott be-
mutatkozó előadást a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben. Az előadásra összesen 26 
fogvatartott jelentkezett, akik nagy érdeklődéssel 
várták ezt a rendkívül érdekesnek ígérkező elő-
adást. Dicső Zsolt egy nagyon közvetlen bemu-
tatkozást követően mesélt az életéről, a munkás-
ságáról. Többek között arról is szót ejtett, hogy 
nagyon büszke arra, hogy az idei évben Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közjóért” 
kitüntető díj elismerésben részesítette. Ezt az 
elismerést kiemelkedő kultúra- és irodalomszer-
vezési, valamint írói, költői munkásságának elis-
meréseként ítélték meg részére. Beszélt az általa 
készített képekről is, amelyek különlegessége, 
hogy azokhoz irodalmi szövegek is tartoznak.

2018. november 29.
A Humán Szekció ülése Kecskeméten 
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

November 29-én tartotta ülését a Börtönügyi 
Társaság Humán szekciója a Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumában. 
A téma a napi aktualitásoknak megfelelően a fog-
vatartottak oktatása, szakmaképzése volt.

2018. november 30.
Horvát delegáció látogatása
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az intézetbe látogatott a horvátországi Eszéki 
Büntetés-végrehajtási Intézet 4 fős delegációja 
november 30-án. 

2018. december 1.
„Irgalmas szamaritánus” című 
előadás és adományozás
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatar-
tottjainak társadalmi szerepvállalásaként az in-
tézet színjátszó csoportja egy nyolc évvel ezelőtt 
készült darabot elevenített fel december elején 
az „Irgalmas szamaritánus” címmel. A program 
fontos eleme volt továbbá, hogy a balassagyar-
mati fogvatartottak karácsony közeledtével gyűj-
tést szerveztek, melynek kedvezményezettje az 
Egészséges Palócországért Alapítvány volt.

2018. december 2.
Adventi bibliavetélkedő 
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Advent első vasárnapján, december 2-án a 
Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete és a 
Magyar Testvéri Börtöntársaság szervezésében 
immár 11. alkalommal került megrendezésre az 
országos bibliaverseny, melyre ezúttal a Genezis 
(Mózes első könyve) és a Galata levél alapján állí-
tották össze a kérdéssort.
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2018. december 3.
Böjte Csaba látogatása a Gyűjtőben
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Böjte Csaba hozta el a fogvatartottaknak az ad-
vent üzenetét. A ferences rendi szerzetes de-
cember 3-án látogatott el a Budapesti Fegyház és 
Börtönbe.

2018. december 3.
Országos roadshow Szolnokon 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BvOP ismeretterjesztő országos roadshow-já-
nak ötödik állomása Szolnok volt. A programot 
sajtótájékoztató keretében nyitotta meg Orosz 
Zoltán bv. alezredes, a szervezet sajtószóvivője, 
Horváth Ákos bv. ezredes, az intézet parancsnoka 
és Szalay Ferenc polgármester. Az eseménysoro-
zat célja az volt, hogy a civil lakosság teljesebb 
képet kapjon a bv. intézetekről, hivatásunkról, 
eredményeinkről. 

2018. december 5.
Digitális Nyílt Napon jártunk
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet is kép-
viseltette magát december 5-én a Digitális Nyílt 
Napok  rendezvénysorozaton, a fővárosi Budai 
Központi Kerületi Bíróságon.

2018. december 5.
Újabb 144 férőhely a börtönben 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet solti objektuma „F” körletének megépí-
tésével újabb jelentős fejlesztést hajtott végre a 
falakon belüli férőhelyek növelésére. A börtön 
legújabb szárnyában a – 144 fogvatartott elhelye-
zésére szolgáló – helyiségek hideg-meleg vizes-
blokkokkal és zárt illemhelyekkel vannak ellátva. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet idén ismét csat-
lakozott a MikulásGyár elnevezésű országos kezde-
ményezéshez, ezért az új körletrész ünnepélyes át-
adásán dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a szervezet 
országos parancsnoka átadta azt a hatszáz csomag, 
fogvatartottak által készített tésztát, amelyet a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet a MikulásGyáron 
keresztül juttat el a rászoruló családoknak.

2018. december 6.
Roráté a börtönben 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az intézetben immár négy éve hagyomány, hogy 
advent idején minden jelentkező fogvatartott 
részt vehet a hajnali roráték valamelyikén. Ez a 
szertartás kifejezetten a karácsonyvárás idősza-
kának jellegzetes liturgikus alkalma. Ennek je-
gyében az első rorátét tíz női fogvatartott rész-
vételével tartotta meg az imateremben december 
6-án Nagy Imre börtönlelkész, majd karácsonyig 
minden csütörtöki napon volt még lehetősége a 
fogvatartottaknak jelentkezni a hajnali imádságra.
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2018. december 6.
20 éves a Közép-dunántúli Országos 
Bv. Intézet Jobb Lator kápolnája 
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

December 6-án hálaadó istentisztelet keretében 
emlékeztek meg a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet Jobb Lator kápolná-
jának 20 évvel ezelőtti felszenteléséről. Az isten-
tiszteleten részt vett az akkori intézetparancsnok, 
Csere László nyugalmazott bv. altábornagy, ko-
rábbi országos parancsnok, a börtönnel kapcsolat-
ban álló egyházak elöljárói, képviselői, valamint 
jelen voltak az intézet vezetői is. 

2018. december 6.
Karácsonyi jelenetek a szeretetről
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet Mélykúti 
Objektumában létrejött Színjátszó szakkör tag-
jai december 6-án a dunaújvárosi Jószolgálati 
Otthon két intézetében (két helyszínen) adták elő 
a „Karácsonyi jelenetek a szeretetről” című mű-
vet Sándor Melinda (Pannon Oktatási Központ) 
tanárnő rendezésében.

2018. december 7.
A rendészettudományi kar hallgatóit 
fogadtuk 
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 21 hallgatója 
és tanáraik szakmai látogatáson vettek részt a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben.

2018. december 10.
Jogi szekcióülés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara adott elegáns helyszínt 
a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi Szekciója 
éves ülésének. Az eseményre december 10-én, az 
Emberi Jogok Világnapján került sor, amely már 
hagyományosan visszatérő időpontja e szakmai 
rendezvénynek.  

2018. december 11.
Újabb országos razzia a börtönökben 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

Az előző sikeres országos biztonsági vizsgálatot 
követően a Büntetés-végrehajtási Szervezet újabb 
összehangolt ellenőrzést tartott december 11-én a 
hazai büntetés-végrehajtási intézetekben.

2018. december 17.
SOS karácsony
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

December 17-én harmadik alkalommal adott ka-
rácsonyi műsort kilenc elítélt a kecskeméti SOS 
gyermekfaluban. A műsor mellett átadták a fize-
tésükből összegyűjtött 181 500 forintot is, amit 25 
fő ajánlott fel a rabkeresményéből.
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2018. december 19.
Tököli kollégák teszik szebbé a 
gyermekotthonban élők karácsonyát
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Több hetes gyűjtést, majd napokig tartó cso-
magolást követően egy kisteherautónyi aján-
dékkal örvendeztették meg a tököli intézetek 
munkatársai a Fészek Gyermekvédő Egyesület 
Átmeneti Gyermekotthonának kis lakóit a kö-
zelgő ünnepek előtt.

2018. december 19.
Ünnepre hangolódás 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Az adventi ünnepi időszakhoz kapcsolódóan 
tiszteletét tette a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben dr. Veres 
András, a győri egyházmegye püspöke, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

2018. december 19.
Jóvátenni jó
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Idén a Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózatot 
választotta a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, hogy az ott nevelkedő 
gyermekeket megajándékozza a fogvatartottak 
által készített plüss játékfigurákkal, valamint az 
általuk vásárolt édességekkel. Emellett a fogva-
tartottak 10 darab, általuk festett képet is ado-
mányoztak a szolgálatnak, melyek az intézmény 
közösségi termeit díszítik majd a jövőben a gyer-
mekek mindennapi örömére.

2018. december 19.
Betlehemes játék Pannonhalmán 
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A karácsonyi ünnepkör keretében betlehemes já-
tékot adott elő 15 önként jelentkező fogvatartott 
a Pannonhalmi Apátság dísztermében a Bencés 
Gimnázium diákjainak, tanárainak.

2018. december 20.
Jóvátétel a beteg gyermekek javára
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2018-ban a Kalocsai Szent Kereszt Kórház 
Gyermekosztálya betegeinek készítettek a fog-
vatartottak különböző horgolt állatfigurákat, 
Télapó-sapkát. Hetekig készítették, horgolták a 
szebbnél szebb ajándékokat, hogy ezzel örömet és 
ünnepi hangulatot varázsoljanak a beteg gyerme-
keknek. Az ajándékozásra az intézet parancsnoka, 
dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes is elkísérte a 
fogvatartottakat.

2018. december 20.
Jóvátételi foglalkozások Bernátkúton 
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

A pálhalmai fogvatartottak resztoratív érzé-
kenyítő foglalkozást követően jóvátételi cso-
portfoglalkozásokon készítettek ajándékokat az 
Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthona számára. Az aján-
dékokat december 20-án csoportfoglalkozás kere-
tén belül adták át az intézményt képviselő veze-
tőknek és ellátottaknak.

2018. december 20.
Közel egy tonnányi adományt 
gyűjtött össze a büntetés-
végrehajtás 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

December 20-án a BvOP átadta a munkatársai, 
illetve a fogvatartottak által összegyűjtött közel 
egy tonnányi adományát a MikulásGyárnak.
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2018. december 21.
Börtönből érkezik a karácsonyi bejgli 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

A Büntetés-végrehajtási Szervezet december 21-
én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
fővárosi intézményeiben gondozott gyermekek-
nek átadta azt a 600 darab karácsonyi bejglit, 
amelyeket a fogvatartottak saját kezűleg, szívvel-
lélekkel készítettek nekik.

2018. december 25.
Karácsonyi szentmise a 
fogvatartottaknak
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET

Dr. Székely János megyéspüspök celebrált kará-
csonyi szentmisét a fogvatartottaknak december 
25-én 8 órakor a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet színháztermében.

2018. december 27.
Hagyományos találkozó a 
társszerveinkkel 
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Nagy István bv. alezredes, intézetparancsnok 
meghívására hagyományos év végi megbeszélé-
sen találkoztak az intézettel együttműködő szer-
vezek és fegyveres társszervek vezetői a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.  
Az intézetparancsnok nyitóbeszédében köszö-
netet mondott a jelenlévő szervek segítőkész 
együttműködéséért.  

2018. december 28.
Együttműködés a Rendőrséggel
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

December 28-án a Baranya Megyei Rendőr-
főkapitánysággal Együttműködési megállapodást 
kötött az intézet, amely célja a jogszabályokban, 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső 
szervezeti normákban meghatározott feladatok 
megyei szintű végrehajtásának kölcsönös segí-
tése, és az információáramlás biztosítása.

2018. december 28.
Egészségnap az egri börtönben 
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Véradással egybekötött komplex egészségügyi 
programon vehettek részt a személyi állomány 
tagjai az egri börtönben.

2018. december 28.
Belső felújítás az intézetben
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A nyíregyházi börtön számtalan korszerűsítésen 
és átalakításon esett át az elmúlt időszakban. 
A felújítási munkálatokat november hónapban 
kezdték el a nyíregyházi intézetben a házi mű-
hely dolgozói, ahol elsőként a fogvatartotti kul-
túrtermen dolgoztak.
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