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A büntetések, az intézkedések, egyes kény- 
szerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
megszületésével először szabályozza legma-
gasabb szintű jogszabály a büntetés-végre-
hajtás szakmai munkáját. Az Országgyűlés 
által december 17-én elfogadott bv. kódex 
az elkövetkező évtizedekben új irányt szab 
munkánknak. A törvény kidolgozásában a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
illetve a Belügyminisztérium mellett a bv. 
szervezet is aktívan részt vett.

Új bv. kódex
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Férőhelybővítés, fejlesztés, 
korszerűsítés

2013 decemberében összesen 159 fővel 
nőtt a pécsi és a kecskeméti megyei börtön, 
valamint a Fővárosi Bv. Intézet Gyorsko- 
csi utcai objektumának befogadóképessége. 
2014-ben várhatóan 1200 férőhellyel bővül 
a büntetés-végrehajtási intézetekben elhe-
lyezhető létszám.

A férőhely-bővítési program első állomásaként 86 millió 
forintos beruházással újabb 24 fogvatartott elhelyezése 
biztosítható a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben december 6-ától. A börtön utcai szárnyának 
második emelete korábban irodáknak adott helyet, az 
épületrészben tíz két- illetve háromszemélyes zárka, 
valamint két iroda létesült. A beruházás során a külső 
nyílászárókat korszerű műanyag ablakokra cserélték, a 
biztonsági előírásoknak megfelelően kitekintést gátló és 
jelzőrácsokat szereltek fel. A belső burkolatok cseréje 
is megvalósult, a zárkaajtókat a büntetés-végrehajtás 
egyik gazdasági társasága, a váci Duna-Mix Kft. gyártot-
ta. A gépészeti rendszer és az elektromos berendezések 
is megújultak. A víz-, csatorna- és fűtési hálózat cseréje 
mellett új szellőzőrendszert alakítottak ki, továbbá a 

régi, korszerűtlen elektromos berendezések he- 
lyett korszerű, energiatakarékos eszközöket szereltek 
fel. A beruházás költségeit a büntetés-végrehajtás 
finanszírozta, a munkálatok során a segédmunkákat 
nagyrészt fogvatartottak végezték.

A kecskeméti börtönben a fogvatartotti férőhelyek szá-
ma 35-tel bővült a 95 millió forintos beruházás ered-
ményeképpen. Elvégezték a bv. intézet konyhájának 
teljes rekonstrukcióját is, amelyre 109 millió forintot 
fordítottak. A beruházások költségeit a büntetés-végre-
hajtás finanszírozta. Az új körletrészt és a felújított 

konyhát dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Csóti And-
rás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka adta át december 12-én. A Bács-Kiskun 
Megyei Bv. Intézet Mátyási utcai objektumában nyolc 
új zárkát, egy fogvatartotti foglalkoztatót és egy 
könyvtárhelyiséget alakítottak ki, valamint új irodákat 
létesítettek a személyi állomány tagjai részére. A zárka- 
felszerelési tárgyakat a belső ellátás keretében a bün-
tetés-végrehajtás gazdasági társaságai állították elő. 
A konyharekonstrukcióval az intézet is bekapcsolódott 
a büntetés-végrehajtás belső ellátási rendszerébe. A 
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konyha a HACCP 
-előírásoknak megfe-
lelően, a költséghatékony 
üzemeltetés figyelembe 
vételével készült el. A 
kivitelezés szintén részben 
fogvatartotti munkál-
tatással valósult meg. 
A négyszáz fő ellátását 
biztosító konyha újabb 
fogvatartottak foglalkoz-
tatását is biztosítja.

Száz fővel, másfélszeresére 
nőtt a Fővárosi Bv. Intézet II. 
számú, Gyorskocsi utcai objek-
tumának befogadóképessége. 
A 200 millió forintos be-
ruházás költségeit a bün-
tetés-végrehajtás finanszíroz-
ta. Az új körleteket dr. Felkai 
László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára és 
Csóti András bv. vezérőrnagy 
adta át december 18-án. A 
korábban a BRFK által használt 
két emeleten tíz-tíz zárkát, 
továbbá egy-egy nevelői és 
közösségi szobát, valamint egy 
szolgálati helyiséget alakí-
tottak ki. A kivitelezés során 
negyven fogvatartott közel 
14 000 munkaórát dolgozott. 
A korszerűsítési munkálatok 
keretében kicserélték a hom-
lokzati és belső nyílászárókat, 
felújították a gépészeti és tűz-
védelmi rendszert, valamint az 
elektromos hálózatot is.
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A fogvatartotti munkáltatás további fejlesztése érdeké-
ben az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft.-ben új baromfivágóhíd épült fel, amelyet január 
24-én adtak át. Az 500 millió forintból létesített, 1100 
tonna baromfihús feldolgozására képes, európai uniós 
előírásoknak megfelelő, korszerű baromfivágóhíd és a 
hozzá kapcsolódó baromfiágazat 80 elítéltnek teremt 
új munkahelyet. A fogvatartottak önellátása, valamint 
teljes foglalkoztatása kormányzati cél – mondta Pintér 
Sándor belügyminiszter a vágóhíd átadásakor. Mint 

közölte: nemcsak gazdasági sikerről van szó, hanem 
egy olyan új szemlélet egyik állomásáról, amely azt 
határozta meg célként, hogy a börtönökben elhe- 
lyezett, mintegy 18 ezer fogvatartott ellátását önfenn-
tartó módon biztosítsa. Az Állampusztai Országos Bv. 
Intézetben elhelyezett ezer fogvatartott közül hatszáz 
elítélt dolgozik a gazdasági társaságnál. A Kft., amely 
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt 
foglalkozik, a baromfitartás során évente 80–90 ezer 
pulykát és 700–800 ezer csirkét nevelhet.

A fogvatartottak által készített árukat értékesítő min-
tabolt nyílt meg az országban elsőként Sátoraljaúj- 
helyen, október 18-án. A Jurta boltot dr. Felkai László, 
a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és 
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese adta át. A bün-
tetés-végrehajtás egy franchise rendszerű bolthálózatot 
kíván létrehozni, a hálózat első tagja a Sátoraljaújhely 
belvárosában lévő üzlet, amelynek tulajdonosa és 

üzemeltetője a ruha- és textiliparban 
működő, 2013. október 1-jén mega- 
lakult Adorján-Tex Kft. 
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Bv. intézetek korszerűsítése
2013-ban számos bv. intézet 
korszerűsítésére került sor. A beruházások 
egy része költségvetési forrásból, másik fele 
pályázati pénzből valósult meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben július 10-én adta 
át az intézet újjáépített bástyafalát, átalakított sétálóud-
varát és őrhelyét dr. Tóth László, a Belügyminisztérium 
gazdasági és informatikai helyettes államtitkára, vala-
mint Schmehl János bv. dandártábornok, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese.

Július 29-én adták át Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zem-
plén Megyei Bv. Intézet körletrészének megújult 
függőfolyosóját. A felújítás során a meglévő fapallós 
járófelületet kibővítették, és vasbetonszerkezetre 
cserélték. A tartószerkezetek megfelelő tűzvédelmi 
felületkezelést kaptak, így már a teljes szerkezet megfe-
lel a tűzvédelmi előírásoknak.

Megújult a Szegedi Fegyház és Börtön 
főépületének homlokzata, illetve új 
öltöző épült a II. objektum személyi 
állománya részére. A beruházást dr. 
Felkai László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára adta át au-
gusztus 2-án. Az átadóünnepségen részt 
vettek az intézettel együttműködő hiva- 
talos szervek és gazdálkodó szervezetek 
képviselői, továbbá a bv. intézet és a 
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesi-
pari Kft. személyi állományának tagjai.

Költségvetési keretből valósult 
meg Szegedi Fegyház és Börtön 
III. objektumában kialakított „nyári 
börtön” tetőszerkezetének felújítása 
és héjazatcseréje, a Sátoraljaújhe-
lyi Fegyház és Börtön, valamint a 
Budapesti Fegyház és Börtön „B” 
objektuma fogvatartotti fürdőinek 
felújítása, a BVOP-n pedig 50 fős 
melegítő-tálalókonyhát és étkezőt 
alakítottak ki.

A Zala Megyei Bv. Intézetben fogva-
tartotti foglalkozások lebonyolítására 
alkalmas új tantermet adtak át 
augusztus 30-án. Több korszerűsítés 
is történt az intézetben: zöldség- 
és húsfeldolgozó helyiségeket és 
hűtőkamrát alakítottak ki, továbbá 
felújították a fogvatartotti fürdőket és 
a körlet lépcsőit.
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Április 25-én tartották 
meg az uniós támogatás-
ból létrehozott napener-
giahasznosító-rendszer 
átadóünnepségét a 
Fővárosi Bv. Intézet 
III. objektumában. Az 
elkészült beruházást 
dr. Tóth László, a 
Belügyminisztérium 
helyettes államtitkára 
és Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese 
adta át. A Fővárosi Bv. 
Intézet 2011-ben adta be 
pályázatát a „Nape- 
nergia-alapú villamose- 
nergia-termelés hálózatra 

A pályázati forrásból megvalósult felújítások sorában 
az első a Baracskán átadott beruházás volt. Március 
13-án dr. Tóth László, a Belügyminisztérium gaz-
dasági és informatikai helyettes államtitkára adta át 
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai 
objektumának energetikailag korszerűsített épületeit 
és felújított helyiségeit. Az elítéltek munkáltatásával 
megvalósított 16 millió forintos beruházás a biz-
tonságos fogvatartás feltételeinek javítását, illetve az 
intézet energetikai korszerűsítését szolgálja. 

kapcsolódó 500 kW alatti teljesítményű, fotovoltatikus 
rendszerrel” projektre. Az elnyert támogatás 65 millió 
forint volt, amely fedezte a projekt teljes költségvetését. 
A beruházásnak köszönhetően a Venyige utcai objektum 
energiaellátásra fordított költségei évente minimum 2,5 
millió forinttal csökkennek.

Október 1-jén adták át a Tolna Megyei Bv. Intézet felújított 
tetőszerkezetét és az újonnan telepített napkollektorokat. 
Az átadóünnepséget dr. Tóth László, a Belügyminisztérium 
gazdasági és informatikai helyettes államtitkára, továbbá 
Varga Valéria bv. vezérőrnagy részvételével tartották meg. 
A beruházások célja a melegvíz-felhasználás optimalizálá-
sa és a tetőszerkezet megerősítése volt. Az Új Széchenyi 
Terv keretén belül meghirdetett projekt a „Helyi hő és 
hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című 
pályázaton elnyert, több mint 16 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból valósult meg. A másik projektet 
a büntetés-végrehajtás finanszírozta, a 20 millió forintos 
beruházás célja a tetőszerkezet megerősítése, és ezzel 
együtt a héjazat teljes, valamint az ereszcsatorna rész-
leges felújítása volt. Az uniós támogatást napkollektoros 
rendszer telepítésével melegvíz-felhasználásának opti-
malizálására fordította az intézet. A beruházás összesen 
60–65% energia-megtakarítást eredményezhet évente a 
használati meleg víz előállítása során, ami a teljes ener-
giaköltség közel tíz százaléka.
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November 22-én adták át a tököli Fiatalkorúak Bv. 
Intézet energetikai korszerűsítési beruházását. Az 586 
millió forint értékű beruházás az Új Széchenyi Terv KEOP 
pályázata keretében, a Tököl BV 2012 
konzorcium kivitelezésében valósult meg. 
Megújult az intézet főkapuja, a biztonsági 
osztály elhelyezési körlete, a karbantartó 
és a gépjármű műhely, a látogatófoga-
dó helyiség épülete, az igazgatói épület, 
valamint négy fogvatartotti szálláskörlet. A 
felújítással az intézetben dolgozók mun- 
kakörülményei és a fogvatartottak élet-
feltételei egyaránt javultak. A munkálatok 
során több mint 500 nyílászárót és 134 
radiátort cseréltek ki, valamint közel 13 
ezer m2 fal- és tetőfelületet hőszigeteltek. 
A projektben a segédmunkát nagyrészt 
fogvatartottak végezték. A nyílászárók 
cseréje, a homlokzat- és tetőszigetelés, 
valamint a fűtési rendszer korszerűsítése 

eredményeként mind a felhasznált energiamennyiség, 
mind a karbantartásra fordított költség radikálisan 
csökken. 

Árvízi védekezés
2013 júniusában a büntetés-végrehajtási szervezet 
sikeresen vett részt az árvíz elleni küzdelemben. A bv. 
szervek személyi és fogvatartotti 
állománya – a 2010. évi árvízi tevé- 
kenységéhez hasonlóan – ez eset- 
ben is önzetlenül, példás fegye-
lemmel és kitartással, gyakran 
szélsőséges időjárási körülmények 
között vett részt az árvízi védekezési 
és a helyreállítási munkálatokban.  A 
védekezésben és a helyreállításban 
29 bv. szerv 1 046 alkalmazottja és 
1 992 fogvatartott végzett munkát. 
A védekezés tizenkét településen, 
a helyreállítás húsz helyszínen 
zajlott; a bv. szervek munkájáról a 
katasztrófavédelmi, vízügyi és vasúti 
szakemberek, továbbá a települések 
polgármesterei nagy megelége-
dettséggel nyilatkoztak.
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A Büntetés-végrehajtás  
Hivatás Mestere verseny 
Augusztus 29-30. között rendezték meg a „Bün-
tetés-végrehajtás Hivatás Mestere” országos szakmai 
vetélkedő döntőjét a Bv. Szervezet Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjának igali telephelyén. A 
harmadik alkalommal meghirdetett versenyre hat bv. 
intézet csapata jutott be a regionális selejtezőkből. 
A feladatok a büntetés-végrehajtási szakma elméleti 
és gyakorlati területeit egyaránt érintették, a hatfős 
csapatok különböző szakterületek képviselőiből álltak. 
A versenyzőknek a feladatok végrehajtásához egyaránt 
jártasnak kellett lenniük mind a biztonsági vagy a 
nevelési szakterület, mind a bűnügyi nyilvántartás vagy 
munkáltatás kérdéseiben. A csapatok bemutatták tudá-
sukat a szolgálati fegyverek kezelésében, a kényszerítő 
és mozgáskorlátozó eszközök jogszerű alkalmazásában, 
továbbá a szakszerű és célszerű intézkedések végre-
hajtásában. A versenyt az Állampusztai Országos Bv. 
Intézet csapata nyerte. 
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Szent Adorján-nap

A büntetés-végrehajtási szervezet napja, a 18. Szent 
Adorján-nap alkalmából megrendezett ünnepi ál-
lománygyűlést Balassagyarmaton, a Vármegyeháza 
dísztermében tartották meg, szeptember 6-án. Ma-

gyarország belügyminisztere szeptember 8-ai hatály-
lyal országos parancsnokká nevezte ki Csóti András 
bv. vezérőrnagyot, a büntetés-végrehajtás megbízott 
vezetőjét. Ezután dr. Pintér Sándor és Csóti András 

kitüntetéseket és elismeréseket a- 
dott át a jutalmazottaknak, majd a 
belügyminiszter csapatzászlót adomá- 
nyozott a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön személyi állománya részére. 

Országszerte családi napok keretében 
ünnepelték a büntetés-végrehajtási 
dolgozók és családtagjaik a szervezet 
napját. Színes szakmai bemutatókkal 
és sporteseményekkel, koncertekkel és 
gyerekprogramokkal várták a kicsiket és 
a nagyokat.

A Szombathelyi 
Országos Bv. In-
tézetben Szent 
Adorján-napi 
megem-
lékezést 
tartottak 
szeptember 

9-én. A rendezvény keretében Szombathely megyei 
jogú város önkormányzata csapatzászlót adományo-
zott a Szombathelyi Országos Bv. Intézetnek az intézet 
működésének 5 éves jubileuma alkalmából.
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Tudományos élet
Június 11-én rendezték meg a Magyar Börtönügyi Tár-
saság börtöntörténeti szakmai fórumát az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karán. A konferencián dr. Estók József 
ny. bv. dandártábornok, dr. Pantali Zoltán ny. bv. dan-
dártábornok és dr. Kabódi Csaba tanszékvezető egye-
temi docens tartott előadást. Ezt követően dr. Mezey 

Barnát, az ELTE rektorát, a Magyar Börtönügyi Társaság 
elnökét köszöntötték 60. születésnapja alkalmából. Dr. 
Lőrincz József ny. dandártábornok, c. egyetemi tanár 
méltatta dr. Mezey Barna börtönügyi munkásságát, 
majd Csóti András a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett arany fokozatát adta át az ünnepeltnek.

Nemzetközi szakmai 
konferenciát rendeztek az 
új magyar bv. kódex ter-
vezetéről a Belügyminisz-
térium Márványaulájában 
szeptember 25-én. A 
tanácskozáson részt vett a 
cseh, a román, a szlovák 
és a szlovén büntetés 
-végrehajtás delegációja, 
valamint az Európa Tanács 
felügyelő szerve, a CPT 
képviselője. A bevezető 
előadást dr. Felkai László, 
a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára 
tartotta, majd dr. Gáva 
Krisztián, a KIM közjo-
gi jogalkotásért felelős 
helyettes államtitkára az 
új bv. törvény kodifikációs 
folyamatáról beszélt. Csóti 
András bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok 
előadásában mérföld-
kőnek nevezte a törvény-
tervezetet. Schmehl János 
bv. dandártábornok, az 
országos parancsnok 

biztonsági és fogvatartási helyettese az új szabályo- 
zás főbb szakmai elemeit ismertette. Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese az új bv. kódex költségvonzatait 
elemezte. 

„Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban” cím-
mel tartottak konferenciát november 5-én a Belügyi 
Tudományos Tanács és a Büntetés-végrehajtás Tudo-
mányos Tanácsa rendezésében, a Belügyminisztéri-
um Márványaulájában. A Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából megtartott rendezvényen dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter köszöntötte és kitüntette prof. dr. 
Korinek László kriminológust, egyetemi tanárt abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának választották meg. A tanácskozáson 
számos, a büntetés-végrehajtási szervezet múltjával, 
jelenével és jövőbeni tevékenységével összefüggő 
előadás hangzott el. Az érdeklődők megismerkedhettek 
a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye 

alkalmi kiállításával, illetve a fogvatartottak munkál-
tatását végző gazdasági társaságok termékeivel.

A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésének kereté-
ben, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott 
rendezvénysorozat zárásaként, a Belügyminisztérium 
Márványaulájában adták át a belügyi tárca felügyelete 
alá tartozó szervek tudományos pályázatainak díjait no-
vember 29-én. A Belügyi Szemle című folyóirat pályáza-
tának első díját Somogyvári Mihály bv. főhadnagy, a 
BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztályának 
munkatársa kapta meg “A civil szervezetek szerepe 
a büntetés-végrehajtásban” című tanulmányával. A 
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa által kiírt 
pályázat első díját Nagy István bv. hadnagy, a Szegedi 
Fegyház és Börtön nevelője nyerte el a “Forrásközlések 
az 50-es évek büntetés-végrehajtásának történetéhez - 
Javaslat egy egységes kutatási és digitalizálási program 
kidolgozásához” című dolgozatával.
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Országos sportversenyeink
A bv. intézetek, intézmények által 
megszervezett sportversenyek között – az 
előző évekhez hasonlóan – megkülönböz-
tetett figyelem irányult a büntetés-végre-
hajtási szervezet országos pontszerző 
versenyeire. A sportversenyeket a szolgála-
tikutya-vezetők versenyének kivételével a 
Bv. Szervezet Oktatási Központja rendezte 
meg.

Április 17-én tartották meg a büntetés-végrehajtá-
si szervezet országos terepfutó bajnokságát a Bv. 
Szervezet Oktatási Központjában, amelyen 30 bv. szerv 
475 versenyzője vett részt. A csapatversenyt az Állam-
pusztai Országos Bv. Intézet versenyzői nyerték meg.

Május 22-én bonyolították le a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön lőterén a 2013. évi járőrbajnokságot. A ren-
dezvényen 26 bv. szerv csapata indult, az első helyezett 
a Váci Fegyház és Börtön csapata lett. 

A Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtönben rendez-
ték meg a szolgálati-
kutya-vezetők országos 
versenyét május 31-én. 
A rendezvényen 12 bv. 
intézet 41 fő szolgálati-
kutya-vezetője vett részt. A 
csapatversenyt a Budapesti Fegy-
ház és Börtön nyerte meg.

Június 19-én az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Köz-
pontja sporttelepén rendezték meg a büntetés-végre-
hajtási szervezet 2013. évi kispályás labdarúgó baj-
nokságának döntőjét, amelyen a regionális bajnokságok 
győzteseként hat bv. szerv csapata vett részt. A baj-

nokságon a tavalyi évhez hasonlóan a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet 

csapata lett az első.
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Szeptember 11-én 
a Bv. Szervezet 
Oktatási Központja volt 
a házigazdája a bün-

tetés-végrehajtási szervezet 2013. évi országos lőbaj- 
nokságának, amelyen 30 bv. szerv csapata, 120 fővel 
vett részt. A verseny első helyezettje – éppúgy, mint 

tavaly – a Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett.

A Bv. Szervezet Oktatási Központjában október 9-én 
rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2013. 
évi sakkbajnokságának országos döntőjét a regionális 
selejtezőket megnyerő hat bv. intézet csapatának rész-
vételével. A csapatversenyt a Fiatalkorúak Bv. Intézete 
nyerte.

November 13-án rendezték a büntetés-végrehajtás 
2013. évi országos dzsúdóbajnokságát az UTE Megyeri 
úti dzsúdó termében, 14 bv. szerv 120 versenyzőjének 
részvételével. A verseny első helyezettje a tavalyi évhez 
hasonlóan a Szegedi Fegyház és 
Börtön csapata lett. 

A Belügyminisztérium és a rendészeti szervek ál-
lományába tartozó, kiemelkedő képzési tevékenységet 
folytató és sporteredményeket elért beosztottak 
elismerésére, valamint az éves országos pontszerző 
bajnokság díjátadó ünnepségét az ORFK Rendészeti 
Szervek Kiképző Központjában tartották meg, december 
11-én. A díjakat Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, Zsinka András, a minisztérium 
személyügyi főosztályvezetője, Balog János r. vezérőr-
nagy, a Készenléti Rendőrség  parancsnoka, Schmehl 
János bv. dandártábornok, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási he-
lyettese, valamint Bittmann Tibor tű. dandártábornok, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő- 
osztályvezetője adta át. A büntetés-végrehajtás 2013. 
évi pontszerző bajnokságát a Szegedi Fegyház és 
Börtön nyerte meg.
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Első Börtönszínházi Találkozó
Június 20-án és 21-én a Pálhalmai Országos Bv. In-
tézet szervezésében rendezték meg az Első Országos 
Börtönszínházi Találkozót a dunaújvárosi Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Házában, ahol hat bv. 
intézet fogvatartottjai mutatták be előadásukat. A 
zsűri elnöke Pogány Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművésznő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze 
volt. A legjobb előadás a Tiszalöki Országos Bv. Intézeté 
lett, a legjobb rendezés díját az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet nyerte. A legjobb forgatókönyv 
az Állampusztai Országos Bv. Intézeté lett, a legjobb 
alakítás díját pedig a Fővárosi Bv. Intézet egyik fogvatar-
tottja vehette át.
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