
A szeptember mindig kitüntetett hónap a bv. szervezet életében, hiszen Szent Adorján nap-
ján a nagy felelősséggel járó napi munka mellett kicsit több figyelmet kapunk, de magunk-
ra és egymásra is jobban figyelhetünk. E hasábokon felidézzük a sopronkőhidai ünnepség 
és az immár hagyományos családi napok eseményeit, legjobb pillanatait. Jó szívvel közöl-
jük az augusztus 20. és az Adorján-nap alkalmából kitüntetést, elismerést kapott kollégák 
névsorát is.
A múlt hónapban zajlott a második Hivatás Mestere verseny döntője is. Az Igalon megrende-
zett eseményen hat csapat vetélkedett a rangos zsűri pontszámaiért. Ez alkalommal a Szege-
di Fegyház és Börtön csapat vihette haza a győztesnek járó serleget.
Az ünnepek alkalmából kitüntetett munkatársak közül Mészáros László bv. dandártábornok-
kal és Suszterics József bv. törzszászlóssal készítettünk interjút. Munkájukat jól ismerjük, kí-
váncsiak voltunk arra, hogy ki is van egy szakmai elismerésről szóló hír mögött.
Fotósunk ott járt az idei lőbajnokságon, Márianosztrán is.
Figyelmükbe ajánljuk a Börtönügyi Szemle legérdekesebb írásait, emellett e számunk újdon-
sága, hogy szétnéztünk külföldi bv. szervezetek háza táján is.
Hírek rovatunkban most is sok érdekes, fontos eseményről olvashatnak. 

Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket. A Bv. Hírlevél 
olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
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Ünnepi állománygyûlés a Sopronkõhidai Fegyház és Börtönben
A büntetés-végrehajtási szervezet napja, valamint a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fennállásának 125. évfordulója alkalmából meg-
rendezett ünnepi állománygyűlésre szeptember 6-án került sor Sopronkőhidán. A rendezvényen részt vett Sopron város önkormányza-
tának vezetése, jelen voltak az országos és megyei szintű fegyveres társszervek és az egyéb együttműködő szervezetek, köztük a történelmi 
egyházak képviselői, a büntetés-végrehajtási szervek vezetői, valamint a sajtó munkatársai.

H Í R L E V É LBv.

Az ünnepség Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a bünte-
tés-végrehajtás országos 
parancsnokának stratégiai 
és koordinációs helyettese 
köszöntőjével vette kezde-
tét. Ezután a soproni Liszt 
Ferenc Pedagóguskórus mű-
sora következett (szólót 
énekelt Horváth Enikő Sára 
bv. őrnagy, a sopronkőhidai 
bv. intézet dolgozója), ez-
után Nemcsák Károly szín-
művész, a József Attila 
Színház igazgatója Szép 
Ernő Imádság című haza-
fias versét szavalta el. 
Ezt követően ismertet-

ték dr. Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi parancsát, majd dr. 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, 
az ünnepség elöljárója és dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kitüntetéseket és elis-
meréseket adott át a büntetés-végrehajtási szervezet dolgozóinak. 
A belügyminiszter a sopronkőhidai bv. intézettel kimunkált tá-
mogató és hatékony együttműködése elismeréséül a Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatában 

részesítette Fodor Tamást 
és Simon Istvánt, Sopron 
város polgármesterét és 
alpolgármesterét. 
A 125 éves Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön sze-
mélyi állománya részére 
adományozott, a Büntetés-
végrehajtásért kitüntető 
zászlót dr. Kontrát Károly 
adta át dr. Pantali Zoltán bv. 
dandártábornoknak, az in-
tézet parancsnokának. 
Dr. Kontrát Károly ün-
nepi beszédében utalt azok-
ra a lépésekre, amelyeket 
a nemzeti együttműködés 

kormánya tett meg a rend és a közbiztonság megszilárdítása érdekében. 
Kiemelte, hogy a büntetés-végrehajtásnak fontos szerepe van e célok 
megvalósításában, hogy a meghozott intézkedések következtében a 
korábbinál több feladatot kell ellátnia, mivel nőtt a bv. intézetekben a 
büntetésüket töltők száma. Mint mondta: az uniós követelményeknek 
való megfelelés, illetve az elítéltek megfelelő ellátása érdekében a kor-
mány az elmúlt évben megnyitotta az Állampusztai Országos Bv. In-
tézet solti objektumának két körletét, továbbá ez év július elsején a 
Fővárosi Bv. Intézet Gyorskocsi utcai részlegét.

Dr. Kontrát Károly beszélt arról is, hogy fontosak az ünnepek a bün-
tetés-végrehajtás számára, hiszen ezen alkalmakkor a közfigyelem a 
büntetés-végrehajtás dolgozóinak nehéz és felelősségteljes munkájára 
irányulhat. A börtönök falai sokszor elrejtik e tevékenység fontosságát 
a társadalom elől, ezért szükséges, hogy a közvélemény megismerje 
ezt a munkát, hogy valós képet kaphasson a büntetés-végrehajtás 
tevékenységéről, annak eredményeiről. 
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a büntetés-végrehajtás 
kiemelt feladatának nevezte, hogy az elítéltek munkába állítása a lehető 
legszélesebb körben megvalósuljon. Ez hasznot jelent az állam számára, 
és ugyanilyen fontos, hogy növeli a bűnelkövetők társadalomba történő 
visszailleszkedésének esélyeit. Utalt arra, hogy megkezdődött az a jog-
szabályalkotással és egyéb intézkedésekkel járó folyamat, amely a fog-
lalkoztatás hátterét jelentő állami, rendészeti felvevőpiacot biztosítja, 
azonban még sok tennivaló van hátra ezen a téren. Dr. Kontrát Károly 
végezetül további eredményes munkát kívánt a kitüntetetteknek és a 
büntetés-végrehajtási szervezet teljes személyi állományának.
Dr. Pantali Zoltán – aki az ünnepség során a Győr-Moson-Sopron 
Megyéért Emlékérmet vehette át dr. Szakács Imrétől, a megyei vé-
delmi bizottság elnökétől – válaszbeszédében megköszönte a zászlót, 
és ígéretet tett az intézet állománya nevében, hogy méltók lesznek a 
kitüntetésre. Dr. Pantali Zoltán hangsúlyozta, hogy nemzedékek hosszú 
sorának szorgos munkájára volt szükség ahhoz, hogy a mostani évfor-

dulót megünnepelhessék; mint elmondta, ő maga az intézet huszonkilen-
cedik parancsnoka. Az intézet korábbi vezetői közül dr. Tari Ferenc ny. bv. 
altábornagy, Pados József ny. bv. dandártábornok és dr. Ilovszky Vladimir 
ny. bv. ezredes volt jelen az ünnepségen.
A nevezetes jubileum alkalmából emlékfát is ültettek a bv. intézet 
kórházkörletének udvarán, a fa gyökerei közé egy hengerben elhelyez-
ték a megye napilapjának egy számát, az ünnepség forgatókönyvét és az 
intézet személyi állományának teljes névsorát. 
A vendégek részére tartott állófogadáson dr. Kökényesi Antal mon-
dott pohárköszöntőt. Felidézte Szent Adorján, a büntetés-végrehaj-
tási szervezet védőszentjének alakját, példáját, majd megköszönte a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön állományának munkáját és az intézet-
tel együttműködő szervezetek segítségét, támogatását.

Deák Ferenc István

SZENT AdoRJÁN-NAp SZENT AdoRJÁN-NAp



Az ország és háborúk határán
Az intézet a trianoni békeszerződés értelmében beletartozott az Ausztriának átadandó területekbe. 1921 nyarán kiürítették, majd a Sopron 
hovatartozását is meghatározó 1921. decemberi népszavazást követően megtörtént a visszatelepítés. 
1928-ban az intézet egy területét szigorított dologházzá minősítették: az intézmény létrehozására a visszaesőknek a társadalomból való 
kivonása érdekében került sor, a rendszer 1950-ig létezett.
A németek 1944-es bevonulását követően sok politikai foglyot zártak el Sopronkőhidán, köztük Jávor Pált, Mindszenty Józsefet és Bajcsy-
Zsilinszky Endrét, akit sokadmagával itt végeztek ki.
Az igazgatósági épületet 1945 márciusában ismeretlenek felgyújtották. A tűz martaléka lett az irattár, benne az intézet sorsára vonatkozó összes 
lényeges adattal.
Az intézetet 1945. március végén szovjet parancsnokság alatt egy soproni laktanyába költöztették. Egyesek szerint 22 ezer, mások szerint 
33 ezer ember volt itt bezárva, sok rabot hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba, sokakat kivégeztek.
Az intézet 1948-ban került ismét magyar fennhatóság alá és költözött vissza Sopronkőhidára. Az újjáépítés során itt épült az ország első 
őrtornya a bástyafalra.
Az 56-os forradalom idején, október 28-án mintegy 4-500 fő elítélt zendülést követett el, a parancsnokot pedig túszul ejtették, életét az 
életfogytiglanra ítéltek védték meg.
Az intézet elnevezése 1967-ben Sopronkőhidai Büntetés-végrehajtási Intézet lett, 1972-ben Sopronkőhidai Fegyházra változott, 
majd a fogvatartottak összetételét kifejezendő, 1988 óta Sopronkőhidai Fegyház és Börtön.

SZENT AdoRJÁN-NAp SZENT AdoRJÁN-NAp

A Sopronkõhidai Fegyház és Börtön története
Idén a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön adott otthont az Adorján-napi központi ünnepségnek, melynek apropója az intézet fenn-
állásának 125. évfordulója. Ez elég nagy idő ahhoz is, hogy visszatekintsünk a sokat látott épület történetének néhány izgalmas 
pillanatára.
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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.

Első ízben a Csemegi Kódex tett különbséget a szabadságvesztés végre-
hajtásában, mely kimondta, hogy a fegyházbüntetést fegyintézetben kell 
végrehajtani, így szükségessé vált egy új intézet létrehozása a Dunántúlon. 
A terveket a szegedi kerületi börtönt és a budapesti gyűjtőfogházat is 
tervező Wagner Gyula készítette. Az akkoriban rendkívül korszerűnek 
számító épületegyüttes minden helyiségét villanyvilágítással, központi 
fűtéssel és szellőzéssel látták el, melyek 686 zárkát szolgáltak ki.
Az 1886. november 1-jei átadáson nagy volt az ámulat a kortárs építészet 
remeke láttán. Egy korabeli újság így ír a zárkaépületről: „Két hosszú épü-
letszárnyat összekötő folyosón vagyunk. Sajátságos, kimondhatatlan érzés 
futja át az ember kebelét, midőn ide, az élőhalottak sírboltjába belép.”
Annál is inkább érezhették így, mert a korabeli fegyházbüntetés vagy élet-
fogytig, vagy maximum 15, minimum 2 évig tartott, a fegyencek büntetési 
idejük egyharmad részét, maximálisan 1 évet magánzárkában töltötték. 



Szent Adorján-napi körkép
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Szent Adorján-napi körkép
Idén 16. alkalommal gyűltek össze a bv. szervek munkatársai és családtagjai, hogy egy önfeledt hétvégén ün-
nepeljék a büntetés-végrehajtás napját. A vidám összejövetelt minden évben védőszentünk, Szent Adorján 
napja alkalmából szervezik meg.
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SZENT AdoRJÁN-NAp

Összeállításunk
válogatás a helyi

családi napok
legjobb 

pillanataiból.
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 „Ez jó mulatság,
férfi munka volt!”

Nem kell
gyereknek lenni 

ahhoz, hogy élvezzük 
az alkotás és a
játék örömét.
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Sokszor mondják, 
hogy a bv. 

egy nagy család. 
Hogy ez nem túlzás, 

csak a képekre 
kell nézni.

Főzés igazi 
mesterekkel és ismerős

magyar ízekkel
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Főzés igazi 
mesterekkel és ismerős

magyar ízekkel

Vendégfellépők 
tették 

színesebbé a bulit,
és idén az időjárás is 
a védőszentünkkel 

volt.



INTERJú INTERJú

Bv. Hírlevél: Hogy jut egy gyerek eszébe Sátoraljaújhelyen, hogy ka-
tona legyen? 
Mészáros László bv. dandártábornok: Nyelvtagozatos gimnáziumba 
jártam és jó nyelvérzékem volt, ezért arra inspiráltak, hogy fordító vagy 
tolmács legyek, de nem vettek föl a szegedi egyetemre. Akkor gondoltam 
először a katonaságra. Sorkatonai szolgálatom után szinte észrevétlenül 
lettem hivatásos katona. 
– Azért azt észreveszi az ember...
Hirtelen jöttek ezek a dolgok. Őrmesteri rendfokozattal leszereltem, de 
egy év múlva már újra a hadseregben voltam Miskolcon. Onnan ide, majd 
oda helyeztek. Akkor merült fel bennem, hogy hogyan is folytatódik 
majd tovább az életem: egyik helyőrségből a másikba, hány helyen 
járnak majd iskolába a gyerekek, hányszor kell új életet kezdenünk. Így 
jutottam el a büntetés-végrehajtásig. Szerettem volna hazatérni Újhelyre, 
ahol édesanyám és a testvéreim is élnek. Sátoraljaújhelyen adott volt a 
fegyintézet. 1993-ban szereltem föl törzsőrmesterként. 
– Családja hogy fogadta ezt a döntést?
Nem voltak fenntartásaik. A feleségem óvónő, ő is kapott Újhelyen munkát. 
Csak egy baj volt, hogy albérletben laktunk három gyerekkel. Nyíregyházán 
sikerült vásárolnunk egy lakást, ezért 1997-ben kértem az áthelyezésem. A 
feleségem unszolására jelentkeztem 1995-ben a Rendőrtiszti Főiskolára is, 
majd a debreceni egyetemen tanultam szociológiát. Nagy hasznomra vált. 
Szokták mondani, hogy a börtönvilág leképezi a társadalmat, és egy zárt 
intézetben hatványozottan jönnek elő a társadalom problémái.
– Hogy került Miskolcra?
2001-ben Pásztor tábornok úr magához hívatott, és az irodájában egy 
úriember is várt. Dr. Szalai László ezredes, a miskolci intézet parancs-
noka mutatkozott be, és megkért, hogy meséljek magamról, mert 
szeretne felkérni az intézet parancsnokhelyettesi feladatainak ellátására. 
Megfordult velem a világ... Ekkor már hét éve dolgoztam a büntetés-
végrehajtásban, és beszippantott ez a munka, a hivatásommá vált. A laikus 
nem lát mást, mint a rácsokat, a magas falakat, a falon sétáló fegyvereseket. 

Az emberek többsége amerikai filmekből, esetleg 
olvasmányélményekből „tájékozott”. Számomra is 
ilyen volt, de az évek múltával nagyon nagy szerelem 
lett. Különleges világ, amelynek ábrázolásához lehet, 
hogy művésznek kellene lennem. 
– Hogyan magyarázná meg a kívülállóknak, 
hogy a fogvatartottaknak is segíteni kell?
A büntetés-végrehajtás akkor számíthat közér-
deklődésre, ha valamilyen negatívummal kerül 
összefüggésbe. Éppen ezért minél többet kell 
beszélnünk a börtönök zárt világáról, amennyire 
lehet, ki kell tárulkoznunk. Nekünk pedig szentül 
kell hinnünk abban, hogy segítségünkkel talán jobb 
emberként tudnak kimenni innen az elítéltek, és 
kevésbé lesznek kiszolgáltatottak.  
– Mi az, amiről úgy véli, hogy egyértelműen a 
maga kézjegye?
Újhelyen a becsületes munkán és a nagyon sok baráton 
kívül nincs más, de hát ez elég, ugye? Nyíregyházán 
kétszer fordultam meg, ugyanis 2007. január elsején 
kineveztek parancsnoknak. Óriási volt a fluktuáció, 

a vezetői állomány majdnem teljesen kicserélődött. Nagy elődeim voltak 
Nyíregyházán, és a tudat, hogy az ő munkájukat kell folytatnom, erőt 
adott, kiegyensúlyozott munkát folytattunk. Nem vagyok szerénytelen, 
ha azt mondom, ez is a kézjegyem.
Miskolcon komoly belső problémák voltak az intézetben, ezeket kellett 
megoldanunk. A szabályozási környezetet felül kellett vizsgálni, az intézet 
arculatát újra kellett formálni. Egy nyugtalan időszakot lezártunk, és úgy 
hiszem, ebben nekem is részem volt. Azt gondolom, hogy itt is, ott is 
értékeket és normákat teremtettem.
– A családja kíséri mindenhová, vagy maga ingázik?
Maradtak Nyíregyháza-Sóstón. Az a mi kis paradicsomunk. 
– Pedig a katonaságot azért hagyta ott, hogy egy helyen legyenek. 
Olyan stabilnak tűnt ez a büntetés-végrehajtás… Nem így alakult. De 
fegyelmezettek vagyunk, katonacsalád. A kisebbik fiam a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben dolgozik, a nagyobbik fiam 
hivatásos tűzoltó, a lányom jogászhallgató. 
– Mennyire érte váratlanul, hogy a Budapesti Fegyház és Börtön 
élére nevezték ki? 
A februári nyíregyházi éves állományértekezleten kért fel altábornagy úr. 
Az eddigi pályám során talán igazoltam, hogy képes leszek egy nagyobb 
intézetben is helytállni. Ez a kinevezés azt jelenti, hogy elöljáróim 
megbíznak bennem, elismerik a szakmai tudásom, az emberségem, ez 
nagyon jó érzés és rendkívüli kihívás. 
– Olyan magas rangba került, ami talán már eltávolíthatja a 
valóságtól.
Soha nem fogom elfelejteni, hogy honnan indultam. Ahogy eddig is, helyén 
kezelem a dolgokat, a realitásokat, az emberséget, az emberi érzelmeket.
– Egy dandártábornokra másként néznek?
Katonaember számára a pálya csúcsa, ha tábornoki rangot kap, de ettől 
függetlenül Mészáros Laci maradtam.

Ráduly Margit

Mészáros Laci maradtam
Mészáros László ezredes 2011. március 16-án, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka lett. Szeptember 8-án Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke 
büntetés-végrehajtási dandártábornokká léptette elő. Az interjúra ünneplőbe öltöztem, hisz egy valódi tábornok várt. Aztán kiderült, a figyelmes, okos 
Mészáros Lacival kell beszélgetnem. Az ünneplőt azért nem bántam meg.

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

Fotó: MTI
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Én azért vagyok ott, hogy segítsek
A belügyminiszter bv. tanácsosi címet adományozott Suszterics József bv. törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet szakápolójának. Az újdonsült tanácsos Miskolcról indult, én Budapestről. Az IC-k korában nem nagy ügy Füzesabonyban találkozni. Így tettük mi is. 
Az állomás mellett, egy kávézóban beszélgettünk.

Bv. Hírlevél: Milyen érzés 
tanácsosnak lenni?
Suszterics József bv. törzs-
 zászlós, szakápoló:
Nem akartam én kitűnni 
semmivel. Azt szeretném 
elvégezni normálisan, amit 
rám bíztak. Kettős érzés ez 
a tanácsosi cím. Egyrészt 
jó érzésekkel tölt el az 
elismerés, másrészt nem is 
értem, mivel érdemeltem ki. 
Szerintem nem erre hajtanak 
az emberek. Én sem.
– Maga mire hajt?
Nem tudnám megmagya-
rázni. Én ’96-ban kezdtem 
a bv.-s életemet, de volt egy 
fél év, amikor újra kórházban 
kellett elhelyezkednem, mert 
éppen nem volt a miskol-

ci fegyintézetben hely. Elmeszakápoló szakképesítésem van, ezért 
visszamentem egy kórházi elmeosztályra dolgozni. Ez alatt az öt hónap 
alatt eljutottam odáig, hogy inkább munkanélküli leszek, de nem akarok 
kórházban dolgozni tovább. Szerencsémre akkor adódott lehetőség a 
miskolci börtönben, így kerültem vissza – mint mikor hazatalál az ember.
– Mi tud annyira más lenni egy fegyintézetben, mint egy kór-
házban?
A börtönben olyan szabályok vannak, amelyeket egyik fél sem léphet 
át. Mindegy, ki hogy ébredt, a szabályokat be kell tartani. Ez sokszor 
megkönnyíti a munkát, sokszor nehezebbé teszi. 
– Ez is rabság, nem?
Nem érzem rabságnak. Éppen hogy a rend ad szabadságot ahhoz, hogy 
kizárólag szakmai szempontok szerint döntsek.
– Miért lett elmeszakápoló?
Sok baj volt velem, vagánykodtam, ezért többször is munkanélküli lettem. 
A harmadik munkahely, ahova a munkaügyi központ kiközvetített, a 
sátoraljaújhelyi kórház elmeosztálya volt. Ott ragadtam. Tokajból jártam 
be, közben elvégeztem az ápolói szakiskolát is. Nagyon szerettem. Akkor 
már nős voltam, a feleségem is ápolónő volt, úgy tűnt, hogy sínen vagyunk, 
de jött egy pillanat, amikor úgy éreztük, teljesen új életet kell kezdenünk. 
Hirdetésre jelentkeztem az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézetbe. Az itt töltött évek alatt folytattam a tanulást. Érettségi, bv.-s 
iskolák, aztán egy pici manócska miatt hazaköltöztünk Tokajba. 2005. 
január elsején kerültem a miskolci bv.-be. Azóta született még két gyerek, 
maradtunk. Bár nem csak a gyerekek miatt maradtunk. Aki a fogházat 
csak munkahelynek tekinti, vagy egy pici félsz is van benne, az nem fogja 
a magáénak érezni soha.
– A kényszergyógykezeltek között sem félt?
Nem. 
– Pedig ez a munka megterhelő lehet fizikailag és mentálisan is.
Szerintem inkább mentálisan. Hiába mondja bárki, hogy ő kemény 
felügyelő, de ha ismeri a fogvatartottakat, tudja a legkisebb gondjukat, 

tudja, mikor hazudnak, mikor szorulnak valóban segítségre, az érzi a 
felelősséget, és ez nagyon megterhelő. A szolgálat végén, otthon le 
kellene tenni ezeket a gondolatokat, de nem lehet. 
– Egy nagy múltú börtönlakó hogy fogadja el a maga utasítását?
Csak következetességgel tudom elfogadtatni magam. Talán furcsán 
hangzik, de ki kell érdemelnem a tiszteletüket. Egyetlen zárkába 
sem mehetek be előítéletesen. Még csak nem is gondolhatok arra, 
hogy egy bűnözőhöz megyek. Az én szakmám nem arról szól, hogy 
megítéljek, elítéljek bárkit. Én azért vagyok ott, hogy egy beteg em-
beren próbáljak segíteni.
– A szakápoló egy kicsit kint is van, meg bent is. Milyen az önök 
presztízse a fegyintézeten belül?
Köszönöm, jól vagyunk. Furcsa, hogy most olyan valamiről beszélek, ami 
más számára érdekesség, de nekünk ez a napi munka. Ha bekerül valaki, 
három napig érzi, hogy csoda, de aztán már nem magunkkal foglalkozunk. 
Olyan ez, mint a tanácsosi cím. Boldogító érzés volt átvenni, de ma már 
nem ez foglalkoztat.

– Pályája során mi volt az, amire még maga sem számított?
Arra, hogy egy százharminc kilós ember összesírja a pólómat.  Néhány 
évvel ezelőtt az egyik elítéltet – még arra is emlékszem, hogy Ferinek 
hívták – lelki trauma érte, először elkezdett tombolni, valahogy meg 
kellett nyugtatni, felszívtam az injekciót, elkezdtünk beszélgetni, 
egyszer csak a nyakamba borult, és mint egy pici gyerek, elkezdett 
zokogni a vállamon. Hál’istennek meg lehetett nyugtatni, de ezt sosem 
felejtem el. Nekünk mindenre fel kell készülni, de erre nem lehet. 
Pedig ma már tudom, sokszor többet ér, ha beszélgetek velük, mintha 
adok egy szem gyógyszert.
– Arra számítottam, hogy valami olyan történetet mesél majd, 
hogy például lenyelt valaki 12 pengét, vagy felvágta az ereit…
Ezt megszoktam. Ezek már nem döbbentenek meg...
– Ha megkérdezi magától egy civil, hogy mi a foglalkozása, mit 
válaszol: szakápoló a börtönben, vagy csak annyit, hogy ápoló?
Csak annyit, hogy ápoló.
– Ha megmondja, hogy börtönben, megijednek, elítélik?
Meglepődnek. 
– Vannak a jövőre vonatkozó tervei?
Szociálpedagógiát tanulok Egerben, a főiskolán.

M. R.
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Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke a belügyminiszter előterjeszté-
sére kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül szeptember 8-ai hatály-
lyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká léptette elő Mészáros 
László ezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokát.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja, szeptember 8-a alkalmából a testület célja érdekében 
huzamosabb időszakon át kifejtett eredményes szakmai tevékenysége, 
valamint a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönnel kimunkált támogató 

és hatékony együttműködése elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta dr. Fo-
dor Tamásnak, Sopron megyei jogú város polgármesterének és dr. 
Simon Istvánnak, Sopron megyei jogú város alpolgármesterének. 
A belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréséül ugyancsak a Büntetés-végrehajtási Szolgála-
tért Emlékplakett arany fokozatát adományozta Dömény 
Sándor vezérőrnagynak, az országos parancsnok biztonsági 
és fogvatartási helyettesének, dr. Budai István ezredesnek, 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokának, 
Gyenge-Biró István ezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, Nagy István 
ezredesnek, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokának és Széles Gábor ezredesnek, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága főosztályvezetőjének.
A belügyminiszter büntetés-végrehajtási ezredessé 
léptette elő dr. Bogotyán Róbert alezredest, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága főosztályvezetőjét, 
Hafenscher Csaba Zoltán alezredest, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancs-
nokát és dr. Üveges Irina alezredest, a Belügyminisztérium tit-
kárságvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási alezredessé léptette elő Veréb Rita 
Erika őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
megbízott főosztályvezetőjét. Büntetés-végrehajtási zászlóssá 
léptette elő Koblász Csaba főtörzsőrmestert, a Váci Fegyház és 
Börtön körletfelügyelőjét, Madarász Zsolt József főtörzsőrmestert, 
a Budapesti Fegyház és Börtön kutyavezetőjét, Mihályfi Ferenc 
főtörzsőrmestert, a Márianosztrai Fegyház és Börtön kutyavezetőjét, 
Molnár Attila főtörzsőrmestert, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét, valamint Tar Zoltán 

főtörzsőrmestert, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjét.
Főtanácsosi címet adományozott Balázs Péter ezredesnek, a Pálhal-
mai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, Csitke 
Sándor ezredesnek, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokának, Dékány Zsolt ezredesnek, a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, Fogarasi László 
ezredesnek, a Duna Papír Kft. ügyvezető igazgatójának és Nemszilaj 
Sándor ezredesnek, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatójának.
Tanácsosi címet adományozott Kormányos Zoltánné alezredesnek, 
a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóhelyette-
sének, Kovács Kálmán alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága osztályvezetőjének, Együd József őrnagynak, a 
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, 
Suszterics József törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolójának, Mezei Gábor zászlós-
nak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének 
és Király Imre főtörzsőrmesternek, a Szegedi Fegyház és Börtön 
kutyavezetőjének. 
Festmény emléktárgyat adományozott Csóti András vezérőrnagy-
nak, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettesének, 
aranylánc emléktárgyat adományozott  dr. Csató Kornélia ezredes-
 nek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főosztályveze-
tőjének.
Karóra emléktárgyat adományozott Szarka Péter alezredesnek, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének, Kollár 
Zoltán őrnagynak, a Kalocsai Fegyház és Börtön osztályvezetőhelyet-

tesének, Marczi Tamás törzszászlósnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön körlet-főfelügyelőjének, Fekete János zászlósnak, az 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szakápolójának és 
Varga Tamás zászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelőjének.
Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott Vejtei Andrásné 
zászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadójának és Dubiczki Mária közalkalmazottnak, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
főelőadójának. 

ElISmERÉSEk, kITÜNTETÉSEk
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási 
szervezet napja, szeptember 8-a alkalmából a szervezet érdekében 
kifejtett szakmai tevékenysége és együttműködése elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst foko-
zatát adományozta Tóth Gábor vezető főtanácsos úrnak, a Hon-
védelmi Minisztérium Védelmi Hivatala Győr-Moson-Sopron megyei 
referensének, továbbá eredményes érdekképviseleti tevékenysége 
elismeréséül Takács Zoltán főtörzszászlósnak, a Dél-magyarországi 
Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszervezete elnökének.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát 
adományozta dr. Kohány Sándor őrnagynak, az Állampusztai 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. osztályvezetőjének, Sági 
Csaba őrnagynak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet vezető nevelőjének, Csikosné Bonyhádi Katalin 
századosnak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kie-
melt főreferensének, Gerbovitsné Szabó Ilona főtörzszászlósnak, 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
főelőadójának, Koplányi Zsolt főtörzszászlósnak, a Szegedi Fegyház 
és Börtön segédelőadójának, Bóna Miklós törzszászlósnak, a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet élelmezésvezetőjének, Majláth 
Sándor törzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott nevelőjének, Sándor János törzszászlósnak, 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
főfelügyelőjének, Bárdosi Péter zászlósnak, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet kutyatelep-vezetőjének, Engler Győző 
zászlósnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadójának, Hollósi Krisztián zászlósnak, a Tolna 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott csoportvezetőjének, 
Rekli Zsolt zászlósnak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön körlet-
főfelügyelőjének, Simon Márta zászlósnak, a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház szakápolójának, Busa Nándor főtörzsőrmesternek, a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön gépjárművezetőjének, Hugyecz János 
főtörzsőrmesternek, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági 
felügyelőjének, Márk Gábor főtörzsőrmesternek, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön gépjárművezetőjének, Borbás Józsefné közal-
kalmazottnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági 
vezetőjének, Schwendtner Györgyné közalkalmazottnak, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
szakácsának, Zakkar Gábor közalkalmazottnak, a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet előadójának, valamint eredményes 
érdekképviseleti tevékenysége elismeréséül Cselik Beatrix 
főhadnagynak, a Kalocsai Fegyház és Börtön Szakszervezete tagjának. 
Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási alezredessé Ár-
gyelán Zsolt őrnagyot, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjét, Csima Miklós őrnagyot, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét, 
dr. Molnár Attila őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága nyomozó tisztjét, Galamb Ferencné őrnagyot, 
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) megbízott 
gazdasági vezetőjét, Kovács József őrnagyot, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön osztályvezetőjét és Zagyiné Juhász Katalin 
őrnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet gazdasági vezetőjét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Balogh Zoltán 
századost, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezető-helyettesét, dr. Bereczkei Ágnes orvos száza-
dost, a Váci Fegyház és Börtön szakorvosát, Jordánné Hegedüs 

Annamária századost, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet belső ellenőrét, Nagy József századost, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét és Pádár László századost, 
a Budapesti Fegyház és Börtön megbízott osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Kosztolányi Gábor 
főhadnagyot, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesét, dr. Szabó Andrea főhadnagyot, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt főreferensét és Süveges Lász-
lóné főhadnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet nevelőjét.
Büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette elő Bényei Gyula 
hadnagyot, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

nevelőjét és Bessenyei Beáta hadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága kiemelt főreferensét. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság elnöke a Győr-
Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság és a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön közötti kiemelkedő kapcsolat és együttműködés kialakításáért, 
illetve fenntartásáért a büntetés-végrehajtás napján, Szent Adorján 
ünnepén díszoklevelet és Győr-Moson-Sopron Megyéért emlék-
érmet adományozott dr. Pantali Zoltán dandártábornoknak, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokának.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság és a Sopron-
kőhidai Fegyház és Börtön közös szervezésében lebonyolított 
gyakorlatokon nyújtott kiemelkedő szakmai munkájáért oklevelet 
és ajándékutalványt adományozott Vágó Róbert alezredesnek, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének és 
Ézsöl Gábor főhadnagynak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
főelőadójának.
Oklevelet és a Megyei Védelmi Bizottság Emlékplakettjét 
adományozta Dénes István főhadnagynak, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön biztonsági tisztjének, Mészáros László törzszászlósnak, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének és Bognár 
Csaba törzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjének.
A Sopron Megyei Jogú Város Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep 
Részönkormányzata az intézet és az önkormányzat közötti eredményes 
együttműködés kialakításáért és fenntartásáért ajándékutalványt 
adományozott Fülöp István András alezredesnek, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjének és Herbszt Imréné 
közalkalmazottnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön előadójának.

Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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HIVATÁS mESTERE VERSENy

A verseny alapötlete Nagy István bv. ezredes fejéből pattant ki, akinek régi álma 
volt egy szakmai vetélkedő életre hívása. A kilencvenes években már létezett 
is egy többé-kevésbé rendszeres rendezvény. – A feladatok végrehajtásánál 
láttuk a hibákat, amelyeket aztán megvitattunk. A kezdeményezés aztán 
elhalt, űrt hagyva maga után. Nekem azonban szívügyemmé vált, hogy 
létrejöjjön egy olyan verseny, ahol a hivatás iránt elkötelezett kollégáim 
összemérhetik elméleti és gyakorlati tudásukat. Tudtam, hogy csak akkor 
van értelme energiát fektetni az ügybe, ha színvonalas versenyt rendezünk. 
Gondolataim találkoztak Dömény Sándor bv. vezérőrnagy úr célkitűzéseivel, 
aki támogatta az elképzeléseimet – mesélte Nagy István, aki azt is elmondta, 
hogy idén igyekeztek még gyakorlatiasabbá, életszerűbbé tenni a versenyt.
– Nagy ezredes úr kész anyagot tett elém, jól átgondolt, kiforrott 
gondolatokkal – mondta el Dömény Sándor. – Nem volt kérdéses, hogy az 
országos parancsnokság támogatja a kezdeményezést. Egy ilyen eseményen 
ugyanis nincsenek vesztesek, együtt tanulunk, mindenki hozza a saját 
szaktudását, intézetének sajátosságait. A zsűri szerepe sem csupán az értékelés 
volt, hanem az, hogy felismerje, miből eredhetnek az esetleges hibák, illetve 
mire kell nagyobb súlyt fektetni a képzés során. Egyértelmű volt az is, hogy a 
zsűrit a szakma legjobbjaiból kell összeállítani. Az idei versenyen ezért prof. dr. 
Vókó György, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze, dr. Huszár László 
bv. dandártábornok, a Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály vezetője, 
Németh Éva bv. ezredes, a Veszprém Megyei Bv. Intézet parancsnoka, prof. 
dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, a Rendőrtiszti Főiskola tanszékvezetője, Csépai 
József ny. bv. ezredes, dr. Nádasi Béla bv. alezredes, a Rendőrtiszti Főiskola 
tanársegédje, dr. Zakhar Tibor bv. alezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központjának igazgatója, valamint Fabók Ferenc ny. bv. hadnagy, a 
Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének 
elnöke alkotta a zsűrit. 
– Úgy gondoltam, győztes csapaton ne változtass, ezért az első verseny 
szervezői gárdáját hívtuk segítségül az idén is. Gyurnik Mária bv. alezredes 
Tökölről, Kovács Mihály bv. alezredes Balassagyarmatról, Kovács József 
bv. alezredes Sopronkőhidáról, Török Edina bv. őrnagy a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézetből, valamint Réti Csaba bv. százados a BvOP-ról örömmel 
fogadta el a felkérést és már az első megbeszélésre is ötletekkel, tervekkel 
érkezett – tudtuk meg Nagy Istvántól. 
A verseny első fordulóját augusztus 6-án rendezték. Hat régióban 
30 bv. szerv küzdött a döntőbe jutásért, végül a Budapesti Fegyház és 

Börtön, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a Szegedi Fegyház és 
Börtön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, illetve az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet 6-6 fős csapata állhatott versenybe 
az országos döntő megnyitóján, a Bv. Szervezet Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központjában, Igalon. Az eseményen a verseny fővédnöke, 
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy ünnepi megnyitóját hallhattuk.

Mindennapi kihívások
Beszédét azonban nem a szokásos katonai tiszteletadás zárta, hanem a 
riadósziréna hangja szakította meg. A polgári ruhában felsorakozott csapatok 
első feladata ugyanis az volt, hogy a legrövidebb idő alatt öltsék magukra 
a gyakorlóöltözetet, és kényszerítőeszközökkel, riadócsomagjukkal fel-
szerelve felsorakozzanak. A sziréna hangjára felbolydult méhkasként indul-
tak kollégáink a szobáik felé. Pár perc múlva már a zsűri szemlézte a pihegő 
állomány öltözetét és felszerelését, amelyet szinte minden csapatnál rendben 
talált, így a gyorsaság alakította ki az első versenyszám végeredményét.

A következő versenyszám a P9RC típusú pisztoly szét- és összeszerelése, 
valamint a Mossberg sörétes fegyver töltése volt. Itt is a szakszerűség és 
az idő játszotta a főszerepet, és az a pici csel, hogy Huszár dandártábornok 
a zsűri tudtával az utolsó pillanatban még egy lőszert odacsempészett, így 
téve próbára, hogy a versenyzők mennyire bíznak meg „vakon” abban, aki 
átadja nekik a fegyverzeti anyagot. Itt főként a napi rutin miatt beégett 
mozdulatok jelentettek problémát, amelyek nem mindig egyeznek meg 
a fegyverkezelési előírásokkal. Egyebek közt a fegyver biztosításának 
elmaradása, a fordítva visszahelyezett helyretoló rugó miatt vont le pontot 
a zsűri, illetve ott, ahol nem a homokláda felé fesztelenítették a fegyvert.
A zsűri most volt először igazán gondban. Mennyit nyom a latban a 
fordítva behelyezett rugó, és mennyit a nem biztosított fegyver? Mit ér 
a gyors szétszerelés, ha nem ellenőrizzük a töltetlenséget? Záporoztak a 
kérdések, komoly szakmai vita kezdődött. 
A harmadik feladat is életszagú volt, a verseny szervezői a közelmúlt 
eseményeiből merítették az ötletet a feladatok összeállításánál. 
A következő feladat egy combnyaktöréses, mozgáskorlátozott, ám 
küzdősportban jártas fogvatartott előállítását kellett végrehajtani a városi 
egészségügyi intézményben. Számos megoldás született: megbilincseljük 

Szeptember elején rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Hivatás Mestere Országos Szakmai Vetélkedő döntőjét. 
A versenyt először 2009-ben rendezték meg, akkor a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csapata 
aratott győzelmet. A győztesnek járó kupát idén a Szegedi Fegyház és Börtön csapata vihette haza. 
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a sérült végtagot, vagy két vezetőszárral kísérjünk? Hány ember végezze 
az előállítást? Milyen legyen a kísérési alakzat? Kovács József bv. alezredes 
hitelesen játszotta a fogvatartott szerepét, csacsogott, idegesített, kivétel 
nélkül mindenkivel próbálkozott. Németh Éva bv. ezredes értékelésében 
fel is hívta a figyelmet a fogvatartottal való érintkezés szabályaira. A zsűri 
tagjai pedig elmesélték a közelmúlt hasonló szituációiból eredő kártérítési 
ügyeket, a terem igazi szellemi műhellyé változott. A napi rutin és a 
szakmai szabályok küzdelme zajlott. Dömény Sándor bv. vezérőrnagy 
értékelésében megemlítette, hogy nem szabad a rutincselekvések rabjaivá 
válnunk, sose feledjük a szakmai szabályokat.
Az első napot végül közös vacsorával zárták a verseny szervezői, résztvevői 
és a díjazást nagymértékben támogató gazdasági társaságok képviselői.

Szakmaiság és rutin
A második nap az elméleti feladatlapok kitöltésével indult, majd kétfős 
zárkabiztonsági vizsgálattal folytatódott. A fogvatartottak szerepét Kovács 
Mihály bv. alezredes és Kovács József bv. alezredes játszotta, teljes átéléssel: 
semmiről sem tudtak, semmire sem emlékeztek, és esküdtek rá, hogy az 
övék egy nagyon rendes zárka. Aztán sorra kerültek elő a tiltott, vagy 
engedély nélkül tartott tárgyak. A lavórból előkerült a nejlonba csomagolt 
mobiltelefon, a könyv gerincéből a fűrészlap, a szekrény aljáról a mágnessel 
felerősített készpénz, de matracba rejtett kést, vagy ágyvasra erősített, 
kábítószert rejtő csomagot is találhattak a versenyzők. Az egyik fogvatartott 
zsebe kiélezett telefonkártyát, a másik szája bilincskulcsot rejtett. 
Az utolsó versenyszám egy női fogvatartott befogadása volt. Persze, 
némi csavarral. A rövid tartamú eltávozáson lévő Mák Virág fogvatartott 
– akit Török Edina bv. őrnagy alakított remekül – külsérelmi nyomokkal 
tarkítva jelentkezett befogadásra. Elmondta, hogy férje megverte, kilökte 
az autóból, és nem tud időre visszaérni anyaintézetébe. Volt sírás és hiszti 
is. Kabátja gyógyszert rejtett, az ápolótól is nyugtatót követelt a nagy 
ijedségre. A csapatok szinte kivétel nélkül helyesen jártak el, egyeztettek 
az anyaintézettel, és befogadták a fogvatartottat.
Az esemény zárásaként Dömény Sándor bv. vezérőrnagy gratulált a 
résztvevőknek és megköszönte a szervezők, valamint a zsűri munkáját. 
Beszédében egyebek között elmondta, hogy az érdemi munka csak most 
kezdődik, amikor a szervezők, a zsűri és a döntős csapatok parancsnokai egy 
munkacsoportban feldolgozzák a verseny pozitív és negatív tapasztalatait, hogy 
azok a szabályozókon keresztül a törzsfoglalkozások keretében is beépüljenek 
a büntetés-végrehajtás rendszerébe, felkészítve az állományt a szabályszerű és 
szakszerű feladatellátásra. Kiemelte annak fontosságát, hogy a munkavégzés 
során ne a megszokás, vagy rutin, hanem a szakma szabályai szerint járjunk el.
Kurusa János bv. százados, a győztes szegedi csapat kapitánya elmondta, hogy 
a versenyre való felkészülésüket dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, a Szegedi 
Fegyház és Börtön parancsnoka, valamint Visnyovszki István bv. alezredes, 
Matovics Csaba bv. alezredes és Balogh Roland bv. törzszászlós segítette. 
A szeptember elsejétől hatályos biztonsági szabályzatot úgy sajátították el, 
hogy fejezetekre osztották, az értelmező rendelkezések megismerését pedig 
mindenki feladatul kapta. Büszke győztes csapatára.
A verseny túlmutatott a szakmai tapasztalatgyűjtésen, amelyet saját pél-
dámmal tudok leginkább szemléltetni. A második nap reggelén éppen a wifi 
jelére vadásztam a teraszon, amikor mellém ült Csépai József ezredes úr, 
majd csatlakozott asztaltársaságunkhoz prof. dr. Vókó György is. Bevallom, 
csak ámultam, ahogy a két „nagy öreg” arról mesél, milyen volt, amikor 
megjelentek az olyan új szellemiségű fiatalok, mint például Tari Ferenc 
hadnagy, aki ma már altábornagy, címzetes főiskolai docens. Le is késtünk 
az első feladatról. Aztán persze igyekeztük helyrehozni hibánkat, hiszen 
tudtuk, hogy a jövő nagy öregjei már elkezdték a következő versenyszámot.

Balogh Zsolt
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1. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön 
 Kurusa János bv. százados, Deli Miklós bv. százados, Nagy Mariann bv. főhadnagy, Légrády Zoltán bv. főhadnagy,   
 Szalma Mihály bv. zászlós, Pigniczki László bv. zászlós
2. helyezett: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
 Kmecz Natália bv. őrnagy, dr. Büki Péter bv. százados, Dénes István bv. főhadnagy, Bognár Csaba bv. törzszászlós,  
 Mészáros László bv. törzszászlós, Takács János bv. törzszászlós
3. helyezett: Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
 Kovács Gábor bv. hadnagy, Kaszab Attila bv. törzszászlós, Cserni Zoltán bv. főtörzszászlós, Majer Péter bv. zászlós,  
 Aradi Béla bv. törzszászlós, Gombkötő Tamás bv. főtörzsőrmester
4. helyezett: Budapesti Fegyház és Börtön 
 Horváth Noémi bv. őrnagy, Nyakó Csaba bv. hadnagy, Pálfi Imre bv. törzszászlós, Váradi Józsefné bv. törzszászlós,   
 Barnabás Zsolt bv. zászlós, Szikora László bv. zászlós
5. helyezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
 Turóczi János bv. főhadnagy, Szabó Imre bv. főtörzszászlós, Balla Roland bv. zászlós, Kertész Csaba bv. zászlós,    
 Balogh Zsolt bv. zászlós, Békesiné Nagy Csilla közalkalmazott
6. helyezett: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
 Tóth Károly bv. őrnagy, Tóth Zsolt bv. főhadnagy, Csontos Tibor bv. főhadnagy, Molnár Gábor bv. törzszászlós,   
 Gyurita László bv. zászlós, Csvila Csaba bv. törzsőrmester

A Hivatás Mestere verseny eredménye

SZERVEZETI ÉlET
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ElISmERÉSEk AuGuSZTuS 20-ÁN

Az Adorján-napi elismerések mellett államalapításunk ünnepén is több munkatársunk vehette át kimagasló szolgálataiért kapott kitünte-
tését, melyhez szerkesztőségünk ezúton is gratulál.

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke – a belügyminiszter 
előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából közel 
négy évtizedes, a büntetés-végrehajtási szervezet állományában 
végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztje katonai tagozatát adományozta dr. 
Pantali Zoltán bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön parancsnokának.
Több mint két évtizedes, a büntetés-végrehajtási szervezet állományában 
végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozatát adományozta Biczó 
László bv. dandártábornoknak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
intézetparancsnokának.
Eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Vass 
Ferencné dr. orvosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja igazgatóhelyettesének.
A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát 
adományozta Győri Beáta Izabella bv. alezredesnek, a Fővárosi Bün-
tetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének.
A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát 
adományozta Baráth Ilona bv. századosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Informatikai Osztálya vezetőjének 
és Rácz Béla bv. főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház és Börtön 
biztonsági felügyelőjének.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
arany fokozatát adományozta Cséri Zoltán bv. ezredesnek, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának és 
Zsifkó Jánosnénak, a Szegedi Fegyház és Börtön Személyügyi és 
Szociális Osztálya vezetőjének.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül előléptette soron kívül 
büntetés-végrehajtási ezredessé dr. Tanács Eszter Tímea bv. 
alezredest a Kalocsai Fegyház és Börtön parancsnokát.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Juhász Zoltán bv.

századost, a Duna Papír Termelő, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. üzem-
vezetőjét. 
Büntetés-végrehajtási törzszászlóssá 
léptette elő Pálfi Imre bv. zászlóst,  a Buda-
pesti Fegyház és Börtön foglalkoztatási 
segédelőadóját.
Büntetés-végrehajtási főtanácsosi 
címet adományozott Varga Valéria 

bv. vezérőrnagynak, az országos büntetés-végrehajtási parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettesének.
Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott Gúth Zsolt 
bv. alezredesnek, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön Informatikai 
Osztálya vezetőjének és Pesti Ferenc bv. őrnagynak, a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézete igazgatóhelyettesének.

Dísztőr emléktárgyat adományozott dr. Mező László ny. bv. ezre-
desnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja főelő-
adójának.
Aranylánc emléktárgyat adományozott  dr. Kecskés Tünde bv. alez-
redesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Jogi Osztálya 
vezetőjének.
Festmény emléktárgyat adományozott Horák Péter bv. őrnagynak, 
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Biztonsági Osztálya 
vezetőjének.
Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott Fehér Csilla bv. törzs-
zászlósnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet főápolójának.
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Idén is a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőtere adott otthont az Országos Lőbajnokságnak szeptember 14-én. A Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezésében megrendezett versenyen 28 bv. szerv 112 versenyzője vett részt. 
A versenyt Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese nyitotta meg.

16 H Í R L E V É LBv.

 1. Budapesti Fegyház és Börtön
 2. Pálhalmai Országos Bv. Intézet
 3. Szegedi Fegyház és Börtön

A lõbajnokság eredményei

Csapatverseny

SZERVEZET ÉS SpoRT

A nagy hagyományú, minden évben megrendezett megmérettetésen azok a hivatásos állományú munkatársak vehettek részt, akik megkapták 
a kiképzést az adott fegyvertípusokra. A verseny célja a lőkészség javítása, és persze a versenyzés mellett jó alkalom a találkozásra is.

 
 AMD 
 1. Bezdány Richárd törzszászlós, 
  BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
 2. Balázs Péter ezredes, 
  Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
 3. Varga Ottó főtörzsőrmester,
  Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

 FÉRFI, PISZTOLy
 1. Kiss Róbert főtörzsőrmester,
   Szegedi Fegyház és Börtön
 2. Kamarics Viktor törzsőrmester, 
  Baranya Megyei Bv. Intézet
 3. Barta János főtörzsőrmester, 
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

 NőI, PISZTOLy
 1. Horváth Enikő Sára őrnagy, 
  Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
 2. Lénárd Andrea őrnagy,
   Budapesti Fegyház és Börtön
 3. Bálint Zsuzsanna törzszászlós, 
  Pálhalmai Országos Bv. Intézet

 MOSSBERG 12/76
 1. Fodor Attila zászlós, 
  Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
 2. Tomán Albert törzszászlós,
  Márianosztrai Fegyház és Börtön
 3. Szabó Tamás törzsőrmester,
  Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Egyéni verseny
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 A BFB  a kõbányai rendvédelmi napon

A Kőbányai Önkormányzat fő szervezésében, a Budapesti Fegyház és 
Börtön, a kerületi rendőrkapitányság, tűzoltóság, valamint más rend-
védelmi szervek és egyéb civilszervezetek részvételével augusztus 27-én, 
az Óhegy parkban ismét megrendezték a kőbányai rendvédelmi napot, 
melynek célja a rendvédelmi szervek és a kerület lakossága közötti kap-
csolat erősítése.
A Budapesti Fegyház és Börtön csapata a nagyszínpadon, zenei aláfes-
téssel mutatta be a fogvatartottak által viselt forma- és munkaruházato-
kat. A kutyavezető biztonsági felügyelők látványos bemutatóval szóra-
koztatták a közönséget, de nagy érdeklődés fogadta a kényszerítő és 
mozgáskorlátozó eszközök, és a zárkaellenőrzések során megtalált til-
tott tárgyak bemutatóját is. Kisebb ajándékokat kaptak azok a gyerekek, 
akik megtalálták a felépített mintazárkában elrejtett mobiltelefonokat, 
akik kipróbálhatták azt is, milyen egy rabszállítóban „utazni”.

TETT prOGrAM 
összefogással a bûnözés ellen
Lapunk ez évi második számában már beszámoltunk a TEtt 
program elindulásáról és célkitűzéseiről. A Belügyminiszté-
riumban augusztus 30-án megtartott sajtótájékoztatón Csóti 
András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs-
nokának stratégiai és koordinációs helyettese már konkrétu-
mokról is beszámolt: a program keretében ingatlanfenntartókat, 
takarítókat, de gyógy- és fűszernövény-termesztőket is képeznek 
a büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak társadalmi 
visszailleszkedésének megkönnyítéséért – mondta el.
Tájékoztatása szerint az ősszel induló képzések 2-8 hónapig 
tartanak. Az új képzések indítását a programban részt vevő 
munkaügyi központokkal egyeztette a bv. szervezet. Elmondta 
még, hogy mintegy 50 százalékra tehető a visszaeső fogvatar-
tottak száma, de – az eredményes visszavezetés révén – hosszú 
távon 5 százalékos csökkenés érhető el.
A 2012 áprilisában záruló, kétmilliárd forintból megvalósuló 
TEtt program keretén belül a Belügyminisztérium, a Mis-
kolci Egyetem, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Igazságügyi Szolgálata, a BvOP, valamint a Baranya és a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatalok munkaügyi köz-
pontjai fogtak össze, hogy növeljék a bűnözéssel szembeni fel-
lépés hatékonyságát. 
A négyszakaszos reintegrációs programban három régió 11 bün-
tetés-végrehajtási intézete vesz részt. Eddig 4600 fogvatartott 
kapott tájékoztatást, júliusig 1750-en léptek be önkéntesen 
a programba, 1300 jelentkezőnek egyéni fejlesztési tervben rög-
zítették, hogyan szeretnének változtatni életmódjukon.

KOrSZErûSíTÉS 
a továbbképzési központban 

Mint arról legutóbbi számunkban hírt adtunk, a Bv. Szervezet 
Rehabilitációs Központja 96 millió forintos beruházásba fogott, 
melyre KEOP-pályázaton nyertek önrész nélküli támogatást. 
Nyáron megtörtént a 35 éve épült főépület energetikai kor-
szerűsítése, és megújultak a fürdőszobák is. A pilisszentkereszti 
intézmény szeptember 12-től megújulva fogadja vendégeit.

KönyVBEMuTATÓ  a Kossuth Klubban

Kronauer Éva Lilla Aranymadár freskó tolla című, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön műemlék börtönkápolnájának újjászületéséről szóló 
könyvét mutatták be a budapesti Kossuth Klubban szeptember 8-án. 
A börtönkápolna rekonstrukciójának történetét dr. Budai István bv. 
ezredes, intézetparancsnok mondta el a szép számú hallgatóságnak, a 
kötetet prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, egyetemi tanár, az RTF 
Bv. Tanszékének vezetője méltatta, a kiadvány létrejöttének körül-
ményeit, a közreműködő személyeket pedig a szerző mutatta be az 
érdeklődőknek.

Helyreigazítás
Lapunk előző számának 10. oldalán beszámoltunk egy új szervezeti egység megalakulásáról is. Cikkünkben tévesen Központi Ellátási Osztály 
névvel illettük a szervezeti egységet, melynek elnevezése helyesen: Központi Ellátási Főosztály. Az érintettektől elnézést kérünk – A szerk.
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Ajánló a Börtönügyi Szemle ez évi számaihoz

2011. évi 1. szám

Ruzsonyi Péter tanulmánya a skandináv országok büntetés-végrehajtási 
rendszereit mutatja be. A szerző megállapítása szerint „ezek az országok 
– a »börtönvilágban« tapasztalható jelentős mértékű büntetésorientáltságú 
elmozdulás ellenére – hűek maradtak jóléti hagyományaikhoz, a 
büntetésbeli mérsékletességükhöz, az intézményesítés mellőzéséhez és 
a kezelő jellegű beavatkozások jelentőségének hangsúlyozásához”, ezzel 
együtt „a börtönélet mindennapjai, a szabadulásra történő felkészítés 
során (…) elvárják a fogvatartottak erőfeszítését, valamint igénylik a 
társadalom felelős és segítő közreműködését”.
Szabó Ferenc dolgozata az elektronikus monitoring rendészeti alkalmazási 
lehetőségeit foglalja össze. A cikk – rövid történeti áttekintést követően – 
elsősorban a kérdéskör műszaki-technikai megoldásait tárgyalja, ugyanakkor 
az elektronikus felügyelet alkalmazástechnikai, társadalmi, gazdasági és jogi 
kérdéseire is kitér.

Pregunné Puskás Györgyi tanulmányában a szexuális bűnelkövetők terápiás 
kezelésének tapasztalatait teszi közzé a folyóiratban. Sokak előtt talán 
nem ismeretes, hogy a Ne Bánts Világ! Alapítvány 2009 szeptemberétől 
– Magyarországon először – indított el terápiás csoportot a szexuális 
bűncselekményt elkövetett, illetve az ilyen késztetést érző személyek számára.
A Műhely rovatban három írás is a személyi állomány képzésével foglalkozik. 
Lőrincz József a személyi állomány felkészítésének múltjára tekint vissza, 
Zakhar Tibor a megújuló alapképzésről fejti ki gondolatait, Huszár László 
pedig a speciális képzési formák (Bv. KIT-tanfolyam, SHRT-képzés) 
helyét, szerepét vizsgálja. E rovatban még Szűcs András A magánelzárás 
fenyítés elleni fellebbezés elbírálása című dolgozatát olvashatjuk.
A Múlt rovat sorozatában (A magyar börtönügy arcképcsarnoka) Estók 
József Pulszky Ágost (1846–1901) alakjának állít emléket. A Kitekintés 
rovat Király Klára külföldi börtönhíreit tartalmazza.
A Röviden rovat a büntetés-végrehajtási szervezet első negyedévi 
eseményeiről számol be, illetve a II. Zárt Ajtók – Nyitott Lelkek konfe-
renciáról és a büntetés-végrehajtás helyzetét bemutató kerekasztal-
beszélgetésről közöl tudósítást.
A Könyvespolc rovatban – Deák Ferenc István szokásos könyvajánlóján kívül 
– Vókó György Anton Fábry Penológia című könyvéről írott recenziójával 
találkozhat az olvasó.

2011. évi 2. szám

Csóti András tanulmánya azt elemzi számos grafikon segítségével, hogy 
a tavaly bekövetkezett büntetőjogi változások hogyan hatottak, hatnak 
a büntetés-végrehajtási szervezet tevékenységére. Az írás ezen túl a 
büntetés-végrehajtás átfogó fejlesztését szolgáló 1040/2011. (III. 9.) 
kormányhatározat egyes pontjait, lehetséges hatásait veszi sorra. 
Pallo József és Törőcsik Balázs tanulmánya a magyar büntetés-végrehajtás 
szabályozási környezetét veti össze az európai (uniós) elvárásokkal. 
A szerzők e részben – a cikk második része a folyóirat következő szá-
mában jelenik meg – többek között a büntetés-végrehajtási szervezet 
kialakítására és kontrolljára, a fogvatartottak jogi helyzetére, illetve a 
nevelésükre vonatkozó követelményeket, elvárásokat hasonlítják össze a 
hazai szabályozással.
Maurer Péter cikke a fogvatartottak oktatásának problematikájával 
foglalkozik – az elítéltek, illetve a büntetés-végrehajtásban oktató 

tanárok körében végzett felmérés alapján. Ruzsonyi Péter írásában a 
cikkel kapcsolatos reflexióit osztja meg a Börtönügyi Szemle olvasóival.
Kovács Zsuzsanna tanulmányában a börtönbeli kontroll és megküzdés, 
illetve a pszichés közérzet alakulását vizsgálja a Veszprém Megyei 
Bv. Intézetben végzett kutatására alapozva. Csicsayné Solymosi Mária 
dolgozata a transzszexualitás kérdéskörét, a börtönbeli bánásmód 
dilemmáit állítja középpontba egy női identitással rendelkező férfi 
elítélt példáján keresztül.
A folyóiratszám Múlt rovatában Lőrincz József Börtönügyünk a 
rendszerváltozás időszakában című tanulmányát, valamint Estók 
József Szemere Bertalan-portréját olvashatjuk.
A Kitekintés rovatban Király Zoé Adrienn dolgozata az Egyesült 
Államok kriminálpolitikáját elemzi, valamint az amerikai szupermax 
börtönök világát mutatja be; Király Klára szokásos színes börtönhíreivel 
jelentkezik.
A Röviden rovat a büntetés-végrehajtási szervezet eseménynaptárát 
közli a második negyedévről, továbbá tudományos ülésekről, konfe-
renciákról – egyebek mellett – a Büntetés-végrehajtás Tudományos 
Tanácsa megalakulásáról  tudósít. A folyóiratszámot, mint általában, 
könyvajánló zárja.
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Erõdbörtön Horvátországban
Egy városfejlesztési program keretén belül a horvátországi bródi erődben megnyílt az Osztrák–Magyar 
Monarchia egykori legnagyobb börtönének mása. Ez az intézet a csehországi Brnóban működött. A börtönt 
teljes egészében az eredetinek megfelelően alakították ki, vakolat nélküli falait régi téglákból rakták. 
Csupán a magánzárka leválasztását szolgáló támfalakat és a kínzóeszközök másolatát kellett elkészíteni.
A bródi erődítményt a Habsburgok építették 1715 és 1780 között a török határ védelmére. A Száva 
folyó partján épült erődben fénykorában, a 18. században 4000 fős őrség és 150 ágyú volt elhelyezve. 
A védmű egyike Európa legjobb állapotban fennmaradt erődeinek, és az egyik legnagyobb volt 
osztrák erődítmény.
A monarchiabeli börtönt bemutató kiállítását Bród, horvát nevén Slavonski Brod városa az Élő történelem 
program keretében nyitotta meg. A börtönön kívül az erődben 18–19. századi gyógyszertárat, 
kovácsműhelyt, konyhát és söntést is kialakítottak. Bród, Horvátország hatodik legnagyobb városa, 
Közép-Szlavóniában, a horvát és bosnyák határ tőszomszédságában helyezkedik el. 
(Croatia Net News, 2011. 04. 07.)

nemzetközi Hírek nemzetközi Hírek 
Az alábbiakban a Börtönügyi Szemle ez évi számainak nemzetközi híreiből adunk ízelítőt.

Mobiltelefon-keresõ kutyák Anglia és Wales intézeteiben

A Norwich büntetés-végrehajtási intézetben 700 elítélt tölti büntetését. A fogvatartottak a szabályok értelmében nem tarthatnak maguknál 
mobiltelefont. A készülékek a tiltás ellenére is bekerülnek a börtönbe – legfőképp a látogatók révén. Olyan eset is előfordult, hogy a fogvatartott 
testüregébe rejtve próbált becsempészni egy készüléket. A találékonyabbak időnként még a fémdetektorokat is ki tudják játszani. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy kutyák munkájára is szükség van a mobiltelefonok felkutatásához.
A fenti börtönben már 2007 óta eredményesen működik a kutyás mobiltelefon-keresés. Az intézet Murphy névre keresztelt spániel kutyája kiváló 
eredményei révén a Guinness-rekordok könyvében is szerepel. 
2010-ben több mint 10 ezer mobiltelefont és SIM-kártyát sikerült felkutatni Anglia és Wales intézeteiben. A börtönök feketepiacán a mobiltelefonok 
a legértékesebb termékek közé tartoznak. Több száz fontot is érhet egy készülék, a kamerával is rendelkező telefon ára akár a 900 fontot (kb. 290 
ezer forintot) is eléri. 
A keresőkutyák – tehetségüktől függően – 6–9 hét alatt válnak alkalmassá a munkavégzésre. A napi munka során a kutyavezetőknek ügyelniük kell 
arra is, hogy a kutya ne sérüljön meg egy, az ágyba rejtett borotvapengétől vagy az elítéltek által elrejtett egyéb éles tárgytól. (BBC Inside Out East 
Broadcast, 2011. 02. 07.)

Távorvoslás a börtönben 
A baszkföldi kormányzat és a spanyol Belügyminisztérium által kötött megegyezés értelmében tele-
doktor-szolgáltatást alakítottak ki a Nanclares de la Oca büntetőintézetben. Erre a beruházásra 
azért volt szükség, hogy a beteg elítélteknek a büntetés-végrehajtási intézetből a kórházba való 
átszállításának a költségét minimálisra csökkentsék. A specialistákkal való konzultációra az intézetből 
nyílik lehetőség, ami gyorsabb és kényelmesebb megoldást jelent. Baszkföldön két kórház fogadja a 
fogvatartottakat. A statisztikai kimutatások szerint az elmúlt évben 1198 esetben kellett az elítélteket 
kórházba szállítani, mert az adott börtönben nem tudták megoldani a konzultációt és a gyógyítást. 
Az új program során videokonferencia-rendszeren keresztül keresik meg az adott kórházat, ez főként 
a traumatológiai és a dermatológiai ellátást érinti. A rendelkezésre álló statisztikák szerint 2010-ben 
18 077 esetben kértek orvosi konzultációt, és 8324 eset ellátására került sor a Nanclares börtönben, 
amelynek egészségügyi részlegében – a biztonsági személyzetet nem számítva – kilenc orvos, tíz 
ápoló és négy gyógyszerész dolgozik. (Europa Press, 2011. 02. 10.)

Az olasz bv. lovas szolgálata új szerepkörben
A Villa Borghese – az olasz főváros legnépszerűbb, nagy kiterjedésű parkja – szolgált az idei római lovasbemutató színhelyéül. A májusi ünnepségen 
– többek között – a büntetés-végrehajtás lovas szolgálatának tagjai is megjelentek. Tavaly május óta az olasz büntetés-végrehajtás lovas szolgálata is 
szerepet vállal a közparkok felügyeletében. Az Igazságügyi Minisztérium és a római önkormányzat írták alá azt a megállapodást, amely szerint a lovas 
egységek két parkot tartanak felügyeletük alatt, és jelenlétükkel erősítik a közbiztonságot. (Roma.net, 2011. 06. 02.)
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rendvédelmi  ESKÜVõ

Szeptember 24-én a Tolna Megyei Bv. Intézet állományába tartozó 
Sebestyén Ferenc bv. főtörzsőrmester, mb. biztonsági főfelügyelő há-
zasságot kötött a kakasdi katolikus templomban a Szekszárd Városi 
Rendőrkapitányság állományába tartozó Erős Ágnes zászlóssal. A boldog 
alkalomból az intézet állománya katonai tiszteletadással köszöntötte 
az ifjú párt, a hosszú évekre visszanyúló helyi hagyománynak 
megfelelően.
A fiatal házasoknak ezúton is sok boldogságot kívánunk.

Vegyünk egy hagyománnyá vált kezdeményezést egy szokatlanul 
meleg, kora őszi napon. Helyezzük a büntetés-végrehajtás korántsem 
átlagos környezetébe, fűszerezzük a hazai vendéglátás krémjével az 
ország keleti szélén. Adjunk hozzá sok mosolyt, vidámságot, nagy-
mamáink töltött káposztáját és fánkot, pillantsunk a színfalak mögé, 
s a magyar dal erejével lépjük át a falakat. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
személyi állománya azon igyekezett, hogy a Magyar Dal Napja felejt-
hetetlen élményt nyújtson a város vendégei és lakói, a bv.-s munkatársak 
és a fogvatartottak számára egyaránt. Az akció Európában is egyedül-
álló, hiszen korábban nem volt példa arra, hogy a büntetés-végrehaj-
tás bekapcsolódjon egy ilyen rendezvény vérkeringésébe. Az intézet 
területén felállított rockszínpadon a határon túli fellépők és a hazai 
együttesek mellett a bírók és ügyvédek, a civilekből és nyíregyházi 
fegyőrökből álló Keleti Front formáció és az elítéltek zenekara gondos-
kodott az önfeledt szórakozásról. A zenés programok mellett a sátoral-
jaújhelyi Börtönmúzeum kiállításából is szemezgethettek a látogatók.  

 A MAGyAr DAL nApJA  nyíregyházán 

„…Árvácska. Így hívta mindenki a fiatal fát. Árvácska, mert 
bár egyedül tényleg nem volt sosem, árvának mégiscsak 
árva volt! Hogy kik a valódi szülei vagy ki ültette, senki nem 
tudta. Noha nem lehetett idősebb 2-3 évesnél, úgy tetszett, 
mintha öröktől fogva ott állna. Legalábbis a madaraknak 
úgy tűnt. Persze az ő többségük 1-2 év után továbbállt, így 
a mostaniak már természetesnek vették  jelenlétét” – szól a 
novella egy részlete, amellyel a Fővárosi Bv. Intézet pályázott 
az Év Fája címére. Az eperfa az I. sz. objektum udvarán 
nőtt, mindenki örömére.
A fa és a történetét megörökítő novella – melynek hely-
hiány miatt sajnos csak egy rövid részletét tudjuk közölni 
– az Ökotárs Alapítvány pályázatán már bejutott a 12-es 
döntőbe. Ebben a fában benne van az X faktor! A verseny 
online szavazással dől el. Hogy ne árvuljon el teljesen, kér-
jük, november 7-ig szavazzanak a fára a http://evfaja.oko-
tars.hu/dontosfak oldalon.

Szavazzanak ÁrVÁcSKÁrA!

Szeged fogadta a 

„GrunDTVIGOS” InTÉZETEKET 

Szeptemberben a Szegedi Fegyház és Börtön látta három napra 
vendégül a Grundtvig program pályázatán nyertes olasz, román, 
szlovén és magyar bv.-s szakembereket és művészpedagógusokat. 
A Művészetterápia a börtönökben című pályázat négy ország 
bv.-s dolgozóinak teremt lehetőséget arra, hogy a fogvatartottak 
művészetterápiás foglalkozásai során megismerkedjenek egymás 
munkájával. A szegedi intézet gondoskodott arról is, hogy a 
külföldi kollégák sok tapasztalattal és élményekkel gazdagon 
térjenek haza. A tapasztalatcsere mellett a vendégek megtekint-
hették a kerámiatárgyakból, hajómakettekből és fali díszekből 
összeállított kiállítást, valamint az elítéltek pantomim-, 
könnyűzenei és hagyományőrző előadásokkal is készültek.
A vendégek megismerkedtek a kecskeméti bv. intézet minden-
napjaival, működésével is, amelyet dr. Füzesi Viktor bv. alezre-
des, intézetparancsnok mutatott be a delegációknak.
A harmadik napon BetyArt címmel nyílt kiállítást a szege-
di fogvatartottak alkotásaiból. A tárlatot Csóti András bv. 
vezérőrnagy nyitotta meg, a műveket Pataki Ferenc Príma-díjas 
festőművész értékelte.


