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Megszépült 
Márianosztra                 
Felújították a Pálosok 
terét és a börtönt

Magyar 
Rendvédelmi Kar
Jelöltek és választás

Új péküzem Baracskán – cikk a  2–3. oldalon

Az Annamajori Kft. egyik használaton kívüli szerelőcsarnokának átalakításával bővült a baracs
kai péküzem kapacitása. A 240 millió forintos beruházás 25 fogvatartottnak biztosít állandó 
munkát, az ott készülő péksüteményeket hét bv. intézetbe szállítják.
Beérett az összehangolt tervezés Márianosztrán is: három sikeres pályázat és négy év után 
elkészült a Pálosok tere és megújult a Márianosztrai Fegyház és Börtön. 
Az évértékelő állománygyűlésen Csóti András bv. vezérőrnagy, megbízott országos parancsnok tar
tott beszámolót a 2011es évről, majd Pintér Sándor belügyminiszter értékelte az elvégzett munkát.
Lapzártánk után választottuk meg a Magyar Rendvédelmi Kar közgyűlésének bv.s delegáltjait, 
cikkünk az MRK működését és jogosítványait mutatja be. 
Magyar bv.s delegáció is részt vett azon a lengyelországi konferencián, ahol a deviáns magatar
tásformákat tanulmányozták. Tapasztalatairól Fodor István bv. őrnagy beszélt lapunknak.
Az elmúlt hetekben több aktív és nyugalmazott bv.s munkatársunk hunyt el, rájuk is emlékezünk.
Ott voltunk a Miss Zsaru Fitneszbajnokságon is, ahol a büntetésvégrehajtási szervezetet Vörös 
Zoltánné, a Szegedi Fegyház és Börtön nevelője képviselte. 
Beszámolunk még a közelmúlt szakmai konferenciáiról, a székesfehérvári kiképzési napról, vala
mint a terepfutó és a járőrbajnokságról is.
Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket.
A Bv. Hírlevél olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
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Új péküzem Baracskán 
Pintér Sándor belügyminiszter avatta fel május 31-én az új péküzemet Baracskán. Az Annamajori Kft. 
egyik használaton kívüli szerelőcsarnokának átalakításával bővült a péküzem kapacitása. A közel 240 
millió forintos beruházás átadása után a cég 25 fogvatartottnak biztosít állandó munkát, az ott készülő 
péksüteményeket pedig hét bv. intézetbe szállítják majd. A Bv. Hírlevél ott volt az új üzem átadásán.

H Í R L E V É LBv.2

Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. elsősorban 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
baracskai objektumában elhelyezett elítéltek munkáltatásában, 
képzésében vesz részt. A péküzem létrehozása mostantól 25 
fogvatartott számára biztosít folyamatosan munkát. Termékei-

ket hét bv. intézetbe: az Állampusztai-, a Pálhalmai- és a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézetbe, a Fiatalkorúak Büntetés-végre-
hajtási Intézetébe, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházába 
és a Váci Fegyház és Börtönbe szállítják.

A baracskai pékség példa
Az átadóünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter kiemelte, hogy 
a mai nap túlmutat egy péküzem átadásán: egy kormányprogram 
teljesítéséhez érkeztünk. A miniszter úgy fogalmazott: a kormány 
egyik programjának, a fogvatartottak foglalkoztatásának 
mintája, példája a baracskai pékség. Ez a beruházás is szorosan 
illeszkedik azokhoz a kormányzati törekvésekhez, amelyek egyrészt 
a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatását, valamint a börtönök 
önellátását célozzák. Rámutatott arra is, hogy az erős, egészséges 
rabokat nem a társadalomnak kell eltartania. Az üzemben végzett 
munka karbantartja a büntetésüket töltők munkavégző képességét, 
illetve lehetőséget ad számukra tanulásra, egy szakma elsajátítására, 
jövőképük kialakítására – hangsúlyozta Pintér Sándor.

Napi Nyolcszáz keNyér

A társaság kis péküzeme a ’80-as évek végétől készíti a jó mi-
nőségű, adalékanyagoktól mentes, kovászolt kenyereket, me-
lyeket az intézet munkatársai és elítéltjei fogyasztanak. Az elítél-
teket helyben tanítják be a szakmára, a jól teljesítők számára 
pedig arra is van lehetőség, hogy megszerezzék a szakmunkás-
bizonyítványt. 
A minőségi és kedvelt termékek iránti igény, a fogvatartotti fog-
lalkoztatás bővítésének szándéka, no és a logisztikai lehetőség 
szinte egyenesen vezetett a péküzem fejlesztésének gon-
dolatához, a tényleges tervezés pedig tavaly kezdődött el. Az 
Annamajori Kft. rendelkezett egy négyezer négyzetméteres 
szerelőcsarnokkal, mely csak részben volt kihasználva. A szak-
emberekkel folytatott megbeszéléseken az is kiderült, hogy 
a terület jó adottságokkal bír mind biztonsági, mind szakmai 
szempontokból. A gondolatot hamar tett követte: a szüksé-
ges bontási munkálatok befejeztével, 2012 januárjában meg is 
kezdődött a csarnok péküzemmé formálása. Az üzemben meg-
épült az új, 900 m2-es péküzem, emellett további 1800 m2-en 
helyet kaptak a fekete-fehér rendszerű öltözők, az irodák, a 
raktárak, valamint egy tantermet is kialakítottak. Az annama-

jori fejlesztők az átalakítás során gondoltak a további fejlődés 
lehetőségére, így a csarnok később más élelmiszer-ipari célú 
beruházásokra is alkalmas lesz. 
Az új üzemben a hagyományos pékipari gépek mellett egy 18 
méter hosszúságú alagútkemence is dolgozik, amely óránként 
800 kg kenyeret képes megsütni, de emellett kiflik, zsemlék 
készítésére is alkalmas. A hagyományos pékségekkel szemben 
ebben az üzemben azonban nem kapott helyet kenyérformázó 
gép, mivel a kenyereket az elítéltek fogják megformálni. A gépsor 
végén szeletelőgépek könnyítik az adagolást. 
A beruházás gépészeti része 125 millió forintba került, melyek be-
szerzése lízingszerződés keretében történt meg, ehhez a 70 millió 
forintos önrészt a BvOP biztosította. A beruházás építészeti költsége 
94 millió forint volt, melynek finanszírozására az Annamajori Kft. 60 
millió forint beruházási hitelt vett fel. A tervezés és engedélyeztetés 
költségeit mintegy 20 millió forint értékben a társaság állta.
Az Annamajori Kft. máris megkezdte a tárgyalásokat a ter-
melés bővítése érdekében. Felvették a kapcsolatot a székes-
fehérvári Szent György Kórház igazgatójával, valamint elindí-
tották az eljárást az ISO-szabvány szerinti minősítésért, amely 
előfeltétele a honvédséghez történő beszállításnak, illetve a 
NATO-minősítésnek.
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a Büntetés-végrehajtás országos parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: csóti andrás bv. vezérőrnagy, mb. 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.
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aNNaMajori sokszíNűség

Az Annamajori Kft. a Velencei-tó szomszédságában, Budapest és Székesfehérvár között található. A mikroklíma ugyan nem annyira 
kedvező, a terület száraz, a földek azonban jó minőségűek, így lehetőség van magas színvonalú, belterjes gazdálkodás kialakítására. A 
cég a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is az országosat meghaladó termésátlagokat produkál búzából, kukoricából és repcéből. 
A 2006-ban elkezdett öntözésfejlesztésnek köszönhetően ma már sok zöldségféle is megterem, emellett nagy területen termelnek 
gyógyszeralapanyagot a tiszavasvári Alkaloidának. A gazdaság másik ágazata az állattartás, ahol háromszáz tejtermelő tehénről és 
száz sertésről gondoskodnak. Az Annamajori Kft. 2010-től méhészettel is foglalkozik, tavaly már száz méhcsalád termelte a mézet.
A jó gazdálkodáshoz szükséges képzett fogvatartotti munkaerőről a társaság maga gondoskodik. 1996 óta képeznek itt sütőipari, ker-
tész és állattenyésztéssel foglalkozó szakembereket. A társaság így biztosítani tudja a folyamatos munkához szükséges munkaerőt, 
emellett és nem utolsósorban, a képzéseken részt vevő fogvatartottak kenyérkereső foglalkozást kapnak a kezükbe. Jelenleg 
iskolarendszerű oktatás keretében kétéves kertész és sütőipari szakmunkásképzésbe lehet bekapcsolódni. A cég tevékenységi köré-
nek bővülése miatt a közeljövőben tervezik a méhészképzést, a kaptárak készítését segítő faipari oktatást, valamint a társaság út-
jainak karbantartását elvégző zöldfelület-karbantartó-képzést elindítani.
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Megszépült Márianosztra 
Beérett az összehangolt tervezés és a sok munka: három sikeres 
pályázat és négy év után elkészült a Pálosok tere és megújult a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön. A közel ötszázmillió forintos beruházás által megszépült az intézet és környéke. 
Az átadási ünnepséget május 24-én rendezték az intézet új konferenciatermében. A rendezvényen részt vett 
Kulcsár József, a Fidesz országgyűlési képviselője, dr. Varga Lajos segédpüspök, P. Bátor Péter Botond, a magyar 
pálos rend tartományfőnöke, valamint a környező települések polgármesterei és a társszervek. A büntetés-
végrehajtási szervezetet Csóti András megbízott országos parancsnok képviselte.

Az átadási misét dr. Varga Lajos segédpüspök celebrálta a márianoszt
rai kegytemplomban. Ezt követően Biczó László bv. dandártábor
nok, intézetparancsnok mutatta be a fejlesztéseket.

A Márianosztrai Fegyház és Börtön a szűkös költségvetési források 
ellenére sem adta fel terveit: az intézet pályázati úton teremtette elő 
a pénzt a megálmodott beruházásokhoz. Elsőként a Pálosok terének 
korszerűsítése kezdődött meg. A teret az in
tézet üzemelteti, azonban a pályázati felhívás 
feltételei miatt a Márianosztrai Római Kato
likus Plébánia nyújtott be pályázatot A vidéki 
örökség megőrzése címen igénybe vehető tá
mogatásokra: a Pálosok tere és a barokk kapu 
felújítására. A pályázat közel 37 millió forintot 
nyert, melyhez nem kellett önerőt biztosítani. 
Megvalósítására háromoldalú együttműködési 
megállapodás született a pálosok, a BvOP és az 
intézet között. A támogatásból megtörtént az 
utcabútorok és az ivókút elhelyezése a téren, a 
parkosítás, megépült a vízelvezető csatorna és 
felszín alá vezették az elektromos vezetékeket.
A második pályázat a parancsnoki épület 
homlokzatának és az intézet kezelésében álló 
kihasználatlan, rossz állapotú épületeinek 
felújítását célozta meg. A Versenyképes turisz
tikai termék és attrakciófejlesztés tárgyában kiírt KMOPkeretre 
2009ben nyújtott be az intézet pályázatot, és mintegy 177 millió fo
rintot nyert el, melyből közel 150 millió forint vissza nem térítendő 
támogatás volt. A támogatásból megvalósult a parancsnoki épület 

díszudvari és délnyugati külső homlokzatainak felújítása, az egy
házi és börtöntörténeti kiállítás kialakítása a volt őri étkező területén, 
elkészült a látogatóközpont, a turisták pihenőhelye, a konferencia és 
közösségi terem, a gyerekjátszó, a pihenő, az öltözők és a mosdók, va
lamint megújult a parkoló és a rabtemető. A fejlesztéseket szerencsésen 
egészíti ki a Szob és Márianosztra között közlekedő Börzsönykisvasút 

közelsége. A beruházás második szakaszában 
az intézet figyelt a fogvatartottak foglalkoz
tatására is, melynek eredményeként a kivi
telezésben átlag napi tizenöt elítélt vett részt. 
Munkájuk értéke 4,4 millió forint volt.
A harmadik megvalósított pályázat az in
tézet energetikai felújítását célozta meg 
a KEOP keretén belül, amelyen mintegy 
278 millió forint önrész nélküli támogatást 
nyertek. A projekt során elkészült az MZ 
épület, a műhelyépületek, a II. és IV. körlet 
hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, a kony
haépület nyílászáróinak cseréje és a szellőzés 
átépítése hővisszanyerő szellőzésre, az in
tézet fűtési rendszerének korszerűsítése, a 
fényszórók és a hagyományos izzók cseréje 
kompakt fénycsövekre, az irodaépületben 
az armatúrák cseréje.

A projekt célja a felesleges energiahasználat megszüntetése és a költ
ségmegtakarítás, a munkakörülmények javítása, a munkahelyeken a 
megfelelő hőmérséklet és a megfelelő világítás biztosítása és az ener
giamegtakarítás által a környezetterhelés csökkentése. 

Új szeMélyzeTi ölTözőkeT kapoTT Vác
2010 májusában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálatot folytatott a Váci Fegyház és 
Börtönben. Egyik megállapítása az volt, hogy a személyi állomány öltözői oly mértékben elavultak, 
amely már sérti a dolgozók egészséges környezethez és emberi méltósághoz való jogát. A valóban 
elkerülhetetlen korszerűsítés ez év januárjában kezdődött el. A felújítás során megtörtént a falak 
javítása és festése, a padlóra új járólapok kerültek. Megújult a férfizuhanyozó, illetve zuhanyozót 
kaptak a női munkatársak is. Kicserélték az elavult öltözőszekrényeket, valamint korszerűsítették 
a világítást. A szolgálati hely mellett mosdót alakítottak ki a biztonsági felügyelők számára. A 
korszerűsítés során megújult a személybejárati kapu biztonsági rendszere, és akadálymentes lett a 
bejárat. A kapu 3,5 millió forintból, a négy öltöző pedig 12 millió forintból született újjá, a fejlesz
tésre szánt összeget az országos parancsnokság biztosította. Az átadási ünnepségen Kopcsik Károly 
bv. ezredes, intézetparancsnok hangsúlyozta a felújítások fontosságát, hiszen a börtön 154 száza
lékos kihasználtsággal működik, ezért a munkatársaknak joggal lehetnek elvárásaik a munkakörül
ményeket illetően. A parancsnok köszönetet mondott a DunaMix Kft. munkatársainak, valamint 
az intézet gazdasági és biztonsági osztályán dolgozóknak, akik részt vettek az átalakításban, vala
mint az állománynak, akik türelemmel viselték a munkálatokat.
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Az egészségmegőrző és környezetvédő hét keretében május 25-én rendezték 
meg az egészségnapot a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben a személyi ál-
lomány számára. Az itt dolgozók egészségügyi szűréseken, egészségmegőrzéssel 
és környezetvédelemmel kapcsolatos előadásokon, valamint véradáson is részt ve-
hettek. A rendezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, megbízott országos parancsnok, 
illetve Schmehl János bv. dandártábornok, intézetparancsnok nyitotta meg. A prog-
ram célja, hogy felhívja a személyi állomány figyelmét az egészség megőrzésére és 
a környezetvédelem fontosságára. Az egészségügyi szűréseket: a vérnyomás-, vér-
cukorszint-, testzsírmérést, hepatitisz- és AIDS-szűrést, valamint a szemészeti vizs-
gálatot a Magyar Vöröskereszt végezte. Az érdeklődők meghallgatták többek között 
Leidinger Dániel geográfusnak, az MTA klímakutató műhelye munkatársának A ter-
mészeti környezet egészsége, az ember egészsége című előadását.

A rendszeres testmozgás komoly szere-
pet játszik egészségünk megőrzésében, 
de a rendvédelmi szerveknél a megfelelő 
fizikai állapot szinten tartása egyéb szem-
pontokból is kiemelkedően fontos. Ezt 
szem előtt tartva hirdette meg a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet az Év Spor-
tolója címet, melyet idén már harmadik 
alkalommal ítéltek oda az intézeti sport-
versenyeken kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó személyek részére. 2011-ben 
Szidor Gábor és Pallós Attila is rászolgált 
az elismerésre. A címet, illetve az az-
zal járó kupát az intézet által szervezett 
egészségmegőrző és környezetvédő 
szakmai napon vehették át, egyben le-
leplezve azt a dicsőségtáblát, mely büsz-
kén hirdeti a címet elnyertek nevét.

Egészségnap a Fõvárosiban

Dicsőségtábla az év sportolóinak

Május 10-től öt napon át ismét kinyíltak 
a templomok kapui Győrben, ahol immár 
hetedik alkalommal rendezték meg az Öt 
Templom Fesztivált. A program létrehozói-
nak az adott ötletet, hogy nincs Európában, 
de talán a világon sem olyan város, melynek 
egyetlen utcájában öt különböző felekezet 
temploma állna egymáshoz közel. Az utcának 
a fesztiválon is összekötő szerepe van: itt és 
most a vallásokat és felekezeteket köti össze 
a zene és a jó szándék segítségével. Az ötna-
pos program műsora is ilyen természetesen 
egyszerű: egy nap – egy templom.  A temp-
lomajtók és a parókiaudvarok kinyíltak, és öt 
napon át művészettörténeti és helytörténeti 
előadásokra, konferenciára, hangversenyekre, 
koncertre, workshopokra, kiállításokra és szín-
házi előadásokra invitálták az érdeklődőket. 
A programokból nem maradt ki a büntetés-
végrehajtási szervezet sem. A Bűn, erőszak, fele-
lősség címmel szervezett műhelykonferencián a 
győri bv. intézet börtönlelkésze, Jánosa Attila tar-
tott előadást. Az intézet mellett működő Össze-
fogás a Börtönügyért Egyesület segítségével 
pedig a fesztivál közönsége idén is láthatta a 
történeti kiállítást.

Öt Templom Fesztivál 
Gyõrben

Jókedvvel, bõséggel
A Krétakör Alapítvány a nemzeti identitás témájában meghirdetett pályáza-
tára Fiáth Titanilla vezetésével a Budapesti Fegyház és Börtön is benyújtotta 
pályaművét. A Jókedvvel, bőséggel című program célja a romák és nem romák 
közötti konfliktusok csökkentése és a nemzeti identitás erősítése a rasszizmus 
elutasításával. A pályázat bekerült a Krétakör által kiválasztott hat terv közé, így 
az intézetet képviselő delegáció: Máté Brigitta bv. alezredes, Vörös Erzsébet bv. 
százados, Leé Judit bv. százados és Fiáth Titanilla lehetőséget kapott arra, hogy 
a Berlini Biennálén megmérkőzzön az ötezer eurós fődíjért. Bár a második for-
dulóba nem jutottak be, a Krétakör két DVD-lejátszót ajánlott fel a pályázatban 
részt vevő drogprevenciós és átmeneti csoportoknak. A Jókedvvel, bőséggel 
program alkotói a fődíj hiányában is hozzálátnak a program megvalósításához a 
drogprevenciós és az átmeneti csoportokban.





SZERVEZETI ÉlET

A szervezet 2011. évi tevékenységéről Csóti András bv. vezérőrnagy, megbízott országos parancs
nok tartott beszámolót. Mint hangsúlyozta: a büntetésvégrehajtási szervezet végrehajtotta 
jogszabályi kötelezettségeit és eleget tett a társadalmi igényeknek a közbiztonság fenntar

tásának és javításának területén. A fogvatartás biztonsága a dinamikusan növekvő fogvatartotti 
létszám ellenére is megfelelt a követelményeknek. Tavaly nemcsak a folyamatos létszámemelkedés, 
hanem a belső ellátás új rendszerének megszervezése, a fogvatartotti foglalkoztatás növelése, illetve 
a büntetésvégrehajtás tevékenységét érintő jogszabályi változásokkal összefüggő feladatok végrehaj
tása is új kihívást jelentett a szervezet számára, emellett nagy eredménynek tekinthető a fejlesztési 
irányokról, tervekről szóló 1040/2011. (III. 9.) kormányhatározat megjelenése.
Csóti András az értékelt időszak sikereként könyvelte el, hogy a szervezet az évet tartozás nélkül 
zárta, amelyet nagymértékben elősegített a fejezeti többletforrás és a központi adósságrendezés is. 
Beszélt arról, hogy a fogvatartás biztonságához és az elítéltek  társadalomba történő visszailleszkedé
séhez egyaránt hozzájárul a szervezet azon törekvése, hogy el kívánja érni a teljes foglalkoztatottságot. 
E cél elérését segítik a fogvatartottak számára nyújtott képzések és programok, amelyek megvalósí
tásához a büntetésvégrehajtás igénybe vett európai uniós forrásokat is, valamint jelentős segítség még 
a civil szervezetekkel és az egyházakkal kialakított kapcsolat. Csóti Andás végezetül megköszönte a 
büntetésvégrehajtás teljes személyi állományának munkáját.

TársaDalMi MegBecsülés

Ezt követően Pintér Sándor belügyminiszter értékelte szervezetünk tavalyi tevékenységét. Beszédében 
rámutatott: számos szakmai előny származik abból, hogy a bv. ismét a Belügyminisztérium irányítása alá 
tartozik. Úgy vélte, hogy a büntetésvégrehajtás parancsnoki állománya alapvetően jól oldotta meg meg
növekedett feladatait, és jó volt az ellenőrzések színvonala is. Ez is hozzájárult a munka magas színvona
lához, és ahhoz, hogy a rendkívüli események száma ne növekedjen. Utóbbiak kapcsán kifejtette, hogy 
„egy öngyilkosság is sok”, továbbá arról beszélt, hogy a fogvatartottak körében az egymás sérelmére 
elkövetett bűncselekmények számát csökkenteni kell. A belügyminiszter utalt arra, hogy a hivatásos ál
lománynak akkor is meg kell őriznie méltóságát, ha tüntetésen, demonstráción vesz részt, valamint kife
jezte, hogy a szélsőséges pártok melletti demonstrációt nem az állomány érdekében történő megmozdu
lásnak tekinti. Hangsúlyozta, hogy a szabadságuktól megfosztott személyekkel való foglalkozás speciális 
munka, amely magas szintű erkölcsi felelősséget, érték és normakövetést követel meg, és amelynek 
célja a bűnelkövetők visszavezetése a társadalomba. Ahhoz, hogy ez a visszavezetés sikerüljön, nélkülöz
hetetlen a munkavégzés a szabadságvesztésbüntetés végrehajtása alatt. A fogvatartotti munkáltatásról 
szólva kijelentette: „Ha jól végezzük ezt a munkát, akkor nemcsak az elítéltek, hanem a büntetésvégre
hajtási intézetek is társadalmi megbecsülést fognak szerezni.”    

A belügyi tárca vezetője szólt a tiszthelyettesi állomány év eleji béremeléséről, és annak a reményének adott hangot, hogy az idei év végén ismét 
jut anyagi támogatás az arra leginkább rászorulóknak. A miniszter, megköszönve a büntetésvégrehajtás személyi állományának tavalyi teljesít
ményét, az idei évre még magasabb színvonalú szakmai munkát kért. 
        Deák Ferenc István

Anyák napja a Belügyminisztériumban
Anyák napján nyolcvanöt, köztük nyolc nagycsaládos bv.s édesanya: Darabánt Tímea 
Judit bv. zászlós, Hortobágyi Honória Lilla bv. zászlós, Horváth Szilvia bv. főtörzsőrmester, 
Kovácsné Antal Mónika bv. törzszászlós, Nagy Klára Katalin bv. főhadnagy, Pongrácz Erika 
bv. őrmester, Soósné Marics Marianna bv. főtörzsőrmester és Viszokai-Éles Mária Anna 
bv. törzsőrmester kapott egyenként nettó 75 ezer forint egyszeri szociális juttatást a 
Belügyminisztériumtól. A május 4én megtartott ünnepségen Pintér Sándor belügy
miniszter elismerését és köszönetét fejezte ki a rendvédelmi szerveknél dolgozó édes
anyáknak. 

 Évértékelõ állománygyûlés
A büntetés-végrehajtási szervezet 2011. évi tevékenységét értékelő és az idei év fő feladatait meghatározó érte-
kezletet április 17-én rendezték meg a Belügyminisztérium márványtermében. Az értekezleten részt vett Kulcsár 
József országgyűlési képviselő, dr. Kökényesi Antal ny. bv. altábornagy, volt országos parancsnok, jelen voltak 
még a Belügyminisztérium vezető munkatársai, a társszervek, valamint a büntetés-végrehajtás vezetői.
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A devianciák kezelését tanulmányozták
A magyar büntetés-végrehajtási szervezet négyfős delegációja idén is részt vett a lengyel rzeszówi körzeti 
büntetés-végrehajtási parancsnokság és a Rzeszówi Egyetem által szervezett tudományos konferencián 
Olszanycán, melynek témája az elítéltek társadalmi reintegrációja és a deviáns magatartásformák 
kezelése, illetve a biztonság, megelőzés és a reszocializáció volt. Tapasztalatairól Fodor István bv. őrnagy, 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön osztályvezetője beszélt lapunknak.

A konferencián a lengyel vendéglátók mellett szlovák és ukrán kollégák vettek részt. A magyar büntetésvégrehajtást Tikász 
Sándor ezredes Tiszalökről, Fodor István őrnagy Sátoraljaújhelyről és Dajka Sándor őrnagy Nyíregyházáról képviselte, a kom
munikációt Éles György tolmács segítette.

A lengyel büntetésvégrehajtás munkájában hagyományosan hangsúlyos szerepet kap a különböző devianciák kezelése. Több intézetben 
működik drog és alkoholterápiás kezelés, de nagy hangsúlyt kap a pedofíliával kapcsolatba hozható fogvatartottak kezelése is. A pe
dofíliával kapcsolatban ott is felvetődik a kérdés, hogy ez a magatartás mennyire betegség, tehát mennyire tartozik az egészségügyi 
rendszerre, vagy inkább jogiigazságügyi megközelítést igényel. 
A másik, sokakat foglalkoztató probléma, hogy a mai modern társadalom normái miként hatnak a bűnözésre. Azt mindenki tapasztalja, 
hogy új bűnelkövetési formák jelennek meg, míg a korábban általánosnak mondható formák elkövetése ritkábbá válik. Abban minden 
résztvevő egyetértett, hogy a fiatal generációknak olyan új kulturális változásokat kell értelmezniük és kezelniük, mint például a vir
tuális valóság, de a fiatalok körében nem kisebb probléma a drogok használata sem.
A magyar delegáció a TÁMOP 5.6.2 kiemelt programról tartott előadást. A lengyel büntetésvégrehajtás mindig is nagy figyelemmel 
kísérte a magyar eredményeket a fogvatartottak foglalkoztatása területén. Az eltérő jogi szabályozás ugyan nem teszi lehetővé a ma
gyar módszerek maradéktalan alkalmazását, ennek ellenére igyekeznek tapasztalatainkat hasznosítani, elismerve, hogy a munka hatása 
a reszocializáció folyamatában elengedhetetlen. Nagy volt az érdeklődés, ezért valószínű, hogy a program eredményeinek bemutatása a 
további együttműködés egyik központi témája lesz.
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 Jöttek-mentek az elítéltek

Bv-Hírlevél: – A delegációval részt vettek egy börtönlá-
togatáson is. Milyen típusú bv. intézetben jártak és mik 
voltak az első benyomások?
Fodor István: – A sanoki börtönben volt alkalmunk részt venni 
egy félnapos látogatáson. Ez egy 700 főt befogadó intézet, ahol 
alkoholproblémával küzdő elítélteket is elhelyeznek. Az épület 
szép környezetben fekszik, messze a lakott területtől. Erdő veszi 
körül, amelyben medvék és farkasok is élnek. Úgymond ez egy 
természetes védelem, a szökésekre nem is nagyon vannak beren
dezkedve. Igaz, a börtön nem is a maximálisan őrzött intézetek 
közé tartozik, itt enyhébb ítéletesek vannak elhelyezve, akiknek a 
kezelése azért speciális, mert függők.
–  Milyen az elhelyezés és milyen az ottani, speciális börtönélet?
– A börtönt nemrég újították fel erre a speciális feladatra, és 
mondhatom, ragyogóan. Négy és hatfős zárkák vannak emeletes 
ágyakkal és hatalmas ablakokkal, amin árad be a fény, a berendezés 

új, de puritán. A mennyezetre szerelt fregoliról száradó ruhák lóg
tak. Az ajtók fából vannak, melyeken szintén hatalmas az átlátszó 
üvegfelület, és amelyeket nem is zárnak kulcsra. A nyitott ajtókon 
kibe járnak az elítéltek, bármikor kiléphetnek a folyosóra, a 
fürdőbe, a vécére. Volt is egy kis zavar bennünk: jöttekmentek 
az elítéltek, mi pedig sokszor azt sem tudtuk, ki kivel van, mert a 
speciális kezelés eleme az is, hogy mindenki a civil ruháját viseli.
–  Hogy képzeljük el a függő fogvatartottak speciális kezelését?
– Az intézetben tematikus foglalkoztatóhelyiségekben nevelők, 
tréningvezetők és pszichológusok dolgoznak. Talán érdekes, hogy csak 
a felügyelők vannak egyenruhában, a nevelők és az orvosok civilben. 
Láttunk olyan foglalkoztatót, amely előadóteremnek volt berendezve, 
felszerelve a legmodernebb technikával, a falakat itt a fogvatartottak 
alkotásai díszítették. Volt, ahol sokkoló képek illusztrálták a függőség 
különböző stációit. Láttuk a II. János Pál pápának szentelt kápolnát, 
és megtekinthettünk egy olyan foglalkoztatót is, amelynek falára re
cepteket, kész ételeket és a teafőzés titkait komponálták. Ebben az in
tézetben a leszoktatáson van a hangsúly, ezért nem első szempont a fog
lalkoztatás, de az elítéltek az intézet fenntartásában részt vesznek, sőt, 
ki is járnak dolgozni a környékre. Azonban meg is kell becsülniük ezt 
a lehetőséget: az országos parancsnok határozza meg, hogy ki kerülhet 
ide, és elég egyetlen fegyelmi vétség ahhoz, hogy szigorúbb intézetbe 
kerüljön az elítélt.
–  Milyennek látták az állomány munkakörülményeit?
– Ami feltűnt, hogy ebben az intézetben a parancsnokot igazgató 
úrnak szólították és alakilag sem volt túl feszes a rend. A biztonsági 
osztályon csak férfiak dolgoznak, de a nevelők és a pszichológusok 
nők. A biztonsági felszerelés hasonló a miénkhez. De az itteni lazább 
fegyelmet jelzi az is, hogy bár van fémkereső, mi is magunknál tart
hattuk a telefonunkat.

T. Z.
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Fitt rendvédelmisek
Nem nehéz sportosan csinos hölgyekkel összefutni a budapesti Fitbalance Arénában, május 13-án azonban a 
szokásosnál is különlegesebb kis csapatra figyelhettek fel a feszes idomokra kiéhezett férfiszemek: egyenruhás 
bombázók gyülekeztek, ugyanis itt rendezték meg az idei Miss Zsaru Fitneszbajnokságot. 
 A versenyt a Magyar Testépítés és Fitnesz Szakszövetség és a Magyar Rendészeti Sportszövetség rendez-
te, amelyen a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem és a honvédség állománya, illet-
ve a rendészeti tanintézetek és a Magyar Rendészeti Sportszövetség tagjai nevezhettek.

A résztvevők egyszerre voltak 
szépek és sportosak, az egyen
ruhába bújt hölgyek látványára 
gyorsan összesereglett az Aréna 
közönsége. A büntetésvégrehaj
tási szervezetet Vörös Zoltánné 
Bea, a Szegedi Fegyház és Börtön 
bv. százados nevelője képviselte, a 
kétfordulós versenyt rendészeti 
és sportszakmai zsűri bírálta el.
A rendezvényt Dobozi József 
vezérőrnagy, a Köztársasági Őr
ezred parancsnoka nyitotta 
meg, aki beszédében rámutatott, 
hogy a testmozgás mindenkinek 
előnyére válik, és elismeréssel 
szólt a verseny résztvevőiről. 
Simon Géza ezredes, a Buda
pesti Rendészeti Sportegyesület 
ügyvezető elnöke elmondta, 
hogy a bajnokság célja a fitnesz 

népszerűsítése. Az első versenyszámban a lányok egyenruhában mutatták meg bájai
kat. A korábban lámpalázas versenyzők profin vették ezt az akadályt, magabiztosan, 
ragyogva vonultak végig a színpadon. Beán rendkívül jól állt a szolgálati öltözék, 
a Szegedi Fegyház és Börtön gyógyítónevelő csoportjának nevelője ragyogott 
a szépségtől és a magabiztosságtól. A nézők soraiból elismerő megjegyzések hal
latszottak, a hatás lehengerlő volt. A második versenyszámban lengébb öltözékben, 
egy cseppnyi sortban és topban villantották meg szépségüket a hölgyek.
A versenyre szakértőként velem tartott Vad Krisztina bv. hadnagy, a Fővárosi 
Bv. Intézet biztonsági tisztje, aki kritikus szemmel nézte a lányokat. Kriszta 
számos kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet, 2007ben például az IFBB 
Fitnesz Magyar Bajnokság bodyfitness kategóriában első helyezést ért el, de 
a dzsúdó, járőr és túlélőversenyeken is részt vesz. Kriszta elmondta, hogy a 
zsűri a sportosságot, a test szimmetriáját, arányosságát is figyelembe veszi. A 
túlzottan kidolgozott, nem nőies vonalak, a bodysan szálkás izomtömeg nem 
jelent előnyt a versenyben.
A két forduló után kolléganőink felszabadultan csicseregtek az öltözőben, előkerültek 
a hónapok óta rejtegetett csokoládék és más különböző finomságok, a szépségek arcán 
azonban nem az eredményhirdetés előtti feszültséget, sokkal inkább a megnyugvást 
láttam. Itt éreztem igazán, hogy ide elsősorban nem nyerni jöttek a versenyzők, sok
kal inkább a kihívás, a megmérettetés, a buli volt a fő motiváció. Ekkor beszélgettünk 
a bv.s résztvevővel, akinek magával ragadó lendülete, színes egyénisége mindenkit 
elvarázsolt. 
Beával már a telefonos egyeztetés is élmény volt. „45 éves vagyok, vörösesszőke 
hajam van. Meg fogsz ismerni.” Tényleg megismertem. Sugárzott belőle az energia, 
sok fiatal lánnyal felvehetné a versenyt. Kérdést nem nagyon kellett megfogalmazni 
az interjú során, dőlt belőle a szó.
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Anya, te vagy a legszebb
Elmondta, hogy szülei nevelték bele a mozgás szeretetét, 5 éves kora óta folyamatosan sportol. 
A versenyszerűen dzsúdózott, 4 évvel ezelőtt egy komolyabb sportsérülés miatt abba kellett hagy
nia, de a spinningben azóta rálelt az új szenvedélyre. Ezt is, mint minden sportot, mániákusan 
űzi, előfordul, hogy napi 14 órát edz, és egy szegedi sportklubban aerobikedzéseket is tart. 
A versenyre kolléganői beszélték rá, és bár – saját bevallása szerint – úgy érezte magát a 
huszonévesek közt, mint az a bizonyos elefánt a porcelánboltban, magának bizonyított a 
részvétellel. Kezdetben férje és fia is ellenezte indulását, de amikor látták, hogy mennyit 
küzd, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából, megenyhült a szívük. Fontos pillanat 
volt, amikor a versenyre készülve egy edzésen ránézett élete párja, és annyit mondott: 
„Anya, te vagy a legszebb.” A család elleni „küzdelmet” ezzel megnyerte. A másik nagy 
harcot a csokoládé utáni vággyal vívta. Az anyák napjára kapott édességet a felkészülés 
alatt nem ehette meg, így a versenyre is magával hozta, és amikor az egyenruhából sortba 
kellett átöltözni, bizonybizony már falatoztak belőle az öltözőben.
Bea részvétele arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a kor számít, ne kifogásokat keres
sünk, hanem mozogjunk minél többet és bízzunk önmagunkban.
Berkes László r. hadnagytól, a verseny főszervezőjétől megtudtuk, hogy a Miss Zsa
ru Fitnesz korábban nem volt ilyen népszerű a személyi állomány körében, feltehetően 
azért, mert kevesen tudtak a lehetőségről. Ezért idén nagyobb médiatámogatással vágtak 
neki a versenynek, ami ragyogó eredményt hozott, jelentős és színvonalas mezőny gyűlt 
össze. Beának gratulálunk a részvételhez, kitartása példaértékű! Kollégák, sportra fel!

Balogh Zsolt
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Kínai delegáció 
a Fõvárosiban

Immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg a Közép-
európai Büntetés-végrehajtási Szervezetek Konferen-
ciáját (MECR) május 13. és 16. között a horvátországi Pulá-
ban. Hazánkat Csóti András bv. vezérőrnagy és Radvánszki 
András bv. százados, a BvOP Koordinációs Főosztályának 
vezetője képviselte. A konferencián a házigazda horvá-
tok és a magyarok mellett a litván, az osztrák, a svájci, a 
cseh és a szlovén büntetés-végrehajtás delegációi vettek 
részt. Az esemény fő témái a közép-európai ország bv. 
intézeteit szinte egyformán érintő zsúfoltság és az ehhez 
kapcsolódó szakmai feladatok voltak, de beszéltek a 
kölcsönös információcsere szükségességéről és mód-
járól is. A résztvevők a konferencián túl két intézetben 
tettek szakmai látogatást.

Pulában találkoztak a büntetés-
végrehajtás közép-európai vezetői

Május 17-én az Állampusztai Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet Műveleti Csoportja és a kutyavezetők a Kecske-
méti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium felkéré-
sére bűnmegelőzési célú bemutatót tartottak a tanulóknak 
és tanáraiknak, akik kipróbálhatták az egyes kényszerítő 
eszközöket is. A bemutatón mintegy ötvenen vettek részt.

Kutyákkal Kecskeméten
Fegyelmi tisztek
továbbképzése 
Május 16-án került sor a fegyelmi és nyomozótisztek tovább-
képzésére a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjában. A rendezvényt dr. Lipták 
László ny. bv. dandártábornok, a BvOP Ellenőrzési és Fegyelmi 
Ügyek Főosztályának vezetője nyitotta meg. A programon 
Csóti András bv. vezérőrnagy a nyomozótisztek munkájának fon-
tosságáról és az ügyészséggel való együttműködés javításának 
szükségességéről beszélt. Ezután dr. Hegedűs Antal dandár-
tábornok, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a főügyész 
megbízott katonai helyettese beszélt az együttműködésről, aki 
elismerően szólt a kollégák eddigi színvonalas teljesítményéről. 
Később dr. Ifi Norbert főhadnagy és dr. Bodócs Krisztián őrnagy 
tartott előadást a Központi Nyomozó Főügyészség képvisele-
tében. A továbbképzésen megjelentek első kézből kaphattak 
információt többek között az eljárásjogi jogszabályváltozá-
sokról, anyagi jogi és kriminalisztikai ismeretekről, majd a terü-
letileg illetékes ügyészség képviselőjével is konzultálhattak.

Május 22-én a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. ob-
jektumában tett látogatást a Kínai Népköztársaság igazságügy-
minisztere, Wu Aiying asszony és delegációja, valamint a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársai. A vendégek fogadása 
után a magyar büntetés-végrehajtás 
működéséről és a szervezet előtt álló 
feladatokról beszélt a vendégeknek 
Csóti András bv. vezérőrnagy, meg-
bízott országos parancsnok és 
Schmehl János bv. dandártábor-
nok, a Fővárosi Büntetés-végrehaj-
tási Intézet parancsnoka, majd Wu 
Aiying miniszter asszony és kísérői 
megtekintették az intézetet.

Május harmadik hétvégéjén az eddigi sikerek után a büntetés-
végrehajtási szervezet idén is részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum 
által immár 17. alkalommal megrendezett Múzeumok Majálisán, 
Sátoraljaújhelyen. A közel 4500 látogató megismerkedhetett a 
fogvatartás XVII. századi körülményeivel és ki is kipróbálhatták a 
kor ismert büntetőeszközeit, például a kalodát és a derest, amely-
nek „használata” közben fényképeket is készíthettek. A rendez-
vény folyamán a börtönmúzeum az idei látogatók elismerő szavai 
mellett kézhez kapta a tavalyi közönségdíjat is.

Múzeumok majálisa Sátoraljaújhelyen
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A mester a rendezvény résztvevőinek elmesélte, hogy a kungfu ezen ágát egy 
hölgy fejlesztette ki, méghozzá a bemutatottak alapján eléggé hatékonyan – a 
jelenlévők meg is győződhettek róla, hogy mennyire eredményes egy jókor, jó 
helyen elhelyezett ütés vagy rúgás. Az önvédelmi sportoknak ez az ága elsősorban 
az ellenfél, a támadó energiájának elvezetésén, illetve saját maga ellen fordításán 
alapul. A technikát és filozófiát elsajátítva akár egy százkilós ellenfél támadását is 
könnyedén, elegánsan és gyorsan elháríthatja még egy törékeny nő is. Széll Gábor 
arról is beszélt, hogy a különböző rendvédelmi szerveknél alapvetően más az 
oktatás célja, hiszen amíg a katonáknál az ellenség fizikai megsemmisítése a cél, 
addig a rendőrség és a büntetés-végrehajtás esetében az intézkedésnek ellenálló 
vagy támadó megfékezése, ártalmatlanítása a feladat. 
A résztvevő szervezetek vezetői üdvözölték a kedvezményezést, és egyetértettek 
abban, hogy ilyen, és hasonló kiképzési napok szervezésére, a közös gyakorlásokra 
a jövőben is nagy szükség van a rendvédelmi szervek együttműködésének javítása 
és a képzettségi szint emelése érdekében.
Cséri Zoltán bv. ezredes köszönetét fejezte ki a MH 43. Nagysándor József Híradó 
és Vezetéstámogató Ezred parancsnokának a rendezvény helyszínéül szolgáló 
sportcsarnok biztosításáért.

Kaliszban a dzsiudzsicu volt porondon
Május elején a lengyelországi Kalisz városa adott otthont a XI. nemzetközi 
harcművészeti és beavatkozási szemináriumnak, amelyen tíz ország közel száz 
delegáltja vett részt. A magyar büntetés-végrehajtási szervezetet Lányi Tamás bv. 
őrnagy, Miklósi Tamás bv. törzsőrmester és Szivók-Tóth Tamás bv. zászlós képviselte, 
akiktől megtudtuk: az edzések reggeltől délutánig követték egymást félórás 
váltásokban, ahol az egyes harcművészeti ágak jeles képviselői különböző fogásokat, 
taktikai elemeket tanítottak, illetve megmutatták, hogyan kell reagálni egy-egy 
váratlan, speciális szituációra.  Emellett a katonák a „gyilkolás 
művészetébe”, a többi rendvédelmis a minimális 
sérülést okozó önvédelmi módszerekbe kóstolhatott 
bele. Az oktatók Franciaországból, Olaszországból, 
Izraelből, Belgiumból, Ukrajnából, Angliából, 
Magyarországról és természetesen Lengyelországból 
érkeztek. A szemináriumon elsősorban a dzsiudzsicu, 
a krav-maga és a modern combat, valamint néhány 
késes és fegyveres technika fogásaival vértezhették 
fel magukat a résztvevők, de a hivatalos program 
mellett, lazításként volt éleslövészet és paint 
ball is. A magyar csapatot dr. Szépvölgyi Géza 
nyolcdanos dzsiudzsicu mester, a program 
állandó meghívott oktatója segítette.

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kezde-
ményezésére  április 17-én összegyűlt a megye börtöneinek, rendőrei-
nek, katonáinak és NAV-osainak „színe-java”. A műveleti csoportok 
53 képviselőjét Széll Gábor, a Kelet-európai Wing Tsun Kungfu Szövet-
ség főinstruktor-helyettese tanította az önvédelem mesterfogásaira.

Kungfukiképzés
Székesfehérváron
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GyÁSZ

BúcsúzunkBúcsúzunk
  Az elmúlt hetekben több aktív és nyugalmazott bv.-s munkatársunk   
  hunyt el. E hasábokon rájuk emlékezünk.

surányi lajos ny. bv. őrnagy, 1952–2012
 A BvOP Biztonsági Főosztályának egykori főelőadója 1974ben kezdte meg hivatásos szol

gálatát a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben őri beosztásban, majd 1979től a győri 
intézet őrparancsnoka volt. 1987től ismét a BvOPn dolgozott, mint az Őrzésbiztonsági 
Osztály főeladója, 1996tól innen ment szolgálati nyugdíjba. Surányi Lajos ny. bv. őrnagy 
szolgálati viszonya alatt húsz alkalommal részesült elismerésben.

kiss krisztián károly bv. főtörzsőrmester, 1974–2012
 A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági felügyelője 2008ban került a Fővárosi 

Bv. Intézet I. Objektum Biztonsági Osztályának hivatásos állományába, korábban teljesített 
katonai szolgálatára tekintettel, törzsőrmesteri rendfokozattal. Szolgálati feladatait minden 
esetben a legjobb tudása szerint hajtotta végre, az előállítási és biztosítási feladatokban 
önállóan és előállító parancsnokként is megbízható munkatárs volt.

Vásárhelyiné Nyulász Beatrix közalkalmazott, 1964–2012
 A Tolna Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Gazdasági Osztályának előadója szintén fia

talon, hosszan tartó betegség következtében hunyt el. 2007ben, a Tolna Megyei Rendőr
főkapitányságról került az intézet közalkalmazotti állományába. Vezetői szakmai és emberi 
tulajdonságait is elismerték, munkatársai segítőkész hozzáállása miatt szerették. Hosszan 
tartó betegségét nagy lelkierővel, kitartással viselte, az utolsó pillanatig bízva abban, hogy 
munkájához visszatérhet. Munkáját az intézet parancsnoka is elismerésben részesítette.

Barta jános bv. főtörzsőrmester, 1976–2012
 A JászNagykunSzolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét fiata

lon, tragikus hirtelenséggel veszítettük el. Barta János 2002ben került a bv. szervezethez a 
JászNagykunSzolnok Megyei Bv. Intézet biztonsági felügyelői beosztásába, őrmesteri rend
fokozattal. 2008ban nevezték ki gépjárművezetőnek, ahol haláláig dolgozott. Munkáját 
lelkesen és odaadással végezte, a fiatal kollégákat is segítette, emellett sokáig tagja volt az 
intézetben működő akciócsoportnak is. Szolgálati viszonya alatt öt alkalommal részesült elisme
résben. A fiatal kollégát a család, a barátok és a kollégák mellett hatéves kislánya is elveszítette.

Varga károly ny. bv. ezredes, 1946–2012
 A sokak által szeretve tisztelt kolléga szolgálati viszonya 1973ban kezdődött a Fiatalkorúak 

Börtöne és Fogháza nevelői beosztásában, zászlósi rendfokozattal. Innen 1983ban került 
a BvOP Nevelési Osztályának főelőadói beosztásába, főhadnagyi rendfokozattal, ahonnan 
1998ban nyugdíjba vonult. 2000ben az Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtási 
Felügyeleti Főosztályának köztisztviselőjeként tért vissza az aktív munkába. 2001 és 2006 
között dolgozott a Fővárosi Bv. Intézetben és a BvOP Fogvatartási Ügyek Főosztályán. El
hivatott szolgálatáért negyven alkalommal részesült elismerésben.

Módos géza ny. bv. őrnagy, 1919–2012
 A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Pénzügyi Osztályának nyugalmazott fő

előadója szolgálati jogviszonyát 1947ben kezdte a Budapesti Országos Börtön őri beosztásában, 
majd 1959ben a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Pénzügyi és Ellenőrzési Osz
tályának főelőadója lett főtörzsőrmesteri rendfokozattal, innen vonult közös megegyezéssel 
nyugállományba 1975ben. Kiváló munkájáért tizennégy alkalommal részesült elismerésben.

Nagy Tibor ny. bv. vezérőrnagy, 1930–2012
 A büntetésvégrehajtás nyugállományú országos parancsnoka szolgálati viszonya kezdetétől 

mintegy tíz éven át, 1979. április 1jétől egészen 1988. szeptember 30áig, nyugállományba 
vonulásáig töltötte be a büntetésvégrehajtási szervezet országos parancsnoki tisztét.

szekeres jános közalkalmazott, 1932–2012
 A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön lelkészeként 2000ben kezdte meg munkáját a bv. szervezet

ben, ahol 2011től osztályvezető lelkészi megbízást kapott. A fegyházban végzett munkája mel
lett Fertőrákos község plébánosaként is szolgált, emellett kiemelkedő szerepe volt az intézetben 
működő börtönkápolna kialakításában. Szekeres János öt alkalommal részesült elismerésben. 

Nyugodjanak békében!
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Magyar Rendvédelmi Kar

Kinevezés
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok május 18-án 
kinevezte Ambrus Lajos bv. alezredest az Állampusztai Országos 
Bv. Intézet solti objektuma parancsnokhelyettesévé.

2012. január 1-jei hatállyal módosultak a Hszt. és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény érdekképviseletre vonatkozó szabályai. 
Létrejött a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK), a fegyveres szervek hiva-
tásos és közalkalmazott állományának önkormányzattal rendelkező 
szakmai és érdek-képviseleti köztestülete. Az MRK a meglévő mun-
kavállalói érdek-képviseleti szervek mellett az érdekképviseletnek 
egy új típusát testesíti meg, amely a hivatásos vagy közalkalmazotti 
jogviszonyból adódó kötelező tagságon alapul.
Az MRK legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelynek ötvenfős 
testületét 2012. június 30-áig, szavazással választják meg a teljes 
hivatásos és közalkalmazotti állomány tagjai közül. A közgyűlésben 
tíz-tíz fővel képviselteti magát a rendőrség, a büntetés-végrehajtási 
szervezet, a NAV, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek valamint a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.
Az MRK legfontosabb feladatai: érdekképviseletet a foglalkozás 
gyakorlásával összefüggő ügyekben, a hivatásetikai szabályok 
kialakítása és az eljárások lefolytatása, a munkakörülmények-
kel és a foglalkoztatás feltételeivel összefüggően jogszabályok 
megalkotásának és módosításának kezdeményezése, jog-
szabálysértő gyakorlat megváltoztatásának kezdeményezése 
a miniszternél, a kiváló munka elismeréseként díjak alapítása 
és adományozása, konferenciák, továbbképzések szervezése, a 
tagok képviselete bírósági vagy más hatóság előtti eljárásban, 

jóléti és szociális szolgáltatásokat nyújthat, megfigyelőként részt 
vehet a szakmai vizsgáztatásában és továbbképzésében, és tagot 
delegál a Rendészeti Szakvizsgabizottság elnökségébe. Az MRK 
véleményét továbbá kötelező kikérni a hivatásos szolgálati és a 
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben, illetve a 
szolgálatteljesítésre, munkavégzésre, jutalmazásra és juttatásokra 
vonatkozó szabályozásról. 
Az MRK  közgyűlésének bv-s tagjait lapzártánk után választottuk 
meg az itt felsorolt harminchárom jelölt közül:
Bányai Sándorné bv. zászlós, dr. Bencze Béla bv. alezredes, Együd József  
bv. őrnagy, Fehér László bv. főtörzszászlós, Gaál Csaba László bv. őrnagy, 
Gleisza Norbert bv. zászlós, Győri Levente Tibor bv. zászlós, Hürkecz Róbert 
bv. főtörzsőrmester, Kántor Gáspár ny. bv. ezredes, közalkalmazott, 
Kerékgyártó István bv. hadnagy, Kiss Beáta közalkalmazott, Kiss László 
bv. főtörzsőrmester, Kompos Tamás bv. zászlós, Kovács Kálmán bv. 
alezredes, Kucsera Miklós bv. zászlós, Kurusa János bv. százados, 
Lampert Csaba bv. százados, Lebujos Imre bv. százados, Lelovics 
Zoltán bv. őrnagy, Lévai Zoltán Imre bv. százados, dr. Németh Anita bv. 
alezredes, Oroszki Szilvia bv. törzsőrmester, Pappné Dávid Gabriella bv. 
főtörzszászlós, Peák Csabáné bv. őrnagy, Pintér Erzsébet bv. alezredes, 
Pomozi Zsolt bv. főhadnagy, Pősz Krisztina bv. főhadnagy, Sáfrányos 
Krisztián László bv. őrnagy, Schmehlné Hauszchen Éva bv. főhadnagy, 
Takács Zoltán bv. főtörzszászlós, Tomán Albert bv. törzszászlós, Vajda 
Szabolcs bv. százados és Visnyovszki István bv. alezredes.
A megválasztott tíz delegáltról a következő lapszámunkban adunk 
tájékoztatást.

Pedagógusnapi  elismerések
Pedagógusnap alkalmából 
Pintér Sándor belügyminisz-
ter eredményes szakmai 
munkája elismeréséül taná-
csosi címet adományozott 
Bönde Zoltán Zsolt bv. 
alezredesnek, a BvOP kie-
melt főreferensnek és Dajka 
Sándor bv. őrnagynak, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének. 
Csóti András mb. országos 
parancsnok a Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz foko-

zatát adományozta Péter Ildikó alezredesnek, a kaposvári bv. 
intézet osztályvezető-helyettesének, Knódel Szilvia őrnagynak, 
az állampusztai bv. intézet nevelőjének, Krettiné Bognár Veronika 
századosnak, a sopronkőhidai bv. intézet nevelőjének, Tánczosné 
Finszter Rita századosnak, Tököl vezető nevelőjének, Huszár István 
törzszászlósnak, a kecskeméti bv. intézet megbízott nevelőjének, 
valamint Mozsgainé Torkos Ildikónak, a pécsi József Nádor Gimnázium 
és Szakképző Iskola pécsi bv. intézetbe kihelyezett osztálya 
osztályfőnökének. Bv. századossá léptette elő soron kívül Pungor 
Zoltán főhadnagyot, az Oktatási Központ kiemelt főelőadóját, bv. 
főhadnaggyá Módos Gabriella hadnagyot, a váci intézet nevelőjét. 
Az Oktatási Központ igazgatója a fizetési fokozatban történő 
várakozási idejét egy évvel csökkentette Horváth Imre kiemelt 
főelőadónak és Ranga Attiláné őrnagynak, kiemelt főreferensnek.

Dr. Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium államtitkára elmondta, hogy a kormány szigorú 
büntetőpolitikája mellett, a kisebb bűncselekmények esetében 
támogatja az alternatív büntetési módokat is. Kunfalvi Zoltán, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 
Szolgálatának főigazgatója bemutatta a Miskolcon létrehozott 
Zöldpont Közösségi Foglalkoztatót, ahol új módon segíthetik 
a fogvatartottak későbbi visszailleszkedését a társadalomba.  
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. 
országos parancsnoka beszámolt arról, hogy a Tett elnevezésű 
program három régióban 12 büntetés-végrehajtási intézetben 
indult, ahol a fogvatartottak eredményes visszailleszkedését 
kívánták segíteni.
A programban résztvevők közül 186-an eredményes vizsgát  tettek. 
Szatmáry-Antal Tamás, a KIMISZ áldozatsegítő alprojekt ko-
ordinátora elmondta, hogy kiépítettek egy 200 főből álló 
önkéntes hálózatot is, amely 458 alkalommal ment “házhoz”, 
hogy támogassák az áldozatokat, illetve pszichológusokat is 
alkalmaznak.

Május 31-én tartották meg a “TEtt program az áldoza-
tokért és a tettesekért” című uniós projekt záró konfe-
renciáját.

Zárókonferencia
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Tudományos konferenciák

zárt ajtók – nyitott lelkek Tökölön
Harmadik alkalommal rendezték meg a Zárt ajtók – nyitott lelkek című konfe
renciát a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében május 8án, mintegy 120 érdeklődő 
részvételével. A konferencia legfőbb célkitűzésének azt szánták a rendezők, hogy 
megismertessék a résztvevőkkel a büntetésvégrehajtási intézetekben, javítóin
tézetekben folyó pedagógiai és pszichológiai munkát és a terápiás lehetőségeket. 
A rendezvény egyben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával, illetve a 
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével zajló Bűnös áldoza
tok című pályázat záró konferenciája is volt.
A tanácskozás délelőttjén Tóth Tamás bv. ezredes, a Fiatalkorúak Bv. Intézetének 
igazgatója, a rendezvény házigazdája elnökletével plenáris előadások hangzottak el. 
Dr. Hegedűs Judit PhD egyetemi adjunktus ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 
a konferencia fő szervezője, a Bűnös áldozatok című projekt részleteit ismertette. 
Mint elmondta: míg a fogvatartottak körében művészetterápiás, önismereti és 
kommunikációs tréningek zajlottak, a szakemberek a módszertani megújulást segítő 
képzéseken vettek részt. Dr. Szlávik János főorvos az „AIDSesek a büntetés
végrehajtásban” címmel tartott nagy sikerű előadást. Gávay Zoltán, a Bohus Biztonsági 
Szolgálat Kft. ügyvezető igazgatója a FECSKE – Fiatalokat, Egészséget, Családot 
Segítő Közhasznú Egyesület BudapestFerencvárosban végzett bűnmegelőzési 
tevékenységét mutatta be, Tóth Tamás a Fiatalkorúak Bv. Intézetében folyó, a 
fiatalkorú fogvatartottak reszocializációja érdekében szervezett 
programokról számolt be előadásában. Délután szekcióülések 
keretében folytatódott a konferencia programja, melynek 
témái a következők voltak: a segítő kapcsolat és a segítő 
beszélgetés, a meseterápia, Rivotril és kábítószer a börtönben, 
a drámapedagógiai módszerek preventív hatása veszélyeztetett 
fiatalokra, függőségeink világa és a bűnmegelőzés gyakorlata. A 
„Rivotril és kábítószer a börtönvilágban” című workshopot dr. 
Fliegauf Gergely PhD, bv. alezredes, főiskolai docens vezette. 
A rendezvény dr. Hegedűs Judit moderálásával, a szekcióvezetők 
kerekasztalbeszélgetésével fejeződött be, melynek során a 
beszélgetés résztvevői a különböző workshopok fő tartalmi 
elemeit is összefoglalták.
A tanácskozás az előző két Zárt ajtók – nyitott lelkek konferenciához 
hasonlóan kiváló alkalmat adott a gyermek és fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel foglalkozó szakemberek eszmecseréjére.

a fogvatartás szabályozásának fejlesztéséről
A Magyar Börtönügyi Társaság „Gondolatok a fogvatartás szabályozásának fejleszté
séhez” címmel rendezett szakmai konferenciát május 12én, az ELTE Állam és Jogtu
dományi Karán. A tanácskozás levezető elnöki teendőit Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok, a Magyar Börtönügyi Társaság elnökhelyettese látta el. Dr. 
Pallo József PhD bv. ezredes, főosztályvezető nagy ívű előadásában a nemzetközi 
normák, elsősorban az új Európai Börtönszabályok ajánlásai és az Emberi Jogok Euró
pa Bíróságának döntései felől vizsgálta meg a hatályos bv. kódex, a 1979. évi 11. tvr. ren

Az elmúlt hetekben pezsgett a tudományos élet a bünte-
tés-végrehajtás háza táján, négy konferencián is lehetőség 
nyílt új elméletek, gyakorlatok és tapasztalatok cseréjére. 
Összefoglalónk a konferenciák legfontosabb mondaniva-
lóit gyűjti csokorba.

delkezéseit, tágabb értelemben a magyar büntetésvég
rehajtás helyzetét. Tisztázandó kérdésként vetette fel, 
hogy az új bv. kódex egységes legyene, illetve, hogy 
a büntetésvégrehajtás szakmai munkáját mely szerve
zetek ellenőrizzék a jövőben. Az előadó több esetben, 
például a fogvatartottak választó joga, társadalombiz
tosítása kérdésében is rámutatott, hogy a jelenlegi ha

H Í R L E V É LBv.
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zai szabályozás átgondolásra szorul. A 
rezsimrendszer kapcsán kijelentette, 
hogy szűkek a fokozatváltás lehetősé
gei, a magyar börtönrendszert a prog
resszivitás irányában kellene fejlesz
teni. A munkáltatásról elmondta: cél, 
hogy a fogvatartottak minél nagyobb 
számban dolgozzanak, a foglalkozta
tást a mostani 55 százalékos szintről 
70 százalékos szintre lenne szükséges 
emelni. A jövőről szólva hangsúlyozta, 
hogy megoldandó feladat a hazai bör
tönök zsúfoltsága, valamint a fogva
tartotti ráta csökkentése, amely nem 
csak új börtönök építésével, hanem az 
alternatív büntetések szélesebb körű 

alkalmazásával érhető el. Végezetül a büntetésvégrehajtás svéd modelljére, azon be
lül az elektronikus felügyelet alkalmazásának pozitív tapasztalataira tért ki.
Dr. Pacsek József, a Legfőbb Ügyészség Büntetésvégrehajtási Törvényességi Felügye
leti és Jogvédelmi Önálló Osztálya helyettes vezetője az ügyészi munka gyakorlata felől 
közelítette meg a bv. kódex problematikáját. Az előadó az egységes szabályozás mellett 
érvelt, a büntetésvégrehajtás törvényességi felügyeletével foglalkozva kifejtette, hogy 
a civil kontroll is fokozatosan megtalálta a helyét. A rezsimrendszer kérdésével kapcso
latban arra figyelmeztetett, hogy a fogvatartottak fenyítésének lehetőségeit differen
ciálni kell, mert a jelenlegi gyakorlat erre szűk teret biztosít. A munkáltatásról elmond
ta, hogy a munkavégzés kötelező jellegét mindenképpen célszerű lenne fenntartani, 
továbbá rámutatott, hogy a bűnözési struktúra meghatározza a büntetések jellegét, 
így az alternatív szankciók széles körű alkalmazásának korlátozottak a lehetőségei.
Dr. Vass Lúcia, Tököl város alpolgármestere, a Fiatalkorúak Bv. Intézetének egykori 
munkatársa, a bv. intézetek és a helyi civiltársadalom együttműködésére hív
ta fel a figyelmet. Dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok az „önellátó 
börtön” elképzelésről elmondta, hogy a hazai börtönök az elmúlt 250 évben 
sohasem voltak, nem is lehettek képesek a teljes önellátásra, illetve ilyen igény 
csak a magyar börtönrendszer szovjet típusú átalakítása idején mutatkozott. 
Dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
parancsnoka a büntetésvégrehajtás törvényességi felügyelete kérdésében az 
ügyészség szakmai felkészültségét méltatta, a foglalkoztatásról pedig a köte
lező munka és/vagy tanulás fontosságát emelte ki.
Csóti András zárszavában hangsúlyozta, hogy a konferencia témájával, a fog
vatartás szabályozásának fejlesztésével folyamatosan foglalkozni kell, füg
getlenül attól, hogy a kodifikációs munka milyen stádiumban van. Kiemelte, 
hogy a 1040/2011. (III. 9.) kormányhatározat lehetőségeket biztosít a bünte
tésvégrehajtás munkájának, infrastruktúrájának fejlesztésére, és hozzátette: 
az elektronikus felügyelet bevezetése is szerepel a tervekben. A fogvatar
tottak elhelyezésével, a börtönök zsúfoltságával kapcsolatosan megjegyezte, hogy ma 
már NyugatEurópában sem tudják megvalósítani a fogvatartottak egyszemélyes elhe
lyezését, ettől függetlenül jelentős elmaradást kell pótolnunk. A munkáltatásról szólva 
kifejtette, hogy ha majd a bv. intézetek a saját ellátásukra termelnek, ez pozitív hatással 
lesz a foglalkoztatás növelésére és a költségek csökkentésére is. 
 

szakmai konferencia Miskolcon
A Magyar Börtönügyi Társaság, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara, 
valamint a Büntetésvégrehajtás Tudományos Tanácsa közös szakmai konferenciáját 
tartották meg „Új gyakorlatok és kihívások a büntetésvégrehajtásban” címmel a Mis
kolci Egyetemen, május 15én. 
A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón dr. Pallo József PhD bv. ezredes, a BVOP 
Titkársági és Jogi Főosztályának vezetője válaszolt az újságírók kérdéseire.
A konferenciát prof. dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Állam és 
Jogtudományi Karának dékánja nyitotta meg. Drotár Zsolt bv. alezredes az általa veze
tett SzabolcsSzatmárBereg Megyei Bv. Intézet tevékenységét mutatta be. Penderikné 

Karanyic Gréta bv. alezredes, a Heves Megyei Bv. Intézet 
osztályvezetője előadásában az intézet resztoratív prog
ramjainak ismertetésére fókuszált. Kaduk István bv. őr
nagy, osztályvezetőhelyettes a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön kreatív szakkörének működéséről és az intézet 
hadisírgondozásban elért eredményeiről beszélt. Pancsu-
sák Sándor bv. alezredes, parancsnokhelyettes a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézet sokrétű kapcsolatrendszerét ismer
tette. Gelei-Tóth Gabriella bv. százados, a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Bv. Intézet osztályvezetője előadásában 
az intézet kettős funkciójából (előzetesesek és fiatalkorú
ak fogvatartása) eredő feladatrendszerét állította közép
pontba. Gyenge-Biró István bv. ezredes, intézetparancsnok 
a HajdúBihar Megyei Bv. Intézet előtt álló kihívásokat és 
az ezekre adott megoldásokat mutatta be.
Mind a hat gyakorlati szakember előadása bizonyította, 
hogy a szűkös költségvetési keretek között is hatékonyan 
működő, az emberi jogoknak is megfelelő büntetésvégre
hajtáshoz az ott dolgozók magas színvonalú emberiszak
mai hozzáállása és innovatív gondolkodása szükséges.

Disszeminációs rendezvény 
a TáMop keretében
Disszeminációs rendezvényt szerveztek Balatonvilágo
son a TÁMOP 5.6.210/120100001 kiemelt pro
jekt  keretében. A projekt célja a fogvatartottak 
többszakaszos társadalmi reintegrációja. Három 
régióban mindösszesen tizenegy büntetésvégre

hajtási intézet kapcsolódott be a megvalósításba. 
A Belügyminisztérium részéről Tóth Judit főosztály
vezető köszöntötte a résztvevőket, majd Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetésvégrehajtás megbízott or
szágos parancsnoka az eddigi eredmények ismeretében 
sikeresnek értékelte a programot. A pályázat hozadéka, 
hogy több program vált elérhetővé a fogvatartottak 
részére, és pozitív tapasztalat az is, hogy a hasznos 
elfoglaltságnak köszönhetően kevesebb konflik
tushelyzet alakult ki az elítéltek körében. A fogva
tartottak piacképes szakmákat sajátíthattak el, és 
hasznos információkat szereztek a szabadulás utáni 
beilleszkedésükhöz. A program során javult a rein
tegrációs tevékenységben közreműködő szervezetek 
együttműködése, erősödött a szakmai háló, és előre
lépés volt megfigyelhető a fogvatartottak motivált
ságában is. 
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Idén is a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szer-
vezésében rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet Or-
szágos Terepfutó-bajnokságát, április 11-én. A nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező versenyen a büntetés-végrehajtás hivatásos 
állományú, közalkalmazotti és nyugállományú tagjai is összemér-
hették gyorsaságukat és ügyességüket. Az érmek sorsa 31 csapat 
577 benevezett versenyzője között dőlt el. A csapatverseny díjait 
dr. Zakhar Tibor bv. alezredes, a BvOK igazgatója adta át.

V. korcsoport
Nők
1. Uzonyi Adél bv. alezredes, IMEI
2. Válóczy Tiborné bv. főtörzszászlós, Fővárosi Bv. Intézet
3. Bézi Judit közalkalmazott, Szegedi Fegyház és Börtön
Férfiak
1. Silingi István bv. alezredes, Fővárosi Bv. Intézet
2. Busa Csaba bv. főtörzsőrmester, Szegedi Fegyház és Börtön
3. Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, BvOP

IV. korcsoport
Nők
1. Kiss Ildikó bv. százados, Állampusztai Országos Bv. Intézet
2. Dobrotka Katalin közalkalmazott, BvOP
3. Fenyő Ildikó bv. őrnagy, Váci Fegyház és Börtön
Férfiak
1. Ferkovics László bv. főtörzsőrmester, Állampusztai Országos   
 Bv. Intézet
2. Széles Gábor bv. ezredes, BvOP
3. Grabicza Róbert bv. alezredes, Állampusztai Országos 
 Bv. Intézet

III. korcsoport
Nők
1. Bakáné Kvála Erika ny. bv. törzszászlós, Kalocsai Fegyház 
 és Börtön
2. Dr. Dobos Katalin bv. őrnagy, Szegedi Fegyház és Börtön
3. Dr. Bokányi Eszter bv. őrnagy, BvOP
Férfiak
1. Boka Tivadar bv. főtörzszászlós,  Békés Megyei Bv. Intézet
2. Dömösi Attila bv. őrnagy, Szegedi Fegyház és Börtön
3. Kiss Gábor bv. törzszászlós,  Sopronkőhidai Kft. 

II. korcsoport
Nők
1. Pősz Krisztina bv. főhadnagy, Váci Fegyház és Börtön
2. Szurdi Beáta bv. alezredes, Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés- 
 végrehajtási Intézet 
3. Dr. Mészáros Éva bv. főhadnagy, Szegedi Fegyház és Börtön
Férfiak
1. Nagy Viktor bv. törzsőrmester, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
2. Takács Péter bv. őrnagy, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
3. Lukács Mihály bv. zászlós, Agrospeciál Kft., Pálhalma 

I. korcsoport
Nők
1. Kovács Éva közalkalmazott, Fővárosi Bv. Intézet
2. Gere Szilvia közalkalmazott, Váci Fegyház és Börtön
3. Lehoczki Zita bv. törzsőrmester,  Állampusztai Országos 
 Bv. Intézet
Férfiak
1. Márki Dénes polgári alkalmazott, Agrospeciál Kft., Pálhalma
2. Levora Tamás bv. törzsőrmester, Pálhalmai Országos Bv. Intézet
3. Vincze Dezső bv. őrmester, Agrospeciál Kft., Pálhalma 

Terepfutó-bajnokság

Járõrbajnokság
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szer-
vezésében rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zet 2012. évi Országos Járőrbajnokságát, amelyen 22 bv. 
szerv csapata, 66 fővel vett részt. A rendezvény elöljárója 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
volt, aki a helyezett csapatok részére a díjakat átadta.

EREDMÉNYEK

I. Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási   
 Intézet Székesfehérvári Objektuma
II. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
III. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
IV. Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
V.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehaj- 
 tási Intézet 
VI. Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

EREDMÉNYEK


