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Március 15-e alkalmából sok munkatársunk kapott kiemelkedő munkavégzéséért kitüntetést,
elismerést. Ott voltunk a központi ünnepségen és az elismerések átadásán.
Negyven év szolgálat után nyugdíjba vonult Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, a Budapesti
Fegyház és Börtön parancsnoka. Elkötelezett munkásságát sokan ismerhetik, de reméljük,
hogy az életútját összegző interjú újdonságokkal, netán tanulságokkal is szolgál a Hírlevél
olvasói számára.
A sátoraljaújhelyi intézet több mint 420 millió forintot nyert KEOP-pályázaton az intézet
energetikai rendszerének korszerűsítésére. Hogy mire költik a pénzt, arról Bodnár István
bv. őrnaggyal beszélgettünk.
A tavasz elhozta a sportidényt, fényképezőgépünkkel ott voltunk a terepfutó-bajnokságon és
az országos judobajnokságon is. Gratulálunk a résztvevőknek és a helyezetteknek egyaránt!
Megvalósítási fázisába lépett a „TEtt – program az áldozatokért és a tettesekért” névre
keresztelt, komplex áldozatvédelmi és bűnmegelőzés program. Írásunk bemutatja a pro
jektet.
Sopronkőhidán raboskodott egy ideig Mindszenty József hercegprímás. Erre emlékezve
emléktáblát avattak az intézet falán, és megnyílt az eredeti zárkáját idéző emlékszoba is.
Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket. A Bv. Hír
levél olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!

Szervezeti

élet

Rangos orosz delegáció a BvOP-n

Konzuli konferencia
A tavasz a diplomáciai élet pezsgését is meghozta: az orosz delegáció
látogatása mellett március 22-én a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága szervezésében tartottak konferenciát az Európai
Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált konzuljai részére, a
Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában. Az eseményen 23 diplomata
vett részt, akik tájékoztatást kaptak a magyar büntetés-végrehajtás
helyzetéről és a külföldi állampolgárságú fogvatartottakkal kapcsolatos feladatokról. A rendezvényen a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságát Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancs
nok biztonsági és fogvatartási helyettese képviselte.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán
tett látogatást április elején az Oroszországi Föderáció
Büntetés-végrehajtási Szervezetének 5 fős delegációja
Alexander Reymer bv. vezérezredes, országos parancsnok vezetésével. A küldöttség tagjait dr. Kökényesi Antal
bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs
noka fogadta, és tájékoztatta a magyar büntetés-végrehajtási szervezet felépítéséről és jelenlegi helyzetéről. A
delegáció meglátogatta a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát, ahol Kóta Tünde, a KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság vezetője és Schmehl János bv. dandártábornok, intézetparancsnok tartott előadást, ezt
követte az intézet bejárása. Az orosz delegáció vezetője
köszönetét fejezte ki és megelégedésének adott hangot
az előadásokkal és a látottakkal kapcsolatban, javaslatot
tett a két ország közötti együttműködési megállapodás
kidolgozására, és viszontlátogatásra hívta meg az országos parancsnokot.

Demonstráltak a rendvédelmi
szervezetek
A rendvédelmi szervezetek április 14-én „Hivatásunk védelmében”
címmel tartották meg demonstrációjukat, melyen elsősorban a
korkedvezményes nyugdíj tervezett eltörlése ellen tiltakoztak, illetve kiszámítható, tisztes megélhetést biztosító életpályát, illetményemelést, korszerű védő- és munkaeszközöket követeltek. A
demonstráción a katonák, a rendőrök, a vámosok, a tűzoltók mellett
a büntetés-végrehajtásnál dolgozók is képviseltették magukat.
A Belügyminisztériumban megkezdődött az új életpályamodell
kidolgozása, melyhez összegyűjtötték több ezer rendvédelemben dolgozó véleményét. A Belügyminisztérium célja egy olyan
életpályamodell kialakítása, amely vonzóvá teszi a hivatásos pályát,
érdekeltté teszi az állományt abban, hogy pályájukat ne hagyják
el 35-40 évesen, illetve, hogy a rendvédelmi pálya anyagi, jogi és
erkölcsi biztonságot nyújtson.

A Váltó-sáv Alapítvány programjai
A fogvatartott és a szabadultak beilleszkedését segítő civilszervezetnek két figyelemre méltó programját ajánljuk olvasóink figyelmébe. A
hozzátartozó-csoport a fogvatartottak és szabadultak hozzátartozóinak (szülők, házastárs, barát, barátnő) biztosít lehetőséget kérdéseik, prob
lémáik és örömeik megbeszélésére. A csoport minden hónap utolsó péntekjén ül össze. Az alapítvány januárban elindította kísérleti, félutas
lakásprogramját is. Egyelőre Budapesten bérelnek egy hatférőhelyes lakást. A program azoknak a frissen szabadultaknak szól, akiknek nincs
családjuk, nem képesek az önálló életvitelre és a hajléktalan-ellátást sem szeretnék igénybe venni. A lakhatás megoldása mellett segítenek a
munkakeresésben is, a házban pedig három segítő foglalkozik a bentlakókkal. A kiválasztásnál fontos szempontnak tartják a változtatni akarást,
a rászorultságot, illetve hogy mennyire hajlandó együttműködni a jelentkező. Hosszú távon azt szeretnék, ha már a börtönökben, előgondozás
révén ki lehetne választani azokat, akik ezúton szeretnének új életet kezdeni.
További információk a www.valtosav.hu oldalon.
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Szervezet

és sport

Terepfutó-bajnokság
Csapatversenyben elért eredmények
1. helyezett: Fővárosi Bv. Intézet,
2. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön,
3. helyezett: Állampusztai Országos Bv. Intézet,
4. helyezett: Pálhalmai Országos Bv. Intézet,
5. helyezett: Váci Fegyház és Börtön,
6. helyezett: Baranya Megyei Bv. Intézet.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központjában április
13-án rendezték meg a Büntetésvégrehajtási Szervezet 2011. évi
Országos Terepfutó-bajnokságát. A
minden évben népszerű versenyen
33 büntetés-végrehajtási szerv 512
versenyzője vett részt.
Az első 6 helyezett csapat részére
a díjakat dr. Kökényesi Antal bv.
altábornagy, bv. főtanácsos, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
adta át.
Képriportunk a mozgalmas napot
idézi fel.
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Egyéni eredmények
Női I. kategória
1. helyezett: Gere Szilvia, Váci Fegyház és Börtön,
2. helyezett: Kisnémet Judit, Fővárosi BvI
3. helyezett: Kocsis Tímea, Szegedi Fegyház és Börtön.
Női II. kategória
1. helyezett: Csák Szabina, IMEI,
2. helyezett: dr. Mészáros Éva, Szegedi Fegyház és Börtön,
3. helyezett: Pősz Krisztina, Váci Fegyház és Börtön.
Női III. kategória
1. helyezett: Bakáné Kvála Erika, Kalocsai Fegyház és Börtön,
2. helyezett: Dobrotka Katalin, BvOP,
3. helyezett: Apró Andrea, BvOP.
Női IV. kategória
1. helyezett: Kiss Ildikó, Állampusztai OBvI,
2. helyezett: Hazafi Éva, Fővárosi BvI,
3. helyezett: Fenyő Ildikó, Váci Fegyház és Börtön.
Női V. kategória
1. helyezett: Uzonyi Adél, IMEI,
2. helyezett: Sedon Erzsébet, IMEI,
3. helyezett: Bölcsei Imréné, Pálhalmai OBvI.
Férfi I. kategória
1. helyezett: Pallós Attila, Fővárosi BvI,
2. helyezett: Vincze Dezső, Pálhalmai OBvI,
3. helyezett: Tot Endre, Szegedi Fegyház és Börtön.
Férfi II. kategória
1. helyezett: Ménes Balázs, Veszprém Megyei BvI,
2. helyezett: Szabó István, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön,
3. helyezett: Leidinger Árpád, Fővárosi BvI.
Férfi III. kategória
1. helyezett: Tóth Ferenc, Tiszalöki OBvI,
2. helyezett: Boka Tivadar, Békés Megyei BvI,
3. helyezett: Fülöp Gábor László, Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön.
Férfi IV. kategória
1. helyezett: Posztobányi Zoltán, Kalocsai Fegyház és Bör
tön,
2. helyezett: Grabicza Róbert, Állampusztai OBvI,
3. helyezett: Busa Csaba, Szegedi Fegyház és Börtön.
Férfi V. kategória
1. helyezett: Gaál Béla, Bács-Kiskun Megyei BvI,
2. helyezett: Bácskai Zoltán, BvOP,
3. helyezett: Vékony Andor, Közép-dunántúli OBvI.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea
Felelős szerkesztő: Mészáros Zita, Evenness Kft. • 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: Evenness Kft.
Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.

3

Portré

Álmomban is bv.-s vagyok, és az is maradok
Frank Tibor nyugalmazott bv. vezérőrnagy negyven évet töltött a
büntetés-végrehajtás szolgálatában. A Budapesti Fegyház és Börtön
volt parancsnokának szakmai tudása, elhivatottsága, maxima
lizmusa, ha tetszik, szigora, illetve emberszeretete, nyitottsága,
továbbá a sporthoz való kötődése minden bv.-s előtt közismert,
mégis reméljük, hogy az alábbi beszélgetés, melyben Frank Tibor
eddigi életútjának főbb állomásait idézzük fel, újdonságokkal,
netán tanulságokkal is szolgál a Hírlevél olvasói számára.
Kikerülhetetlen a kérdés: Hogyan kerültél a büntetés-végrehajtáshoz?
Mondhatni, hogy véletlenül lettem bv.-s. Az érettségi után sikertelenül
felvételiztem Mosonmagyaróváron az Agrártudományi Egyetemre,
azután rögtön elvittek sorkatonának. A katonaság alatt újból felvételiztem, fel is vettek, de átirányítottak Kecskemétre. Amikor leszereltem,
volt még fél év az iskolakezdésig, így elmentem dolgozni a Fertődi
Konzervgyárba.
Ezek szerint Győr-Sopron-Moson megyei vagy?
Szombathelyen születtem, ott éltem 10 éves koromig, majd Mosonma
gyaróvárra költöztünk, ott érettségiztem, s a katonaság alatt egy kicsit
Sopronba is beleszerelmesedtem, miután ott ismertem meg az első feleségemet. Szerettem volna Sopronban vagy a környékén maradni, azért
is mentem Fertődre, ahol rájöttem, hogy inkább élelmiszeripari vonalon
tanulok tovább. Meg is ígérték, hogy támogatnak, de amikor felvételiztem, visszaléptek, így eljöttem onnan. Munkát kerestem Sopronban, a
Sopronkőhidai Szövőgyárban. Elmentem Kőhidára. Ha nem az a kapus
– Váradinak hívták – van ott, én sohasem kerülök a büntetés-végrehajtáshoz. Kiderült, hogy a szövőgyárba nem tudok bejutni, mivel szabad
szombat volt, viszont a kapus elmondta azt is, hogy az intézetben nevelőt
keresnek. El akartam menni, a sok rács nem tett rám túl jó benyomást,
de a kapus addig erősködött, hogy még a nevelési szolgálat vezetőjének
is szólt, aki felhívott az irodájába, és tájékoztatott: továbbtanulni náluk
is lehet, és ha szeptemberig nem jelentkezik senki a meghirdetett nevelői
állásra, felvesznek. Senki sem jelentkezett, így lettem bv.-s.
Mindez 1971-ben történt. Hogyan alakult a sopronkőhidai és a későbbi
előmeneteled?
Másfél évig voltam nevelő, azután személyzeti előadó, később személy
zeti vezető lettem. Közben diplomát szereztem a szegedi Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola pedagógia–magyar szakán. 1977-ben parancsnokhelyettesnek neveztek ki. Két évig dolgoztam mint helyettes, akkor
viszont egy magánéleti epizód következményeként a nevelési szolgálat
vezetői beosztását kaptam meg. 1986-ban kerültem fel a parancsnokságra, a nevelési osztályra főelőadónak, ahol három évig dolgoztam.
Ezután Székesfehérvárott az intézet parancsnokát helyettesítettem
9 hónapig. Hihetetlenül meghatározó volt az a rövid időszak a pályám
szempontjából, mert rengeteget tanultam, és úgy jöttem onnét vissza,
hogy ráéreztem, van érzékem a vezetéshez. Nem sokkal ezután, 1990ben Tökölre kerültem igazgatóhelyettesnek, ahol főnököm, Vörös
Ferenc szabad kezet adott a szakmai munka végzésében. Egy év múlva Vörös Ferencet leváltották, pályázatot írtak ki, amelyet sikerült
megnyernem. Helyettesemmel, Hevényi Attilával nagyon jó csapatot
sikerült kialakítanunk. 8 évig voltam a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetének igazgatója. Nem túlzás azt állítani, hogy akkor ott egy új világot
kellett létrehozni. Lőrincz professzort idézem, aki azt mondta, hogy a
feje tetejére állítottam az egész börtönt. Pályázat révén szakműhelyeket
hoztunk létre, amelyek nagyon jól működtek. Nyitottunk a világ felé,
rengeteg kulturális programot vittünk be az intézetbe, sportnapokat
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szerveztünk. Az egyhangú, szürke falak ellensúlyozására megrendeztük
az ország első és azóta is egyetlen börtöngraffiti-versenyét. Büntetés-vég
rehajtási pályafutásom első meghatározó teljesítménye tehát Tökölhöz
kapcsolódik. Máig is úgy érzem, hogy mentalitásom, mozgékonyságom
nagyon illett a fiatalkorú fogvatartotti populációhoz.
Sikeres vezető voltál a Fiatalkorúak Bv. Intézetében. Mi történt veled
1999-ben?
Az az év mélyrepülést hozott számomra. A Döcher-ügy szálai, mivel
Döcher György egyik bűntársa nálunk raboskodott, Tökölt is elérték,
igaztalan vádak alapján – azzal vádoltak, hogy megvesztegettek – katonai ügyészségi eljárás indult ellenem. Második válásom is abban az évben
történt. Közben bekerültem a parancsnokságra, az Ügyeleti Osztály
vezetője lettem. Nagyon nehezen éltem meg azt a szituációt, de szeren
csére a kollégáim nem éreztettek velem semmit. Mondanom sem kell, a
sport is segített, hogy azt a nehéz időszakot átvészeljem. A per, amelynek
részese voltam, három és fél évig tartott, amíg végül bebizonyosodott az
ártatlanságom.
Hogy alakult a pályád ezután?
Ezt követően kaptam egy lehetőséget – szívesen mentem –: a székesfehérvári intézet parancsnokát, akit magasabb beosztásba helyeztek, he
lyettesítettem két évig. 2005-ben Pálhalmára neveztek ki parancsnoknak.
Kilenc hónapot töltöttem ott, amikor 2006 májusában felkértek, hogy
legyek a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka. Nehezen mondtam
igent – köztudomású, hogy vezetési szempontból a két legnehezebb
hazai intézet az említett Gyűjtő és a Fővárosi Bv. Intézet –, de örülök,
hogy így történt. Óriási kihívást jelentett ennek a monumentális, ugyan
akkor rossz építészeti adottságokkal, nehéz fogvatartotti populációval
rendelkező intézet irányítása – a körszállítást, az IMEI-t és a nehézségekkel küzdő BUFÁ-t is beleértve. Azt mondták nekem a tamáskodók,
úgysem leszek parancsnok egy, másfél évnél tovább – azután ebből öt év
lett. Azért csak öt év, mert idén betöltöttem a 62. évemet, és bármennyi
re is szerettem volna folytatni ezt a munkát, akár közalkalmazottként
is, a jelenlegi törvények nem tették ezt lehetővé. Olyan testi, szellemi
kondícióban vagyok, hogy még öt év folytatást is el tudtam volna
képzelni. Az átlagember erre az életkorra bizonyára elfárad, kiég, ami
természetes is, mert ez a munka nagyon leszívja az ember energiáját,
de nekem a sport óriási feltöltődést ad, egy 30 km-es edzés kitakarítja
és rendezi a gondolataimat. 10-12 órákat voltam bent az intézetben,
de hazamenve sohasem éreztem, hogy elegem van a börtönből.
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Portré
Mi adta számodra a munka szépségét a Budapesti Fegyház és Börtönben?
Lehet mondani, hogy szenvedélyemmé vált ez munka. Nagyon jól éreztem magamat benne. Élveztem a sikereket,
azt, hogy hellyel-közzel mindent meg tudtunk
oldani. Nagyon jó csapatot sikerült összekovácsolni, egyfelé húztunk, sok jó dolgot
sikerült megvalósítanunk. Ez óriási élményt
okozott nekem és a munkatársaimnak is.
Én úgy éltem meg – azt az egy mélypontot
leszámítva –, hogy a büntetés-végrehajtástól
sokat kaptam, és hálás is vagyok ezért. A bv.
adott nekem egzisztenciát, izgalmas feladatot
és nagyon szép ívű szakmai pályát, kaptam egy
nagyszerű feleséget, Matiasovics Máriát, aki a
második feleségem volt, 17 évig éltünk együtt,
és végül kaptam egy olyan elismerést, amilyet
intézetparancsnok még nem kapott Magyar
országon: nyugdíjba vonulásom alkalmából
bv. vezérőrnaggyá neveztek ki. Ez számomra
a csúcsok csúcsa.
Mindenki tudja, hogy sport az életed szerves
része. Mikor kezdted a sportolást?
Kisgyerekkoromban sokáig úsztam, de nem voltam eléggé tehetséges.
Később atletizáltam, sárkányrepültem, majd elkezdtem triatlonozni,
amiből fokozatosan a futás vált meghatározóvá. 26 éve vagyok ultramaratonista. 35 éves voltam, amikor az első maratonimat futottam,
ami nagyon jól sikerült – még az abban az évben már 200 km-es távon
indultam, az ultramaratoni futás életem elválaszthatatlan részévé vált.
Két világbajnokságon vettem részt, futottam sivatagban, a Himalájánál, négyszeres „Iron Man” vagyok, és ami nagy büszkeséggel tölt
el, hogy 58 évesen teljesítettem életem egyik legrangosabb, leghoszszabb versenyét, a Spartathlont, amely Athéntól Spártáig tart. 246 km-t
kell lefutni nonstop 36 órás szintidőn belül. A távot 35 óra 13 perc alatt
teljesítettem, így „spártai hőssé” avattak. Továbbra is kőkeményen
edzek, de nekem a hétköznapokban is szükségem van a futásra, ha nem
futok napokig, feszült, nyugtalan leszek, felborul a bioritmusom. 200

ezer körül járok a lefutott kilométereket tekintve. Szerencsére jók a
genetikai adottságaim, nem koptak meg az ízületeim, a kort csak anynyiban érzem, hogy a jó eredmény eléréséhez
több edzésre és hosszabb regenerálódásra van
szükségem.
Családodról még nem ejtettünk szót.
Van négy szép gyermekem, az első házasságomból két lányom, a másodikból két
örökölt „gyerek”, de őket ugyanúgy a sajátomnak tekintem, és ugyanúgy szeretem.
Mindegyikükkel nagyon jó a kapcsola
tom. Van már négy unokám. Jelenlegi
szerelmemmel, Évával több mint négy éve
vagyunk szorosabb kapcsolatban, ő is a
büntetés-végrehajtásnál, a Fiatalkorúak Bv.
Intézetében dolgozik – nevelőként.
Végül, kérlek, beszélj a terveidről. Egyről magam is tudok: könyvet írsz.
Ezzel már évek óta késésben vagyok, sok
anyagot gyűjtöttem már össze, csak rendszerezni kéne őket. A könyv természetesen
a futásról fog szólni, a kocogóktól a „profi”
futókig mindenki számára, tele praktikus tanácsokkal mindarról, ami
a futással összefügg, sztorikkal, visszaemlékezésekkel fűszerezve. Talán most majd több időm lesz arra, hogy a kiadvány megszülethessen.
Egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy új elfoglaltság után nézzek,
hiszen bíztam abban, hogy maradhatok, de már kaptam megkereséseket a sport vonaláról, az egyiket, amelyik nem jár nagy lekötöttséggel, el is fogadtam. Még azt el kell mondanom, hogy miniszter úr
is, altábornagy úr is jelezte, elképzelhető, hogy a büntetés-végrehajtás
további munkalehetőséget biztosít számomra. Várom, hogy megszólítsanak. Ha olyan feladatról lesz szó, amiben tudok még alkotni,
biztosan elfogadom. Most egyelőre megpróbálom feldolgozni a börtön
hiányát. Nem alszom rosszul, de sokat álmodok, álmomban is bv.-s vagyok, és, úgy gondolom, az is maradok.
						
Deák Ferenc

Személyi hírek
Frank Tibort 2011. március 17-én Mészáros
László bv. ezredes váltotta a BFB parancsnoki
székében. Mészáros László 1960-ban született
Sátoraljaújhelyen. 1993 februárjában került a bv.
szervezet állományába, törzsőrmesteri rendfokozattal a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
körletfelügyelője lett. 1997. március 1-jével áthelyezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe körletfelügyelőnek, majd 1998 novemberétől nevelő lett. A
Rendőrtiszti Főiskola eredményes elvégzését követően 1999. július
1-jei hatállyal kinevezték hadnagyi rendfokozatba. 2001. július 15-étől
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
kinevezett parancsnokhelyettese, 2006. június 1-jétől parancsnoka,
majd 2007. január 1-jétől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka lett. Mindeközben 2007-ben
szociológusi oklevelet szerzett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Szakmai pályafutása során számos elismerésben része
sült, tulajdonosa többek között a Haza Szolgálatáért Érdemérem
bronz fokozatának, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének,
2011. március 15-én pedig főtanácsosi címet adományoztak részére.

Bv.H Í R L E V É L

Drotár Zsolt bv. őrnagy március 17-e óta megbízott
parancsnokként vezeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet. Drotár
Zsolt 1968-ban született Nyíregyházán. 1994.
november 1-jétől került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába őrmesteri
rendfokozattal, ekkor a nyíregyházi intézet biztonsági felügyelője volt. 1995. július 1-jétől a gazdasági osztály
művezetője, majd 1996. augusztus 1-jétől ismét biztonsági felügyelői
beosztásban teljesített szolgálatot. 1998. június 1-jétől megbízott biztonsági főfelügyelői feladatokat látott el. 1999 szeptemberében kezdte
meg főiskolai tanulmányait, 2003 júniusában tett sikeres államvizsgát a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának általános szociális
munkás szakán. 2003. július 1-jétől hadnagy, egyben az intézet biztonsági osztályának biztonsági tisztje. 2007. március 1-jétől a fogvatartási
ügyek osztályának osztályvezető-helyettesi beosztásában teljesített
szolgálatot, július 1-jétől a biztonsági osztály osztályvezetői beosztásába
nevezték ki, egyben az intézet mozgósítási megbízotti feladatait is ellátta. 2010. szeptember 8-ai hatállyal a Magyar Köztársaság belügy
minisztere tanácsosi címet adományozott részére.
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Szervezet

és tudomány

Kerekasztal-beszélgetés az OKRI-ban
„A szankciórendszer változásainak hatásai a börtönnépesség alakulására és ennek következményei a büntetés-végrehajtás felada
tainak végrehajtására” címmel kerekasztal-beszélgetésre került sor az Országos Kriminológiai Intézetben márciusban, a Magyar
Kriminológiai Társaság szervezésében. A rendezvény levezető elnöke dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, a társaság elnöke volt.

Elsőként dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi tanár beszélt
a magyarországi börtönnépesség alakulá
sáról. A nagy ívű történeti áttekintésből
kiderült, hogy a magyarországi fogvatartotti ráta (a fogvatartottak száma 100 ezer
lakosra vetítve) 1880 és 1910 között 100, a
két világháború között 130 körül mozgott.
A szovjet típusú büntetőpolitika hatására,
1952-ben elérte a 800-900-as rátát. 1956
után elindult egy lassú konszolidáció. A
börtönnépesség nagysága a büntetőpolitika
irányváltásaitól függött, és sohasem tükrözte a bűncselekmények számát. A rendszerváltást követően a bűncselekmények
száma meredeken emelkedett, a fogvatartotti létszám viszont jelentős mértékben

csökkent. 1998 és 2002 között növekedett,
majd 2003-tól újból csökkent a fogvatartottak száma. 2008-tól a börtönnépesség
ismét erőteljes növekedésnek indult, amely
folyamat napjainkban is tart.
Ezután Csóti András bv. vezérőrnagy vette
számba a büntetés-végrehajtás munkáját
érintő büntetőjogi változásokat. Meglátása szerint a tavaly bevezetett szigorítások
csak 5-7 év múlva fogják igazán éreztetni
hatásukat a börtönnépességben. Elmondta
még, hogy Magyarország bebörtönzési
rátája viszonylag magas (165), viszont a vi
segrádi országok mindegyike rosszabb hely
zetben van, mint mi. Megtudtuk, hogy a
fogvatartotti létszám tavaly jelentősen nőtt,
s a növekedés csak fokozódik 2011-ben

Évkönyv

(lapzártakor 17 070 körüli volt – a szerk.).
Ugyancsak nőtt az elítéltek ítéleti ideje. Az
előadás végén a büntetés-végrehajtás fej
lesztését szolgáló kormányhatározat ismertetésére került sor, melyből kiderült, hogy
a kormány új börtönférőhelyek létesítését,
a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatását, az elektronikus távfelügyeleti eszközök bevezetését, valamint a biztonságos
őrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítását tervezi.
Ezt követően Csóti András és dr. Lőrincz
József reagált a jelenlévő kriminológusok,
ügyészek felvetéseire, majd dr. Gönczöl
Katalin zárszavával fejeződött be a tanács
kozás.
D. F. I.

A ján l ó

Megújult formátumban jelent meg a büntetés-végrehajtási szervezet 2010-es évkönyve.
Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok előszavát követően az olvasó
a tavalyi év tevékenységének értékelésével találkozik, amelyből a személyi állománnyal,
a biztonsággal, a fogvatartással, a szervezet gazdálkodásával és projektjeivel kapcsolatos tényekről, adatokról tájékozódhat. Ezután a 2010. év legjelentősebb eseményei,
a tavalyi év krónikája, az angol nyelvű összefoglaló és a Címtár következnek. Az
utóbbi a büntetés-végrehajtás szervezeti egységeit, elérhetőségeit és vezetőinek nevét
tartalmazza. A kötet végén található Függelék hasznos statisztikai táblákat közöl. A
képekkel, grafikonokkal gazdagon illusztrált kiadvány átfogó képet nyújt a büntetésvégrehajtási szervezet 2010. évi tevékenységéről, s jól szolgálja a szervezet szerteágazó
munkájának megismerését.

Börtönügyi Szemle

A Börtönügyi Szemle tavalyi utolsó száma változatos témájú
írásokat tartalmaz. Dr. Pajcsikné dr. Csóré Erika tanulmánya az
ombudsman által indított büntetés-végrehajtási projekt tapasztalatait mutatja be. Tóth Mariann dolgozatában azt vizsgálja,
hogy egyes alkotmányos jogok érvényesülése hogyan hat az
elítéltek reintegrációjára. Dr. Pallo József tanulmánya az elítél
tek foglalkoztatásának európai gyakorlatát állítja középpontba.
Mikolay Sándor, Szeidl Tamás, Bársony Erika és Mihócza Csaba
cikke a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet drogprevenciós
csoportjának tevékenységéről nyújt áttekintést. A folyóiratszám
„Múlt” rovatában dr. Kiss Bernadett tanulmánya a dologház intézményének történetét dolgozza fel, dr. Estók József írása
pedig Szöllősy Oszkár (1874–1936) munkásságának állít emléket. Dr. Király Klára nemzetközi „börtönhírei” – témájukat
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tekintve – legfőképp a fogvatartottak foglalkoztatását és egészségügyi ellátását érintik. Ezt követően dr. Harsányi Kornélia
tudósítását olvashatjuk a lapban a WHO börtön-egészségügyi
koordinátorainak konferenciájáról. A „Röviden” rovat a büntetés-végrehajtási szervezet eseménynaptárát közli a tavalyi év
IV. negyedévéről, és három jelentős tanácskozásról – a börtönlelkészi szolgálat 10 éves jubileuma alkalmából megrendezett
konferenciáról, a Budapesti Fegyház és Börtönben megtartott
parlamenti albizottsági ülésről, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet képzési rendszeréről szóló eszmecseréről – tudósít. Dr. Vókó György Földvári Józsefről írott megemlékezését
követően a „Könyvespolc” rovatban dr. Lőrincz József Mezey
Barna „Régi idők tömlöcei” c. könyvét mutatja be, majd a szokásos könyvajánló zárja a számot.
			
			
				
D. F. I.

Bv.H Í R L E V É L

Szervezet

és kultúra

Mindszenty-emlékszoba Sopronkõhidán
Mindszenty József fogságára emlékeztető emléktáblát avattak márciusban a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falán, az intézményben
pedig megnyílt az egyházi vezetőre emlékeztető emlékszoba és kiállítás. Az intézetben azt a zárkát alakították emlékhellyé, ahol a bíboros
1944-ben raboskodott.

Az egyházi vezető fogvatartására emlékeztető
emléktáblát Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a Mindszenty Társaság elnöke leplezte le.

A Mindszenty Alapítvány nevében Habsburg
Lotharingiai Mihály főherceg, a büntetésvégrehajtás képviseletében Csóti András bv.
vezérőrnagy és dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok helyezett el koszorút az emléktáblán.
Az avatóünnepség után ünnepi szentmisét
celebrált az intézet kápolnájában Mártfi Gyula
veszprémi érsek, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és Szekeres János őrkanonok,
börtönlelkész.
Ünnepélyes keretek között avatták fel a
Mindszenty József egykori sopronkőhidai
zárkájában kialakított emlékszobát is, amelyben a Mindszenty Alapítvány segítségével a
bíboros-hercegprímás hagyatékából származó
személyes tárgyakat mutatják be. A szentmisét
követően nyílt meg dr. Andor Imre történész
Mindszenty-emlékkiállítása és Mihály Gábor
Munkácsy-díjas szobrászművész tárlata.
Az eseményen részt vett még Firtl Mátyás,

Sopron és környéke országgyűlési képviselője,
dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon István alpolgármester, a Jánostelep-TómalomSopronkőhida településrészi önkormányzat
elnöke is.
„Ez a tábla emlékeztethet arra is, hogy volt a
magyar történelemnek egy napja, 1944. december 24., amelyben összesűrűsödött valamennyi szenvedésünk, hiszen kora hajnalban
itt akasztották fel Bajcsy-Zsilinszky Endrét, az
éjféli misét pedig fogolyként celebrálta Mindszenty József veszprémi püspök, későbbi
hercegprímás, a hallgatóság soraiban pedig
három korábbi magyar kormányfő mellett a
későbbi kommunista belügyminiszter, Rajk
László is ott ülhetett” – mondta avatóbeszédében Lezsák Sándor, aki arról is beszélt,

életszentségre, és a 20. század viszontagságai
között lett a magyar történelem jeles személyisége. Ez a két vonatkozás nála összefonódik egyházának és hazájának a szeretetében”
– hangsúlyozta a főherceg.
Mindszenty Józsefet 1944 novemberében
tartóztatták le, mert körlevélben fordult Szálasi
Ferenc nyilas vezetőhöz, egyebek mellett arra
szólítva fel őt, hogy kíméljék meg a harcoktól
a Dunántúlt. December 23-án szállították át
paptársaival Sopronkőhidára, ahonnan – Apor
Vilmos később vértanúhalált halt győri püspök
közbenjárására – 27-én egy győri anyaotthonba
vitték át.
Sopronkőhidán egy aprócska szobában raboskodott két kispapjával. A zárka most úgy néz
ki, ahogy 1944-ben, bár a bíboros ezt az ágyat

hogy reméli, minden egyes emlékhely egy lépéssel közelebb visz a hercegprímás boldoggá
avatásához.
Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg, a
Magyar Mindszenty Alapítvány elnöke az ünnepségen elmondta: Mindszenty bíborost a
katolikus hívek szentként, a magyarok nemzeti
hősként tisztelik. „Egyenes út vezette őt az

nem használta, nem akart megkülönböztetett
bánásmódban részesülni.
A március 19-én felavatott emlékszoba előzetes
regisztráció után szabadon látogatható lesz a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben. A jö
vőbeli tervek között szerepel az is, hogy a hely
nemzeti emlékhely legyen.
-M-

Megalakult a Tudományos Tanács
Április 15-én megalakult a Büntetés-végrehajtás Tudományos Taná
csa. A szervezet alapfeladata a bv. tudományos értékeinek feltárása, azok gyakorlatban történő alkalmazásának szorgalmazása lesz.
Emellett a tanács állást foglal a tudományos tevékenységét érintő
kérdésekben, javaslatot tesz a tudományos kutatások irányainak
kijelölésére, véleményezi a hosszú és középtávú, valamint éves kutatási tervet és segíti a büntetés-végrehajtás ágazati stratégiájának
tervezését. A tanács szerepet vállal a képzésben is: figyelemmel kíséri és adatbázist hoz létre a doktori (PhD) képzésben résztvevők
helyzetéről, szakmai, tudományos előmeneteléről, melytől a tudományos eredmények minél jobb hasznosítását és gyakorlati munkába
történő integrálását várják.

Bv.H Í R L E V É L

A tanács elnöke dr. Huszár László dandártábornok, ügyvezető elnöke dr. Csató Kornélia bv. ezredes, tagjai: prof. dr. Mezey Barna egye
temi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Magyar
Börtönügyi Társaság elnöke, prof. dr. Vókó György egyetemi tanár, a
Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti
és jogvédelmi önálló osztályának osztályvezető ügyésze, dr. Lőrincz
József ny. bv. dandártábornok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense, dr. Pallo József bv.
ezredes, a BvOP Titkársági és Jogi Főosztály vezetője és Fliegauf
Gergely bv. alezredes, a Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa.
Az alakuló ülés köszöntőbeszédét dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy
országos parancsnok, a zárszót Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok koordinációs és stratégiai helyettese tartotta.
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Elismerések,
Schmitt Pál köztársasági elnök, a belügyminiszter előterjesztésére
2011. március 16-i-hatállyal nyugállományba helyezte, valamint
több mint négy évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége,
életpályája elismeréséül március 17-i hatállyal előléptette nyug
állományú büntetés-végrehajtási vezérőr
naggyá Frank Tibor dandártábornokot,
a Budapesti Fegyház és Börtön parancs
nokát.
Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmá
ból, beosztásában huzamos időn át vég
zett eredményes szakmai tevékenysége
elismeréséül a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt katonai tagoza
tát adományozta Schneider Gyula nyugállományú ezredesnek, az Állampusztai
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügy
vezető igazgatójának, a Magyar Köztár
sasági Ezüst Érdemkereszt katonai
tagozatát adományozta Kárdási József
őrnagynak, a Balassagyarmati Fegyház és
Börtön biztonsági osztályvezetőjének.
A Magyar Köztársasági Bronz Érdem
kereszt katonai tagozatát adományozta
Fazekas Sándor főtörzsőrmesternek, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott biztonsági
főfelügyelőjének.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából eredményes szakmai munkája elisme
réséül előléptette büntetés-végrehajtási
ezredessé dr. Laczkó János alezredest, az
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet főigazgató-helyettesét.
Büntetés-végrehajtási századossá lép
tette elő Kelemen Zsolt főhadnagyot, a
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Inté
zet csoportvezetőjét.
Tanácsosi címet adományozott Kovács Mi
hály századosnak, a Balassagyarmati Fegyház
és Börtön osztályvezetőjének.
Az elismerések átadására a Belügyminisz
tériumban rendezett központi ünnepségen
Fotó: Vezda László és Sebestyén Jenő
került sor.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül
soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási alezredessé Molnár
István őrnagyot, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokhelyettesét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Vörösmarti Imre
Attila századost, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetőjét.
A főtanácsosi címet adományozta Mészáros László ezredesnek,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokának és Hetyei Gábor ezredesnek, a Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatójának.
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kitüntetések
A tanácsosi címet adományozta Grabicza Róbert alezredesnek,
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancs
nokhelyettesének, Sipos János alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága osztályvezetőjének és dr. Gábri Judit
őrnagynak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztály
vezetőjének.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
eredményes szakmai munkája elismeréséül
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Em
lékplakett ezüst fokozatát adományozta
Bakó Zsolt alezredesnek, a Büntetés-végre
hajtás Országos Parancsnoksága kiemelt fő
referensének, Domin Ágnes alezredesnek,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensének, Barna
Zoltán őrnagynak, a Kalocsai Fegyház és
Börtön osztályvezetőjének, Fodor István
őrnagynak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön osztályvezetőjének, Szeltner Sán
dorné őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás
Központi Kórház osztályvezetőjének, Baro
nics Attiláné főtörzszászlósnak, a Középdunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet segédelőadójának, Gál
József
István főtörzszászlósnak, a Bács-Kiskun
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biz
tonsági főfelügyelőjének, Somornai Lajos
főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtön körlet-főfelügyelőjének, Szabó
Andrásné törzszászlósnak, a Győr-MosonSopron Megyei Büntetés-végrehajtási In
tézet előadójának, Kocsondi Sándor zász
lósnak, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott biztonsági
főfelügyelőjének, Bordán Gáborné közal
kalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Or
szágos
Parancsnoksága
ügykezelőjének,
valamint a büntetés-végrehajtási szervezet
érdekében kifejtett szakmai tevékenysége
és együttműködése elismeréséért Ferenczi
Tamásnak, a Városgondozás Eger Kft. üzem
egység vezetőjének.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz
fokozatát adományozza Batta Tamás őrnagynak, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága osztályvezetőjének, dr.
Bokányi Eszter őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Pa
rancsnoksága kiemelt főreferensének, Bódizs Tibor századosnak, a
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőhelyettesének, Vellai Márta hadnagynak, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet főápolójának, Hanzi László zászlósnak,
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet megbízott
osztályvezető főápolójának, Puspán János zászlósnak, a Somogy
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,
Rapcsányi Edit zászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön szociális
segédelőadójának, Szerecz Gábor zászlósnak, a Tolna Megyei
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Szervezeti
Büntetés-végrehajtási Intézet raktárvezetőjének, Gergely László
főtörzsőrmesternek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
gépjárművezetőjének és Rákóczi István főtörzsőrmesternek, a
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felü
gyelőjének.
A tanácsosi címet adományozta Szalai Tímea közalkalmazottnak,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága osztályvezető
jének.
Soron kívül előléptette büntetés-végre
hajtási alezredessé Árvai Judit őrnagyot,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási
Központja kiemelt főreferensét, Kelemen
Richárd István őrnagyot, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetőjét, dr. Kormosói
László őrnagyot, a Duna-Mix Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. biztonsági
vezetőjét, Kovalovszki Tibor őrnagyot,
a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási In
tézet gazdasági vezetőjét, Németh Zsolt
őrnagyot, a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet osztályvezetőjét és Fotó: Sebestyén Jenő
Oraveczné Paulik Anikó őrnagyot, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön megbízott osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Farsang Tamás
századost, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja igazgatóhelyettesét, Golcsné Klemencsics
Anita századost, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
(Tököl) kiemelt főelőadóját, Iván Endre századost, a Zala Megyei

élet

Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezetőjét, dr. Ragó
Ferenc századost, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
kiemelt főreferensét és Szabó Zoltán századost, a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Kósa László
főhadnagyot, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági tisztjét
és Réti Csaba főhadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága kiemelt főreferensét.
Büntetés-végrehajtási főtörzszászlóssá léptette elő Bukszár Csaba törzs
zászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási
Intézet
körlet-főfelügyelőjét, büntetés-végre
hajtási törzszászlóssá Hetésné Szabó
Ildikó zászlóst, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága segédelő
adóját, büntetés-végrehajtási zász
lóssá Mezei Gábor főtörzsőrmestert, a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
körletfelügyelőjét és Péter László Róbert
főtörzsőrmestert, a Budapesti Fegyház
és Börtön biztonsági felügyelőjét.
Eredményes érdek-képviseleti munkája elismeréseként előléptette
büntetés-végrehajtási törzszászlóssá Tamási Ferenc zászlóst, a
Kalocsai Fegyház és Börtön Szakszervezetének titkárát, büntetésvégrehajtási zászlóssá Németh Lajos főtörzsőrmestert, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szak
szervezetének titkárát.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!

Olaszországban járt a művészetterápiás csoport

A Grundtvig „Művészetterápia
a börtönökben” pályázat soron
következő projekttalálkozójára
az észak-olaszországi Verona
városában került sor.
A dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, intézetparancsnok
vezette delegációt dr. Antonio
Fullone, a Veronai Börtön
igazgatója fogadta. Összeállításunkban a veronai intézet
működését mutatjuk be.

méteres zárka van, ezenkívül
van zeneterem, festőterem, számí
tógépterem, osztálytermek és egy
börtönkápolna. A bástyafal és az
egyik körletépület között nagy
belső kertet alakítottak ki, ahol
a gyermekek fogadására egy kis
játszóteret rendeztek be. Az intézet
az olasz Igazságügyi Minisztérium
által meghatározott létszámmal,
855 fogvatartottal működik, többségük külföldi állampolgár. A
fogvatartotti létszám Olaszor
szágban is évről évre emelkedik.
A fogvatartottak oktatását nagy
részt önkéntesek végzik. Az

intézetbe a Veronai Egyetem
hallgatói járnak be órákat tartani,
a szabadidős foglalkozásokról ön
kéntes civilszervezetek gondos
kodnak.
A fogvatartottak foglalkoztatását
külsős vállalkozó látja el, de a
nyelvi nehézségek miatt csupán
kb. 80 fogvatartottnak tudnak
munkát adni. Keresményük
havonta 600 és 1200 euró kö
zött mozog, mellyel szabadon
rendelkeznek. (A Grundtvig
„Művészetterápia a börtönökben”
mag yarországi projekttalálkozója
a Szegedi Fegyház és Börtönben

volt, 2011. január hónapban, mely
ről előző számunkban részletesen
beszámoltunk – A szerk.)
Nagy István

Az 1994-ben alapított veronai
intézet harminc hektáron terül el,
területét 8 méter magas vasbeton
bástyafal és egy 8-9 méter magas
hengerelt acélkerítés veszi körül, a
kerítésen belül a börtönrendőrség
gépjárművel járőrözik.
Az intézetben 225, 12 négyzet
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Szervezet

és tudomány

TEtt

– komplex áldozatvédelmi és
bûnmegelõzési projekt
Megvalósítási fázisába lépett a TEtt – program az áldozatokért és a tettesekért névre keresztelt komplex áldozatvédelmi és bűnmegelőzési
program. A projekt az ország három – bűnügyi szempontból leghátrányosabb helyzetű – területére, a Dél-Dunántúl, az Észak-Magyar
ország és az Észak-Alföld régióra koncentrál, és három pillérre épít: a bűnmegelőzési képzésre, a hatékonyabb áldozatsegítésre és az elítéltek
társadalmi visszailleszkedésének elősegítésére.

A programra azért volt szükség, mert az utóbbi 20 évben megug
rott a bűncselekmények száma, az első bűnelkövetés egyre fiata
labb korban történik meg és igen magas a visszaesések aránya is.
A program hangsúlyt fektet a bűnmegelőzésre is, mert korábban nem
ismerték fel a sokszor éveken át észrevétlenül ismétlődő erőszakos
bűncselekmények áldozatait.
Ahogyan arra Csemáné dr. Váradi Erika, a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karának dékánhelyettese is utalt, a tavaly októberben
nagy nyilvánosságot kapott, négy fiúgyermek sérelmére elkövetett
borsodi eset csak a jéghegy csúcsa, de bizonyítja, hogy a jelzőrendszer:
így a családsegítők, a védőnők, a gyerekorvosok számára sem minden
esetben egyértelműek az erőszakra utaló jelek, illetve sokszor információ hiányában elsiklik a figyelmük azok mellett. A családon belüli
erőszak mellett másik égető probléma, hogy a tanárok egyre többször
állnak tehetetlenül az iskolai erőszak jelenségei előtt.

Bűnmegelőzés, áldozatsegítés és közösségi foglalkoztató
Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a közbiztonság nem alakítható ki
kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyomá
nyos eszközrendszerével. Ezért a Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a Miskolci
Egyetem, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Baranya, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja összefogott, hogy a bűnmegelőzés hatékony
ságát növelje.
A Miskolci Egyetem irányításával díjmentes képzési programok indultak szakemberek és önkéntesek számára. Kétfajta képzést alakítottak
ki: egy két féléves szakirányú továbbképzést, amely bűnmegelőzési
koordinátori végzettséget nyújt, illetve egy kétszer háromnapos szak
mai tanfolyamot a régiók központjaiban. A kurzuson résztvevők
10

konfliktuskezelési és áldozatfelismerési technikákat tanulhatnak meg.
Az áldozatsegítés terén a TEtt három újdonságot vezet be. Elindított egy éjjel-nappal hívható (06-80-225-225) telefonos diszpé
cserszolgálatot, amelyen keresztül az áldozatok
azonnali segítséget kaphatnak: megnyugtatják
őket, tájékoztatják jogaikról, a segítségnyújtás lehetséges formáiról, a jogi tanácsadás, az
érdekérvényesítés lehetőségéről, illetve arról,
hogy milyen hivatalos lépést kell tenniük. A
program az egyre nagyobb számban kiépülő
önkéntes hálózat által, a legeldugottabb kis
faluban is személyes segítséget tud nyújtani,
illetve pszichológus bevonásával gondoskodik
a lelki segítségnyújtásról is.
A TEtt fontos része a büntetés-végrehajtásba bekapcsolódó új intézmény: a közösségi
foglalkoztató is.
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérin
tézményeként működő speciális létesítmény
az észak-magyarországi régióban kezdi majd
meg működését. A foglalkoztató egyrészt teret ad majd a külön
magatartási szabályok megvalósításának: ilyen például a csoportos fog
lalkozáson való részvétel vagy a szimbolikus jóvátételi tevékenység,
másrészt lehetőséget nyújt álláskeresésre, szabadidős programokra
is. Az új intézményhez kapcsolódóan valósul majd meg a közérdekű
munka büntetés új módja: a csoportos letöltés is.

A büntetés-végrehajtás részvétele
A BvOP a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és Baranya Megyei Kor
mányhivatal Munkaügyi Központjaival együttműködve a reinteg
rációs alprojektben vesz részt. Az elítéltek szabadulásuk előtt fél
évvel elkezdhetnek a munkaügyi központ segítségével felkészülni
az álláskeresésre: tanácsot kaphatnak, tréningeken, képzéseken
vehetnek részt. Tóth Judit, a Belügyminisztérium Támogatáskoordinációs Főosztályának vezetője tájékoztatása alapján az elítél
teknek olyan szakmákat tanítanak meg, amelyekben munkaerőhiány
van, és amelyekhez elég a legfeljebb nyolcosztályos végzettség. Az
oktatandó szakmákról előzetes felmérést végeztek a fogvatartottak
körében. Így kerül majd sor a térburkoló, festő-mázoló, esetleg a
takarító és a gépkezelői szakmák elsajátítására. Bár a program még
csak most kezdődött, de egy-két korábbi eset bizonyítja, hogy van
értelme a kísérletnek. Janovics László, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei és Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
ja vezetője elmondta, hogy egy nemrég szabadult fiatalember több
társával együtt alapított egy önsegítő egyesületet, és áprilisban
konferenciát szerveznek Pécsett, a büntetett előéletűek elhelyezkedési nehézségeiről. A konferencián az állami, önkormányzati intézmények, civilszervezetek, munkáltatók képviselői és maguk a volt
elítéltek ülnek majd egy asztalhoz.
Labanino Rafael
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Fejlesztés

Siker Sátoraljaújhelyen
Eredményesen pályázott a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön az Európai Unió egyik
pályázatán. A büntetés-végrehajtási intézet KEOP-forrásból nyert több mint 420 millió
forintot az intézmény épületenergetikai fejlesztésére.
Az intézet sikeres pályázata révén a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben fog
laltak szerint 422 161 250 forint egyszeri,
vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A pályázat az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Környezet és Energia Operatív Prog
ramjába (KEOP) illeszkedik. Jelenleg már
csak a szerződés aláírása, majd a megvalósítás van hátra. A pályázathoz nem volt szükség önrészre, a támogatás 85 százalékát a
Kohéziós Alap, 15 százalékát az állami költségvetés állja.

Megújuló források
Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás-hasznosítással kombinálva” című
pályázaton elnyert forrásból a börtön mind az öt
épületében megújítják az energetikai rendszert,
mellyel hosszú távon jelentősen csökkenthetők
az egyébként egyre emelkedő energiaköltségek.
A parancsnoki épületben a százéves, elavult nyí-

lászárókat cserélik korszerűre, arra is ügyelve,
hogy megőrizzék az eredeti ablakok megjelenési
formáját. A radiátorokat termosztatikus radiátorszelepekkel látják el, a hőfogadóban a szi
vattyúkat cserélik fordulatszám-szabályozósra,
ezzel is csökkentve a villanyáram-felhasználást.
A körletépületen szintén kicserélik a nyílászárókat, emellett kőzetgyapottal és nemes
vakolattal szigetelik az épület homlokzatát.
A műhely- és raktárépület tetőszerkezetére
napelemcellák és invertek telepítését tervezik,
melyek villanyáramot termelnek.
A mosoda és konyha épületére is új nyílászárók
kerülnek, emellett a pályázati támogatásból
a konyha és mosoda gépparkját, a mosó, mo
sogató- és szárítógépeket is korszerűre cserélik.
Az épület vizét a korszerűsítés után napkollektorok melegítik majd fel.
Végül, de nem utolsósorban az elnyert támogatásból az intézet a kazánjait is ki tudja cserélni.

584 oldalas dokumentációval nyertek
Bodnár István bv. őrnagyot, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön megbízott energetikusát és a sikeres pályázat szakmai
tartalmának kidolgozóját a megvalósításról kérdeztük.
Jelentős összeget nyertek el. Nehéz volt
megfelelni a kiírásnak?
A pályázatot állami intézmények energetikai korszerűsítésére írták ki, összesen 6
milliárd forint értékben. Egy intézmény
maximum 500 millió forintra pályázhatott.
A támogatásra 2009 szeptemberétől le
hetett pályázni. Nekünk talán azért is
sikerült nyernünk, mert elég bonyolult
volt a feltételrendszer, így viszonylag kevesen pályáztak. A pályázati dokumentáció összeállításához igénybe vettük egy
pályázati tanácsadó cég segítségét is. Dokumentációnk végül 584 oldalas lett. Ennek a pályázatnak nagy előnye, hogy 100
százalékos támogatást nyújt, nem kellett
hozzá önrészt biztosítani.
Az energia biztosítása egyre kényesebb
kérdés lesz. Úgy tudom, Önök számoltak
megújuló energiával is.
Igen, a 72 napelemcella napi 14 kW-ot lesz
képes előállítani. Ezt a teljesítményt a jelenlegi igények felveszik, de hosszabb távon, ha a korszerűsítések révén
le tudjuk vinni a fogyasztást, akkor a rendszerben az is benne van,
hogy a maradékot értékesítjük az áramszolgáltató felé. A napkollektorok elsősorban a mosoda és konyha meleg vizét biztosítják majd, de
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rásegíthetnek a körlet melegvíz-ellátásába is. Napi 14-16 m 3 50 fokos
vizet tudunk majd előállítani.
Mikor kezdődhet a kivitelezés, és mikorra tervezik a befejezést?
Még végig kell járnunk a pályázati admi
nisztráció néhány fordulóját. Ezt követi majd a közbeszerzések kiírása, ahol
kiválasztjuk a tervezőt, a projektmenedzsmentet, kiírjuk a közbeszerzést az ipari gépek beszerzésére, és a legnagyobb műszaki
tartalmú munkákra. Reményeink szerint
ősszel meg tudjuk kezdeni a kivitelezést,
de ezek többsége évszakfüggő munka.
Kazánt például nem tudunk a fűtési szezonban cserélni, ezért a megvalósítás nagy
része várhatóan átcsúszik 2012-re. A kivitelezéshez kapcsolódik az is, hogy a finanszírozás terén látok egy kisebb kockázatot,
mégpedig abban, hogy a tervezést már
2009-ben elkezdtük. Reméljük, az azóta
bekövetkezett infláció ellenére is meg tudjuk valósítani a teljes projektet.
Milyen megtérülést várnak a beruhá
zástól?
Éves szinten 25 millió forint feletti megtakarítással számolunk, ez nagyjából 16 éves megtérülést jelent. Ezenkívül járulékos megtakarítás lesz például a karbantartási költségeink
csökkenése. 						
					
- emzé-
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Szervezet

és sport

Országos Judo Bajnokság
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási
Központjának szervezésében rendezték meg a
Belügyminisztérium 2011. évi Országos Judo
Versenyét
Az UTE Megyeri úti sportcsarnokában meg
rendezett versenyre a BM alárendeltségébe
tartozó szervek hivatásos állományú, köz
alkalmazotti, köztisztviselői és nyugállományú tagjai nevezhettek.
A verseny fővédnöke
dr. Pintér Sándor
belügyminiszter volt.
A rangos esemányt dr. Kö
kényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
nyitotta meg.

Csapateredmények
I. helyezett: Készenléti Rendőrség
II. helyezett: Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
III. helyezett: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
IV. helyezett: Budapesti Rendőr-főkapitányság
V. helyezett: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
VI. helyezett: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Az egyéni eredmények díjait dr. Kontrát Károly, a BM parlamenti államtitkára, Dömény Sándor bv.
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese,
dr. Tóth László a Judo Szövetség elnöke, Simon Géza r. ezredes, az ORFK RSZKK igazgatója,
Kropkó Péter, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselője, dr. Laczkó János bv. ezredes, az
IMEI főigazgató helyettese, és dr. Zakhar Tibor bv. alezredes a BvOK igazgatója adta át.

Egyéni eredményeink nõi kategóriában
78 kg III. helyezett: Frank Tímea bv. zls. Szegedi Fegyház és Börtön
+ 78 kg I. helyezett: Szabó Tímea bv. tőrm. Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Egyéni eredményeink férfi kategóriában
66 kg 35 év alattiak III. helyezett: Horváth Marcell bv. őrm., Somogy Megyei Bv. Intézet
81 kg 35 év felettiek III. helyezett: Kajtár László bv. szds., Somogy Megyei Bv. Intézet
92 kg 35 év felettiek III. helyezett: Steiner János bv. zls., Tolna Megyei Bv. Intézet
+100 kg 35 év feletti I. helyezett: Barna Zoltán bv. őrgy., Kalocsai Fegyház és Börtön
+100 kg 35 év feletti III. helyezett: Klányi János bv. zls., Fővárosi Bv. Intézet

A BRFK februári judobajnokságán több versenyzőnk szerepelt kiválóan, külön említést érdemel az összesített pontversenyben II. helyezést elérő Szegedi Fegyház és Börtön
csapata, a kategóriájában első helyezett lett Barna Zoltán bv. őrnagy Kalocsáról, valamint Szabó Tímea bv. törzsőrmester, aki a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetet képviselve különdíjban részesült.
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