
A Bv. Hírlevél harmadik száma ha nem is 
klasszikus különszám, de különleges szám, 
hiszen a büntetés-végrehajtás szakmai napjával, 
Szent Adorján-nappal egy időben kezdtük meg 
szerkesztését. Az ünnep jó alkalom arra, hogy 
kicsit megálljunk és magunkra, egymásra, 
az elmúlt év teljesítményeire, a jövő felada-
taira figyeljünk. Nem volt ez másképp idén 
sem: a központi ünnepségen a miniszter és a 
szervezet vezetői értékelték az elvégzett és az 
előttünk álló feladatokat, és nem maradtak el 
az ünnephez kapcsolódó elismerések sem. Ez 
mindig fontos pillanat, hiszen a kiemelkedő 
munka díjazása egyrészt megerősíti a jutalma-
zottat, másrészt jó példát és erőt adhat a többi 
munkatárs nemkülönben szolgálatkész mun-
kájához. Ezért e lapszámban minden kitün-
tetett nevét elolvashatják. Elismerésükhöz szer-
kesztőségünk ezzel is gratulál.

Ott voltunk a szintén hagyományos Szent 
Adorján-napi intézeti eseményeken is: az in-
tézetek rendezvényeiről állítottunk össze képes 
beszámolót.
Örömmel számolunk be egy új, hagyomány-
teremtő kezdeményezésről is. Szeptemberben 
első ízben rendezték meg a Büntetés-végrehaj-
tás Hivatás Mestere szakmai verseny döntőjét, 
melyen ezúttal a szombathelyi csapat győzött.
Megszületett a döntés a szervezeti átalakítás-
ról: nem kerül sor bv. intézet bezárására. 
Gyarapodtunk is: szeptemberben 55 gépjármű 
állt forgalomba, az új autók a költséghatékony-
ság mellett az intézeti dolgozók napi munkáját 
is segíthetik. 
Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevéte-
leiket, ötleteiket, témafelvetéseiket. A Bv. Hír-
levél harmadik számához kellemes időtöltést 
kívánunk!
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Dr. Draskovics Tibor miniszter szeptember 10-én adta át a büntetés-
végrehajtási szervezet új gépjárműveit: 50 kis, illetve 5 nagy befoga-
dóképességű fogvatartotti szállítójárművet.

2008 decemberében írták alá az öt Mercedes típusú nagy befogadó-
képességű fogvatartotti szállítójármű beszerzéséről szóló szerződést, 
200 millió forint értékben. Az új buszok 38 fogvatartott szállítására al-
kalmasak, elsősorban a heti körszállítás racionalizálását, a többletfordu-
lók megszüntetését segítik. A korszerű, légkondicionált, nagy csomag-
terű, irattartópulttal és hűtőládával felszerelt szállítójárművek az 
1993-1996. között forgalomba helyezett járműveket váltják ki.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a bv. gépjárműparkjának 

korszerűsítése érdekében 300 millió forint támogatást biztosított a 
központosított közbeszerzés keretében megrendelt 50 darab Volkswa-
gen áruszállító gépjármű beszerzésére. Az átalakítás 95 millió forintos 
költségét a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága biztosította 
2009. évi költségvetéséből. A jármű 9 személyes, 4 fogvatartott szállí-
tását teszi lehetővé. Az átalakítás során kialakították a fogvatartotti szál-
lítóteret, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel látták el a járműveket.
A szállítójárművekkel a már teljesen elhasználódott, 1992 és 1994 
között forgalomba helyezett járműveket váltja ki a bv. 
Az új, gazdaságosan üzemeltethető járművekkel a járműpark jelentősen 
megfiatalodott, így az elkövetkezendő években a gépjárművek fenntar-
tása, működtetése költséghatékonyabb lesz.

Megújult A büntetés-végreHAjtás járMûpArkjA

lezárult Az intézMényrendszer átAlAkításA
Szeptember 21-én Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancs-
nok stratégiai és koordinációs helyettese tájékoztatta a Magyar Távi-
rati Irodát az intézményrendszer átalakításának befejeződéséről.
A vezérőrnagy úr most a Bv. Hírlevélnek is beszámol a racionalizá-
lási folyamat állomásairól, döntéseiről.

CsA: Valóban lezárult egy döntés-előkészítő folyamat, melynek az 
a legfontosabb eredménye, hogy miniszter úr döntése értelmében 
nem zárunk be börtönöket, mindössze egy intézet és két objektum 
működésében történik változás.
Hírlevél: Melyik három intézetet érintik a változások, és miért 
volt szükség egyáltalán az intézményrendszer „újragondolására”? 
Mi előzte meg a döntéseket?

CsA: Folyamatosan készültek hatástanulmányok, háttérszámítások, 
több hónapos munka vezetett végül a döntéshez. A racionalizálási folya-
matot – nem titok – az országunkat is érintő gazdasági válság, s ebből 

következően a bv. költségvetési helyzete indította el. Az intézkedések 
terveink szerint idén több mint 60 millió forintos megtakarítást ered-
ményeznek, míg 2010-ben - a számítások szerint - 200 millió forintos 
lehet a költségcsökkentés.
A Fővárosi Bv. Intézet Gyorskocsi utcai objektumának ideiglenes 
kiürítése már megtörtént a nyáron, az ott dolgozó kollégák azóta a 
Nagy Ignác utcai és a Maglódi utcai létesítményben teljesítenek szol-
gálatot. Az állampusztai intézethez tartozó solti körletekből is máshová 
helyeztük a fogvatartottak egy részét.  A Nagyfai Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet pedig a Szegedi Fegyház és Börtön harmadik 
objektumaként fog működni január 1-jétől. Az egész folyamatban vé-
gig az volt a döntéshozók számára a legfontosabb, hogy megtartsuk a 
folyamatos és biztonságos működéshez szükséges személyi állományt, 
vagyis valamennyi munkatársunk számára továbbfoglalkoztatási lehe-
tőséget biztosítsunk, másrészt, hogy a működéshez szükséges pénzü-
gyi fedezetet megteremtsük.
Hírlevél: Milyen egyéb módokat keresnek a gazdasági egyensúly 
fenntartására?
CsA: Természetesen nemcsak kiürítéssel, átalakítással akarjuk a költ-
ségeket csökkenteni: azt is megvizsgáltuk – nagyon sok munkatár-
sunktól kértünk és kaptunk javaslatot –, melyek azok a lehetőségek, 
amelyekkel jelentősebb megtakarításokat lehet elérni. E szerint az 
intézmények korszerű energia-felhasználásának kialakítása mel-
lett ablak- és ajtócseréket, valamint fűtés-, épület- és zárkarekonst-
rukciókat tervezünk hazai és uniós pályázati támogatásból. Köztudott, 
hogy a fogvatartottak szállítása már a bevezetett optimalizációs prog-
ram alapján történik, az új gépjárművek üzemeltetésétől is jelentős 
költségcsökkenést várunk. Szintén az EU-tól elnyert forrásból vi-
lágítjuk át a bv. gazdasági működését a hatékonysági tartalékok fel-
tárására. Összefoglalva: minden fillér számít, nincs kicsi vagy nagy 
megtakarítás, viszont a létszámleépítés nincs és nem is volt „poron-
don”, mindenkire számítunk.
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popper péter volt A teAHáz vendége
A TeaHáz Szellemi Műhely újabb rendezvényét tartották meg 
szeptember 18-án a Váci Fegyház és Börtönben, a Magyar 
Börtönügyi Társaság, az Európai Börtönnevelési Társaság – az 
EPEA – magyar tagozata és a házigazda intézet szervezésében. 
Az összejövetelre a szervezők ezúttal Popper Pétert hívták meg, 
aki „Bűn, büntetés, bűnhődés” címmel tartott előadást, majd a 
résztvevők által feltett kérdésekre válaszolt.

Ruzsonyi Péter, az EPEA magyar tagozatának elnöke bevezetőjében néhány 
könyvcímmel érzékeltette az előadó – a klinikai pszichológiától az összeha-
sonlító valláslélektanig terjedő – széles körű munkásságát. 
Popper Péter előadásában a bűn-problémából – amely minden vallásnak 
központi kérdése – kiindulva jutott el a bűnüldözésig. Véleménye szerint 
a bűnözéssel nem lehet együtt élni, a bűn üldözése az állam feladata. Mint 
mondta: „rossz lenne, ha az állampolgároknak önmagukat kellene megvé-
deniük a bűnelkövetőkkel szemben”. Kiemelte, hogy a jog nem tudja a 
pszichológia determinista, az elkövetőt felmentő véleményét elfogadni, mi-
vel az embernek választási lehetősége van cselekedetei terén. Ezt követően 
különböző kriminálpszichológiai elméleteket idézett fel, hozzátéve: egyik 
elmélet sem tudta teljes bizonyossággal előre meghatározni, hogy kiből lesz 
bűnöző. Popper Péter szerint a büntetés-végrehajtás munkája szempont-
jából az első bűntényes fogvatartottakkal való foglalkozás a leghangsúlyo-
sabb, hiszen a visszaeső bűnelkövetők már jórészt érzéketlenek a szabadság-
elvonással járó frusztrációkra.
Az előadást követően a fegyveres testületi tagok önvédelmének jogosságától 
kezdve az iskolai erőszakig számos téma vetődött fel kérdésként, amelyekről 
Popper Péter részletesen kifejtette a véleményét, ugyanakkor az európai 
kultúra válságtüneteire és a mai magyar társadalom alapvető problémáira 
– mint például a bűnbakkeresés – is rámutatott.
Az összejövetel résztvevői azon túl, hogy megismerhették a meghívott 
előadó nézeteit a bűnelkövetésről, illetve a bűn üldözéséről, személyesen 
tapasztalhatták meg Popper Péter – tanulságos történetekkel fűszerezett 
– bölcsességét és humorát.

Deák Ferenc István

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea

Felelős szerkesztő: Mészáros Zita, PResolver Communications • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei

Cím: BVOP Sajtóiroda, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu, nyomdai előkészítés: Vividfour

Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.

Prof. dr. Vókó György, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvé-
nyességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályának osztályvezetője 
nyitotta meg a Beáramló fények című kiállítást a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtönben. A tárlaton Apró Andreának, a büntetés-végrehajtási szervezet 
és egyben a Börtönújság fotósának börtönépítészeti fotói láthatóak.
A kiállítás a Kulturális Örökség Napja alkalmából szervezett rendezvény-
sorozat helyi nyitánya volt.

A programsorozathoz a Váci Fegyház és Börtön is csatlakozott. A váci 
kápolnában a fogvatartottak által készített festményekből, tárgyakból és 
Teknős Miklós Pulitzer-díjas fotóriporter fogvatartotti portréiból összeál-
lított kiállítás volt látható, a „Doberdó” körleten az 1950-es évek fogvatar-
tási körülményeit ismerhették meg a látogatók. A kulturális programba a 
Magyar Börtönmúzeum is bekapcsolódik.

beárAMló fények 

tábornoki kinevezés
A Magyar Köztársaság elnöke – az igazságügyi és rendészeti miniszter 
előterjesztésére – a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából, 
2009. szeptember 8-ai hatállyal kinevezte büntetés-végrehajtási dandár-
tábornokká Schmehl János büntetés-végrehajtási ezredest, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát.
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Adorján nApján MAgunkrA figyeltünk
Szent Adorján napján immár hagyományosan a büntetés-végrehajtás szakmai napját 
ünnepeltük. A miniszteri ünnepi parancs felidézése után a szeptemberi ünnepségsoro-
zat rendezvényeiről adunk körképet, bejárva szervezetünk intézeteit.

Ünnepi parancs Szent Adorján Napján

Tábornokok, FőTiszTek, TiszTek, zászlósok, TiszThelyeTTesek, közalkalmazoTTak!

Köszöntöm a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományát, valamennyi hivatásos és 
közalkalmazott tagját a büntetés-végrehajtás szakmai napja alkalmából.

Szent Adorján napja immár tizennégy éve ad alkalmat arra, hogy a közvélemény figyelme 
Önök felé, szolgálatukra és munkájukra irányuljon.
Köszönöm teljesítményüket, feladataik szakszerű ellátását, helytállásukat és a testület 
iránti elkötelezettségüket.
A büntetés-végrehajtás arra törekszik, hogy a törvény betűje és szellemisége a lehető 
legteljesebben érvényesüljön. Az a szakma és hivatás, amelyet Önök gyakorolnak, 
kiemelkedően fontos, hiszen az életet szolgálja úgy, hogy a büntetést az ember javára 
fordítja.
Szervezetük az emberi méltóság és az emberi jogok következetes védelmével méltóan 
képviseli a magyar jogállamiság eszmeiségét. Ez kemény és következetes munka, amelyet 
éjjel-nappal, ünnepnap és hétköznap egyaránt, szakadatlanul kell végezniük. 
Önöknek nap mint nap úgy kell ellátni feladatukat, hogy közben a szervezet jelentős 
változások és komoly szakmai kihívások előtt áll. Átalakuló társadalmi környezetben, 
változó jogszabályi rendszerben, nehéz gazdasági körülmények között kell tovább-
ra is felelősségteljesen tenniük dolgukat. Köszönöm azt az erőfeszítést, amit annak 
érdekében tettek és tesznek, hogy magas szinten megfeleljenek a törvények által 
meghatározott feladatoknak.
Akik a büntetés-végrehajtási szervezetnek kötelezték el magukat, az egyik legnehezebb 
szolgálatra vállalkoztak. Hivatásuk középpontjában a társadalmi együttélés szabályait, nor-
máit megszegő, bűnelkövető ember áll. Ezeket az embereket kell – velük együttműködve 
– olyan helyzetbe hozni  büntetésük letöltése végére, hogy akarjanak és képesek is legyenek 
visszailleszkedni a társadalomba. Ehhez persze az Önök magas szintű teljesítménye mellett 
szükség van a társadalom, a civil szféra, az egyházi és karitatív szervezetek, a család és még 
sokan mások segítségére.
Amikor az Önök munkáját megköszönöm, egyúttal az Ő munkájukat is elismerem.
Önök már bizonyították, hogy magas szinten képesek feladataikat ellátni. Teszik ezt Szent 
Adorján állhatatosságából is erőt merítve. 
A mögöttünk álló nehéz, és számtalan új kihívással teli időszak sikeres teljesítéséhez 
gratulálok, munkájukra, kezdeményezőkészségükre, hivatásszeretetükre a továbbiak-
ban is feltétlenül számítok.
A kormány és a minisztérium vezetése nevében sikeres munkavégzést, jó erőt, 
egészséget kívánok, és kérem Önöket, hogy legjobb tudásuk szerint, elkötelezetten 
dolgozzanak a továbbiakban is annak érdekében, hogy feladataikat a társadalmi 
elvárásoknak és a jogszabályoknak megfelelően egyre eredményesebben és hatéko-
nyabban teljesítsék.

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter

Nyíregyháza

Állampuszta

Szolnok

Tiszalök
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Kecskemét Kalocsa

Zalaegerszeg Balassagyarmat

Vác

Balassagyarmat

Gyula

Veszprém

Fővárosi intézetek
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Balassagyarmat

Sátoraljaújhely

Pálhalma

Szekszárd

Szeged

Márianosztra Nagyfa Szombathely

H Í R L E V É LBv.6

Nyíregyháza



szer v e ze t i  él e t

• Adorján-nAp – képes beszáMoló • Adorján-nAp – képes beszáMoló 

Miskolc

Tiszalök

Pálhalma

Sopronkőhida Szirmabesenyő

Debrecen

Székesfehérvár- Baracska Márianosztra

Kecskemét

Pécs

Kaposvár
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HivAtásuk Mesterei lettek 
A szoMbAtHelyiek

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja adott otthont az első ízben megrendezett Hivatás Mes-
tere országos szakmai vetélkedő döntőjének. A megmérettetést a 
Szombathelyi Országos Bv. Intézet csapata nyerte. Jutalmuk ván-
dordíj, 120 000 forint országos parancsnoki jutalom, egy hétvégi 
üdülési lehetőség egy hozzátartozóval közösen Igalon, valamint dip-
loma, kitűző, plakett, oklevél és serleg volt. 

A terem egyik falán az alábbi idézet volt olvasható: „Hivatásul választani 
egy szakmát! Mesterévé válni a szakmának, mesterévé lenni a hivatásnak! 
Elsajátítani és elérni a legtöbbet, amit lehet! Ezáltal példát mutatni a szak-
mán belülieknek, a hivatásból élőknek és a társadalomnak!” Az esemény 
egyik szervezője, Nagy István alezredes, a Budapesti Fegyház és Börtön 
fogvatartási ügyek osztályának vezetője így foglalta össze a verseny lénye-
gét. Régi álma vált valóra azon a szeptemberi napon, amikor a Hivatás Mes-
tere fináléját megrendezték. 
A hatfős csapatok számára az első feladat az volt, hogy ruházatuk, egyéni 
felszerelésük ellenőrzése után felsorakozzanak a zsűri asztala előtt, majd a 
zsűri elnöke, Dömény Sándor bv. vezérőrnagy köszöntötte a résztvevőket. 
A zsűri tagjai: Mészáros László bv. ezredes, dr. Huszár László bv. dandár-
tábornok, dr. Lipták László ny. bv. dandártábornok, dr. Kiss Katalin ny. bv. 
ezredes, dr. Vókó György professzor, dr. Ruzsonyi Péter professzor, bv. ezre-
des és Csépai József ny. bv. ezredes voltak. 
Ezután kiosztották a tesztlapokat, a résztvevőknek 60 szakmai kérdésre 
kellett válaszolniuk. – Számunkra az elméleti kérdések voltak a legnehezeb-
bek, kevésnek találtuk az időt a megoldásra – mondta a Gyűjtő csapatának 
egyik játékosa. – Minden intézetnek megvan a maga szakterülete, s volt 
néhány olyan kérdés, amivel a gyakorlatban még nem is találkoztunk.

A csapatok kivonultak a teremből, majd elsőként a szombathelyieket szólí-
tották. Egy eltávozásról visszaérkező fogvatartott csomagját és ruházatát 
kellett átvizsgálniuk, tiltott tárgyak után kutatva. Ebben a fordulóban a 
szombathelyiek voltak a legsikeresebbek.
– A fogvatartott viselkedése életszerű volt, de azért ennyi mindent egy-

szerre nem akar senki becsempészni vagy kivinni magával – mondta el mo-
solyogva a tolnai csapat egyik tagja. –  A kedvezményüket sem kockáztatják 
azzal, hogy megpróbálnak kijátszani minket.  
A motozás során lépett először színre Kovács József bv. őrnagy, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági osztályának vezetője, aki a 
fogvatartottat alakította. Szereplésével gyakran derűt keltett, néha szem-
telenkedett, máskor készségesen viselkedett az őrökkel.
- A helyzetgyakorlatok során kizárólag olyan tárgyakat használtam, 
amelyeket korábban fogvatartottaktól koboztunk el – mondta. – Az 
volt a cél, hogy kiderüljön, hogy képes kijátszani a felügyelet ébersé-
gét egy dörzsölt rab. Az általam eljátszott elítélt taktikája az volt, hogy 
ráerőltesse akaratát az őrökre, állandóan szóval tartva befolyásolja őket, 
hátha elterelheti figyelmüket. 

Pihenésképpen újabb elméleti kérdés következett. Ki kellett számolni, hogy 
mikor bocsátható szabadon egy fogvatartott, akinek feltételes szabadságát 
a bíróság új bűncselekmény miatt megszüntette.
Ezután a zsűri arra volt kíváncsi, hogy a csapatok képesek-e szabályosan 
végrehajtani egy sörétes puska és egy pisztoly töltését, illetve ürítését.
Ebéd után került sor az utolsó gyakorlati feladatra: ismét Kovács 
József „fogvatartott” lépett a terembe, ezúttal rabruhában. A felü-
gyelet feladata pedig az volt, hogy átvizsgálja ruházatát, tegye rá az 
összes mozgáskorlátozó eszközt, majd mutassa be a kísérési alakzatot. 
A „fogvatartott” testén és ruházatán ismét tiltott tárgyakat rejtett el: 
órájának hátlapjára SIM kártyát ragasztott, pengét erősített a talpára, 
hóna alá gyógyszert dugott, zsebében kiélezett telefonkártyát tartott 
és tollból faragott bilincskulcsot. Ebben a feladatban is a szombathe-
lyiek voltak a legéberebbek, így a pontszámok összeszámolása után 
kiderült, idén ők a hivatásuk mesterei. 
– Nagyon örülünk a győzelemnek – nyilatkozta eredményhirdetés után 
Doma Andrea bv. őrnagy. –  Kezdetben kicsit megijedtünk, az elméleti kér-
dések ugyanis sokkal nehezebbek voltak, mint a regionális előfordulókon, 
a gyakorlati feladatok során is követtünk el kisebb hibákat. Már ránk fért 
a sikerélmény, jóformán csak azok ismerik el munkánkat, akik maguk is 
szakmabeliek. 
Az eredményhirdetés után tapasztalatairól kérdeztünk néhány jelen-
lévőt. Dömény Sándor bv. vezérőrnagy: – Régi tervem volt az, hogy 
a különböző szakterületek képviselőit egy asztalhoz ültessem és 
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párbeszédet kezdeményezzek közöttük. Ehhez partnereket keresve 
derült ki, hogy vannak olyan munkatársaink, akik a maguk terüle-
tén ugyanezt teszik. Például Nagy István alezredes, aki már régóta 
dédelgette magában a Hivatás Mestere vetélkedő ötletét. Ez kiváló 
alkalom arra, hogy megismerjük kollégáink felkészültségét és elhi-
vatottságát. Ráadásul nem a megszokott módon, hanem a verseny 
nyújtotta játékos keretek között. A könnyebb lebonyolítás érdekében 
hat régiót alakítottunk ki, egy régiót 5-6 bv. intézet csapata képviselt. 
A regionális versenyeken óhatatlanul kiderült, hogy hol vannak azok 
a pontok, ahol a kollégák esetleg hibázhatnak. A vetélkedőn minden 
intézet képviselte magát, sokakat ösztönzött a bizonyítási vágy. Noha 
a vándordíj csak egyetlen csapatot illet meg, sikerélménnyel minden 
résztvevő gazdagodott.    
Csóti András bv. vezérőrnagy: – A döntő színvonala messzemenően 
igazolta az előzetes várakozásokat, a résztvevők a mindennapos szol-
gálat mellett alaposan felkészültek elméletből és gyakorlatból, a fela-
datok megoldásakor teljes képet kaphattak önmagukról és társaikról. 
Utóbbi azért is fontos, mert a verseny egyik célja a csapatépítés volt. 
Turi András rendészeti szakállamtitkár: – A látottak meggyőztek ar-
ról, hogy a büntetés-végrehajtás mesterei a jövőben is tisztességgel és 
nagy szakmai tudással fogják végezni munkájukat. Ehhez szeretnék 
minden jót kívánni nekik. Köszönöm, hogy meghívtak a döntőre.
Dr. Vókó György professzor: - Minden résztvevőnek gratulálni szeretnék. 
Örömmel láttam, hogy a fiatalok ebben a hivatásban is rátermetten állják 
meg a helyüket, szakmájuk apró részleteit is ismerik és messzemenően 
emberséges módon bánnak az őrizetükre bízott rabokkal.

Borbély László

Doma Andrea bv. őrnagyot 1999. január 1-
jével nevezték ki a Vas Megyei Bv. Intézet hi-
vatásos állományában nevelő beosztásba. 2008. 
február 15-től a Fogvatartási Ügyek Osz-
tályának vezető nevelője. Teljesítménye, szak-
mai tudása elismeréseként hat alkalommal ré-
szesült jutalomban, 2008-ban pedig kiemelkedő 
munkájáért az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter úr „tanácsosi” címet adományozott részére. 
Két gyermek édesanyja.

Ujvári László bv. századost 2000. december 
1-jével nevezték ki a Vas Megyei Bv. Intézet 
Biztonsági Osztályának hivatásos állományá-
ba, azóta biztonsági tiszti beosztásban teljesít 
szolgálatot. Eredményes szakmai munkája 
elismeréseként eddig három esetben részesült 
pénzjutalomban, 2007-ben pedig az országos 
parancsnok a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 

Emlékplakett bronz fokozatát adományozta 
neki. Nős, két gyermek édesapja.

Vizvárdy András bv. hadnagy 2000. május 
1-je óta teljesít hivatásos szolgálatot a Vas Me-
gyei Bv. Intézetben előadói beosztásban. 2008. 
január 1-jétől megbízással bny. főelőadói, 2008. 
május 15-ei hatállyal bny. előadói feladatokat lát 
el. Kinevezése óta 2 esetben részesült jutalom-
ban. Állandó tagja az intézet labdarúgócsapa-
tának, két alkalommal volt regionális selejtezőn 
a mezőny legjobb játékosa.

Fordán Krisztiánt 2007. december 1-jén 
nevezték ki a Vas Megyei Bv. Intézet hi-
vatásos állományába biztonsági felügyelői 
beosztásba. 2008. április 15-től foglalkoz-
tatási segédelőadó, 2008. október 15-től 
körlet-főfelügyelői beosztást tölt be. A törzs-

zászlós a középfokú bv. szaktanfolyami vizs-
gán kitűnő eredményt ért el.

Hompasz Ottó bv. zászlóst 2003. május 
1-jén nevezték ki a Vas Megyei Bv. hivatásos 
állományába biztonsági felügyelő beosztásba. 
2007. augusztus 1-jétől körlet-főfelügyelői, 
2007. december 25-től biztonsági főfelügyelő- 
feladatokat lát el. Kinevezése óta egy esetben 
részesült jutalomban. Nős, az intézet labdarú-
gócsapatának kapusa. 

Klis Tibor bv. zászlós 2006. február 1-jétől 
tagja a Vas Megyei Bv. Intézet hivatásos ál-
lományának biztonsági felügyelői beosztásban, 
2008. április 15-től körlet-főfelügyelőként telje-
sít szolgálatot. Teljesítménye, szakmai tudása 
elismeréseként 2 alkalommal részesült jutalom-
ban. Nős, egy gyermek édesapja.

A gyõztes csApAt

1. Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Ujvári László bv. száza-
dos, Doma Andrea bv. őrnagy, Vizvárdy András bv. hadnagy, Hom
pasz Ottó bv. zászlós, Klis Tibor bv. zászlós, Fordán Krisztián bv. 
törzszászlós)
2. Szegedi Fegyház és Börtön (Kurusa János bv. százados, Nagy 
Mariann bv. hadnagy, Légrády Zoltán bv. zászlós, Nagy Gábor bv. 
főtörzsőrmester, Pigniczki László bv. főtörzsőrmester, Deli Miklós 
bv. százados)
3. Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Bálint Gábor 
bv. zászlós, Fülöp Tamás bv. hadnagy, dr. Böcz Zoltán bv. főhadnagy, 
Schilli Zoltán bv. zászlós, Sebestyén Ferenc bv. törzsőrmester, Muszka 
Sándor bv. törzszászlós)
4. Budapesti Fegyház és Börtön (Lakatos Viktor bv. főhadnagy, 
dr. Golts Mátyásné közalkalmazott, Tóth Annamária bv. törzszászlós, 
Lakatos Csaba bv. zászlós, Szikora László bv. főtörzsőrmester, Éri 
Zoltán bv. zászlós)
5. Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pelle József bv. 
hadnagy, Simon Tamás bv. főhadnagy, Kovács Angéla bv. zászlós, Baghy 
Tamás bv. zászlós, Bajzát Péter bv. zászlós, Vas Péter bv. zászlós)
6. Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Kamarás Zsolt bv. száza-
dos, Csabák Péter bv. hadnagy, Kaszab Attila bv. törzszászlós, Nagy
né Mészáros Márta bv. zászlós, Tóth Károly bv. törzsőrmester, Cserni 
Zoltán bv. törzszászlós)

A verseny végeredMénye
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A Magyar Köztársaság elnöke az igazságügyi és rendészeti miniszter 
előterjesztésére 2009. szeptember 8-ai hatállyal kinevezte büntetés-
végrehajtási dandártábornokká Schmehl János büntetés-végrehajtási 
ezredest, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát. 
Nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki Fejes 
Imre nyugállományú büntetés-végrehajtási ezredest, a BVOP Módszertani 
Igazgatóság nyugállományú igazgatóját. 

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a büntetés-
végrehajtási szervezet napja alkalmából eredményes szakmai munkája 
elismeréséül soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási ezre-
dessé dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit alezredest, az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Szakállamtitkárság, Rendészeti 
Kodifikációs Főosztály főosztályvezető-helyettesét.
Nyugállományú büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő 
Sövény Zoltán nyugállományú alezredest, a BVOP főelőadóját és Szabó 
Miklós nyugállományú alezredest, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
referensét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő dr. Csordás Dóra 
századost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Szak-
államtitkárság, Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztály kiemelt 
főreferensét és Kovácsné dr. Szekér Enikő századost, az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Szakállamtitkárság, Rendészeti 
Igazgatási Főosztály kiemelt főreferensét.

A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát 
adományozta Mészáros Ferenc nyugállományú alezredesnek, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási Központja nyugállományú gazdasági 

vezetőjének, Gyurovics Zsolt Levente őrnagynak, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön osztályvezetőjének, Steirer István zászlósnak, a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft. művezetőjének és Nagy Sándor közal-
kalmazottnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
szakmunkásának.

A miniszter a főtanácsosi címet adományozta dr. Budai István ezredes-
nek, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokának és dr. Kecskés 
Tünde Erzsébet alezredesnek, a BVOP megbízott osztályvezetőjének.
A tanácsosi címet adományozta Magyar Sándor alezredesnek, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének és 
Farkas Piroska alezredesnek, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének.

Pénzjutalomban részesítette Biczó László dandártábornokot, a Mária-
nosztrai Fegyház és Börtön parancsnokát, Kaló Ágnes Anikó őrnagyot, 
a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő) 
vezető nevelőjét és Nemecz Gábor közalkalmazottat, a Váci Fegyház és 
Börtön főelőadóját.

A miniszter a büntetés-végrehajtás tevékenységének segítése terén kifejtett 
szakmai munkája elismeréseként aranygyűrű emléktárgyat adományozott 
Hey Attiláné asszonynak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
Rendészeti Szakállamtitkárság, Rendészeti Igazgatási Főosztály főosz-
tályvezető-helyettesének, tollkészlet emléktárgyat adományozott 
Radnay József vezető főtanácsosnak, az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium Rendészeti Szakállamtitkárság, Rendészeti Felügyeleti és 
Tervezési Főosztály büntetés-végrehajtási szakreferensének.
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fo-
kozatát adományozta Radványi Krisztina őrnagynak, az Igaz-
ságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet osztályvezetőjének, 
Baráth Ilona századosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Lampert Csaba fő-
hadnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osz-
tályvezető-helyettesének, Takács Margit Andrea törzszászlósnak, a 
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) segédelőadójának, 
Gyüre Lászlóné zászlósnak, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Inté-
zete (Tököl) segédelőadójának, Császár Attila főtörzsőrmesternek, a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének, Reszler Gábor 
főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének 
és Sipos Jánosné közalkalmazottnak, a Szegedi Fegyház és Börtön 
csoportvezetőjének.

A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz foko-
zatát adományozta Burik Mónika őrnagynak, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási Központja osztályvezető-helyettesének, Horváth 
Katalin századosnak, a BVOP kiemelt főreferensének, Horváth 
Lajos törzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön körlet-
főfelügyelőjének, Bízik László közalkalmazottnak, a Fővárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézet evangélikus lelkészének és Csuka Tamásné 
közalkalmazottnak, a Váci Fegyház és Börtön református lelkészének.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka soron kívül előléptette 
büntetés-végrehajtási alezredessé Bakó Zsolt őrnagyot, a BVOP 
kiemelt főreferensét, Berkenyei Attila őrnagyot, a BVOP kiemelt 
főreferensét, dr. Harsányi Kornélia Erzsébet o. őrnagyot, a BVOP 
főorvosát, Papp Ildikó őrnagyot, a Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjét, Török János őrnagyot, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
parancsnokhelyettesét és Újvári Zoltán őrnagyot, az Állampusztai 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. kerületvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Horváth Ákos századost, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osz-
tályvezetőjét, Matovics Csaba századost, a Szegedi Fegyház és Börtön 
osztályvezetőjét, Oláh Gábor századost, a BVOP kiemelt főreferensét, Sós 
Gábor századost, a BVOP kiemelt főreferensét.
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Dér Orsolya fő-
hadnagyot, a BVOP kiemelt főreferensét, büntetés-végrehajtási fő-
hadnaggyá Pap György hadnagyot, a Budapesti Faipari Termelő és 
Kereskedelmi Kft. osztályvezetőjét, büntetés-végrehajtási törzszász-
lóssá Lovas Sándor zászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön körlet-
főfelügyelőjét, büntetés-végrehajtási zászlóssá Kunos Sándor fő-
törzsőrmestert, a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet bizton-
sági felügyelőjét.
Eredményes érdek-képviseleti munkája elismeréseként előléptette 
büntetés-végrehajtási főtörzszászlóssá Vincze Tamásné törzs-
zászlóst, a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti 

Szövetsége Baracskai Alapszervezetének szakszervezeti bizalmi-
ját, büntetés-végrehajtási zászlóssá Gleisza Norbert főtörzs-
őrmestert, a Tököli Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszerve-
zetének titkárát. 

Pénzjutalomban részesítette dr. Huszár László dandártábornokot, a 
BVOP főosztályvezetőjét, Domin Ágnes alezredest, a BVOP kiemelt főre-
ferensét, Pető-Kovács Beáta őrnagyot, a BVOP kiemelt főreferensét, Réti 
Csaba főhadnagyot, a BVOP kiemelt főreferensét, Ambrus Beáta századost, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjét, Szilágyi Tímea 
századost, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház megbízott osztályvezető-
jét, Kovácsné Vámosi Zsuzsanna főtörzszászlóst, a Közép-dunántúli Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Sille Gábor törzszászlóst, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főápolóját, Szilágyi 
Katalin zászlóst, a Márianosztrai Fegyház és Börtön főápolóját, Kabók János 
főtörzsőrmestert, a Szegedi Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét, Traczik 
József főtörzsőrmestert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet gépjárművezetőjét, Dán Jánosné közalkalmazottat, a Bé-
kés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gondnokát, Konkoly Tiborné 
közalkalmazottat, a BVOP ügykezelőjét, Knoll Judit közalkalmazottat, 
a BVOP előadóját, dr. Tarnóczi Richárd pszichológus ezredest, a Magyar 
Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Pre-
ventív Igazgatósága főpszichológusát és Pálkáné Reményi Beatrix 
közalkalmazottat, az Állami Egészségügyi Központ ápolóját.

Tollkészlet tárgyjutalomban részesült Schneider Gyula nyugállo-
mányú ezredes, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Az ebben az évben első ízben, a Büntetés-végrehajtás Hivatás 
Mestere cím elnyerésére kiírt Országos Szakmai Vetélkedőt a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csapata 
nyerte meg.
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Hírek

• szondi-díj bAlAssAgyArMAtnAk

• lõbAjnokság, 2009
• MegállApodások

elisMerés bAlAssAgyArMAtnAk
Nógrád Megye Önkormányzata Nógrád Megye Szondi György-díját 
adományozta a Balassagyarmati Fegyház és Börtön részére.  A díjat – 
amely egyéneknek és közösségeknek a megye érdekében és a megyében 
végzett rendészeti és közbiztonsági tevékenység végzése és támogatása 
során kiemelkedő, példamutató szolgálat ellátása, kimagasló eredmé-
nyeket hozó munka elismeréseként adományozható – szeptember 20-
án, Szécsényben megrendezett ünnepi közgyűlésen Becsó Zsolt, Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke adta át dr. Budai István 
bv. ezredes, bv. főtanácsos, intézetparancsnoknak.

együttMûködés A rendõrséggel
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben együttműködési megállapodást 
írt alá dr. Ármós Sándor, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, 
Biczó László, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka, Vatai 
Gyula, a Váci Fegyház és Börtön parancsnoka, Tóth Tamás, a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) igazgatója, valamint Nyima Tamás, 
a Büntetés-végrehajtási Központi Kórháza igazgató-helyettese.
A megállapodás a személyi állomány továbbképzésére, a sport-és kul-
turális létesítmények igénybevételére, az informatikai és kommuniká-
ciós együttműködés kölcsönös megteremtésére és az egészségügyi el-
látás terén történő együttműködésre vonatkozó feltételeket rögzítette.

képzési MegállApodás
Dr. Majdán János, az Eötvös József Főiskola rektora és Ujszászi Zol
tán bv. ezredes, bv. főtanácsos, az Állampusztai Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézet parancsnoka együttműködési megállapodást kötött, 
mely szerint a bv. intézet helyszínt és emberi erőforrást biztosít az and-
ragógiai alapképzésben résztvevő főiskolai hallgatók gyakorlati okta-
tásához, valamint a főiskola tudományos munkájához. A főiskola pedig 
biztosítja a személyi állomány képzésekben való részvételét, valamint 
– a szükséges feltételek megléte esetén – azt, hogy a fogvatartottak 
magántanulókként folytathassanak tanulmányokat.

eger nyerte Az idei lõbAjnokságot
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja és a Mária-
nosztrai Fegyház és Börtön szervezésében, az intézet lőterén ren-
dezték a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2009. évi Országos Lő-
bajnokságát. A versenyen 33 csapat 137 versenyzője vett részt, akik 
négy fegyvernemben és négy versenyszámban mérték össze tudásukat.
A csapatverseny első hat helyezettje:
1. Heves Megyei Bv. Intézet, 2. Szegedi Fegyház és Börtön, 3. So-
mogy Megyei Bv. Intézet, 4. Ábránd-Ágynemű Fehérneműgyár-
tó és Forgalmazó Kft., 5. Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., 6. Márianosztrai Fegyház és Börtön
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