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Nyugdíjas-találkozó

Ötvenheten kaptak meghívót a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjá
ba az 1996. november 26-án 10 órakor kezdődő programra. Közülük tizenhatan nem tud
tak eljönni. A találkozón résztvettek még az országos parancsnokság vezetői, az igazga
tók és a főosztályvezetők. A meghívás célja az volt, hogy a büntetés-végrehajtás vezeté
se tájékoztatót adjon az intézmény jelenlegi helyzetéről, hiszen utoljára 7 éve volt lehető
ség arra, hogy a volt parancsnokok átfogóbban betekinthessenek a bv. életébe.

A találkozó kezdetekor felállással tisztelegtek a Somogy Megyei Bv. Intézet (1957- 
től 1975-ig) volt parancsnoka Horváth László alezredes emlékének, akit ezen a napon 
helyeztek végső nyugalomra. 76 évet élt. Dr. Tari Ferenc altábornagy tájékoztatójában 
az 1996-os évet mérföldkőnek jellemezte a bv. életében, hiszen az a fajta igény, ami a 
rendszerváltáskor megfogalmazódott, ebben az évben valósult meg.

Elmondta továbbá, hogy 1996-ban jutottunk el oda, hogy a bv.-nek modem, korszerű 
iskolája lehet a megfelelő gyakorlási lehetőség hátterével. A kecskeméti beruházást már 
a jövő évezred börtöneként mutatta be. Megállapította, hogy az elmúlt hat évben eleget 
tettünk az Európa Tanács ajánlásainak, megfelelünk a jogi szabályozás elvárásainak. A 
büntetés-végrehajtás nyitottságát, az adatok nyilvánossá tételét lényeges változásnak ér
tékelte. Kiemelte a fogvatartottak összetételének jelentős megváltozását, az ebből adódó 
biztonsági feladatok növekedését. Példaként említette, hogy több mint 2000 az 5-15 évre 
ítéltek száma, ugyanakkor az őrök átlagos szolgálati ideje a korábbihoz képest jóval ke
vesebb. Az ország gazdasági helyzetenehezíti a célkitűzések megvalósítását.
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Az országos parancsnok a tájékoztatást követően virággal köszöntötte a megjelent volt 
parancsnoknőket, Rudnay Andrásné alezredest és Nagy Mihályné ezredest.

Csáti András ezredes és Dobos István ezredes főigazgatók bemutatták az irányításuk 
alá tartozó szervezeti egységek vezetőit, feladataikat. Kiemelték az utóbbi évek eredmé
nyeit, jelentősebb változásait. így különösen a korszerű gépjárműparkot, az információ- 
átvitelt, a biztonsági berendezések és a fegyverzet korszerűsítését, a személyzet képzését, 
felkészítését az új feladatokra, a ruházat- korszerűsítést, az új pénzügyi normarendszer ki
alakítását, valamint a gazdasági társaságok működtetését.

A bv. történeti kiállítás, majd az iskola megtekintése volt a következő program. Töb
ben nosztalgiáztak a tárlókban, vitrinekben elhelyezett okmányok, tárgyi emlékek láttán. 
Felidézték az 50-es évek végén, a 60-as évek elején lejátszódott eseményeket, akkori fel
adataikat, a körülményeket. Volt miből emlékeket meríteni, hiszen például Magyar Ist
ván ezredes 23 évig, Kardos Gyula ezredes 22 évig, Berényi István alezredes 21 évig 
szolgált parancsnokként. A találkozó„korelnöke” Lovasi János alezredes volt, aki a na
pokban töltötte be 82. életévét. Ő is, bár lassabban, mint a többiek, végigjárta a kiállítást 
és az előadótermeket. A látottakat a múlt és a jövő találkozása jellemezte.

A kötetlen beszélgetés a Budapesti Fegyház és Börtön nagytermében elfogyasztott 
ebéd után is folytatódott. Nagy Tibor vezérőrnagy nyugdíjas társai nevében köszönetét 
fejezte ki a meghívásért, a kapott tájékoztatásért, a büntetés-végrehajtás helyzetének be
mutatásáért. A személyi állománynak további jó  munkát kívánt a sikeres folytatáshoz.

Tóth Tamás


