
Ismét megnyílt a Fővárosi Bv. Intézet felújított II. objektuma a Gyorskocsi utcában. A 2009-ben 
takarékossági okokból bezárt részleg átadásával 237-tel nőtt a fogvatartotti férőhelyek száma.
Megtartották a II. Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere vetélkedő regionális versenyeit. Gra-
tulálunk a győztes csapatoknak, és izgatottan várjuk a szeptemberi döntő végeredményét.
A nyár a szabadtéri sportok és a szabadidő közös eltöltésének ideje is. A szervezeti élet e te-
kintetben is aktívnak bizonyult az elmúlt időszakban, így beszámolhatunk a járőrbajnok-
ságról, a triatlonversenyről, a regionális sportversenyekről, a horgászversenyről, a kispályás 
focibajnokságról és a Kőhida Kupáról, amelyen a szolgálati kutyák és gazdáik mérték ösz-
sze felkészültségüket.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet két zászlósa részt vett a X. Nemzetközi Harcmű-
vészeti és Beavatkozási Technikák Szemináriumán, a lengyelországi Kaliszban. Az ott ta-
pasztaltakról a két magyar résztvevővel beszélgettünk.
Pedagógusnap alkalmából idén is több munkatársunk kapta meg a kimagasló munkájáért já-
ró elismerést. 
Jótékony céllal fogtak össze a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában mű-
ködő PET-palack feldolgozó üzemben, mellyel egy beteg kislány könnyebb életéhez és talán 
gyógyulásához járulhatnak hozzá.
Hírek rovatunkban sok más érdekes, fontos eseményről olvashatnak házunk tájáról. 
Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket. A Bv. Hír-
levél olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
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• Június 18-án éjszaka a közel hatszáz vendég rendhagyó tár-
latvezetéssel tekinthette meg a sátoraljaújhelyi Börtön-
múzeum kiállításait. A látogatókat rabomobil szállította 
a sárospataki Rákóczi-vár, a Börtönmúzeum és a Magyar 
Nyelv Múzeuma között, majd vendégeskedhettek a rab-
kocsmában, fényképezkedhettek kalodában és tömlöcben, 
elvégezhették a gyorstalpaló „smasszertanfolyamot”, 
a gyerekek pedig börtöntetoválást is készíttethettek.  
• A balassagyarmati tűzoltóság épületében megrendezett 
kiállításról félóránként rabszállítón érkeztek a látogatók a 
börtönbe. A több mint ötszáz vendégnek filmek, előadások, 
kiállítások mutatták be a betyárvilágot, az 1973-as balassa-
gyarmati túszdrámát, a siralomházat és a börtönművészetet. 
Alkalom nyílt fogvatartottak által készített dísztár-
gyak vásárlására és börtöntetoválás készíttetésére is.  
• A tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban az egyenruhákon, 
kitüntetéseken és egyéb emléktárgyakon kívül a látogatók 
megtekinthettek egy berendezett zárkát, egy hetvenes 
évek hangulatát idéző irodát, de kipróbálhatták a közép-
kori bilincseket is. A tárlat része volt a Tiszalöki Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézetben vezető nevelőként 
dolgozó Papp János bv. főhadnagy saját gyűjteménye is. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának igazgatója, Szabó 
Zoltán bv. ezredes május 18-án, 
mint a Hungarian Police Rally 
team csapatvezetője, részt vett 
az immár negyedik alkalommal a 

Hungaroringen megrendezett Örömautózáson. A már hagyománnyá váló 
napon idén a szombathelyi Markusovszky Kórházban kezelt gyermekek is 
csatlakoztak a Miskolci Gyermekonkológiai Központ és a Tűzoltó Utcai 
Gyermekklinika kis betegeihez, így még több izgatott kisgyermek várta a 
Hungaroringen, hogy megrohanhassa a versenyzőket és a versenyautókat. 
Szabó Zoltán és navigátora azzal szerzett különös élményt a gyerme-
keknek, hogy a száguldás örömét is kipróbálhatták, kis boldogságot csem-

pészve a sokszor fájdalmas betegséggel sújtott napjaikba.

Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, a Magyar 
Börtönügyi Társaság elnöke „A munkáltatás 
szerepe a büntetés-végrehajtás történetében 
(A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig)” 
című, az MTA doktora címre benyújtott 
értekezésének nyilvános vitájára került sor 
május 30-án az MTA Székháza nagytermében. 
Dr. Mezey Barna értekezését, amelynek op-
ponensei dr. Korinek László, az MTA levelező 
tagja, dr. Kajtár István, az MTA doktora és dr. 

Vókó György, az állam- és jogtudomány kandidátusa voltak, az MTA Dok-
tori Tanácsa által kijelölt bírálóbizottság maximális pontszámra értékelte.

Dr. Mezey Barna MTA-doktori védése

Karitatív örömautózás 

A Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának dékáni 
tanácstermében rendezték meg 
Fliegauf Gergely bv. alezredes, az 
RTF Bv. Tanszék tanársegédje 
PhD-értekezésének nyilvános 
vitáját május 20-án. „A börtön és 
a kábítószer kapcsolata: európai 
és hazai kriminológiai helyzet-
elemzés” című dolgozat – amely-
nek opponense dr. Vókó György 
tanszékvezető egyetemi tanár, 

a Legfőbb Ügyészség osztályvezetője és dr. Lőrincz József 
ny. bv. dandártábornok, c. egyetemi tanár volt – maximális 
pontszámban részesült.

Fliegauf Gergely PhD-értekezése
Dr. Korinek László kriminológust, 
egyetemi tanárt, a Belügyi Szemle 
főszerkesztőjét, az MTA levelező 
tagját, a Magyar Rendészettudományi 
Társaság elnökét köszöntötték 65. 
születésnapja alkalmából. Emellett az 
ünnepségen a Kriminológia címmel 
tavaly megjelent, kétkötetes munkáját 
értékelték az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karának dísztermében május 
25-én. Az ünnepelt, munkássága elis-
meréséül a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát is átvehette, 
melyet dr. Pintér Sándor belügyminiszter nevében Zsinka András, a 
BM főosztályvezetője adott át.

Dr. Korinek Lászlót köszöntötték

Múzeumok éjszakája
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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.

A Gyorskocsi utcai részleget 2009-ben zárták be, takarékossági 
okokból. Az épület mostani, 100 millió forint értékű felújítása során 
237 új férőhely létesült. Az épület rossz műszaki állapota miatt a 
műszaki felújítás is szükséges volt, így 58 millió forint értékben új 
tető készült és új fürdőhelyiségeket is kialakítottak, emellett az is-
mét megnyílt bv. intézet technikai eszközparkja is megújult. 
A sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitó ünnepségen dr. Kö
kényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka emlékeztetett arra, hogy a bv. intézetek férőhelyeinek 
bővítése érdekében tavaly már átadásra került az Állampusztai 
Országos Bv. Intézet solti objektumának két, korábban ideigle-
nesen bezárt körlete. Dr. Kökényesi Antal szólt arról is, hogy a 
Gyorskocsi utcai objektum átadásának napján a magyar büntetés-
végrehajtás 17 166 főt tartott fogva; a fogvatartottak száma ebben 
az évben már több mint 800-zal nőtt. Utalt arra is, hogy a fogva-
tartotti férőhelyek további bővítésére – a tervek szerint – részben 
a meglévő bv. intézetek befogadóképességének növelésével, rész-
ben új intézetek létrehozásával kerül majd sor.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter elmondta: a kormány ígéretet 

tett arra, hogy komoly lépéseket szándékozik tenni a közrend és a 
közbiztonság növeléséért. „Ígéretünket a kormányprogramban is 
megfogalmaztuk, és ennek megfelelően kezdtük el tevékenységün-
ket” – mondta. A belügyminiszter szerint jól nyomon követhető ez 
a szándék a jogszabályi változásokban, abban, hogy több rendőrt 
vezényelnek az utcára, továbbá a rendőrök munkájában, hiszen több 
embert fognak el bűncselekmény elkövetése közben, valamint abban 
is, hogy egyre nagyobb a fogvatartotti létszám. Ahhoz, hogy a fog-
vatartottak emberi körülmények közé kerüljenek, nélkülözhetetlen 
volt a bezárt intézetrészek újranyitása – mutatott rá. A belügy-
miniszter beszélt arról is, hogy az elhelyezési körülményeken ja-
vítani kell, de szükséges az is, hogy a fogvatartottak munkájukkal 
hozzájáruljanak ellátásuk költségeihez. Mint elmondta: ahhoz, hogy 
a Gyorskocsi utcai objektum felújítása időben elkészüljön, negyven 
fogvatartott folyamatos munkája is hozzájárult.
Az átadási ünnepséget követő héten szakaszosan – szintenként és 
körletrészenként – megkezdődött az objektum betelepítése. A be-
fogadóképesség szerinti 237 fő fogvatartott betelepítése 2011. 
július 4-én fejeződött be.

Újból üzemel a Gyorskocsi utcai objektum
2011. június 1-jén ismét megnyílt a Fővárosi Bv. Intézet felújított II. objektuma a Gyorskocsi utcában. A 2009-ben takarékossági okok-
ból bezárt részlegben 237-tel nőtt a magyar büntetés-végrehajtás fogvatartotti férőhelyeinek száma.
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Kõhida Kupa
Idén is jól előkészített nemzetközi kutyaversenyt rendezett a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön vezetése, illetve állománya. A Kőhida Kupán 10 hazai 
büntetésvégrehajtási intézet mellett a szlovák bv. is képviseltette magát. 

Ideális időben, két versenyszámban, a fegyelmező és az őrző-védő gya-
korlati formában mérték össze tudásukat a legjobb hazai és szlovák 
kutyavezetők.  A vetélkedést egyéniben és csapatban bonyolították le. 
Intézetenként 3 fő alkotott egy csapatot, egyéniben pedig 32 fő verseny-
zett a helyezésekért és a díszes trófeáért. A rendezvény elöljárója Dö
mény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese volt. Kiemelt figyelemmel kísérte a versengést 
Oláh Gábor bv. őrnagy, az BvOP Biztonsági Főosztályának kiemelt 
főreferense, a szakszervezet részéről Lampert Csaba bv. százados, az 
FBVSZOSZ függetlenített tisztségviselője.
A fegyelmező gyakorlatokból többek között a pórázon vezetést, 
a szabadon követést, a menet közbeni ültetést és a fektetésből be-
hívást kellett megoldani a versenyzőknek. A látványos és izgalmas 
őrző-védő gyakorlatok közül az igazoltatás, a biztosítás, a támadás 
elhárítással, a ruházatátvizsgálás, a kísérés visszatámadással, majd két 
fogvatartott szökési kísérletének megakadályozása elfogással verseny-
számai fokozták a hangulatot.
A kiképzett szolgálati kutyák és gazdáik teljesítményét háromfős 
„szigorú” zsűri: dr. Pálinkás András pü. őrnagy, Ilauszki Tibor r. őrnagy 
és Maticsek János ny. r. főtörzszászlós bírálták el. A versengésben, egyé-
niben és csapatban egyaránt a Budapesti Fegyház és Börtön versenyzői 
végeztek az élen, de a házigazda Sopronkőhidai Fegyház és Börtön csa-
pata Kolerics Péter bv. törzszászlós, telepvezető vezetésével is szép sikert 
ért el, így felállhattak a dobogó harmadik fokára. 

 
EREDMÉNYEK
Egyéni eredmények:
1.  Nagy Henrik bv. főtörzsőrmester, 
     Budapesti Fegyház és Börtön
2.  Ratislav Pagac hadnagy, szlovák bv. szervezet
3.  Jaroslav Prouza hadnagy, szlovák bv. szervezet
Csapateredmények:
1.  Budapesti Fegyház és Börtön 
2.  Szombathelyi Országos Bv. Intézet 
3.  Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 

Az eredményhirdetéskor dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, in-
tézetparancsnok köszönte meg a szép számú részvételt, és elismerő sza-
vakkal méltatta a sportszerű versengést, majd a jövő évi versenyre invi-
tálta a résztvevőket. 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy is megemlítette, hogy a rendezvény 
sportszerű vetélkedésre adott lehetőséget, és szót ejtett arról is, hogy a 
jövőben is nagy reményeket fűz az ilyen és ehhez hasonló szakmai fel-
mérésekhez.
Oláh Gábor bv. őrnagy arról beszélt lapunknak, hogy – „Nagyon jó ké-
pet kaptunk az intézeti szolgálati kutyák teljesítményéről. A színvonal 
magasabb volt az előzőeknél, s külön öröm, hogy az idén először sikerült 
legyőznünk a szlovák kollégákat. Reméljük, hogy az elkövetkező időben 
tovább tudjuk fejleszteni a szolgálati kutyás szakágat, amihez segítséget 
nyújt a várhatóan szeptember 1-jén hatályba lépő új Szakutasítás.”

Páder Vilmos

Ismét Krízis Incidens Tárgyaló tanfolyam
Június végén a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet Martonvásári objektuma adott otthont a Büntetés-végre-
hajtási Krízis Incidens Tárgyaló (KIT) tanfolyamnak. A nyugat-
magyarországi intézetek részére meghirdetett, dr. Huszár László 
bv. dandártábornok vezetésével lezajlott tréningen 11 intézet 15 
munkatársa vett részt. Megfigyelőként részt vettek a Terror El-
hárítási Központ (TEK) munkatársai, akik figyelemmel kísérték a 
képzés elméleti és gyakorlati elemeit: véleményük szerint a Bv-KIT 
tartalma és intenzitása nem marad el a rendőrség hasonló jellegű 
képzéseitől, speciális jellegénél fogva azonban sok új információt is 
hordoz.  A tanfolyamot Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese nyitotta meg, a 
képzés befejezésekor pedig valamennyi hallgatónak átnyújtott egy 
névre szóló tanúsítványt.

Szolgálati kutyák Santovkán is
A szlovák büntetés-végrehajtási 
szervezet májusban rendezte 
meg Santovkán a 6. Nemzetközi 
Kábítószer- és Pszichotrop-
anyag-kereső Versenyét. A ver-
senyen a magyar bv. szervezet 
csapata már negyedik alkalom-
mal vett részt, amelyet Oláh 
Gábor bv. őrnagy, a BvOP Biz-
tonsági Főosztályának kiemelt 
főreferense csapatvezetőként, 
Gregori Attila bv. zászlós, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtá-
si Intézet kutyatelep-vezetője, 
valamint Sipos Balázs bv. zász-

lós, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön kábítószer-kereső 
kutyavezetője versenyzőként képviselt.
A feladatok között szerepelt a különböző típusú kábítószerek 
autóban, helyiségekben, papírdobozokban, illetve faládákban 
történő keresése.
Az egyes versenyszámokban szerzett pontok összesítése után Gre-
gori Attila bv. zászlós a 23., Sipos Balázs bv. zászlós a 26. helyezést 
érte el, a győzelmet a szlovák vám- és pénzügyőrség képviselője 
szerezte meg.
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Elismerések, kitüntetések pedagógusnap alkalmából
A tanév végéhez közeledvejúnius első vasárnapján hagyományosan a pedagógusoknak mondunk köszönetet. E nap alkalmából a 
bv. szervezet kimagasló munkát végző pedagógusai és nevelői is elismerésben részesültek.

A Magyar Köztársaság belügyminisztere eredményes szakmai 
munkája elismeréséül festmény emléktárgyat adományozott 
Molnár Gyula bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központja kiemelt főreferensének.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka a pedagógusnap 
alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül a Bünte-
tés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát 
adományozta Gyurnik Mária bv. alezredesnek, a Fiatalkorúak Bün-
tetés-végrehajtási Intézete (Tököl) osztályvezetőjének és Furmanné 
Nagy Ilona bv. főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet szociális segédelőadójának.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz foko-
 zatát adományozta Máténé Horváth Ágnes bv. századosnak, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének és Baltzer György
né közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja előadójának.
Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási alezredessé Ványi 
László bv. őrnagyot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végre-

hajtási Intézet osztályvezető-helyettesét. Büntetés-végrehajtási 
őrnaggyá léptette elő Kmecz Natália bv. századost, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön nevelőjét, végezetül büntetés-végrehajtási fő-
törzszászlóssá léptette elő Püski Gábor bv. törzszászlóst, a Békés 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szociális segédelőadóját.  

Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!

Prof. dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, a Rendőrtiszti Főiskola rektora címzetes főiskolai docens címet adományozott dr. Köké
nyesi Antal bv. altábornagynak, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának és Csóti András bv. vezérőrnagynak, a büntetés-vég-
rehajtás országos parancsnoka stratégiai és koordinációs helyettesének.

A Pécsi Tudományegyetem tanévzáró ünnepi szenátusi ülésén a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, 
valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott Balázs Péter bv. ezredesnek.

Gyermeknap Debrecenben
A jókedv mellett a hagyományteremtés is célja volt annak a gyermeknapnak, melyet a Hajdú-
Bihar Megyei Bv. Intézet szervezett a munkatársak gyermekeinek. Az Üdvhadsereg Magyar-
ország Szabadegyház központjában megtartott rendezvényen a Kölyökzsinór Bábegyüttes és 
bohócok előadását élvezték a gyerekek. A kedves műsor mellett a Nemzetközi Dorcas Segély-
szervezet plüssfigurákkal, az intézet Független Szakszervezete üdítőitalokkal, a személyügyi 
osztály pedig lekváros buktával, lufival és kifestővel örvendeztette meg a gyerekeket. 

Címzetes tanári cím adományozása

 Új játszótér összefogással

Régi vágya vált valóra az annamajori gyerekeknek, amikor májusban átadták az új játszóteret, melyhez 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szakemberek és fogvatartottak munkájával 
járult hozzá. A Baronics Attila vállalkozó kezdeményezésére megvalósult játszótér építéséhez szükséges 
faanyagot Erdélyi Gábor, az Eurobinia Kft. tulajdonosa, az elhelyezéshez szükséges területet az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. biztosította.
A gyermekek és szülők örömére megépült játszóteret gyermeknapi ünnepséggel egybekötve adta át Boriszov 
Zoltán polgármester, Cséri Zoltán bv. ezredes, az intézet parancsnoka és Hirják András bv. alezredes, a kft. 
ügyvezető igazgatója.
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Harcmûvészet baráti társaságban
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet két zászlósa, Csepregi János és Korbuly Erik vett részt június elején a X. Nemzetközi Harcművé-
szeti és Beavatkozási Technikák Szemináriumán, a lengyelországi Kaliszban, ahol másik tíz nemzet képviselőivel együtt sajátíthatták el a 
harcművészetek mesterfogásait. Az ott tapasztaltakról a két magyar résztvevővel beszélgettünk.

Kik kaptak meghívást erre a szemináriumra?
Korbuly Erik: A büntetés-végrehajtás mellett a rendőrség és 
más hivatásos testületek vagy harcművészeti egyesületek okta-
tási központjaiból és intézeteiből is érkeztek kollégák, edzők Ka-
liszba Csehországból, Szlovákiából, Lettországból, Litvániából, 
Olaszországból, Franciaországból, Ukrajnából, Oroszországból 
és Moldáviából. Franciaországból katonák, az olaszoktól „civi-
lek” tartották a képzést. Az oroszok, lettek, litvánok, szlovákok 
hozzánk hasonlóan bv.-sek voltak, Csehországból katonák jöttek 
a szemináriumra. A kölcsönösség jegyében minden meghívott 
ország tartott képzést Kaliszban.

Milyen jellegű képzéseken vettetek részt?
KE: Negyvenöt perces volt egy foglalkozás és szinte pihenő nélkül jöt-
tek a – minimum ötdanos – krav maga, ju-jitsu, kick-box, karate-do, 
sambo szakemberek edzései. Persze, a nyolc-kilenc-tíz danos mesterek 
voltak túlnyomó többségben. Magyar részről Kocsis Imre és dr. Szépvöl
gyi István harcművész mesterek erősítették a kiképzők csapatát, emel-
lett szerencsére helyet kapott delegációnkban Győri Beáta bv. alezredes is, 
akinek  perfekt lengyeltudása nagy segítségünkre volt. 

Milyen alapon válogatták ki a meghívottakat? 
Csepregi János: Minden évben megrendezik ezt a képzést, idén már a 
tizedik alkalommal jöttek össze a csapatok. Az egyik kolléga különdíjat 
is kapott, mert eddig minden évben részt vett a képzésen.
KE: Igen, ez már egy nagy hagyományú rendezvény, melyre eddig is 
főleg ezek az országok kaptak meghívót. Természetesen mi is nagyon 
szeretnénk, ha jövőre újra részt vehetnénk a képzésen. Szinte minden 
percünket lekötötték a programok, még arra sem volt időnk, hogy meg-
nézzük Kaliszt.

A bemutatott technikákat hogy tudjátok hasznosítani az itthoni munkában? 
KE: Kamerával rögzítettük az összes képzést, szerintem a szeminári-
umon látott, tapasztalt „fogások” hetvenöt százaléka használható a 
munkában. Egy lengyel tíz danos ju-jitsu mester megígérte, hogy ok-
tatóanyagot is küld nekünk. És meg kell említenünk azt is, hogy az ok-
tatás mellett a lengyel vendéglátásra sem lehetett panaszunk. Ugyan a 
nyelvi korlátok miatt nehezen indult, de a lengyel–magyar barátság min-
denen átlendített. Nagyon segítőkész házigazdáink voltak. 

Sikerült elmélyíteni a szakmai kapcsolatokat? Ha Magyarország otthont 
adna egy hasonló jellegű képzésnek, lenne kit meghívnotok?
CSJ: Ha tényleg sikerülne megszerveznünk egy ilyen szemináriumot,  
a Kaliszban megismert kollégáink biztos eljönnének. Amúgy is jó a kap-
csolat a lengyelekkel: már többször volt példa arra, hogy lengyel har-
cászati oktatók meghívtak magukhoz magyarokat. Az olaszok, a Pa-
dovából érkező „civilek” is jelezték, hogy lenne igény a közös munkára. 
Minden ország képviselőivel nagyon hamar összebarátkoztunk. Ha 
Magyarországon rendeznénk képzést meghívásos alapon, biztos vagyok 
abban, hogy a kalisziak közül mindenki örömmel jönne.

A hivatástudatotokra hogyan hatott a kaliszi szeminárium?
CSJ: Mindkettőnknek erős a hivatástudata, melyet nap mint nap pró-
bálunk elmélyíteni. Szerintem a tapasztalatszerzés volt nagyon fontos. 
Különböző országok kultúrájára sikerült rálátnunk, és azt is érdekes volt 
megismerni, ahogy mások gyakorolják a hivatásukat, hogy milyen a fel-
szerelésük, milyen kurzusokon vesznek részt  stb.  Az összes büntetés-
végrehajtási intézetben dolgozó nemzetközi kolléga élményei alapján 
mondhatom, hogy van miben fejlődnünk. Külföldön a képzési idő 
folyamatos, rendszeres. A szlovákok mesélték, hogy munkaidőn belül 
havonta két órát önvédelmi szakmai képzésre kell fordítaniuk. A len-
gyeleknél mindez szintén rendszeres, náluk a tonfa használati engedély 
megszerzését is külön képzés előzi meg. 
KE: A lengyelek azt is elmondták, hogy minimum két-három éven-
te képzésre kell járniuk, különben nem kapják meg a munkához 
kötelező licencet.

Egy ilyen nemzetközi szeminárium után a motiváció mennyire változik?
CSJ: A munkában maximalista vagyok. A képzés területén tovább le-
het adni a tudást, amit Kaliszban megszereztünk. Mindig lehet 
fejlődni! Láttam, hogy vannak jobbak nálam, és ez arra sarkall, hogy 
még többet fejlődjek. A műveleti osztályon dolgozom biztonsági 
főfelügyelőként, folyamatosan képezem magam, az a célom, hogy 
előrébb lépjek a rangsorban. 
KE: Pozitív élményekkel töltött fel a kaliszi szeminárium. Jól tudom, 
hogy attól, amit tanulok, több leszek, ezért is van szükség a folyamatos 
fejlődésre. Alapító tagja voltam a 2007-ben alakult műveleti osztálynak, 
2011 áprilisa óta megbízott biztonsági tisztként dolgozom. Nagyon 
bízom abban, hogy még jó pár képzésen lesz lehetőségem részt venni. 

Szilágyi László
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Jótékonysági kupakgyûjtés
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában működő PET-palackfeldolgozó üzemben 15 fogvatartott készíti elő újra-
hasznosításra a műanyag palackokat. Munkájukkal most egy kislány könnyebb életéhez és talán gyógyulásához is hozzájárulhattak.

Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi  Ön-
kormányzata, valamint a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön szervezésében az intézet sportpályáján rendezték 
meg a családi juniálist, melyen a bv. szervezetek munka-
társai mellett a rendvédelmi és a katasztrófa-védelmi 
szervezetek családtagjai és gyermekeik vettek részt. 
A rendezvényt dr. Simon István alpolgármester, a telepü-
lésrész önkormányzatának elnöke nyitotta meg. A ren-
dezvényen az Önkormányzati Tűzoltóság, az Országos 
Mentőszolgálat és a Soproni Rendőrkapitányság kiállí-
tott egy-egy szolgálati gépjárművet. A környékbeli gyere-
kek örömére volt ugrálóvár, óriáscsúszda, lovaglás, sé-
takocsikázás, kisvonat, paintball, játszóház és kézműves 
foglalkozás. A BVDOSZ Sopronkőhidai Alapszervezete 
pedig édességgel kedveskedett a résztvevő gyerekeknek.

Családi juniális 
Sopronkõhidán 

Az üzembe szállított PET-palackok feldolgozása két lépésben történik. 
Először eltávolítják a flakonon található műanyag fóliát és a kupakot, 
az így „lemeztelenített” palack ismét feldolgozhatóvá válik: műanyag 
háztartási eszköz, pulóver vagy éppen ismét PET-palack lesz belőle. 
De vajon mi történik a kupakokkal?          
Nos, ebből is számtalan eszközt lehet készíteni, de ha szorgal-
mas, kitartó és szociális érzékenységgel is megáldott a PET-
palackok feldolgozója, akkor jótékony célra is felhasználható. 
Ezt a lehetőséget ragadta meg Nahóczky Gábor bv. zászlós, mű-
helyvezető, aki – miután felkutatta a soproni Schőberl családot, 
majd megszerezte az intézet vezetése és a beszállítócég támo-
gató jóváhagyását – azonnal megkezdte a kupakok szisztemati-
kus gyűjtését. Az összegyűjtött kupakokat Schőberl Zsófinak 
ajánlották fel, aki egy születési rendellenesség miatt nem tudja 
a hozzá hasonló korú gyerekek életét élni. A család a kupa-
kokat az átvevőhelyeken pénzre váltja, a befolyt pénzt pedig 
Zsófi gyógyulására tudják fordítani. Az állhatatos munkának 
köszönhetően közel 700 kg kupakot sikerült idáig összegyűjteni.  
A gyűjtésben közreműködő kollégáknak és az üzemben dolgozó 
fogvatartottaknak június 1-jén nyílt lehetőségük arra, hogy sze-
mélyesen átadják a bezsákolt kupakokat a Schőberl családnak. 
Külön köszönet illeti Lucza István bv. főtörzsőrmester munkáltatási 
felügyelőt és a műhelyben dolgozó kollégáit, akik segítették a gyűjtést, 
valamint az intézet vezetését, amiért megteremtették a gyűjtés  tech-
nikai  feltételeit. A FEGoup Invest Zrt.-t is köszönet illeti  azért, hogy 
hozzájárult, hogy az intézet jótékony célra használja fel a kupakokat, 
és  természetesen köszönet jár a munkát végző fogvatartottaknak is. 
A gyűjtés nem fejeződik be, hiszen az ötletgazdák a továbbiakban is 
hozzá szeretnének járulni Zsófi gyógykezeléséhez.
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A jó idő, a nyár mindenkit kicsal a szabadba, nincsenek ezzel másképp szervezetünk tagjai sem. A pecázástól a triatlonversenyig sok 
érdekes, kellemes és eredményes rendezvényről kaptunk beszámolót az intézetektől. Képes összefoglalónkban ezekből válogattunk. 

Triatlonverseny Szolnokon
Június 18-án második alkalommal került megrendezésre a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazságügyi Triatlonverseny, amelyet elsősorban a társszervek 
közötti együttműködés erősítésére hívtak életre. A bajnokság rendezői az 
MH 86. Szolnok Helikopterbázis, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Rendezett Jövőért Egyesület voltak. Az indulók háromfős 
csapatokkal álltak rajthoz, a csapatokat nők és férfiak vegyesen alkották.
A rendezvényen 14 csapat 42 fővel vett részt. A 4000 m-es futás, 16 km-es 
kerékpározás és 200 m-es úszás végén a következő végeredmény alakult ki:

  1. helyezett: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
  2. helyezett: 86. Szolnok Helikopterbázis
  3. helyezett: 86. Szolnok Helikopterbázis
  A versenyen a szolnoki bv. intézet csapata az 5. helyezést érte el. 

Fekvenyomóbajnok Sátoraljaújhelyrõl 

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön munkatársa, dr. Köteles 
László bv. alezredes a júniusban, Egerben megrendezett GPC 
Fekvenyomó és Erőemelő Európa-bajnokságon Európa-bajnoki 
címet nyert fekvenyomásban, Masters 3 korcsoportban, 90 kg-
ban, ruha nélküli és ruhás versenyszámban.
A ruha nélküli versenyszámban – mivel még nem volt kvalifikált 
Európa- és világcsúcs – három érvényes nyomással három Európa- 
és világcsúcsot is beállított.

Palóc Kupa 

Május 27-én Balassagyarmaton gyűltek össze az északi régióhoz tartozó 
szervezetek, hogy megmérettessenek a Palóc Kupa elnevezésű kiképzési szint-
fenntartó versenyen.
A versenyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a 
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet és a házigazda Balassagyarmati Fegyház és Börtön csapatai vettek részt. 
A csapatok hagyományosan négy versenyszámban – kispályás labdarúgás, sakk, 
asztalitenisz, lövészet – mérték össze tudásukat.
Az összetett csapatverseny eredménye:

  1. helyezett: Balassagyarmati Fegyház és Börtön
  2. helyezett: Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
  3. helyezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
                       Büntetés-végrehajtási Intézet
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Bakony Kupa

Június 3-án regionális kispályás labdarúgótornát rendezett a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.
A Bakony Kupát az Országos Bv. Kispályás Labdarúgó-bajnokság területi 
selejtezőjeként rendezték meg, amelyen a zalaegerszegi, a szombathelyi, a győri, a 
sopronkőhidai és a veszprémi bv. intézet csapatai vettek részt. Az első 3 csapat: 
1. Szomathelyi O. Bv. I., 2. Sopronkőhidai FB, 3. Veszprém Megyei Bv. I. 
A legjobb kapus: Tüke Ferenc bv. ftzls., Veszprém, a torna gólkirálya: Huchs 
Miklós bv. ftőrm., Sopronkőhida

Országos kispályás labdarúgó-bajnokság

Június végén lezajlott a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2011. évi kispályás 
labdarúgó bajnokságának döntője is, melyet az ORFK  Rendészeti Szervek 
Kiképző Központjában rendezték meg. A bajnokságban hat bv. intézet 
csapata vett részt. A játékban a következő sorrend alakult ki:

1. helyezett: Fővárosi Bv. Intézet
2. helyezett: Pálhalmai Országos Bv. Intézet
3. helyezett: Szombathelyi Országos Bv. Intézet
4. helyezett: Balassagyarmati Fegyház és Börtön
5. helyezett: Kalocsai Fegyház és Börtön
6. helyezett: Fiatalkorúak Bv. Intézete

A helyezésekért járó díjakat Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese adta át.

Penészleken pecáztak

A debreceni bv. intézet június 4-én gondoskodott az érdeklődő állomány 
kellemes időtöltéséről: az intézet szervezésében horgászversenyt rendeztek 
Penészleken a Dózer horgásztónál és a Thermál Szabadidőparkban. A nemek 
egyenrangúságáról a vízen is tanúságot téve a horgászversenyt Nagyné 
Pápai Anita bv. zászlós nyerte meg, aki a legnagyobb hal kifogójának járó 
különdíjat is elvitte. Második Bene András bv. főtörzsőrmester, harmadik 
helyezett Munkácsy Zoltán bv. zászlós lett. 
A versenyzők hozzátartozóinak a szurkolás mellett jutott idejük a sertéspör-
költ elkészítésére is. A jól sikerült ebéd után a családok közös, aktív pihenéssel 
töltötték ezt a szép napot.
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A Hivatás Mestere vetélkedõ regionális versenyei
2011. június 29-én hat helyszínen, Kalocsán, Márianosztrán, Nyíregy-
házán, Sopronkőhidán, Szegeden és Tökölön rendezték meg a II. Bünte-
tés-végrehajtás Hivatás Mestere országos szakmai vetélkedő regionális 
versenyeit. A 2009-ben első ízben és nagy sikerrel megtartott vetélkedő 
győztese Szombathely csapata lett. A verseny mentora, Dömény Sándor bv. 
vezérőrnagy így nyilatkozott akkor lapunknak: „Régi tervem volt, hogy 
a különböző szakterületek képviselőit egy asztalhoz ültessem és pár-
beszédet kezdeményezzek közöttük. Ehhez partnereket keresve derült 
ki, hogy vannak olyan munkatársaink, akik a maguk területén ugyanezt 
teszik. Például Nagy István alezredes (már bv. ezredes, a Somogy Megyei 
Bv. Intézet parancsnoka – a szerk.), aki már régóta dédelgette magá-
ban a Hivatás Mestere vetélkedő ötletét. „ Ez kiváló alkalom arra, 

hogy megismerjük kollégáink felkészültségét és elhivatottságát. ” Az idei regionális versenyen 30 csapat: valamennyi bv. intézet, vala-
mint a Bv. Központi Kórháza és az IMEI is képviseltette magát. A versenyek mindenütt kiélezett küzdelmet hoztak, végül a következő 
bv. intézetek csapatai jutottak a szeptemberi döntőbe: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Szegedi 
Fegyház és Börtön, Állampusztai Országos Bv. Intézet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön. 

   Új szervezeti egység a BvOP-n
Új feladat ellátására kapott megbízatást a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága: a kormány a Központi Ellátó Szerv felada-
tainak ellátására a BvOP-t jelölte ki. 
A felhatalmazásból eredő munka elvégzésére 2011. június 1-jével lét-
rejött a Központi Ellátási Osztály, melynek vezetésére dr. Kökényesi 
Antal országos parancsnok június 1-jei hatállyal Ótott Annamária 
bv. ezredest, a Költségvetési Ellenőrzési Főosztály korábbi vezetőjét 
nevezte ki, az Ellenőrzési Főosztály vezetésével Veréb Rita Erika bv. 
őrnagyot, a főosztály korábbi kiemelt főreferensét bízta meg.

   Egészségnap Vácott
Közös egészségnapot szervezett június 29-én a Váci Fegyház és 
Börtön az intézet személyi állománya, a társ rendvédelmi szervek és a 

város közintézményei részére. Az eseményt Kopcsik Károly bv. ezre-
des, intézetparancsnok nyitotta meg.
A program az egészséges életmód jegyében zajlott, ahol a színes prog-
ramok mellett szűrővizsgálatokon is részt vehettek az érdeklődők, a 
színpadon hastáncosok, K1 harcosok, thai-chi- és kangoobemutató 
szórakoztatta a közönséget. 
Az eseményen részt vett Erdei “Madár” Zsolt ökölvívó világbaj-
nok, valamint Mokánszky Zoltán, Vác Város oktatásért és sportért 
felelős alpolgármestere, akik hangsúlyozták az egészséges táp-
lálkozás és a sport fontosságát.
A mozgásban kifáradt résztvevőket a teljes kiőrlésű lisztből 
készült péksütemények és egyéb egészséges finomságok csábítot-
ták az egészségnapon. A nap záróeseménye Marót Viki és a Nova 
Kultúr zenekar koncertje volt.

Tisztavatás

Június 24-én tartották a Rendőrtiszti Főiskola levelező és mester-
képzés tagozatának oklevélátadó ünnepségét. A Büntetés-végrehaj-
tási Tanszéken végzett hallgatók közül hárman főiskolai, hárman 
egyetemi szintű diplomát vehettek át a főiskola rektorától. A bünte-
tésvégrehajtási szervezetet Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese képviselte. 
A végzős hallgatók hagyományos, ünnepélyes tisztavatását július 
2-án a budai Várban, a Kapisztrán téren tartották, ahol megjelent 
és beszédet mondott dr. Orbán Viktor miniszterelnök, valamint részt 
vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter is, aki a Rendőrtiszti Főiskola 
Rendészeti Igazgatási Szak Büntetés-végrehajtási Szakirányának 
eredményes elvégzésére tekintettel 8 végzős hallgatót nevezett ki 
büntetés-végrehajtási hadnaggyá. A büntetés-végrehajtási szervezetet 
dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok képviselte.

Büntetés-végrehajtási felügyelõk szakképesítése 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában június 24-én rendezték a végzett hallgatók kibocsátó ünnepségét, melynek 
keretében 16  – közöttük 2 kitűnő eredménnyel végzett – hallgató vette át bizonyítványát. A rendezvény elöljárója dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, országos parancsnok volt.
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Járõrbajnokság
A Bv. Szervezet Oktatási Központja szervezésében került sor idén is a nagy hagyományokkal rendelkező járőrbajnokságra. A Márianoszt-
rai Fegyház és Börtön lőterén lezajlott versenyen 26 bv. szervezet csapata állt ki 78 versenyzővel. 

A járőrbajnokság a versenykiírás szerint elsősorban az állomány fizikai képességének és szakmai felkészültségének felmérését szolgálja. A versengés 
emellett nyilvánvalóan jó alkalom az ország minden részéből érkező munkatársak találkozására is.
A járőrbajnokságon az intézetek, intézmények, gazdálkodó szervezetek hivatásosokból álló háromfős csapatai vesznek részt, a csapatokba nők és fér-
fiak egyaránt nevezhetnek.
A csapatok 5-6 km-es terepfutáson mérik össze erejüket és gyorsaságukat, azzal nehezítve, hogy az ellenőrző pontokon különböző feladatokat is végre 
kell hajtani. Végül a leggyorsabb csapat győz.

A díjakat Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs helyettese adta át.

 2011. évi járőrbajnokság végeredménye:
 
 1. helyezett Baranya Megyei Bv. Intézet
 2. helyezett Állampusztai Országos Bv. Intézet
 3. helyezett Fővárosi Bv. Intézet
 4. helyezett Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
 5. helyezett Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
 6. helyezett Tolna Megyei Bv. Intézet
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Pályázatból szépül a Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központ
Az intézmény pilisszentkereszti székhelyének felújítási 
munkálatai július 1-jén kezdődtek meg, melyre a szükséges 
forrásokat a KEOP pályázatán nyerték el: a központ mint-
egy 96 millió forint önrész nélküli támogatáshoz jutott. 
A felújítás a 35 éve épült főépületet érinti, ahol a falak külső 
hőszigetelése mellett kicserélik a nyílászárókat, korszerűsí-
tik a fűtési és világítási rendszert, valamint felújítják a für-
dőszobákat. A központ a felújítás ideje alatt vendégeket 
nem  fogad, a megújult intézmény a tervek szerint szeptem-
ber 5-én nyitja meg újra kapuit.

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
sándorházai objektumában 
június 15-én adták át az objektum biológiai szennyvíztisz-
tító telepét. A BVOP által biztosított mintegy 61 millió 
forintos beruházás a Komplex Ipari Szerelő és Kivitelező 
Kft. kivitelezésében valósult meg, fogvatartotti munkaerő 
igénybevételével. A beruházás lehetővé teszi az átlag 600-
700 fős fogvatartotti állománnyal rendelkező sándorházi 
objektumban keletkező szennyvíz megtisztítását és elveze-
tését, nő az üzemeltetés költséghatékonysága, illetve jelen-
tősen csökken a környezeti terhelés.

Köszönetet mondott Eger a börtönnek
Három év, harminc alkalom és háromezer munkaóra – röviden így 
foglalhatóak össze a Börtön a városért program eddigi eredményei.
Elismerő oklevéllel köszönte meg a város nevében Rázsi Botond alpol-
gármester Juhász Attila bv. ezredesnek, parancsnoknak és a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának azt a munkát, 
amelyet az elmúlt években végeztek a Börtön a városért programon 
keresztül a megyeszékhelyért. Az egri városháza dísztermében megtartott 
rendezvényen azt ünnepelték, hogy immáron hároméves lett a projekt. Az 
azóta eltelt időben az elítéltek 30 alkalommal dolgoztak a megyeszékhely 
frekventált közterületein, azok takarítására, megszépítésére 3000 
munkaórát fordítottak.

Megújul a 110 éves székesfehérvári börtön

A történelmi városkép meghatározó épületének börtönszárnya újul 
meg a szintén KEOP-pályázaton elnyert több mint 65 millió forintból. 
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet által elnyert, 
vissza nem térítendő forrásból a külső nyílászárók, a kazánok és a me-
legvíz termelő berendezéseinek cseréjére és a mosoda korszerűsítésére 
lesz lehetőség. Az Új Széchenyi terv keretében nyújtott támogatás 85%-a 
európai uniós alapokból, 15%-a pedig a Magyar Köztársaság központi 
költségvetéséből származik. A felújítás évi 1547 GJ energiamegtakarítást 
és 103,3 t üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést eredményez, és 
évente 3 600 000 Ft-tal csökkenti az intézet költségeit.

A tököli Fiatalkorúak Büntetés-vég-
rehajtási Intézete 
mintegy 304 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatásra pályázott sikerrel a KEOP keretéből. Az el-
nyert támogatásból Tökölön is az épületek energetikai 
korszerűsítését oldják meg.

Rendszergazdákat avattak
Az EKOP informatikai fejlesztési projekt kínálta lehetősséggel élve 
2010 novembere és 2011 májusa között 88 rendszergazda vett részt 
informatikai alapképzésben. Az alapképzésen eredményesen teljesítők 
közül 28-an haladó képzésen is részt vehettek, ezen a kurzuson központi 
rendszergazdákat képeztek.
A BVOP Informatikai Főosztálya szervezésében lebonyolított kép-
zés lezárására Pilisszentkereszten került sor, amelynek során a leg-
eredményesebbek Varga Valéria bv. vezérőrnagy asszonytól, az or-
szágos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesétől vehették át 
bizonyítványukat.

Elhunyt dr. Kozma Pál
Dr. Kozma Pál ny. bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs-
nokának volt helyettese, az ELTE ÁJK volt tanszékvezetője 2011. június 8-
án türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után, életének 82. évében hunyt el. 


