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JÚLIUS 1.
A büntetés-végrehajtás országos pa-
rancsnoka Semmelweis-nap alkalmá-
ból húsz főt részesített elismerésben. 
Az elismerések ünnepélyes átadására 
a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnokságán került sor.

JÚLIUS 9.
Csóti András bv. vezérőrnagy, a ma-
gyar büntetés-végrehajtási szervezet 
országos parancsnoka együttműködési 
megállapodást írt alá szlovák partne-
rével, Ivan Milan bv. ezredessel, a szlo-
vák büntetés-végrehajtási szervezet 
országos parancsnokával Pozsonyban. 
A megállapodás megerősítette a két 
szervezet között fennálló együttműkö-
dési formákat, valamint szabályozta a 
szakmai delegációk, a tapasztalatcse-
rére irányuló programok, a szakmai 
versenyek és a rekreációs lehetőségek 
szervezésének, illetve lefolytatásának 
lehetőségeit.

JÚLIUS 11.
A Szegedi Fegyház és Börtön Csillag-
épületében használatba vették az in-
tézet felújított konyháját. A korszerű-

sített épületrészben gőz helyett gázzal 
főznek 1 100 adag ételt a Dorozsmai 
úti előzetes ház, valamint a Mars téri 
épület fogvatartottjai és a dolgozók 
számára. A felújítás költsége, amelyet a 
Belügyminisztérium pályázatán nyert 
az intézet, harmincöt millió forint volt. 
Ezzel a beruházással várhatóan évente 
10 millió forinttal kevesebb energetikai 
kiadása lesz az intézetnek, mint az elő-
ző években.

JÚLIUS 13.
Ünnepélyes keretek között adta át dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter, dr. 
Hende Csaba honvédelmi miniszter, 
Tasnádi László rendészeti államtitkár 
és Csóti András bv. vezérőrnagy, a bün-
tetés-végrehajtás országos parancsno-
ka Szombathelyen, az új fogvatartási 
épületet. Egy már meglévő, de hasz-
nálaton kívüli épület átalakításával 
és felújításával nyílt lehetőség egy új, 
a fogvatartottak elhelyezésére alkal-
mas épület kialakítására, ötszázmillió 
forint értékű beruházás keretében. A 
beruházás 396 új férőhelyet biztosít, 
és további 280 fő elhelyezésére nyílt 
lehetőség. A munkálatok 2014 márci-
usában kezdődtek meg, fogvatartotti 
munkaerő bevonásával, részben saját 
kivitelezésben.  A férőhelybővítéssel öt 
szinten, összesen 6100 négyzetméteren 
sikerült ötfős zárkákat, hatfős lakóhe-
lyiségeket, szolgálati, hivatali, szociá-
lis, közösségi és a fogvatartottak fog-
lalkoztatására szolgáló helyiségeket 
kialakítani, amelyek megfelelnek az 
Európa Tanács ajánlásának. Az ünnepi 
átadáson Lajtár József bv. vezérőrnagy, 
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az országos parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Tóth Tamás Ti-
bor bv. ezredes, a Szombathelyi börtön 
parancsnoka ismertette beszédében a 
beruházást, és mutatta be az épületet. 
Ezután dr. Pintér Sándor belügymi-
niszter tartotta meg ünnepi beszédét. 
Kiemelte, hogy országosan is sikeres a 
férőhelybővítési-program, a zsúfoltság 
folyamatosan csökken, és ebben nagy 
szerepe van Szombathelynek is. Ezt 
követően dr. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter szólt a vendégekhez, úgy is 
mint szombathelyi polgár, aki a börtön 
alapkövét 2006-ban letette. Az ünnepé-
lyes szalagátvágást követően  a vendé-
gek megtekintették az új fogvatartási 
épület körleteit, zárkáit, lakóhelyiségeit.

JÚLIUS 21–25.
A németországi Kaisheimi Bv. Intézet 
hatfős delegációja tapasztalatcserére 
érkezett a Márianosztrai Fegyház és 
Börtönbe. Magyarországi tartózkodá-
suk során a bajor vendégek ellátogattak 
az országos parancsnokságra is. Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos pa-
rancsnok a Kaisheimi Bv. Intézet és 
több magyar bv. szerv között tizenöt 
éve fennálló kiváló együttműködés lét-
rehozásában és elmélyítésében végzett 
kimagasló szakmai tevékenysége, áldo-
zatos 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 Belügy-
minisztériumban rendezett központi 
ünnepségen, illetve az országos pa-
rancsnokságon megtartott rendezvé-
nyen. A Belügyminisztériumban az 
elismeréseket dr. Kontrát Károly mi-
niszterhelyettes, parlamenti államtit-
kár adta át. Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke, dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter előterjesztésére hosz-
szú időn át végzett kimagasló szolgála-
ti tevékenysége elismeréséül büntetés-
végrehajtási altábornaggyá léptette elő 
Csóti András vezérőrnagyot, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnokát. 

AUGUSZTUS 19.
Államalapító uralkodónk búcsújának 
előestéjén ünnepi szentmisét mutatott 
be dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek, metropolita a kalocsai Szent Ist-
ván 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 or-
szággyűlési képviselő. 

AUGUSZTUS 27–28.
Pilisszentkereszten tartották meg a 
börtönlelkészi szolgálatban foglal-
koztatott börtönlelkészek idei tovább-
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képzését a BvOP Fogvatartási Ügyek 
Szolgálatának szervezésében. Dr. 
Bogotyán Róbert bv. ezredes megnyitó 
beszédében méltatta a börtönlelkészek 
munkájának jelentőségét, a gyakorlati 
tapasztalatokról a történelmi egyházak 
koordinációs vezetői tartottak beszá-
molót. „Lelkigondozás és spiritualitás” 
címmel előadást tartott Tóth János, 
a Gyökössy Endre Lelkigondozói és 
Szupervízori Intézet vezetője, dr. Nagy 
Imre a május 16-án Vácott megrende-
zett „Bűn és bűnhődés” multidiszcip-
lináris konferencia tanulságait foglalta 
össze. A Magyar Testvéri Börtöntársa-
ság tájékoztatást adott az ECOR (Eu-
ropean Communities of Restoration) 
projekt helyzetéről és a jövőbeni felada-
tokról, célokról. A továbbképzési prog-
ram második napján – többek között – a 
börtöncursillók tapasztalatait beszélték 
meg a résztvevők. 

AUGUSZTUS 28.
A tiszalöki börtön falai között rendez-
ték meg a Szolgálati kutyák és kutya-
vezetők 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 versenyben. A megmé-
rettetés járőr és kábítószer-kereső ka-
tegóriában zajlott, ahol a versenyzők a 
fegyelmezési gyakorlatok mellett kere-
sési és szituációs feladatokat hajtottak 
végre. A versenyt Schmehl János bv. 
dandártábornok, a büntetés-végrehaj-
tás országos parancsnokának bizton-
sági és fogvatartási helyettese nyitotta 
meg. A járőr kategória egyéni verseny-
számát Madarász Zsolt c. bv. törzszász-

lós (Budapesti Fegyház és Börtön), a 
kábítószer-kereső kategóriáét Szobosz-
lai Attila c. bv. zászlós (Fiatalkorúak 
Bv. Intézete, Tököl) nyerte meg. A járőr 
kategória csapaversenyében a Buda-
pesti Fegyház és Börtön végzett az első 
helyen.

AUGUSZTUS 31.
A büntetés-végrehajtás férőhely-bőví-
tési programjába bekapcsolódott a Váci 
Fegyház és Börtön is. Az intézet terü-
letén évek óta üresen álló, korábban 
tiszthelyettesképző iskola átalakításá-
val egy új, 32 fő befogadására alkalmas 
körletrész létesült, amelyet Csóti And-
rás bv. altábornagy, országos parancs-
nok adott át ünnepélyes keretek között. 
A beruházás 44 munkanapon át, átla-
gosan 23 fogvatartott bevonásával, több 
mint 7000 munkaóra alatt készült el. A 
részlegen található felszerelés döntő 
részét a belső ellátás keretében a fogva-
tartottakat foglalkoztató bv. gazdasági 
társaságok gyártották. Az új körletrész 
kialakítása mintegy 12 millió forintból, 
az Európa Tanács ajánlásának megfe-
lelően, az Európai Börtönszabályok fi -
gyelembevételével történt. A részlegen 
alacsony biztonsági fokozatú, dolgozó 
fogvatartottakat helyeznek el.  
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SZEPTEMBER 1.
A büntetés-végrehajtási intézetek által 
felújított Rózsa utcai ingatlanban meg-
kezdte működését a Bv. Holding Kft. 
által üzemeltetett egyenruházati bolt. 
Az újonnan kialakított üzlethelyiség-
ben valamennyi rendvédelmi dolgozó 
egyenruházati ellátásáról gondoskodik 
a Kft. A hivatásos állomány elsősorban 
a gyakorló és a szolgálati öltözetet vá-
sárolhatja itt meg, a társasági öltözet 
termékeivel folyamatosan bővítik az 
árukészletet. Az üzlethelyiség kialakí-
tásánál nagy hangsúlyt fektettek arra, 
hogy a hivatásosok megtekinthessék 
és felpróbálhassák a termékeket. Szak-
képzett munkatársak segítenek a meg-
felelő méretű ruházat kiválasztásában, 
összekészítésében. A Kft. számára fon-
tos, hogy a boltban vásárlók elégedet-
ten távozzanak, ezért egy kis varrodát 
is üzemeltetnek a bolt mellett, ahol 
lehetőség nyílik a megvásárolt egyen-
ruházati termékek méretre igazítására, 
illetve térítési díj ellenében kisebb mér-
tékű átalakítást is vállalnak.

SZEPTEMBER 2.
Csóti András bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka 
és Nagy István bv. ezredes, a Somogy 
Megyei Bv. Intézet parancsnoka adta 
át az intézet megújult biztonsági ügye-
leti és technikai rendszerét, illetve új 
közösségi helyiségeit. A rendezvény a 
Kaposvári Törvényszék dísztermében 
kezdődött, ahol – többek között – or-
szágos parancsnoki és parancsnoki 
jutalmakat adtak át a büntetés-végre-
hajtási szervezet szakmai napja alkal-
mából. Az ünnepség az intézet főbejá-
rata előtt folytatódott, ahol a díszszalag 

ünnepélyes átvágását követően a ven-
dégek megtekintették az új biztonsági 
rendszer irányító központját, majd az I. 
körleten kialakított galériát. A rendez-
vény a 110. évfordulóhoz kapcsolódóan 
az intézet eddigi 27 vezetőjét megörö-
kítő emléktábla leleplezésével zárult. 
A BvOP által biztosított közel 14 millió 
forintból újították fel a biztonsági rend-
szert, megújult a börtön főbejárata, az 
ügyeleti monitorfal, a teljes kamerahá-
lózat és a személybejárati őrhely is, ami 
jobb munkakörülményeket biztosít a 
szolgálatot ellátóknak. A TÁMOP 5.6.3. 
számú kiemelt projekt keretében, mint-
egy 19 millió forintból, az intézet a fog-
vatartotti körleten két közösségi termet 
alakított ki, amelyekben oktatási, kul-
turális tevékenységet folytatnak a jö-
vőben, ezzel is segítve a fogvatartottak 
sikeres társadalmi visszailleszkedését. 
Az építészeti átalakítások és a felújítási 
munkák jelentős részben fogvatartot-
ti munkaerő bevonásával valósultak 
meg.

A Bv. Szervezet Oktatási, Tovább-
képzési és Rehabilitációs Központja 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
lőterén rendezte meg a büntetés-vég-
rehajtási szervezet 2015. évi országos 
lőbajnokságát. A versenyen 29 bün-
tetés-végrehajtási szerv 116 fővel vett 
részt. A bajnokságon a bv. szervek dol-
gozói egyéniben AMD 7,62 gépkara-
bély, valamint Mossberg 12/70 puska 
és KGP-9 kombinált versenyben, P9RC 
férfi  és női vegyes párosban, illetve in-
tézetenként csapatokban is indulhat-
nak. A rendezvényen részt vett Varga 
Károly sportlövő, olimpiai bajnok, az 
1980-as moszkvai nyári olimpiai já-
tékok aranyérmese is. A csatversenyt 
Szegedi Fegyház és Börtön versenyzői 
nyerték meg.
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SZEPTEMBER 3–4.
A Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága szervezésében, a Bv. Szer-
vezet Oktatási, Továbbképzési és Reha-
bilitációs Központja közreműködésével 
Igalon tartották meg a IV. „Büntetés-
végrehajtás Hivatás Mestere” országos 
szakmai vetélkedő döntőjét. A rendez-
vényt Csóti András bv. altábornagy, or-
szágos parancsnok nyitotta meg, illet-
ve Schmehl János bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese zárta le. A zsűri 
elnöke prof. dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dan-
dártábornok tanszékvezető egyetemi ta-
nár 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 szolgá-
latvezető segítette. A IV. „Büntetés-végre-
hajtás Hivatás Mestere” címet a Szegedi 
Fegyház és Börtön személyi állományá-
nak csapata nyerte el. A nyertes szegedi 
csapat tagjai a következők voltak: Zom-
bori Zoltán bv. százados biztonsági tiszt, 
dr. Szentesi-Nagy Mariann c. bv. száza-
dos, reintegrációs tiszt, Légrády Zoltán 
c. bv. százados, nyilvántartási főelőadó, 
Bite Sándor bv. törzszászlós, biztonsági 
főfelügyelő, Szántó Sándor bv. törzszász-
lós, bv. főfelügyelő és Tóth László c. bv. 
főtörzszászlós, foglalkoztatást közvetle-
nül irányító művezető.

SZEPTEMBER 7.
A magyar büntetés-végrehajtási szer-
vezet az Állampusztai Országos Bv. 
Intézetben tartotta meg a XX. Szent 
Adorján-napi ünnepi állománygyű-
lését. Az ünnepélyes állománygyűlés 
a szervezet testületi zászlajának fo-
gadása és az adományozandó zászló 
érkezését követően Schmehl János bv. 
dandártábornok, az országos parancs-
nok biztonsági és fogvatartási helyette-
se jelentésével vette kezdetét. Dr. Tóth 
Tamás bv. dandártábornok, az orszá-
gos parancsnok általános helyettese 
köszöntötte a megjelenteket, majd rö-
vid ünnepi műsor következett. Ezután 
ismertették dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter ünnepi parancsát, amelyben 
Szent Adorján-nap alkalmából kö-
szöntötte a büntetés-végrehajtási szer-
vezet teljes személyi állományát. Ezt 
követően dr. Kontrát Károly parlamen-
ti államtitkár, miniszterhelyettes és 
Csóti András bv. altábornagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnoka 
kitüntetéseket és elismeréseket adott 
át a jutalmazottaknak. Az ünnepség 
keretében adták át a negyedik alkalom-
mal megrendezett „Büntetés-végrehaj-
tás Hivatás Mestere” országos szak-
mai vetélkedő győztesének járó kupát, 
amelyet a Szegedi Fegyház és Börtön 
versenyzői vihették haza. Felolvasták 
a csapatzászló adományozásáról szóló 
határozatot, majd dr. Kontrát Károly át-
adta a zászlót dr. Füzesi Viktor bv. ezre-
desnek, az Állampusztai Országos Bv. 
Intézet parancsnokának. Ezt követően 
dr. Füzesi Viktor megköszönte az elis-
merést, majd Csóti András és dr. Kont-
rát Károly mondott beszédet. Utóbbi 
szólt arról, hogy történelmi időket él 
át Magyarország és az Európai Unió a 
tömeges migráció miatt. Mint mondta: 
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ezen körülmények között is a legfonto-
sabb feladat a rend és a közbiztonság 
fenntartása, ebből a tevékenységből a 
büntetés-végrehajtás is kiveszi a részét. 
Végül kifejezte elismerését a szervezet 
dolgozóinak munkájuk iránt.

SZEPTEMBER 9.
Dr. Pintér Sándor előterjesztésére Áder 
János köztársasági elnök büntetés-vég-
rehajtási altábornaggyá nevezte ki Csó-
ti András bv. vezérőrnagyot, a bünte-
tés-végrehajtás országos parancsnokát, 
illetve büntetés-végrehajtási dandártá-
bornokká nevezte ki Tóth Tamás Tibor 
bv. ezredest, a Szombathelyi Országos 
Bv. Intézet parancsnokát. A kinevezé-
seket a Sándor-palotában rendezett ün-
nepélyen adták át.

SZEPTEMBER 14.
Ünnepélyes keretek között emlékeztek 
meg a Tolna Megyei Bv. Intézet fennál-
lásának 120. évfordulójára a szekszár-
di Vármegyeházán. Dr. Tóth Tamás 
bv. dandártábornok, a büntetés-vég-
rehajtás országos parancsnokának ál-
talános helyettese és Soczó László bv. 
ezredes, az intézet parancsnoka érté-
kelte az börtön múltját és jelenét, majd 
elismeréseket adtak át a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó kollégáknak. A 
rendezvényen mutatták be „A bünte-

tő hatalom szolgálatában” című kiad-
ványt, amelyhez dr. Lőrincz József ny. 
bv. dandártábornok fűzött szerkesztői 
gondolatokat. A meghívott vendégek 
a Vármegyeháza aulájában börtöntör-
téneti kiállítást tekinthettek meg.  A 
közel száz fogvatartott befogadására 
képes Tolna Megyei Bv. Intézet első-
sorban előzetesen letartóztatottak elhe-
lyezésére szolgál, a személyi állomány 
létszáma jelenleg 81 fő. Az eredetileg 
150 fő elhelyezésére tervezett épületet 
1895 szeptemberében adták át, a vá-
rosban itt volt először villanyvilágítás, 
vezetékes víz, illetve központi fűtés. 
A most 120 éves épület többször esett 
át nagyobb felújításon, 2013-ban meg-
újult a tetőszerkezet, valamint napkol-
lektoros rendszert telepített az intézet, 
jelentős energiamegtakarítást érve el. 
Tavaly a biztonsági rendszer egészült 
ki röntgenes csomagvizsgáló berende-
zéssel, idén pedig a lépcsőház mészkő 
burkolatát cserélték jóval időállóbb grá-
nitburkolatra. Év végéig egy évszáza-
dos problémát is sikerül az intézetnek 
megoldania: minden zárka illemhelyét 
leválasztják, illetve a zárkaajtókat is 
lecserélik a börtönben. A felújítások 
során a kivitelezési munkák jelentős 
részét fogvatartottak végezték. A bör-
tön a város életében is kiveszi a részét, 
évente több alkalommal részt vesznek 
a fogvatartottak a közterületek tisztán 
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tartásában, valamint különböző városi 
intézményekben, iskolákban, óvodák-
ban segítenek a helyreállítási és takarí-
tási munkálatokban.

A büntetés-végrehajtási szervezet 
két dolgozóját is dicséretben részesítette 
Orbán Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke a Hősök terén, a Készenléti Rend-
őrség Határrendészeti Igazgatóságának 
állományába kinevezendő rendőrök ün-
nepélyes eskütételén. Botka Tamás bv. 
őrmester, a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön gépjárművezetője, illetve Nyári 
István c. bv. főtörzsőrmester, a Budapes-
ti Fegyház és Börtön gépjárművezetője 
már a kezdetektől részt vett az ideigle-
nes biztonsági határzár munkálataiban 
a magyar-szerb határnál.

SZEPTEMBER 15.
Megújult a Heves Megyei Bv. Intézet 
látogatófogadó helyisége. Az átalakítás 
a fogvatartottak reintegrációját elősegí-
tő TÁMOP 5.6.3. projekt keretében va-
lósult meg. A helyiséget több évtizede 
alakították ki, ezért szükség volt a be-
szélő modernizálására és energetikai 
korszerűsítésére, ezen túlmenően egy 
gyermekbarát játszósarkot is kiala-
kítottak. Az intézet régóta kiemelten 
foglalkozik a fogvatartottak gyermeke-
inek helyzetével és a családi kötelékek 
normalizálásával. A felújítást követően 
kellemesebb helyszínt tudnak biztosí-
tani a hozzátartozók fogadására, ezzel 
is csökkenteni tudják a gyerekeket érő 
negatív pszichés hatásokat, elősegítve a 
családi kapcsolatok megerősítését.

SZEPTEMBER 23.
Az „Egészségemet is szolgálom” című 
egészségnapon adták át a Büntetés-vég-

rehajtás Országos Parancsnokságának 
új egészségügyi centrumát. A beruhá-
zás közel 30 millió forintból készült el, 
az új orvosi műszerek és fogászati rönt-
gen egyaránt a kollégák egészségének 
megőrzését és gyógyulását szolgálják. 
A tágas, betegbarát kialakítású, korsze-
rű orvosi és fogászati rendelőt ingyenes 
szűrésekkel, vizsgálatokkal avatták fel. 
Vércukor-, testzsír-, koleszterin-, illetve 
vérnyomásmérésen kívül különböző 
szűrővizsgálatokon is részt vehettek 
a kollégák. Nagy volt az érdeklődés a 
hallás- és szemészeti szűrés, az orto-
pédiai vizsgálat iránt, de sokan voltak 
kíváncsiak a függőségről tartott inter-
aktív beszélgetésre, illetve az egészsé-
ges táplálkozással kapcsolatos tanács-
adásra is. A nap talán két legsikeresebb 
programja mégis a munkahelyi torna 
és a body-scanning, vagyis az emberi 
test összetevőit vizsgáló analízis volt.

Dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter a büntetés-végrehajtási szervezet 
napja alkalmából, büntetés-végrehaj-
tási munkássága elismeréséül a Szent 
Adorján Érdemjel kitüntető címet ado-
mányozta dr. Tari Ferenc ny. bv. altá-
bornagynak, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kar 
Büntetés-végrehajtási Tanszék oktató-
jának, egykori országos parancsnok-
nak. Az elismerést Csóti András bv. 
altábornagy, országos parancsnok adta 
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át a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnokságán. 

SZEPTEMBER 29.
A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia (MKPK) és a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksága (BvOP) 
országos együttműködési megállapo-
dást írt alá az MKPK székházában. A 
dokumentumot dr. Veres András szom-
bathelyi megyéspüspök, az MKPK 
elnöke, valamint Schmehl János bv. 
dandártábornok az országos parancs-
nok biztonsági és fogvatartási helyet-
tese hitelesítette.  Az együttműködési 
megállapodás szabályozza a katolikus 
börtönmissziós tevékenységet, amely 

elősegíti a fogvatartottak lelki egyensú-
lyának kialakulását, fejlődését. A Kato-
likus Egyház támogatja az építő jellegű 
külső kapcsolatok kialakítását, meg-
erősítését a családi és az utógondozási 
feladatok ellátásával. A BvOP vállalása 
alapján elősegíti, hogy a fogvatartottak 
megismerjék az együttműködő partner 
célkitűzéseit, továbbá gondoskodik a 
börtönmissziós munkatársak bv. in-
tézeten belüli személyes biztonságá-
ról, illetve támogatja a felkészítésüket. 
A felek megegyeztek abban is, hogy 
szükség esetén elősegítik az egyes bv. 
intézetek és a katolikus egyházmegyék 
között kötendő helyi együttműködési 
megállapodásokat. 

Összeállította: D. F. I.


