
A magyar büntetés-végrehajtás immár tizenöt éve szeptember 8-án, Szent Adorján napján 
ünnepel. Az ünnep a figyelemről és az együttlétről szól, így volt ez idén is: a központi ünnepség-
nek a 125 éves Csillagbörtön adott otthont, melyen a büntetés-végrehajtási szervezet vezetői mel-
lett részt vett és beszédet mondott Pintér Sándor belügyminiszter. A rendezvényen vehették át 
kollégáink Szent Adorján napja alkalmából a jó munkáért járó kitüntetéseket, elismeréseket, me-
lyekhez szerkesztőségünk ezúton is gratulál.
A börtönőrök védőszentje idén is gondoskodott – ha a jó időről nem is, – de a közös progra-
mokról és a jó hangulatról igen: a büntetés-végrehajtási intézetek munkatársai és a család-
tagok 28 helyszínen tartották meg a szintén hagyományos családi napot. Ott voltunk minde-
nütt, a legemlékezetesebb és az elkapott pillanatokról képriportban számolunk be.
Szeptember 16-án, a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén rendezték meg az idei lőbajnok-
ságot. Lapunk fotósa megörökítette a csapatverseny és a négy, különböző típusú fegyverre ki-
írt lőgyakorlatok legjobb pillanatait is.
Szeptember végén rangos eseménynek adott otthont Pécs: a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara közösen rendezte meg a Kultúra a 
börtönben, a börtön kultúrája című nemzetközi konferenciát és kiállítást. A rendezvényen bv.-s 
szakemberek és a modern kultúra képviselői – színészek, képzőművészek – elemezték a kultú-
ra és a fogvatartottak viszonyát, az Alkotás – befogadás – katarzis című pódiumbeszélgetésen 
Pogány Judit színművésznő is jelen volt. A konferencián az érdeklődők a Baranya Megyei Bv. 
Intézet Murál Moral projektjével is megismerkedhettek. 

Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket. A Bv. Hírlevél 
olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
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Ünnepi állománygyûlés a 125 éves Szegedi Fegyház és Börtönben
A büntetés-végrehajtás napja, valamint a Szegedi Fegyház és Börtön fennállásának 125. évfordulója alkalmából szeptember 7-én az 
intézet dísztermében rendezték meg a büntetés-végrehajtási szervezet ünnepélyes állománygyűlését.

H Í R L E V É LBv.

Az ünnepség elöljárója dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt. A ren-
dezvényen részt vett Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke, dr. Botka László, Szeged polgármestere, jelen voltak a rend-
védelmi társ- és a közigazgatási szervek országos és Csongrád me-
gyei vezetői, az intézet egykori parancsnokai és az együttműködő 
szervezetek képviselői.
A megjelenteket Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehaj-
tás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs helyettese 
köszöntötte. Rövid ünnepi műsor következett az intézet fogvatartott-
jainak előadásában, majd felolvasták az Adorján-napi ünnepi parancsot. 
Ezt követően dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Kökényesi Antal 
országos parancsnok kitüntetéseket és elismeréseket adott át a jutalma-
zottaknak. 
Dr. Pintér Sándor ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy „akik a bün-
tetés-végrehajtási szervezetnek kötelezték el magukat, az egyik legne-
hezebb szolgálatra vállalkoznak. Fáradozásuk középpontjában az ember, 
ráadásul a bűnelkövető ember áll. A társadalmi normák és szabályok 
ellen vétő embereket kell olyan élethelyzetbe hozni a szabadságvesztés-
büntetés végére, hogy akarjanak és képesek legyenek visszailleszkedni 
a társadalomba. Ez tagadhatatlanul kiemelkedően fontos szolgálat a 
közösség számára. A börtönök falai azonban sokszor elrejtik e tevékeny-
ség fontosságát a társadalom elől. Ezért szükséges, hogy a közvélemény 
megismerje ezt a munkát, hogy valós képet kaphasson a büntetés-vég-
rehajtás tevékenységéről, annak eredményeiről.” Kiemelte, hogy a 
szolgálat fontos alappillére a kormányprogramnak. „A kormány prog-
ramjában célul tűzte ki, hogy helyreállítja Magyarországon a rendet, 
azt a fontos közös értéket, amely biztosítja a fejlődést az egész ország 
számára. Megadja a mindennapok biztonságát, hogy egy olyan élhető 
Magyarországot teremtsen, amelyben nincsenek a törvények felett 
állók, a törvényeket betartják, és azok megszegőit – legyen szó akár 
a legkisebb tulajdon elleni bűncselekményről, vagy súlyos életellenes 
bűntettről –, megbüntetik. … A büntetésnek az is célja, hogy növelje 
az elkövetők társadalmi felelősségérzetét. E célok elérése érdekében 
kiemelten fontos, hogy a fogvatartottak tevékenyen töltsék idejüket az 
intézetekben, értékteremtő munkával vegyék ki részüket a társadalmi 
munkamegosztásból.” A miniszter kijelentette azt is, hogy a kor-
mány és a Belügyminisztérium tisztában van azzal, hogy a módosuló 

feladatrendszeréből fakadó új kihívások teljesítéséhez 
szükség van támogatásra. Ennek első lépéseként meg-
teremtették az elzárás végrehajtásának alapfeltételeit: 
júniusban megnyílt az Állampusztai Országos Bv. In-
tézet  solti objektumának korábban bezárt két körlete. 
A fennállásának 125. évfordulóját ünneplő Szegedi Fegy-
ház és Börtönről a miniszter elmondta, hogy „a fogvatar-
tottak Szegedet az egyik legkeményebb, legkövetkeze-
tesebb börtönnek tartják, ugyanakkor azt se felejtsük el, 
hogy a reintegráció, a fogvatartottak visszailleszkedése 
terén is évtizedek óta magas színvonalú nevelő-munka 
folyik. A fogvatartottak számos lehetőséget kapnak arra, 
hogy oktatás, képzés, önképzés keretében fejleszthessék 
személyiségüket.” Az intézet mellett működő gazdasági 
társaság munkájának méltatása kapcsán közölte, hogy 
a kormány elképzelése szerint a munkáltatás jelentős 

szerepet kap a jövőben más állami szervek ellátásában, így például az 
egyenruházat gyártásában. 
Dr. Pintér Sándor kiemelte azt is: „Biztos vagyok abban, hogy az Önök 
hagyományai, szakmaisága, a szervezet megújulóképessége lehetővé 
teszik nehéz és összetett feladataik sikeres végrehajtását. Ezáltal nagy-
mértékben hozzájárulhatnak a közrend és közbiztonság megerősítése 
terén tett közös erőfeszítéseinkhez. Napi feladataik eredményes teljesí-

tésén túl külön szeretném megköszönni az árvízi védekezés során kifej-
tett munkájukat, ezzel is megerősítettek abban, hogy minden helyzet-
ben számíthatok Önökre.” Végül a kormány és a Belügyminisztérium 
vezetése nevében köszöntötte a büntetés-végrehajtási szervezet teljes 
személyi állományát, amelynek szolgálatellátásához erőt, egészséget, 
illetve a szakmai sikereket segítő, támogató családi hátteret kívánt.
Ezt követően dr. Pintér Sándor belügyminiszter „A Büntetés-végre-
hajtásért” kitüntető zászlót adományozta a Szegedi Fegyház és Börtön 
számára.
Az intézet nevében dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön parancsnoka köszönte meg a zászlót, majd elmondta, 
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hogy idén január 1-jével sor került a Szegedi Fegyház és Börtön, va-
lamint a Nagyfai Országos Bv. Intézet integrációjára, létrejött egy 
három objektumból álló, 1100 fő befogadóképességű intézményegyüt-
tes. Egyúttal köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik nélkül nem 
valósulhattak volna meg az elmúlt 125 év eredményei. 
Az ünnepség végeztével a belügyminiszter, az országos parancs-
nok, valamint a Szegedi Fegyház és Börtön, illetve a Nagyfa-Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. vezetője koszorút helyezett el a 
hősi halált halt munkatársak emléktábláinál. 
Az ünnepi állománygyűlés résztvevői megtekintették a Van egy ál
mom című, a fogvatartottak képzőművészeti alkotásaiból készült 
kiállítást is, amelyet Éles Éva, a Szegedi Fegyház és Börtön pszicholó-
gusa nyitott meg.
Az állófogadáson dr. Kökényesi Antal pohárköszöntőjében Szent Ador-
jánnal kapcsolatos gondolatait osztotta meg a hallgatósággal, majd a 
jelen problémáiról szólva elmondta: a büntetés-végrehajtás pontosan 
ismeri az előtte álló feladatokat, és teljesíteni fogja azokat. 

Deák Ferenc István

Százhuszonöt éves a Csillag
A Szegedi Fegyház és Börtön 125 éve épült, akkoriban Európa 
egyik legkorszerűbb intézete volt. 
A történelem évtizedei folyamán több ezer elítélt töltötte itt bün-
tetését, köztörvényes és politikai foglyok egyaránt.

A szegedi börtön létrehozásáról az 1881. 
évi LVIII. törvénycikk intézkedett. 1883 
májusára elkészült a 200 fogoly befoga-
dására alkalmas kulcs alaprajzú két fog-
házépület, a törvényszéki palota, valamint 
elkészültek a börtönfelügyelői lakások. 
A királyi kerületi börtön építését Wág
ner Gyula műépítész tervei alapján 1883 
júniusában kezdték meg, és 1884 augusz-
tusára készült el. A börtönépület négy 
épületszárnya központi körfolyosóba 
csatlakozik. A csillag alaprajzú elhelyezés 
miatt kapta a köznyelvben a Csillag 
börtön elnevezést. A törvényszéki palo-
tából, fogházakból és a börtönépületből 

álló komplexumot téglából épült, 70 cm széles, négy méter magas 
bástyafallal kerítették körbe.

Az intézet első vezetője, Törökfalvi Török Kálmán 1884. augusztus 
27-én foglalta el igazgatói állását. Az új létesítményben 76 magán-
zárka, 65 közös zárka, 5 fegyelmi zárka és a kiszolgálólétesítmé-
nyek kaptak helyet, befogadóképessége 500 fő volt. 
Napjainkban az intézet a tényleges életfogytiglan ítéletet kapott 
fogvatartottak kiemelt végrehajtási helye, és nagy számban talál-
hatóak az intézetben életfogytig tartó szabadságvesztés bünte-
tésüket töltők is. A különleges büntetés-végrehajtási feladatokra 
alakították ki a hosszú idős speciális rezsimet, a HSR-körletet.
A Dorozsmai út 25-27. szám alatt 1984. november 17-én adták át a 
252 fő befogadására épült Átmeneti intézetet, ahol az ún. átmeneti 

csoportba sorolt fogvatartottak voltak elhelyezve. Az intézet az 
1985–1990-es évek közt 200-220 fő elítélt létszámmal is működött, 
majd a létszám az 1990-es évek elejétől kezdve folyamatosan csök-
kent. Az intézetet 1996. augusztus 1-jén bezárták, az épület öt évig 
üresen állt. 1999-ben döntöttek az épület felújításáról úgy, hogy az 
alkalmas legyen az előzetes letartóztatottak elhelyezésére, őrzésére. 
Az átalakított objektum 2001 decemberében készült el. 

III-as objektum, Nagyfa

Magyarországon a XIX. század utol-
só harmadában jött létre az egész 
országra kiterjedő börtönhálózat. 
A hálózatba illeszkedően 1920-ban 
elkészült a Nagyfai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet. A gaz-
daság eredeti területe az élő-Tisza 
és a holtág által bezárt terület volt. 
Az itt termelt növények elsődlegesen 
a saját szükségletet fedezték, a fe-
lesleget pedig értékesítették. A ter-
ményeket dereglyéken szállították 
Szegedre, amit az elítéltek vontattak 
vissza Nagyfára. 1934-től elkezdték 
a kender termelését és feldolgozását is, naponta száz munkást fog-
lalkoztattak zsákok, hevederek, zsinegek, kötelek gyártásával.
A felszabadulást követően önálló őrsparancsnokságként működött az 
intézet. 1953-ban az amnesztia következtében a büntetés-végre-
hajtás nem tudta a gazdaságot működtetni, így két évre a területet 
megkapta a Szegedi Konzervgyár. 1956 tavaszától a büntetés-vég-
rehajtás visszakapta a gazdaságot, Nagyfai Célgazdaság Algyő 
néven. A Nagyfai Munkahely-parancsnokság újjászervezése 1955 
decemberében vette kezdetét. Télen és kora tavasszal nem volt 
mezőgazdasági munka, így az oktatásra ekkor került sor, a börtön-
lakók elsajátíthatták az írás- olvasás tudományát, kőműves és 
vasbetonszerelő szakmát tanulhattak, ezüstkalászos tanfolyamon 
vehettek részt. A rabgazdaságban dolgozó elítéltek főleg kender-
fonással, nádvágással, nádpadlókészítéssel, cirokseprűkötéssel és 
kosárfonással foglalkoztak. 
Az intézet 1975-től 1990-ig Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetként 
az alkoholbetegek terápiás kezelését végezte. Kreatív- és szocioterá-
piás technikák alkalmazása mellett önképzőkörök, művészeti csopor-
tok, általános iskolai, szakmunkás és középiskolai oktatások folytak. 
1990-ben megszüntették a Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetet 
és létrejött a Nagyfai Börtön és Fogház. Az 1997-től Nagyfai Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézetként működő intézmény 2010. 
január 1-jétől a Szegedi Fegyház és Börtön III-as Objektumaként 
hajtja végre feladatait. Az intézetben alapvetően fogház és börtön 
fokozatú elítéltek vannak elhelyezve, illetve 80 ággyal itt működik 
a Krónikus Utókezelő Részleg. 
A Csillagbörtön napjainkban a súlyos bűncselekményt elkövetett fog-
vatartottak végrehajtóháza, az ország legszigorúbb fegyintézete. 2010-
ben átlagosan ezerkétszáz börtönlakó töltötte a rácsok mögött napjait. 
A fogvatartottak átlagéletkora 34 év, átlagos büntetési ideje 15 év. Az 
elítéltek neveléséről és őrzéséről hétszázan gondoskodnak.

Bozó Bea
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Elmondhatjuk, hogy idén az égiek az időjárást illetően a legtöbb esetben nem kedveztek 

a rendezőknek, akiknek az eső miatt sok programot zárt helyen kellett megszervezniük; 

mindez természetesen nem vette el a résztvevők kedvét: több ezren voltak jelen az ország-

szerte megtartott családi napokon. 
A rendezvények általában az intézet parancsnokának megnyitójával vették kezdetüket. 

Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok a Bv. Szervezet Oktatási Köz-

pontjában – a BVOP, a Budapesti Fegyház és Börtön, az IMEI, továbbá a házigazda intéz-

mény dolgozóinak részvételével – megtartott rendezvényt nyitotta meg. 

A családi napot több helyütt (a Fővárosi Bv. Intézetben, Nyíregyházán, Szolnokon, Mis-

kolcon, Tiszalökön) kötötték egybe intézetlátogatással; Balassagyarmaton az intézet nem-

rég felújított börtönkápolnájának megtekintésére nyílott lehetőség.

Számos helyen (pl. Budapesten, Baracskán, Kalocsán, Miskolcon, Pálhalmán, Sopron-

kőhidán, Szegeden, Szombathelyen, Vácott) tartottak – nagy sikerrel – szakmai bemutatót 

a helyi akciócsoport tagjai és az intézeti kutyavezetők jóvoltából.  Több helyütt (Miskol-

con és Veszprémben) a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített fegyvereket és kényszerítő 

eszközöket tekinthették meg a résztvevők, illetve a büntetés-végrehajtás és a rendvédelmi 

társszervek járműveit, technikai eszközeit tanulmányozhatták. A már említett Kéklámpás 

napon az egri bv. intézet önálló, zárkának berendezett sátorral szerepelt.  

Körkép a Szent Adorján-napi ünnepségekrõl
Immár 15. éve, hogy Szent Adorján napján, szeptember 8-án megünnepeljük a büntetés-végrehajtás napját. A büntetés-végrehajtási intézetek, 
intézmények, gazdasági társaságok többsége szeptember 4-én, illetve 11-én tartotta meg Szent Adorján-napi ünnepségét. A Békés Megyei Bv. 
Intézet a gyulai egyenruhások családi napja, a Heves Megyei Bv. Intézet az egri Kéklámpás nap, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet a 
13. Szolnoki Gulyás fesztivál keretében ünnepelt, a Tolna Megyei Bv. Intézet a Pálhalmai Országos Bv. Intézet rendezvényéhez csatlakozott.
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A sportversenyek közül általában nem hiányozhatott a kispályás labdarúgó bajnokság.  A 

gyulai kollégák akadálypályás tájfutó-versenyen vettek részt, a Bács-Kiskun Megyei Bv. 

Intézet horgászversenyt rendezett a kunadacsi horgásztónál. Márianosztrán az „erős em-

berek versenyét” tartották meg, Győrben szakmai tudáspróbával kombinált vetélkedőt 

rendeztek a „bv. legerősebb smasszere” címmel, Állampusztán „kötelet húztak”. Kalocsán 

lövészversenyt rendeztek a felnőttek és a gyermekek részére. Sok helyütt (Állampusztán, 

Miskolcon, Sátoraljaújhelyen, Pálhalmán, Szombathelyen, Tiszalökön, Tökölön) az íjászat 

rejtelmeivel ismerkedhettek meg az érdeklődök. A középkori lovagok hadviselését mutat-

ták be Márianosztrán és Tiszalökön. Debrecenben – pontosabban a Hajdú-Bihar Megyei Bv. 

Intézet Keleti-főcsatornánál lévő hétvégi házában – kungfu-bemutatót tartottak. 

SZENT AdoRJÁN-NAp
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A fürdőzés sem volt idegen az idei Szent Adorján-napi ünnepségektől: a Somogy Megyei 

Bv. Intézet az Igali Gyógyfürdőben rendezte meg szakmai és egyéb programokban

szintúgy bővelkedő családi napját, a Zala Megyei Bv. Intézet dolgozói pedig – a zala-

köveskúti állatrezervátumot útba ejtve – Hévízre kirándultak. 

Volt olyan színhely (Bv. Oktatási Központja, Sátoraljaújhely), ahol a különböző szűrő-

vizsgálatokat lehetett igénybe venni. A pálhalmai és a szekszárdi intézet dolgozói vért adtak 

a családi napon.

Játékos családi vetélkedők mozgatták meg a nagyokat és kicsiket (a Fővárosi Bv. Intézetben, 

Kalocsán, Sátoraljaújhelyen), az utóbbiak amúgy is rengeteg program közül választhattak. A 

már hagyományosnak mondható kézműves-foglalkozások, játszóház, rajzverseny, arcfestés, 

légvárazás, ügyességi versenyek mellett lovaglás (Pálhalma, Miskolc), kocsikázás (Állam-

puszta, Sopronkőhida), motorozás (Balassagyarmat, Szombathely), gyermekvasút (Baracs-

ka) várta a gyerekeket. Pécsett zenés gyermekszínházi előadás szerepelt a programban. 

Tiszalökön már második alkalommal tartották meg a „Gyermek tisztavatást”. 
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Több helyszínen zenével, tánccal zárult a családi nap programja. Kalocsán retródiszkó, 

Tiszalökön táncház mozgatta meg a résztvevők izomzatát, Nyíregyházán bált rendeztek. 

(A tököli bált a kedvezőtlen időjárás miatt későbbre kellett halasztani.)
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a büntetés-végrehajtás napjának idei rendezvényei 

– a rendezők munkáját, ötletességét dicsérve – rendkívül tartalmasnak, változatosnak bi-

zonyultak; a szakszervezetek támogatásával megtartott, a büntetés-végrehajtás nyugdíja-

sait és családtagjaikat is bevonó összejöveteleket jó hangulat jellemezte. 

A majd mindenütt megrendezett főzőverseny kiélezett küzdelmet, fantasztikus marha-

lábszárpörköltöket, babgulyásokat és egyéb ínycsiklandozó étkeket eredményezett 

– a családi nap valamennyi résztvevőjének örömére.

Számos „külső” – profi és amatőr – előadó, illetve együttes műsora tette színessé a ren-

dezvényeket. Az ünnepi alkalom a „belső” tehetségeket is mozgósította: Szegeden az in-

tézet dolgozóiból alakult rockzenekar lépett fel, Tiszalökön szintén a tehetséges kollégák 

szórakoztatták zenéjükkel a megjelenteket, Balassagyarmaton az intézet színjátszó köre 

működött közre az ünnepi műsorban.
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Lõbajnokság, 2010
Idén szeptember 16-án a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőtere adott otthont a 2010. évi lőbajnokságnak.

A versenyt ebben az évben is a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezte meg.

A bajnokságon harmincegy büntetés-végrehajtási szerv százhuszonnégy munkatársa nézett farkasszemet a céltáblával. 
A rendezvény elöljárója Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyet-
tese volt.

8 H Í R L E V É LBv. 9H Í R L E V É LBv.

Csapatverseny

1. Szegedi Fegyház és Börtön
2. Heves Megyei Bv. Intézet
3. Békés Megyei Bv. Intézet
4. Baranya Megyei Bv. Intézet
5. Somogy Megyei Bv. Intézet
6. Tolna Megyei Bv. Intézet

Férfi P9RC
 
1. Kiss Róbert bv. főtörzsőrmester, Szegedi Fegyház és Börtön
2. Budai Péter bv. őrmester, Heves Megyei Bv. Intézet
3. Barta János bv. főtörzsőrmester, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
 Bv. Intézet
4. Szoták György bv. zászlós, Márianosztrai Fegyház és Börtön
5. Kamarics Viktor bv. törzsőrmester, Baranya Megyei Bv. Intézet
6. Heresznyei Gábor bv. főhadnagy, Somogy Megyei Bv. Intézet

Mossberg

1. Papp Sándor bv. őrnagy, Szegedi Fegyház és Börtön
2. Sereg Milán bv. őrmester, Kalocsai Fegyház és Börtön
3. Mohácsi Attila bv. zászlós, Ábránd-Ágynemű Kft. 
4. Soós Balázs bv. törzsőrmester, Heves Megyei Bv. Intézet
5. Szabó Tamás bv. törzsőrmester, Békés Megyei Bv. Intézet
6. Tóth Csaba bv. zászlós, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Női P9RC

1. Válóczy Tiborné bv. törzszászlós, Fővárosi Bv. Intézet
2. Lénárd Andrea bv. százados, Budapesti Fegyház és Börtön
3. Tomán Beatrix bv. főtörzsőrmester, Nostra Kft.
4. Pereiné Pilinszky Anikó bv. őrmester, Békés Megyei Bv. Intézet
5. Barnáné Szakáli Tünde bv. zászlós, Szegedi Fegyház és Börtön
6. Jobbágyné Bánusz Kinga bv. törzsőrmester, Baranya Megyei 
 Bv. Intézet

AMD gépkarabély

1. Nagy István bv. ezredes, Somogy Megyei Bv. Intézet
2. Kónya Zsolt bv. főhadnagy, Heves Megyei Bv. Intézet
3. Párducz Gábor bv. százados, Pálhalmai O. Bv. Intézet
4. Rovacsek Róbert bv. törzsőrmester, Tolna Megyei Bv. Intézet
5. Adorján János bv. főtörzsőrmester, Állampusztai O. Bv. Intézet
6. Bakos Endre bv. törzsőrmester, Szegedi Fegyház és Börtön

A lõbajnokság eredményei

Csapatverseny

Férfi P9RC

Mossberg

Női P9RC

AMD gépkarabély
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Kultúra a börtönben, a börtön kultúrája
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont a Kultúra a börtönben, a börtön kultúrája című nemzetközi 
konferenciának és kiállításnak. A tanácskozáson jelen volt dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész és a rendezvény házigazdái: dr. Berke 
Gyula, a PTE ÁJK dékánja, dr. Korinek László, az MTA levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Kökényesi Antal bv. 
altábornagy, országos parancsnok. A gyönyörű környezetben, a jogi kar dísztermében mintegy százan hallgattuk végig az izgal-
mas, újszerű előadásokat és beszélgetéseket.

„Börtönben lenni nagyon-nagyon rossz dolog” – hangzott el a 
közszolgálati televízió Kékfény című műsorának felvezető filmjében, a 
konferencia pedig arra kereste a választ, hogy mit is jelent a kultúra a 
börtön falai között.
Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész köszöntőjében elmondta, hogy 
a kultúrának fontos szerepe van a fő cél, a nevelés és a reszocializáció 
elérésében. Emellett a szabadsághoz való jog elvesztése nem jelenti a 
kultúrához való jog elvesztését is, melyet az Európa Tanács ajánlása is 
megerősít. Dr. Berke Gyula arról beszélt, hogy a pécsi kar nagy figyelmet 
fordít a büntetés-végrehajtási jogra, ezért is lettek a konferencia házigazdái 

és társszervezői. Dr. Kökényesi Antal köszönetet mondott azért, hogy 
Pécs, Európa kulturális fővárosa befogadta a programot, így a bv. be 
tudja mutatni egy másik arcát; átjut a falakon börtöneink kultúrája. Dr. 
Korinek László szerint is meg kell mutatni ezt az alternatív kultúrát, hogy 
a börtön falain belül is van élet.
Széles Gábor bv. ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztályának vezetője 
előadásában beszámolt az intézetekben futó oktatási és kulturális projektekről. 
Hozzáfűzte, hogy „az elítéltek körberajzolják saját határaikat” és beszélt 
arról is, hogy a kultúra jelenléte azért is fontos, mert a fogvatartottak nagy 
százaléka iskolázatlan, és így a nevelést a motiválatlanság is hátráltatja.
A balassagyarmati mintaprojektet, a freskóterápiát az ötletgazda és 
„kivitelező” Lencsés Zsolt festőművész és dr. Budai István bv. ezredes, 
a balassagyarmati parancsnok mutatta be. A Norvég Civil Támogatási 
Alap által finanszírozott program révén hetven fogvatartott tanulta ki a 

freskófestést, ők tervezték és festették a tavaly átadott kápolna freskóit. A 
program nem ért véget a kápolna felújításával: a Márianosztrai Fegyház és 
Börtönben folytatódik. Hálával beszélt a projektről Nagy Sándor egykori 
fogvatartott, aki ma már Lencsés Zsolt műhelyének főmunkatársa. „Ha 
mindenkinek lenne ilyen lehetősége, lehet, hogy tényleg arra várnának a 
smasszerek, hogy valaki bemenjen a börtönbe végre” – mondta.
Dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, a sopronkőhidai intézet parancsnoka 
arról gondolkodott el, hogy honnan ered az ihlet a börtönben? A sokszor 
megrendítő erejű festmények témái a szabadságvágy, a család- és az anya -
hiányból eredően az idealizált család- és anyakép és a gyerekkor. Köszönetet 

mondott a személyi állománynak, akik akkor is 
segítik a fogvatartottakat az alkotásban, ha ez 
pluszmunka. Rózsahegyi Tamás bv. alezredes, a 
sátoraljaújhelyi intézet parancsnoka az intézet 
kreatív műhelyét mutatta be. A képzőművészeti 
szakkör munkáját sárospataki művésztanárok is 
segítették, hamar túl is nőtt az intézet keretein: 
a képek egy évig utaztak az országban.
Alkotás – befogadás – katarzis volt a címe a 
Juhász Attila bv. ezredes, egri parancsnok 
vezette beszélgetésnek, melyen részt vett Pogány 
Judit Kossuth-díjas színművésznő is, aki a Pedig 
én jó anya voltam című, a Csillagban tartott 
előadásról és annak katartikus hatásairól beszélt. 
A megtörtént eseményt feldolgozó előadás –
1979-ben akasztották fel a kétszeres gyilkost, az 
anya pedig igyekszik nem rájönni, hol hibázott, 
nehogy belehaljon – után „nem bírták ki, hogy 

ne valljanak nekem valamit. Volt, aki szemrehányást tett, hogy rosszul 
volt az előadás alatt. Mondtam neki, hogy ezzel a legtöbbet érte el az 
előadás, mert pont azért van, hogy magának fájjon.”
Németh Éva bv. őrnagy, a tököli intézet nevelője arról beszélt, hogy 
önfejlesztő foglalkozásaink fontos területe a színjátszás. Először a 
jutalomért, az előnyért jelentkeztek, majd a színdarabok szereplői egyre 
jobban megnyíltak, döntéseket hoztak, segítették egymást. A legfontosabb, 
hogy felismerték, bennük is van érték, amit egyébként nem hisznek el.
Mihály Attila bv. ezredes, a győri intézet parancsnoka úgy gondolja, hogy 
a börtön továbbra is a jogérvényesítés színtere, de fontos a reszocializáció, 
a felelősségérzet fejlesztése. A börtönben önbizalomból van a legkevesebb, 
nem véletlen, hogy leggyakrabban a tükör sérül meg a zárkákban. Ezért 
fontos, hogy egy előadás nyújtotta katarzis útján a fogvatartott képes 
legyen szembesülni magával, a bűnével, ez az első lépés a visszavezető úton. 

Parancsnoki értekezlet a Belügyminisztériumban
Szeptember 29-én a Belügyminisztérium  márványtermében  tartották meg – dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy úr  vezetésével – a bün-
tetés-végrehajtás vezetőinek országos értekezletét. Az előzetes napirendnek megfelelően először a BVOP illetékes főosztályvezetői 
számoltak be az uniós projektek jelenlegi helyzetéről, valamint a szolgálatszervezés és a túlszolgálatok ellenőrzésével kapcsolatos 
főbb megállapításokról. Ezt követően az országos parancsnok helyettesei adtak tájékoztatást a bv. szervezet 2010. évi költségvetési 
helyzetéről, az önkormányzati választásokra való felkészülésről, illetve a büntetés-végrehajtás kommunikációjáról. Dr. Pintér Sán-
dor belügyminiszter úr megtisztelte jelenlétével az értekezlet résztvevőit: ismertette a szervezet és a vezetők felé megfogalmazott 
legfőbb elvárásokat, illetve kiemelte a büntetés-végrehajtás fontos szerepét a kormányprogramban hangsúlyosan megjelenő köz-
rend-közbiztonság javításában. Az értekezlet az országos parancsnok úr feladat-meghatározásával zárult.
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ElISmERÉSEk, kITÜNTETÉSEk

A Magyar Köztársaság belügyminisztere a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát 
adományozta dr. Kiszely Pál bv. dandártábornoknak, a Szegedi Fegyház 
és Börtön parancsnokának, dr. Antal Albert közalkalmazottnak, az Igaz-
ságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosának, 
dr. Pallo József bv. ezredesnek, a BVOP Titkársági és Jogi Főosztálya 
főosztályvezetőjének, Simon Attila bv. ezredesnek, a Zala Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, Tóth Tamás bv. ezre-
desnek, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) igaz-
gatójának, Ótott Annamária bv. ezredesnek, a BVOP Költségvetési 
Ellenőrzési Főosztálya főosztályvezetőjének, Bogotyán Róbert bv. 
alezredesnek, a BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztálya 
főosztályvezetőjének és Mészáros Antalnak, a Csomiép Kft. ügy-
vezető igazgatójának.

A belügyminiszter főtanácsosi címet adományozott  dr. Huszár László 
bv. dandártábornoknak, a BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési 
Főosztálya főosztályvezetőjének, Cséri Zoltán bv. ezredesnek, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, 
Gyenge-Bíró István bv. ezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokának és Németh Éva bv. ezredesnek, 
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának.

A tanácsosi címet adományozta Pancsusák Sándor Péter bv. alez-
redesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet pa-
rancsnokhelyettesének, Sipos Edit bv. alezredesnek, a BVOP osz-
tályvezetőjének, Szarka Péter bv. alezredesnek, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének, Drotár Zsolt bv. 
őrnagynak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági osztályvezetőjének, Nagy Noémi bv. őrnagynak, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjének és 

A programokkal arra is törekszenek, hogy mindenki képet kapjon arról, 
mi történik a magyar börtönökben.
Juhász Attila egy történetet mesélt: egy nap a látogatásról egy idősebb 
hölgy ment ki, aki egy kislányt fogott kézen. Bent, a börtönben tartották 
magukat, de a börtön előtt térdre rogyva együtt zokogtak. „Egyre 
többet foglalkozunk a fogvatartottakkal, segítjük az áldozatokat, de senki 
nem foglalkozik azokkal, akik csak a hiányt érzik a börtönbüntetésből 
– a hozzátartozókkal” – indokolta, miért csatlakoztak az angol eredetű 
programhoz: az intézetben fogvatartottak mondanak cd-re meséket, 
melyeket szeretteiknek adnak majd át.
Az egyetem folyosóin berendezett börtöntárlatot Éles Éva, a Szegedi Fegyház 
és Börtön szakpszichológusa nyitotta meg. A szuggesztív, profi képeken 
felfedeztük a Pantali Zoltán és Fliegauf Gergely által idézett motívumokat.
A délutáni programban Moldován Erika, a marosvásárhelyi intézet igaz-
gatóhelyettese mutatta be nevelési rendszerüket és Fórum Színházukat: a 
darabokat a szituáció írja, nincs forgatókönyv. A történet csúcspontján a 
nézőket is bevonják a konfliktus megoldásába. 
Az időélmény a börtönben címmel Fiáth Titanilla, a BFB pszichológusa 
beszélt a büntetés és az idő viszonyáról. Előadásában azt boncolgatta, 
hogyan függ össze a mért idő a szubjektívan megélt időélménnyel. 
Érdekes felvetése volt az a paradoxon, vajon van-e elegendő visszatartó 
ereje a börtönnek, ha a szabadulás után, éppen a kevés megélt élmény 
miatt, csak múló pillanatnak tűnnek a mégoly hosszú börtönévek is.
Már a címe is izgalmas volt Fliegauf Gergely bv. alezredes, az RTF 
tanársegédje előadásának. Mágikus realizmus és börtön címmel azt feszeget-
 te, képes-e a kinti világ felfogni azt, ami a börtönben történik. Szolzsenyicin 
Gulágja, Roberto Bolaño 2666 című könyve és a világ börtöneiből gyűj-
tött falrajzok, tetoválások mentén a közös szimbólumokat, az egyete-
mes gonosz ábrázolásait kereste. A sok izgalmas felvetés konklúziója 

röviden az volt, hogy a börtönök világában érzelmileg minden extrém.
Van, amit csak a börtönlakók tudnak, a „börtönzaj” nem áramlik kifelé.
Az utolsó felszólaló Dr. Vókó György professzor, egyetemi tanár, a Legfőbb 
Ügyészség önálló osztályvezetője volt, aki a kulturális életre vonatkozó 
jogi szabályozás és az ügyészségi munka összefüggéseiről beszélt, kiemelve, 
hogy a jogszabályok szerepe az, hogy biztonságos keretet adjanak az intézetek 
működésének, meghagyva a különböző módszerek alkalmazásának szabadságát. 
A közösségi jog is rögzíti: kulturális programot kell ajánlani a fogvatartottaknak.

Csóti András bv. vezérőrnagy zárszavában elmondta, hogy őt személy 
szerint minden előadás megérintette. „Tisztelegni akartunk azok előtt, akik 
hittel, szívvel, szeretettel végzik ezt a munkát nap mint nap. Ha mindenki 
kapott egy-két jó gondolatot, nem jöttünk hiába”– zárta be konferenciát.                                                                  
               Mészáros Zita
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dr. Baltás László bv. századosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központja igazgatóhelyettesének.
2010. szeptember 8-ai hatállyal ezredesi rendfokozatba léptette elő 
Fogarasi László bv. alezredest, a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, Hetyei Gábor bv. alezredest, 
a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági, Termelő, Értékesítő és 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, Juhász Attila bv. alezredest, 
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, Koncz 

Klára bv. alezredest, a BVOP Gazdasági Társaságok Főosztálya 
főosztályvezetőjét és Sebestyén Attila bv. alezredest, a BVOP 
Informatikai Főosztálya főosztályvezetőjét.
Miniszteri tárgyjutalomban részesítette dr. Lipták László ny. bv. 
dandártábornokot, a BVOP megbízott főosztályvezetőjét, dr. Barna 
Ildikó ny. bv. o. ezredest, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
osztályvezetőjét, Ruga József  bv. alezredest, a BVOP ügyeletes tisztjét, 
Guzsván Gábor bv. századost, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjét, Oláh Róbert  bv. törzszászlóst, a Szegedi 
Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjét.
Mándó Péter bv. zászlóst, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadóját (nyilvántartási), Szilágyi Erika bv. zászlóst, a Budapesti 
Fegyház és Börtön szakápolóját, Leki Kálmán közalkalmazottat, a 
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakmunkását, Schönberger 
András közalkalmazottat, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet lelkészét és Vass Ferencné dr.  közalkalmazottat, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
megbízott igazgatóhelyettesét.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst foko-
zatát adományozta Katona Tibor bv. alezredesnek, a Nagyfa-Alföld 
Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. ügyvezető igazgatóhelyettesének, 
dr. Schubert Miklós bv. o. alezredesnek, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető főorvosának, Gyarmati 
Margit bv. őrnagynak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet büntetés-végrehajtási osztályvezetőjének, Horváth Attila 
bv. őrnagynak, a Budapesti Fegyház és Börtön osztályvezetőjének, 
Polczerné Németh Szilvia bv. őrnagynak, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadójának, Lippai Csaba 
közalkalmazottnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet lelkészének, dr. Petheő Klára közalkalmazottnak, 
a BVOP Műszaki és Ellátási Főosztály Ellátási és Vagyonkezelési 
Osztálya főelőadójának, Bánfi Vida Adriennek, a Pannon Oktatási 
Központ Általános és Szakképző Iskola igazgatóhelyettesének és 
Török Györgynek, a Europe Match GmBH Magyarországi Fióktelep 
termelési igazgatójának.

Eredményes szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Szalai 
Enikő bv. őrnagynak, a Váci Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjének, 
Sántha Tibor bv. törzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körletellátó segédelőadójának, Szincsák Dénes bv. 
törzszászlósnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelőjének, Ignáczné Csupor Hajnalka bv. zászlósnak, a 
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolójának, Vámosné 
Zsíros Judit bv. zászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadójának, Győrik Péter bv. főtörzsőrmesternek, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének és Kása Zoltán bv. 
főtörzsőrmesternek, a Duna Papír Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. munkáltatási felügyelőjének.
Eredményes szakmai munkája elismeréséül soron kívül büntetés-
végrehajtási alezredessé léptette elő Ranga József Attila bv. 
őrnagyot, a BVOP munkavédelmi főfelügyelőjét, Reszegi Ibolya bv. 
őrnagyot, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet ápo-
lási igazgató-helyettesét, Schuckertné Szabó Csilla bv. őrnagyot, a 
BVOP kiemelt főreferensét és Szeidl Tamás bv. őrnagyot, a Közép-

dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Bencze Gabriella 
bv. századost, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjét, Gellért Gábor bv. századost, a Független Büntetés-
végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének ügyvezető alelnökét, 
Nemszilaj László bv. századost, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
kiemelt főreferensét és Verebélyi Kálmán bv. századost, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető nevelőjét.
Büntetés-végrehajtási  századossá léptette elő Deli-Bojtor Andrea 
Enikő bv. főhadnagyot, a BVOP kiemelt főreferensét, Elek Tibor bv. 
főhadnagyot, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
tisztjét, Laborcz Erika bv. főhadnagyot, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön szakpszichológusát és Lampert Csaba bv. főhadnagyot, a 
Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége 
vezető tisztségviselőjét.
Büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette elő Kelemen Péter bv. had-
nagyot, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét. 
Büntetés-végrehajtási törzszászlóssá léptette elő Farkas Attila 
bv. zászlóst, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
főfelügyelőjét, Kispál József bv. zászlóst, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Lengyel János bv. zászlóst, 
a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjét, Papp Béla bv. 
zászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadóját és Turczer Éva bv. zászlóst, a BVOP segédelőadóját. 
Büntetés-végrehajtási főtörzsőrmesterré léptette elő Márton 
Gábor bv. törzsőrmestert, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott biztonsági főfelügyelőjét.

SZENT AdoRJÁN-NAp
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Tízéves a börtönlelkészi szolgálat
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet baracskai objektumában szeptember 15-én 
hálaadó ünnepséggel és istentisztelettel emlékeztek 
meg a börtönlelkészi szolgálat tíz-, illetve a börtön-
missziós szolgálat húszéves működéséről. A Jobb Lator 
börtönkápolnában megtartott istentiszteletet Szé
nási Jonathán Sándor, református intézeti lelkipásztor 
celebrálta, amelyen részt vett és rövid beszédet mon-
dott Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil kapcsola-
tokért felelős államtitkára és dr. Kökényesi Antal bv. 
altábornagy, országos parancsnok. A megemlékezésen 
a börtönmissziós szolgálat szerepéről beszélt a katoli-
kus, a református, az evangélikus és a zsidó felekezet 
képviselője, a jelenlévők Roszík Gábor és Iványi Gábor 
gondolataival is megismerkedhettek. A hozzászólók egyet-
értettek abban, hogy a lélek és a hit ápolása mellett az 
utógondozásra is nagy figyelmet kell fordítani.
A hozzászólások között a fogvatartottak kórusa énekelt 
zsoltárokat, egyházi énekeket.
A záró áldást Tornyai Gábor, a Közép-dunántúli Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet székesfehérvári objek-
tumának római katolikus lelkésze mondta el. 

Adorján Kupa Sopronban
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, a Sopron
kőhidai Ipari és Szolgáltató Kft., valamint Sopron 
Megyei Jogú Város Sportfelügyeleti Csoportja 
szervezésében rendezték meg Sopronban az 
Adorján Kupa kispályás labdarúgótornát. A ren-
dezvényen a helyi társ rendvédelmi szervek mel-
lett részt vettek a régióhoz tartozó bv. intézetek 
és a Budapesti Fegyház és Börtön csapatai. A torna 
szponzorainak csapatában pedig Hajdú B. István 
sportriporter is labdába rúgott. Idén a Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt. csapata hódította el a kupát, a 
második helyen a Szombathelyi Országos Bv. In
tézet csapata végzett, harmadik lett a soproni 
játékvezetők együttese, a Sopron Referee.

50 éve szolgálja Istent, az egyházat és a híveket Sze-
keres János atya, akinek aranymiséjét a Sopronkőhi-
dai Fegyház és Börtön kápolnájában tartották. Az 
istentiszteleten részt vett Firtl Mátyás, Sopron és 
környéke országgyűlési képviselője is.

Krízisincidens-tárgyalótréning, 
másodszor
Szeptember közepén, dr. Huszár László bv. dandártábornok 
vezetésével második alkalommal tartották meg a KIT-tré-
ninget, melynek helyszíne ismét a Fővárosi Büntetés-vég-
rehajtási Intézet II. objektuma volt. A tréningre a főváros 
és környéke után ez alkalommal 12 kelet-magyarországi 
intézet kapott meghívást.  A képzés célja, hogy a bv. képes 
legyen krízisincidensek tárgyalás útján történő felszámo-
lására és a veszteségek kockázatának csökkentésére. Az 
elsőhöz képest bővült a tanfolyam tematikája is a biztonsági 
szakterület jogszabályi és tapasztalati hátterével, amelyről 
Batta Tamás bv. őrnagy tartott előadást. A képzésen egy-
egy önként jelentkező és az intézet által javasolt kolléga 
vehetett részt.  „Bátran állíthatom, hogy életre szóló él-

ményekkel, tapasztalatokkal gyarapodtam, és talán ami még ezen felül is 
plusz volt, hogy a „megpróbáltatások” közepette kollégáimmal tényleg egy 
csapatot alkottunk, akik ugyanúgy osztoztak mind a sikerekben, mind a 
kudarcokban. Remélem, a velük kötött barátságot meg tudjuk őrizni lega-
lább nyugdíjas éveink eljöttéig, és a megszerzett tudást soha nem kell al-
kalmaznunk éles szituációkban” – összegezte tapasztalatait Simon Tamás.

Titok- és adatvédelmi továbbképzés
A minősített adatok védelmére vonatkozó új szabályozás április 1-jén lé-
pett hatályba. 
Az egységes jogértelmezés és gyakorlat kialakítása érdekében Surányiné 
dr. Temesi Mária bv. alezredes, adat- és titokvédelmi felügyelő szervezett 
továbbképzést.
Dr. Pallo József bv. ezredes, a Titkársági és Jogi Főosztály vezetője a téma 
fontosságát hangsúlyozta, majd informatív előadásokat tartottak az Adat-
védelmi Biztos Irodájának vezető munkatársai. Dr. Trócsányi Sára és Kere
kes Zsuzsa főosztályvezetők az információs jogok és a minősített adatok 
összefüggéseiről, dr. Hegedűs Bulcsú a munkahelyi adatvédelemről beszélt.
A kamerás megfigyelések gyakorlatáról a Váci Fegyház és Börtön osz-
tályvezetője, Menczer Péter bv. őrnagy, Szalai Tímea a BVOP Sajtó Iro-
dájának vezetője az információszabadsággal, a sajtó- és a kutatási kérelmek-
kel, valamint az üvegzsebtörvénnyel kapcsolatos feladatokról számolt be. 
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet munkatársai, dr. Morvai Márk és 
Hegedűs Tamás az NBF új feladatkörét ismertették, majd Sós Gábor a 
Biztonsági Főosztály kiemelt védelmi főreferense adott tájékoztatást az 
„M” iratok kezeléséről.


