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Nemzetközi kapcsolatok
Az 1998. január 16-22. között Japánban megrendezett Néhány lényeges kérdés a je 

lenkori büntető-javító politikában című VII. nemzetközi kollokviumon dr. Tari Ferenc 
vett részt.

1998. február 2-6. között dr. Lipták László vezetésével négyen jártak a Straubingi Ok
tatási Központban. Ugyancsak itt járt ebben az időben a Szegedi Fegyház és Börtön 5 mun
katársa, akik korábban a bv. szakmai vetélkedőjén első helyezést értek el.

Az 1998. március 15-18. között Kanadában megrendezett Börtönön túl című nemzet
közi szimpóziumon Herényi Attila vett részt.

1998. március 25-29. között Hollandiában járt Fok Róbert, aki részt vett a CEP 6. nem
zetközi konferenciáján, amelyet Közösségi szankciók és intézkedések címmel rendeztek.

1998. január 13-15. között a BVOP-n Andrew Coyle megbeszélést folytatott az Új 
utak a bv-személyzet képzésében Kö^ép-Európában címmel 1998. november 7—11. között 
megrendezendő nemzetközi konferencia előkészítéséről.

1998. március 2-6. között Marim Pfrunder. a Lenzburgi Kantoniális Bv. Intézetigaz
gatója tett tapasztalatcsere-látogatást Magyarországon.

1998. március 2-3. között 3 fős delegáció élén Magyarországra látogatott Mircea 
Criste, a román büntetés-végrehajtás főigazgatója. Ittjártakor írták alá a román-magyar 
együttműködési szerződést.

1998. március 24-27. között látogatta meg a Fejér Megyei Bv. Intézetet a HM Prison 
Service, Grath (Anglia) -  Greg Smith vezette -  4 fős delegációja.

Elism erések
A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar 
Köztársaság elnöke érdemes és eredmé
nyes munkássága elismeréseként a Magyar 
Köztársasági Ezüst

Érdemkereszt
kitüntetést adományozta Szalai Sándor bv. 
főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai Kft. 
termelési előadójának.
Eredményes munkája elismeréséül az igaz
ságügy-miniszter a „Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett”

arany fokozatát

adományozta Flamich Ottó bv. alezredes
nek. Jassó Sándor bv. alezredesnek, dr. 
Laczkó János bv. alezredesnek, dr. Panta- 
li Zoltán, bv. alezredesnek, Szende Péter 
bv. alezredesnek, Tikász Sándor bv. alez
redesnek. Végh András bv. alezredesnek. 
Zászlós Tibor bv. alezredesnek, Hir Sán
dor bv. őrnagynak és Draxler Józse f bv. 
századosnak.
Ugyancsak a nemzeti ünnep alkalmából 
eredményes munkájuk elismeréseként

pénzjutalomban
részesítette Boglyasovszky Csaba bv. alez-
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redest, Endrődi László bv. alezredest, Ka- 
tonáné dr. Borka Katalin bv. alezredest, 
Márton Gábor bv. alezredest, dr. Tarján 
Gáborné bv. őrnagyot. Gyenge Bíró István 
bv. századost, Pécsi Tibor bv. századost, 
Tóka István bv. főhadnagyot, Csatorday 
Zoltán bv. törzszászlóst, Ható Ferenc bv. 
zászlóst és N émeth Károly né polgári alkal
mazottat.
A büntetés-végrehajtás országos parancs
noka eredményes munkájuk elismerése
ként a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett”

ezüst fokozatát
adományozta Németh Terézia bv. őrnagy
nak, Straszer László bv. őrnagynak, Endrő
di Zsuzsanna bv. őrnagynak, Dani István 
bv. századosnak. Kovács Lajos bv. száza
dosnak, Lados József bv. főtörzszászlós
nak, Illyés József bv. törzszászlósnak, Imre 
Gyula bv. törzszászlósnak. Lovas Tibor bv. 
törzszászlósnak, Oláh Gábor bv. törzszász
lósnak, Botás Péter bv. zászlósnak, Hinel 
György bv. zászlósnak. Hosszú Imréné bv. 
zászlósnak, Sas István bv. zászlósnak, Szál
nyik Lajos bv. zászlósnak, Szoták Zsuzsan
na bv. zászlósnak. Barátki Ferenc bv. fő 
törzsőrmesternek, Kiss Lajos bv. főtörzsőr
mesternek és Hegedűs Józsefné bv. törzsőr
mesternek.
A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Em
lékplakett”

bronz fokozatát
adományozta Faragóné Vasvári Katalin 
bv. századosnak, Soós Zoltán bv. százados
nak, Rapkay Tamás, bv. hadnagynak, Hol
lósiné Tokodi Etel bv. törzszászlósnak, Vá
rnái László bv. törzszászlósnak, Demjén

Tibor bv. zászlósnak, Ferincz Jenő bv. 
zászlósnak. Lukács Károly bv. zászlósnak, 
Pápai Lajos bv. zászlósnak, Skorka Pálné 
bv. zászlósnak, Tóth Árpád bv. zászlósnak. 
Árnyas László bv. főtörzsőrmesternek, Bo- 
da Ferenc bv. főtörzsőrmesternek. Molnár 
Péter bv. főtörzsőrmesternek és Páli Mik
lós bv. főtörzsőrmesternek.
A büntetés-végrehajtás országos parancs
noka a nemzeti ünnep alkalmából soron 
kívül előléptette

alezredessé
Bájer Gábor bv. őrnagyot, Budai Péter bv. 
őrnagyot, Kárpáti Tamás bv. őrnagyot, 
Kis-Benedek József bv. őrnagyot, dr. Ko
vács József bv. őrnagyot, 0 csóvái Gábor 
bv. őrnagyot. Szálkái Istvánná bv. őrnagyot 
és dr. Tímár Iván bv. őrnagyot,

őrnaggyá
Antal Mihály bv. századost. Boros Miklós 
bv. századost. Huszár László bv. századost, 
Kiss Gábor bv. századost. Szeles Tibor bv. 
századost és-Tüske János bv. századost,

századossá
Garai János bv. főhadnagyot, Monori 
László bv. főhadnagyot, Nagy né Major Ka
talin bv. főhadnagyot, Sellei Jenő bv. fő 
hadnagyot és Szépvölgyi Károly bv. főhad
nagyot,

főhadnaggyá
Fuksz Tibor bv. hadnagyot. Gazdag Ágnes 
bv. hadnagyot, Németh Tibor bv. hadna
gyot és Szabó Istvánná bv. hadnagyot,

hadnaggyá
dr. Kerkápolyné Mézes Julianna bv. fő 
törzszászlóst.


