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OKTÓBER 6–8. 
Szlovákiában rendezték meg a Bün-
tetés-végrehajtási Szervezetek  Kö-
zép-európai Kerekasztalának (MECR) 
XI. ülését, melynek kiemelt témája 
az „Előzetes letartóztatás és jogerős 
fogvatartás a női fogvatartottak eseté-
ben – anyák és gyermekek” volt. A kon-
ferencia fő témája mellett a kerekasz-
tal-beszélgetésen részt vevő országos 
vezetők a szervezetüket érintő változá-
sokról, az új feladatokról és kihívások-
ról egyaránt beszámoltak. A találkozón 
a magyar büntetés-végrehajtást Csóti 
András bv. altábornagy, országos pa-
rancsnok képviselte. A MECR részes 
országainak (Ausztria, Bajorország, 
Svájc, Csehország, Magyarország, 
Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, 
Litvánia) célja, hogy hivatalos keretek 
között, legfelsőbb szinten vitassák meg 
a tagországok büntetés-végrehajtási 
területét érintő aktuális kérdéseket, ta-
pasztalatokat. A találkozók a tagorszá-
gok szervezetei között fennálló szak-
mai kapcsolatok fenntartását, valamint 
az együttműködés megerősítését és fej-
lesztését is szolgálják. 

OKTÓBER 20.
Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán 
„Négyszemközt a börtönnel – börtön-
viszonyok és börtönártalmak” címmel 
tartottak rendezvényt. Az este meghí-
vott vendége volt Hajdu Eszter, a Váci 
Fegyház és Börtön pszichológusa, va-
lamint Széles Gábor bv. dandártábor-
nok, a Budapesti Fegyház és Börtön 

parancsnoka. A Kriminológiai Tudo-
mányos Diákkör keretében megrende-
zett beszélgetés során a közel 200 fős 
hallgatóság ízelítőt kaphatott a magyar 
büntetés-végrehajtás működéséről. Így 
szó esett a büntetés-végrehajtási tevé-
kenység céljáról, a bv. intézetek sokrétű 
feladatairól, a befogadás mozzanatai-
ról, de még a reintegráció és az oktatás 
kapcsolatáról is. 

OKTÓBER 27.
A TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 kód-
számú, „A fogvatartottak többszaka-
szos társadalmi és munkaerő-piaci 
reintegrációja és az intenzív utógon-
dozás modellje” elnevezésű kiemelt 
projekt, vagyis a TEtt-program ered-
ményeit a Balassagyarmati Fegyház 
és Börtönben ismerhették meg a sajtó 
munkatársai. Az előadásokkal és in-
tézetlátogatással egybekötött rendez-
vény résztvevőit dr. Budai István bv. 
ezredes, az intézet parancsnoka kö-
szöntötte. Előadásában kiemelte: 500 
férfi  elítéltet tartanak fogva, a munka-
képesek több mint 85 százaléka napi 
rendszerességgel dolgozik, illetve 
tanul. A balassagyarmatiak már elfo-
gadták, hogy az elítéltek rendszeresen 
kint dolgoznak, ők újították fel példá-
ul a város legnagyobb parkját, a Palóc 
ligetet. Az elítéltek családi kapcsola-
tainak megtartását segíti elő az öt éve 
működő Mesekör-foglalkozás. Ezután 
Nemszilaj Sándor, az intézetben mű-
ködő Ipoly Cipőgyár Kft. ügyvezető 
igazgatója előadásában a kft. eredmé-
nyeit és a fogvatartotti munkáltatás 
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bővülését emelte ki. Ezt követően az 
újságírók megismerhették a cipőgyár 
fröccsöntő műhelyét, az éppen zajló 
bőrdíszműves tanfolyamot, illetve a 
szabászatot, de betekinthettek az in-
tézet faipari műhelyébe is, ahol a rak-
lapok mellett művészi ajándéktárgyak 
is készülnek. Végül a börtön kápolná-
jában megcsodálhatták a 2009-es fres-
kóterápia alkalmával megújult falfest-
ményeket. 

OKTÓBER 30.
Lezárult a közel hároméves TEtt-
program, amelynek célja az volt, hogy 
az ország valamennyi bv. intézetében 
elősegítse a fogvatartottak társadal-
mi és munkaerő-piaci reintegrációját, 
illetve csökkentse az elkövetők bűnis-
métlési kockázatát. „A fogvatartottak 
többszakaszos társadalmi és munka-
erő-piaci reintegrációja és az intenzív 
utógondozás modellje” elnevezésű ki-
emelt TÁMOP-projekt a Belügyminisz-
térium, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium, valamint a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága együttmű-
ködésében valósult meg, a program 
megítélt támogatása 2,977 milliárd fo-
rint volt. A projekt zárórendezvényét 
a Belügyminisztériumban tartották, 
ahol a programban részt vevő szakem-
berek áldozatos munkáját is elismer-
ték. Dr. Felkai László közigazgatási 
államtitkár megnyitójában kiemelte, 
hogy a hazai büntetőpolitikában a bűn 
következetes üldözése és arányos 
megbüntetése mellett nagy hangsúlyt 
kap a bűnelkövetők társadalmi integ-
rációjának a támogatása, a helyreállító 
igazságszolgáltatás irányelveinek al-
kalmazása is. Ezt a célt szolgálta kivá-
lóan a TEtt-program, amely az oktatás 

és munkáltatás mellett hasznos foglal-
kozásokkal és tréningekkel közel hat-
ezer fogvatartottat segített. Schmehl 
János bv. dandártábornok, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese 
előadásában kihangsúlyozta, hogy 
a program lehetőséget biztosított a 
bv. intézetek meglévő kiszolgáló he-
lyiségeinek megújulására is. A TEtt-
programnak köszönhetően az ország 
18 bv. intézetében összesen 28 oktató-
terem újult meg és további 12 látoga-
tóhelyiség vált gyermekbaráttá. Ez a 
projekt túlmutat tehát a börtön falain, 
a társadalom elvárásait, érdekeit szol-
gálva európai mércével mérve is elis-
merést érdemel. Ezt követően Németh 
Éva bv. ezredes, a Veszprém Megyei 
Bv. Intézet parancsnoka a program po-
zitív gyakorlati tapasztalatait foglalta 
össze. 

NOVEMBER 6.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ün-
nepi szenátusi ülést rendezett a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe alkalmából. 
A Ludovika Főépület dísztermében 
megtartott eseményen nyolc habili-
tált, illetve tizennégy PhD-doktort is 
avattak, és összesen tizenheten kap-
tak egyetemi kitüntetést. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Aranyérmét dr. 
Tari Ferenc ny. bv. altábornagy vehette 
át. Dr. Tari Ferenc oktatói tevékenysége 
meghatározó jelentőségű a Rendészet-
tudományi Karon. A büntetés-végre-
hajtás vezetőjeként szerzett tapaszta-
latai, kimagasló szakmai ismeretei és 
oktatói attitűdje jelentősen hozzájárul-
tak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
hírnevének és tekintélyének növelésé-
hez is.
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NOVEMBER 16.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Ok-
tatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja fennállásának 40. évfordu-
lóját ünnepelték meg az intézmény 
pilisszentkereszti telephelyén. Elsőként 
Bakai Mártonné, volt gazdasági osz-
tályvezető, illetve Gosztonyi Péter ny. 
bv. ezredes, korábbi igazgató mutatta 
be az intézmény történetét. A jelenlegi 
munkáról és az elért eredményekről 
Szabó Zoltán bv. ezredes, a BVOTRK 
vezetője számolt be, a stratégiai célokat 
Farsang Tamás bv. ezredes, továbbkép-
zési és rehabilitációs igazgatóhelyettes 
mutatta be. Ezt követően dr. Tóth Ta-
más bv. vezérőrnagy, az országos pa-
rancsnok általános helyettese méltatta 
az elmúlt 40 év szakmai munkáját, a 
rendészeti oktatás terén elért eredmé-
nyeket, sikereket. Kiemelte, hogy a to-
vábbképzési és rehabilitációs központ 
nagymértékben hozzájárul a büntetés-
végrehajtás személyi állományának 
szakmai fejlődéséhez és rekreációjá-
hoz. Ezután elismerések átadására ke-
rült sor. 

NOVEMBER 17. 
„Vonzások és választások” címmel 
tartott szakmai konferenciát a Bünte-
tés-végrehajtás Tudományos Tanácsa 
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmá-
ból. A fórumnak a Fővárosi Bv. Intézet 
III. objektuma adott otthont. A konfe-
renciát dr. Pallo József bv. ezredes, fő-
osztályvezető, a Bv. Tudományos Taná-
csának megbízott elnöke nyitotta meg, 
majd dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, 
az országos parancsnok általános he-
lyettese „Időszerű kihívások a szakmai 
horizonton” címmel tartott előadást. 

Ezután prof. dr. Nógrádi György, a 
Budapesti Corvinus Egyetem tanára 
fejtette ki véleményét a migrációs hul-
lám okairól, illetve az egyes országok 
megoldási koncepcióiról. Ezt követően 
dr. Tallódi Zoltán, az Igazságügyi Mi-
nisztérium Nemzetközi Büntetőjogi és 
Strasbourgi Bíróság Képviseleti Főosz-
tályának helyettes vezetője a strasbour-
gi ítéletekről szóló előadásában jelez-
te, hogy egyre több, Magyarországot 
érintő, idegenrendészeti vonatkozású 
ügy várható a strasbourgi bíróságon. 
Az utolsó előadást Vájlok László r. al-
ezredes, az ORFK Rendészeti Főigazga-
tóságának főosztályvezető-helyettese 
tartotta, melyben a migrációs nyomás 
rendőrségi tapasztalatairól számolt 
be. Az előadások után a hallgatóság-
nak lehetősége volt kérdéseket intézni 
az előadókhoz, ezt követően pedig dr. 
Pallo József zárszavában összegezte a 
konferencián elhangzottakat, illetve 
refl ektált azokra. 

 NOVEMBER 18-20.
A Magyar Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet delegációja – dr. Bogotyán Ró-
bert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek 
Szolgálatának vezetője; Kovács Mihály 
bv. ezredes, a Központi Szállítási és 
Nyilvántartási Főosztály vezetője és 
Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a Stra-
tégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály 
vezetője – horvátországi látogatáson 
vett részt a Kockázatelemzési és Ke-
zelési Rendszer hazai bevezetéséhez 
köthetően. A kiutazás célja a Diagnosz-
tikai Központ, a kockázatelemzési és 
kockázatkezelési gyakorlat, valamint 
a szexuális bűnelkövetők kezelésének 
horvátországi megismerése volt. A de-
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legáció tagjai értékes szakmai tapaszta-
latokra tettek szert a Zágrábi Büntetés-
végrehajtási Intézet, az épületen belül 
működő Diagnosztikai Központ, továb-
bá a Lepoglavai Büntetés-végrehajtási 
Intézet látogatása során, emellett a ki-
utazás alapot szolgáltathat egy későbbi 
szakmai együttműködésre is.

NOVEMBER 26.
A Fővárosi Bv. Intézet színházterme 
adott otthont a BvOP Fogvatartási 
Ügyek Szolgálata által szervezett 
„Fiatalkorúak a magyar igazság-
szolgáltatás rendszerében” elneve-
zésű konferenciának. A rendezvényt 
Schmehl János bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese nyitotta meg, 
majd Bogotyán Róbert bv. ezredes, a ta-
nácskozás levezető elnöke köszöntötte 
a meghívott vendégeket és az érdeklő-
dő jelenlevőket. A konferencia bemu-
tatta a büntetés-végrehajtási szervezet 
tevékenységét, emellett ügyészségi, 
bírósági, javítóintézeti szakemberek és 
a fi atalkorú fogvatartottak körében ku-
tatásokat végző szervezetek képviselői 
adtak tájékoztatást tapasztalataikról, a 
fi atalkorúak társadalmi reintegrációját 
elősegítő intézkedésekről. Az első elő-
adást az Országos Kriminológiai Inté-
zet igazgatója, dr. Vókó György tartot-
ta, aki a fi atalkorúak kriminalitásának 
jellemzőiről beszélt, majd őt Gratzer-
Sövényházy Edit, a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács munkatársa követte, 
aki a fi atalkorú fogvatartottak ismételt 
bűnelkövetővé válásának megelőzésé-
vel kapcsolatban osztotta meg gondo-
latait a hallgatósággal. Dr. Földi Rita, 
a Károli Gáspár Református Egyetem 
tanszékvezetője a fi atalkorú devian-

cia kezeléséről, dr. Szeiberling Tamás, 
az Igazságügyi Hivatal főigazgatója 
pedig a fi atalkorú bűnelkövetőkkel 
szemben alkalmazott alternatív szank-
ciók szerepéről, jelentőségéről fejtette 
ki véleményét. A konferencia délutáni 
programjában Juhász Péter, az EMMI 
Budapesti Javítóintézetének igazgatója, 
illetve Szim András, az EMMI Rákos-
palotai Javítóintézet és Speciális Gyer-
mekotthon igazgatója a javítóintézeti 
speciális feladatok és a bv. intézetek 
tevékenységének összekapcsolódásáról 
beszélt, Pesti Ferenc bv. ezredes, inté-
zetparancsnok a Fiatalkorúak Bv. Inté-
zete reintegrációs törekvéseiről tartott 
előadást, valamint dr. Moldova Zsófi a, 
a Magyar Helsinki Bizottság munka-
társa is elmondta gondolatait a fi atal-
korú fogvatartottakkal kapcsolatos 
vizsgálati megállapításokról.

NOVEMBER 27.
A BvOP Fogvatartási Ügyek Főosztá-
lya konferenciát rendezett a börtönlel-
készek és a delegáló egyházak vezetői 
számára, a Börtönlelkészi Szolgálat 
megalakulásának tizenötödik évfor-
dulója alkalmából. Bíró László püspök, 
katonai ordinárius, Hegedüs Béla a 
Dunamelléki Református Egyházkerü-
let püspökhelyettese, Szemerei János, a 
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egy-
házkerület püspöke, valamint Roszík 
Gábor lelkész, a Börtönlelkészek 
Magyarországi Szervezetének elnöke 
vett részt az értekezleten az egyház 
részéről. A köszöntések után Schmehl 
János bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese beszélt a Börtönlelkészi 
Szolgálat elmúlt tizenöt évének ered-
ményeiről, nehézségeiről, problémá-
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iról, a Szolgálat megalakulásának 
körülményeiről, illetve a jövőbeni fel-
adatokról. Bíró László püspök, katonai 
ordinárius történeti áttekintése után 
azt javasolta, hogy a börtönlelkészek 
kapjanak szerepet a személyi 
állomány kiképzésében, az ünnepek 
megtartásában, illetve a Büntetés-
végrehajtás Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központ moduláris 
képzésében. Dr. Schönberger András 
rabbi, országos hatáskörrel rendelke-
ző izraelita börtönlelkész előadásában 
elmondta, hogy egy, a börtönlelkészek 
számára létrehozott kollégium elősegí-
tené a megbecsültségüket. Ezt követően 
Hegedüs Béla, a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület püspökhelyettese 
az elvégzett tevékenységnek megfelelő 
anyagi megbecsülés fontosságára hívta 
fel a fi gyelmet. Szemerei János beszé-
dében többek között az esély fogalmát 
taglalta, majd Török Edina bv. alezre-
des, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata 
szolgálatvezető-helyettese beszámolt 
azon területekről, ahol a Fogvatartási 
Ügyek Szolgálata a Börtönlelkészi Szol-
gálat tevékenységére támaszkodik. Vé-
gül Schmehl János bv. dandártábornok 
zárszavában megköszönte a börtön-
lelkészek szolgálatát, illetve méltatta 
munkájukat.

DECEMBER 1.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Aula Magna dísztermében rendezték 
meg a Magyar Börtönügyi Társaság 
konferenciáját „A jogállami kontroll 
szerepe és jelentősége a büntetés-vég-
rehajtásban” címmel. Schmehl János 
bv. dandártábornok, a rendezvény 
levezető elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd első előadóként dr. Szé-

kely László, az alapvető jogok biztosa 
mutatta be a büntetés-végrehajtást oly 
módon, ahogyan az az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatalából látszik. Beszélt 
– többek között – a fogvatartotti bead-
ványok jellemzőiről, az OPCAT Nem-
zeti Megelőző Mechanizmus Főosztály 
erősen szabályozott munkájáról, vala-
mint kiemelte, hogy a büntetés-végre-
hajtási szervezet és az ombudsmani hi-
vatal között kiváló a kapcsolat. Ezután 
dr. Szűcs András, a Legfőbb Ügyészség 
osztályvezető ügyésze mutatta be az 
ügyészi törvényességi felügyelet he-
lyét és szerepét a büntetés-végrehajtást 
övező jogállami garanciarendszerben. 
Dr. Kádár András Kristóf, a Magyar 
Helsinki Bizottság társelnökének elő-
adásán keresztül betekintést kaptak 
a résztvevők a büntetés-végrehajtás 
civil monitorozásának elméleti kér-
déseibe és gyakorlati eredményeibe. 
Elhangzott, hogy korrekt és konstruk-
tív együttműködés jellemzi a két szer-
vezet kapcsolatát. Dr. Pallo József bv. 
ezredes, a BvOP Jogi és Adatkezelési 
Főosztályának vezetője „Törvényesség 
és kontroll” címmel tartotta meg elő-
adását, amelyben a törvényességet ab-
szolút jogi értékként defi niálta, aminek 
értékhordozó, közvetítő szerepe kell, 
hogy legyen. A konferencia lehetősé-
get biztosított a résztvevők számára, 
hogy az ombudsmani, az ügyészi és 
a civil monitorozás megismerésén túl 
kifejthessék szakmai álláspontjukat a 
kontroll-rendszer működéséről, ered-
ményeiről, problémáiról.

DECEMBER 3.
A Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága szervezésében a Fővá-
rosi Bv. Intézetben rendezték az idei 
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konzuli találkozót és konferenciát. A 
rendezvény kiemelt célja a magyaror-
szági konzuli képviseletekkel történő 
együttműködés megerősítése, vala-
mint a büntetés-végrehajtási szerveze-
tet ért változások bemutatása volt. Több 
mint 35 ország konzuli feladatkört el-
látó tisztviselője vett részt a konferen-
cián, ahol sor került többek között az 
idén történt szervezeti változások és 
az új jogintézmények ismertetésére, 
valamint lehetőség adódott a Fővárosi 
Bv. Intézet megismerésére is. A konfe-
renciát Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok általános helyet-
tesének előadása nyitotta meg, bemu-
tatva a magyar büntetés-végrehajtás 
jelenlegi helyzetét, valamint az új jog-
intézményeket. Schmehl János bv. dan-
dártábornok, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettese, 
valamint Bogotyán Róbert bv. ezredes, 
főosztályvezető ezt követő előadásuk-
ban ismertették a nem magyar állam-
polgárságú fogvatartottakra vonatkozó 
általános és speciális szabályokat, majd 
Cséri Zoltán bv. dandártábornok, a Fő-
városi Bv. Intézet parancsnoka zárta a 
prezentációkat az intézet struktúrájá-
nak és működésének bemutatásával. A 
rendezvényt követően a résztvevők in-
tézetlátogatáson vehettek részt, amely 
során betekintést nyerhettek a bünte-
tés-végrehajtási szervezet szakmai te-
vékenységébe is.

DECEMBER 8–9.
A Békés Megyei Bv. Intézet rendezte 
meg a büntetés-végrehajtási pártfogók 
szakmai konferenciáját. A találkozó 
célja az volt, hogy megosszák a párt-
fogásban érintettek tapasztalataikat 
az immár lassan egy éve a büntetés-

végrehajtás égisze alatt működő tevé-
kenység eredményeiről. A konferen-
ciát dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, 
a BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgála-
tának vezetője nyitotta meg, előadásá-
ban a kiemelt célokról, feladatokról, a 
reintegrációs őrizet lehetőségeiről, az 
eddig elért eredményekről és a jövőbeli 
célkitűzésekről beszélt. A házigazdák 
részéről Hafenscher Csaba Zoltán bv. 
ezredes, intézetparancsnok és Iróczky 
Péter bv. alezredes, osztályvezető szá-
molt be az intézet gyakorlatáról. A to-
vábbiakban a társszervek képviselői 
is elmondták tapasztalataikat, majd a 
pártfogók eszmecseréje következett, 
melybe a közvetlen érintetteket, azaz a 
reintegrációs őrizetben lévő személye-
ket és a pártfogás alatt álló szabadulta-
kat is bevonták. A szakmai programok 
után a jelenlévők megtekinthették az 
intézet fogvatartotti színjátszó köré-
nek műsorát. A konferencia második 
napján szó volt a bv. pártfogás és az 
intézeti pszichológus kapcsolatáról, a 
munkaerő-piaci lehetőségekről, továb-
bá a Gyulai Kulturális és Rendezvény-
szervező Nonprofi t Kft. és az intézet 
együttműködéséről. Utóbbi illusztrá-
lásaként a résztvevőket egy történel-
mi sétára invitálták a Gyulai Várba. A 
konferenciát Hafenscher Csaba Zoltán, 
valamint Juhász Ferenc bv. alezredes, a 
BvOP osztályvezetője szavai zárták. 

DECEMBER 10.
A Magyar Börtönügyi Társaság (MBT) 
Jogi Szekciója, immár hagyományo-
san az emberi jogok világnapja előtt 
tisztelegve tartotta meg soros ülését a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
baracskai objektumában. A rendez-
vényt dr. Pallo József bv. ezredes, szek-
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cióvezető nyitotta meg, kiemelve azt, 
hogy a tanácskozás célja a bv. törvény 
hatálybalépése óta eltelt időszak egyes 
eredményeinek bemutatása. Az első 
előadást a kódex kidolgozásában jelen-
tős szerepet betöltő dr. Pázsit Veronika, 
az Igazságügyi Minisztérium Büntető 
Anyagi Jogi és Büntetés-végrehajtási 
Jogi Kodifi kációs Főosztályának szak-
mai tanácsadója tartotta, bemutatta az 
alapvető jogok történelmi változásait, a 
bv. intézetekben fogva tartottak jogai-
nak alakulását, rávilágítva a bánásmód 
hangsúlyos szerepére a hatályos szabá-
lyozásban. A következő előadó Forgács 
Judit bv. alezredes, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Bv. Tanszékének oktatója volt, aki 
a fogvatartotti létszám, a személyi ál-
lomány leterheltsége és a rendkívüli 
események számának összefüggéseit 
elemezte, majd bemutatta a TÁMOP 
5.6.3. kiemelt projekt keretében meg-
valósított szegedi modellkörlet-kísér-
let tapasztalatait. Az elhangzottakhoz 
kapcsolódott a gyakorlat szemszögéből 
a Szegedi Fegyház és Börtön parancs-
noka, Tikász Sándor bv. dandártábor-
nok. A szekcióülés harmadik előadója 
dr. Budai István bv. ezredes, a Balassa-
gyarmati Fegyház és Börtön parancs-
noka volt, aki a resztoratív alapú, új bv. 
jogintézmények működésének eddigi ta-
pasztalatait osztotta meg a résztvevők-
kel. Az előadásokat követően szakmai 
konzultációra nyílt lehetőség, végül dr. 
Pallo József összefoglalója zárta a szek-
cióülést. 

DECEMBER 15.
Deák Ferenc nyugalmazott bv. alezre-
des, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokság Szakkönyvtárának 
könyv tárosa kapta idén a Tauffer Emil-
díjat. Az elismerést Tasnádi László 
rendészeti államtitkár adta át a Belügy-
minisztériumban tartott ceremónián, 
amelyet egy családias hangulatú álló-
fogadás követett a BvOP tanácstermé-
ben. Deák Ferenc ny. bv. alezredes 23 
éven át dolgozott a büntetés-végrehaj-
tási szervezet kötelékében, munkája so-
rán a Szakkönyvtár működtetése mel-
lett részt vett különböző nemzetközi 
konferenciák szervezésében, a fogva-
tartotti könyvtárak számárára készült 
módszertani anyagok elkészítésében, 
illetve különféle kutatásokban. Segéd-
kezett a büntetés-végrehajtási szerve-
zet évkönyveinek összeállításában, tu-
dósításokat írt a Bv. Hírlevélbe, továbbá 
2003. szeptember 1-jétől a Börtönügyi 
Szemle szerkesztési feladatait is ellát-
ta. Az elmúlt két évtizedben állandó 
és meghatározó résztvevőjévé vált a 
büntetés-végrehajtási szervezet tudo-
mányos műhelyeinek, szerkesztői tevé-
kenysége során a Börtönügyi Szemle a 
magyar börtönügy rangos szakmai fo-
lyóiratává vált. 

Összeállította: D. F. I.




