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Tovább folytatódott férőhely-bővítési programunk. Június 
1-én adták át a Fővárosi Bv. Intézet felújított II. objek-
tumát, a beruházás révén 237-tel nőtt a magyar büntetés-
végrehajtás fogvatartotti férőhelyeinek száma, a felújítás 

összértéke meghaladta a 100 millió forintot. Az objektum 
átadásán részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, 
dr. Láng Zsolt, Budapest Főváros II. kerületének polgár-
mestere, országgyűlési képviselő, dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka; az 
eseményen jelen voltak az épü-
letegyüttesben működő rendőri 
és igazságszolgáltatási szervek 
vezetői, valamint az írott és elekt-
ronikus média munkatársai.

A férőhely-bővítési program 
keretében kismértékben, 32 fővel 
emelkedett a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet I. számú, ba-
racskai objektumának férőhely-
kapacitása is. Ezzel összességé-
ben 2,2%-kal, 269 fővel (12 335 
főről 12 604 főre) emelkedett 
a bv. intézetek befogadóké- 
pessége.

AZ ÉV  
JELENTÔSEBB  
ESEMÉNYEI

Férőhely-bővítési program,  
felújítások

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet legnagyobb, sándorházai 
részlegében június 15-én átadták az objektum bioló-
giai szennyvíztisztító telepét. A több mint 60 millió fo-
rint értékű, a meglévő szennyvíztisztító-telep hatásfokát 
növelő beruházás részben fogvatartotti munkaerő igény-
be vételével valósult meg.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {AZ ÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI}

42 43



Tovább folytatódott férőhely-bővítési programunk. Június 
1-én adták át a Fővárosi Bv. Intézet felújított II. objek-
tumát, a beruházás révén 237-tel nőtt a magyar büntetés-
végrehajtás fogvatartotti férőhelyeinek száma, a felújítás 

összértéke meghaladta a 100 millió forintot. Az objektum 
átadásán részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, 
dr. Láng Zsolt, Budapest Főváros II. kerületének polgár-
mestere, országgyűlési képviselő, dr. Kökényesi Antal bv. 

altábornagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnoka; az 
eseményen jelen voltak az épü-
letegyüttesben működő rendőri 
és igazságszolgáltatási szervek 
vezetői, valamint az írott és elekt-
ronikus média munkatársai.

A férőhely-bővítési program 
keretében kismértékben, 32 fővel 
emelkedett a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet I. számú, ba-
racskai objektumának férőhely-
kapacitása is. Ezzel összességé-
ben 2,2%-kal, 269 fővel (12 335 
főről 12 604 főre) emelkedett 
a bv. intézetek befogadóké- 
pessége.

AZ ÉV  
JELENTÔSEBB  
ESEMÉNYEI

Férőhely-bővítési program,  
felújítások

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet legnagyobb, sándorházai 
részlegében június 15-én átadták az objektum bioló-
giai szennyvíztisztító telepét. A több mint 60 millió fo-
rint értékű, a meglévő szennyvíztisztító-telep hatásfokát 
növelő beruházás részben fogvatartotti munkaerő igény-
be vételével valósult meg.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {AZ ÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI}

42 43



A Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központ-
jának felújított pilisszentkereszti épületét szeptember 
12-én adták át. A bv. intézmény a beruházást az Európai 
Unió támogatta “KEOP Épületenergetikai fejlesztések” pá-
lyázat révén valósította meg, továbbá a Belügyminiszté-

A Büntetés-végrehajtás Hivatás 
Mestere verseny

A második alkalommal megrendezett „Büntetés-végre-
hajtás Hivatás Mestere” országos szakmai vetélkedő első 
fordulóját július 29-én tartották. Hat régióban 30 bv. szerv 
küzdött a döntőbe jutásért, végül az Állampusztai Orszá-
gos Bv. Intézet, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a 
Budapesti Fegyház és Börtön, a Sopronkőhidai Fegyház 

és Börtön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet, 
valamint a Szegedi Fegyház és Börtön 6-6 fős csapata 
szállhatott versenybe az országos döntő megnyitóján, 
szeptember 1-jén a Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának igali telephelyén. 

rium által meghirdetett Energiaracionalizálási pályázaton 
és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 
kezdeményezésére életre hívott „fürdőszoba-felújítás” 
projekten nyert támogatást is az épület korszerűsítésére 
fordíthatta. 

Jelentős felújítási munkálatokon esett át 
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
székesfehérvári objektuma, az átadási 
ünnepségre december 2-án került sor. A 
felújításokra az intézet szintén a “KEOP 
Épületenergetikai fejlesztések” program-
ból nyert vissza nem térítendő támogatást, 
több mint 65 millió forintot, amelyet a 110 
éves börtönépület külső nyílászáróinak, 
kazánjainak és melegvíz-termelő beren-
dezéseinek cseréjére, illetve a fogvatartot-
takat foglalkoztató, a város több intézmé-
nyét is kiszolgáló mosoda technológiai 
korszerűsítésére fordítottak. 
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A rendezvény fővédnöke – az első versenyhez hasonlóan – 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancs-
nok biztonsági és fogvatartási helyettese volt, a zsűri a 
büntetés-végrehajtási szakma jeles képviselőiből állt.  A 
kétnapos versenyen a csapatoknak elméleti és gyakorlati 
tudásukról egyaránt számot kellett adniuk. A regionális 
döntők nyerteseit az elméleti feladatlap kitöltésén túl a 
riadó végrehajtásával, a fegyverek szét- és összeszerelé-
sével, egy mozgáskorlátozott fogvatartott előállításával, a 
zárkaellenőrzéssel, valamint a munkaidőn túli befogadás-
sal kapcsolatos feladatok várták. A győztesnek járó kupát 
idén a Szegedi Fegyház és Börtön vihette haza. A szegedi 
csapat tagjai a következők voltak: Kurusa János bv. száza-
dos (csapatkapitány), Deli Miklós bv. százados, Nagy Mari-
ann bv. főhadnagy, Légrády Zoltán bv. főhadnagy, Szalma 
Mihály bv. zászlós, Pigniczki László bv. zászlós.

A Büntetés-végrehajtás Napja

A büntetés-végrehajtási szervezet – Szent Adorjánra, 
a börtönőrök védőszentjére emlékezve – 16. alkalom-
mal ünnepelte meg a „Büntetés-végrehajtás Napját”. A 
büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gazdasá-
gi társaságok szervezte, szeptember 3-án, illetve 10-én 
megrendezett családi napokon több ezren vettek részt. 
A rendezvényeket a szakmai bemutatókon túl számos 
könnyűzenei, sport- és gyermekprogram tette színessé.

A „Büntetés-végrehajtás Napja” alkalmából megtartott 
ünnepi állománygyűlésre a 125 éves Sopronkőhidai Fegy-
ház és Börtönben került sor szeptember 6-án. A rendez-
vényen, amely a soproni Liszt Ferenc Pedagógus Kórus és 
Nemcsák Károly színművész műsorával vette kezdetét, 
felolvasták dr. Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi pa-
rancsát. Ezt követően dr. Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium politikai államtitkára és dr. Kökényesi Antal bv. al-
tábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
kitüntetéseket és elismeréseket adott át. 

A belügyminiszter a sopronkőhidai bv. intézettel kimunkált 
támogató és hatékony együttműködése elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany 
fokozatában részesítette Fodor Tamást és Simon Istvánt, 
Sopron megyei jogú város polgármesterét és alpolgár-
mesterét.
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Jubiláló bv. intézetek

 A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 2011 őszén ünnepelte 
fennállásának 125. évfordulóját. A Wagner Gyula tervezte 
intézetet 1886. november 1-jén adták át; az akkoriban 
rendkívül korszerűnek számító épületegyüttes minden he-
lyiségét villanyvilágítással, központi fűtéssel és szellőzéssel 
látták el, melyek 686 zárkát szolgáltak ki.

A büntetés-végrehajtási szervezet napja, valamint a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fennállásának 125. évfor-
dulója alkalmából megrendezett ünnepi állománygyűlésen 
a jubiláló intézet személyi állománya részére adományo-
zott, a „Büntetés-végrehajtásért” kitüntető zászlót dr. 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium politikai államtitkára 
adta át dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornoknak, az in-
tézet parancsnokának. 

A nevezetes jubileum alkalmából emlékfát is ültettek a bv. 
intézet kórházkörletének udvarán. A fa gyökerei közé egy 
hengerben elhelyezték a megye napilapjának egy számát, 
az ünnepség forgatókönyvét és az intézet személyi ál-
lományának teljes névsorát.

A győri börtönt, korabeli nevén törvényszéki fogházat, 
szintén Wagner Gyula tervezte, és ugyancsak 1886-ban 
kezdte meg a működését. A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Bv. Intézet fennállásának 125. évfordulójáról november 
30-án emlékeztek meg ünnepélyes keretek között.

Az évforduló alkalmából kiadott Emlékkönyv bemu-
tatójára és „Az ismeretlen börtön” című kiállítás meg-
nyitójára a Városi Művészeti Múzeumban került sor. Ezt 
követően a Polgármesteri Hivatal dísztermében ünnepi 
állománygyűlést tartottak, ahol a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Közgyűlés zászlaját dr. Szakács Imre, a Közgyűlés 
elnöke adta át Mihály Attila bv. ezredesnek, az intézet pa-
rancsnokának. Az ünnepségen részt vett – többek között – 
dr. Tóth László, a Belügyminisztérium helyettes állam-
titkára és Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú város polgár- 
mestere. 
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Tudományos élet

Április 15-én megalakult a Büntetés-végrehajtás Tu-
dományos Tanácsa. Dr. Felkai László, a BM közigazgatási 
államtitkára a testület elnökének dr. Huszár László bv. 
dandártábornokot, a BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési 
Főosztálya vezetőjét kérte fel. A Tanács, amelynek alapvető 
feladata a szervezet tudományos értékeinek feltárása, 
azok létrejöttének elősegítése, valamint a tudományos 
eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szor-
galmazása, a Magyar Tudomány Napja alkalmából – a 
Magyar Börtönügyi Társasággal karöltve – „Tudományos 
kutatások és eredmények a büntetés-végrehajtásban” 
címmel nagysikerű konferenciát tartott november 24-én.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben ülésezett május 5-én 
a Magyar Börtönügyi Társaság Biztonsági Szekciója. Az ü-
lést dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön parancsnoka, a szekció vezetője nyi-
totta meg, majd Gyenge-Biró István bv. ezredes, a Hajdú-
Bihar Megyei Bv. Intézet parancsnoka a fogvatartottak 
szállításáról, előállításáról, Szarka Péter bv. alezredes, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese 
pedig a biztonsági szemle végrehajtásának tapasztalatairól 
tartott előadást. 

Május 12-én a Magyar Börtönügyi Társaság “Gondolatok a 
fogvatartás szabályozásának fejlesztéséhez” címmel szak-
mai konferenciát tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán. A téma kapcsán dr. Pallo József bv. ezredes, a BVOP 
Titkársági és Jogi Főosztályának vezetője tartott előadást, 
majd dr. Pacsek József, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-
végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi 
Önálló Osztálya helyettes vezetőjének korreferátuma 

hangzott el. A hozzászólásokat követően Csóti András 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettese, a Magyar Börtönügyi Társaság 
alelnöke mondott zárszót.

“Kábítószer-prevenció a büntetés-végrehajtási in-
tézeteknél és az együttműködő szervezeteknél” címmel 
konferenciát tartottak a Közép-dunántúli Országos Bv. In-
tézet baracskai objektumában október 27-én. Az ország 
huszonhat bv. szerve és a civil szervezetek képviseletében 
több mint százan vettek részt az egész napos konferencián. 
A kábítószer-prevenció egy-egy témakörében előadást 
tartott többek között dr. Grezsa Ferenc főosztályvezető, 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti 
Drogmegelőzési Iroda vezetője, dr. Zacher Gábor toxikoló-
gus, a Péterfy Sándor utcai Kórház osztályvezető főorvosa 
és Széles Gábor bv. ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek 
Főosztályának vezetője.

November 24-én a Magyar Börtönügyi Társaság és a 
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa „Tudományos 
kutatások és eredmények a büntetés-végrehajtásban” 
címmel szakmai konferenciát rendezett a Fővárosi Bv. 
Intézet Venyige utcai színháztermében. A Magyar Tu-
domány Napja alkalmából megtartott rendezvényt Csóti 
András bv. vezérőrnagy, az MBT alelnöke nyitotta meg, 
majd előadások hangozottak el a büntetés-végrehajtás 
bírói kontrollja, a biztonsági intézkedések, a nevelői mun-
ka profilja és a börtönpszichológia témakörében, illetve az 
egyik előadó az elítéltek értékrendjét vizsgáló kutatásáról 
számolt be. A tanácskozás az MBT alelnöke és dr. Sabja-
nics István PhD, a BM RVKI Tudományszervezési Osztály 
vezetője zárszavával ért véget.

A fogvatartottak munkáltatása

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka április 21-én sajtótájékoztatón mutatta be a Kalo-
csai Fegyház és Börtönben készülő rendvédelmi bevetési 
ruhákat. A fogvatartottak munkáltatásának fejlesztését 
célzó kormányzati elvárásnak megfelelően a BM irányítása 
alá tartozó rendvédelmi szervek egyenruházatának gyár-
tását a Kalocsai Konfekcióipari Kft. valósítja meg, amely-
ben alvállalkozóként az Ipoly Cipőgyár Kft. és az Ábránd 
Textil Kft. vesz részt. 

A belső ellátáshoz kapcsolódott az a két workshop is, 
melyet a BVOP – mint Központi Ellátó Szerv – tartott a 
Belügyminisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó, il-
letve a központi költségvetési szervek részére. A július 5-ei 
és szeptember 29-ei, termékbemutatóval egybekötött 
tájékoztatón ismertették a témához kapcsolódó rende-
letek végrehajtásának eljárásrendjét, emellett bemutat-
ták a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott 
gazdasági társaságok tevékenységét, termékeit, szolgálta-
tásait. A két rendezvénynek a Fővárosi Bv. Intézet III. ob-
jektumának színházterme adott otthont.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {AZ ÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI}

50 51



Tudományos élet

Április 15-én megalakult a Büntetés-végrehajtás Tu-
dományos Tanácsa. Dr. Felkai László, a BM közigazgatási 
államtitkára a testület elnökének dr. Huszár László bv. 
dandártábornokot, a BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési 
Főosztálya vezetőjét kérte fel. A Tanács, amelynek alapvető 
feladata a szervezet tudományos értékeinek feltárása, 
azok létrejöttének elősegítése, valamint a tudományos 
eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szor-
galmazása, a Magyar Tudomány Napja alkalmából – a 
Magyar Börtönügyi Társasággal karöltve – „Tudományos 
kutatások és eredmények a büntetés-végrehajtásban” 
címmel nagysikerű konferenciát tartott november 24-én.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben ülésezett május 5-én 
a Magyar Börtönügyi Társaság Biztonsági Szekciója. Az ü-
lést dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön parancsnoka, a szekció vezetője nyi-
totta meg, majd Gyenge-Biró István bv. ezredes, a Hajdú-
Bihar Megyei Bv. Intézet parancsnoka a fogvatartottak 
szállításáról, előállításáról, Szarka Péter bv. alezredes, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese 
pedig a biztonsági szemle végrehajtásának tapasztalatairól 
tartott előadást. 

Május 12-én a Magyar Börtönügyi Társaság “Gondolatok a 
fogvatartás szabályozásának fejlesztéséhez” címmel szak-
mai konferenciát tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán. A téma kapcsán dr. Pallo József bv. ezredes, a BVOP 
Titkársági és Jogi Főosztályának vezetője tartott előadást, 
majd dr. Pacsek József, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-
végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi 
Önálló Osztálya helyettes vezetőjének korreferátuma 

hangzott el. A hozzászólásokat követően Csóti András 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettese, a Magyar Börtönügyi Társaság 
alelnöke mondott zárszót.

“Kábítószer-prevenció a büntetés-végrehajtási in-
tézeteknél és az együttműködő szervezeteknél” címmel 
konferenciát tartottak a Közép-dunántúli Országos Bv. In-
tézet baracskai objektumában október 27-én. Az ország 
huszonhat bv. szerve és a civil szervezetek képviseletében 
több mint százan vettek részt az egész napos konferencián. 
A kábítószer-prevenció egy-egy témakörében előadást 
tartott többek között dr. Grezsa Ferenc főosztályvezető, 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti 
Drogmegelőzési Iroda vezetője, dr. Zacher Gábor toxikoló-
gus, a Péterfy Sándor utcai Kórház osztályvezető főorvosa 
és Széles Gábor bv. ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek 
Főosztályának vezetője.

November 24-én a Magyar Börtönügyi Társaság és a 
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa „Tudományos 
kutatások és eredmények a büntetés-végrehajtásban” 
címmel szakmai konferenciát rendezett a Fővárosi Bv. 
Intézet Venyige utcai színháztermében. A Magyar Tu-
domány Napja alkalmából megtartott rendezvényt Csóti 
András bv. vezérőrnagy, az MBT alelnöke nyitotta meg, 
majd előadások hangozottak el a büntetés-végrehajtás 
bírói kontrollja, a biztonsági intézkedések, a nevelői mun-
ka profilja és a börtönpszichológia témakörében, illetve az 
egyik előadó az elítéltek értékrendjét vizsgáló kutatásáról 
számolt be. A tanácskozás az MBT alelnöke és dr. Sabja-
nics István PhD, a BM RVKI Tudományszervezési Osztály 
vezetője zárszavával ért véget.

A fogvatartottak munkáltatása

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka április 21-én sajtótájékoztatón mutatta be a Kalo-
csai Fegyház és Börtönben készülő rendvédelmi bevetési 
ruhákat. A fogvatartottak munkáltatásának fejlesztését 
célzó kormányzati elvárásnak megfelelően a BM irányítása 
alá tartozó rendvédelmi szervek egyenruházatának gyár-
tását a Kalocsai Konfekcióipari Kft. valósítja meg, amely-
ben alvállalkozóként az Ipoly Cipőgyár Kft. és az Ábránd 
Textil Kft. vesz részt. 

A belső ellátáshoz kapcsolódott az a két workshop is, 
melyet a BVOP – mint Központi Ellátó Szerv – tartott a 
Belügyminisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó, il-
letve a központi költségvetési szervek részére. A július 5-ei 
és szeptember 29-ei, termékbemutatóval egybekötött 
tájékoztatón ismertették a témához kapcsolódó rende-
letek végrehajtásának eljárásrendjét, emellett bemutat-
ták a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott 
gazdasági társaságok tevékenységét, termékeit, szolgálta-
tásait. A két rendezvénynek a Fővárosi Bv. Intézet III. ob-
jektumának színházterme adott otthont.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET     ÉVKÖNYV     2011 {AZ ÉV JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI}

50 51



Május 18-án bonyolították le a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön lőterén a járőrbajnokságot. A rendezvényen 26 
bv. szerv csapata 78 fővel vett részt. A csapatversenyt a 
Baranya Megyei Bv. Intézet nyerte meg.

A kispályás labdarúgó bajnokság döntőjét június 29-én 
rendezték meg az ORFK RSZKK Vágóhíd utcai Sporttele-
pén, amelyen 6 bv. szerv csapata – a regionális bajnok-
ságok győztesei – mérkőzött meg egymással. A bajnokság 
első helyezettje a Fővárosi Bv. Intézet csapata lett. 

Szeptember 14-én a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
lőterén rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 
2011. évi országos lőbajnokságát. A 28 bv. szerv 112 
versenyzőjének részvételével lebonyolított bajnokság csa-
patversenyét a Budapesti Fegyház és Börtön nyerte meg. 

A Fiatalkorúak Bv. Intézetében, Tökölön tartották meg a 
büntetés-végrehajtási szervezet V. országos szolgálati ku-
tya versenyét október 7-én, amelyen 12 bv. intézet 36 fő 
kutyavezetővel képviselte magát. A csapatversenyt a Bu-
dapesti Fegyház és Börtön versenyzői nyerték.

Október 12-én a Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
bonyolították le a sakkbajnokságot, amelynek győztese a 
Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett.

Országos pontszerző  
sportversenyek

A bv. intézetek, intézmények szervezte számos sport-
rendezvény közül külön figyelem kíséri a büntetés-
végrehajtási szervezet országos pontszerző versenyeit. A 
szokásos, minden évben megrendezett versenyszámok-
hoz – járőrverseny, dzsúdó, kispályás labdarúgás, lövészet, 
sakk, terepfutás – 2011-ben szolgálati kutya verseny is tár-
sult. A versenyeket – a korábbi évekhez hasonlóan – a Bv.  
Szervezet Oktatási központja rendezte meg.

Április 13-án tartották meg a büntetés-végrehajtási  
szervezet terepfutó bajnokságát a Bv. Szervezet Okta-
tási Központjában, amelyen 33 bv. szerv 512 versenyzője 
vett részt. A csapatversenyt a Fővárosi Bv. Intézet csapata 
nyerte meg, megtörve a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
versenyzőinek három éven át tartó győzelmi sorozatát.
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A büntetés-végrehajtási szervezet 2011. évi országos 
dzsúdó bajnokságát – 15 bv. intézet 115 versenyzőjének 
részvételével – az UTE Megyeri úti dzsúdó termében ren-
dezték meg november 16-án. A versenyt a Szegedi Fegy-
ház és Börtön csapata nyerte meg.

December 16-án a balatonőszödi kormányüdülőben ren-
dezték meg a Belügyminisztérium és a rendészeti szervek 
2011. évi országos pontszerző bajnokságainak díjátadó ün-

nepségét, amelyen a díjakat Zsinka András, a Belügyminisz-
térium személyügyi főosztályvezetője adta át. A rendez-
vényen a büntetés-végrehajtási szervezetet Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok képviselte. A 
büntetés-végrehajtás 2011. évi pontszerző bajnokságainak 
összesített pontversenyében az első helyezést a Fővárosi 
Bv. Intézet érte el. A Belügyminisztérium tanintézeti orszá-
gos sportbajnokság összesített pontversenyében VI. helye- 
zett lett a Bv. Szervezet Oktatási Központja.
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