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BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI 

SZERVEZET

TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK!

Szent Adorján nap – cikk a  2–3. oldalon

Szent Adorján-napi hagyományos dupla számunkban felidézzük a védőszentünk tiszteletére meg-
rendezett ünnepségsorozat eseményeit: ott voltunk az központi állománygyűlésen, gratuláltunk 
a kollégáknak a kitüntetések és elismerések átadásán. Két jutalmazott munkatársunkat meg is 
kérdeztünk arról, hogyan látják munkájukat. Horváth Tiborné bv. törzszászlós, a Baranya Megyei 
Bv. Intézet szakápolója és Szegedi Gyula bv. törzszászlós, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
fegyvermestere egy kis betekintést engedett magánéletébe is. Bogdán Zsolt bv. zászlóst soron 
kívüli előléptetése okán kérdezte a Veszprém Megyei Napló. Részleteket idézünk a cikkből. 
Lencsevégre kaptuk az intézetek családi és szakmai rendezvényeit, a legjobb pillanatokra képri-
portban emlékezünk vissza. Dandártábornokká nevezték ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának dékánját, prof. dr. Ruzsonyi Pétert. Nyugdíjba vonult a bünte-
tés-végrehajtás nagy öregje, dr. Pantali Zoltán dandártábornok, életútja fontosabb állomásait ez 
alkalomból idézzük fel. Gratulálunk az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából kitüntetett, 
valamint a TeTT Projekt kapcsán belügyminisztériumi elismerésben részesült kollégáknak is. 
Balassagyarmaton átadták az Ipoly Cipőgyár új gépparkját, a balassagyarmati intézetben nem-
régiben megújult a biztonsági blokk is. A KEOP-pályázatok keretében is több fejlesztés van 
folyamatban, ezekről szintén beszámolunk. Olvasóink emellett számos hírt, érdekességet találnak 
e lapszámunkban a büntetés-végrehajtás háza tájáról. 
Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket. A Bv. Hírlevél 
olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
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Ünnepi állománygyûlés Adorján-napon
A büntetés-végrehajtási szervezet napja, a 17. Szent Adorján-nap alkalmából megrendezett ünnepi 
állománygyűlésre szeptember 4-én került sor a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában. A 
rendezvényen részt vett Kulcsár József országgyűlési képviselő, jelen voltak a fegyveres társszervek és az  
együttműködő szervezetek képviselői. Az állománygyűlés során az ünnepség elöljárója, Kontrát Károly, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át a belügyminiszter által adományozott csapatzászlót a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja személyi állománya részére.

A megjelenteket Varga Valéria bv. vezérőrnagy, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyet-
tese köszöntötte, ezután rövid ünnepi műsor következett. Nem
csák Károly színművész, a József Attila Színház igazgatója szavalta 
el Szép Ernő „Imádság” című versét, Széles Flóra előadóművész 
elénekelte René Dupéré és Geszti Péter „Magyarország” című dalát, 
majd Kovács Alexander Dániel bv. őrmester, a BvOK hallgatója Sza
bó Lőrinc „Az örök Magyarországhoz” című költeményének egy 
részletét mondta el.
Ismertették dr. Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi parancsát, 
amelyben Adorján-nap alkalmából köszöntötte a büntetés-vég-
rehajtási szervezet teljes személyi állományát, majd dr. Kontrát 
Károly és Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
megbízott országos parancsnoka kitüntetéseket és elismeréseket 
adott át a jutalmazottaknak.
Ezt követően a belügyminiszter csapatzászló adományozásáról 
szóló, a BVOK személyi állománya kimagasló szakmai munkáját 
elismerő, értékelő parancsát olvasták fel. A csapatzászlót Kont-
rát Károly adta át dr. Zakhar Tibor bv. ezredesnek, az intézmény 
igazgatójának; a zászlót a BM parlamenti államtitkára és a bün-
tetés-végrehajtás megbízott országos parancsnoka szalagok-
kal díszítette.
Dr. Kontrát Károly ünnepi beszédében elmondta, hogy a Belügy-
minisztérium célja egy olyan, egységes irányítás alatt álló ren-
dészeti igazgatás létrehozása, amely maximálisan kihasználja 
az egyes területek együttműködési lehetőségeit a bűnözés 
visszaszorítása, az állampolgárok biztonsága érdekében. Azál-
tal, hogy a központi ellátószerv feladatkörének ellátására a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát jelölték ki, 
megteremtődtek a lehetőségei a fogvatartotti foglalkoztatás 
kiterjesztésének. Kiemelt feladat a fogvatartottak munkál-
tatásának a lehető legszélesebb körben való alkalmazása, 
s ugyanilyen fontos, hogy a büntetés-végrehajtási szervek 
idővel önellátóvá váljanak. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a 
céloknak a teljesítésében jelentős eredmények születtek az 
elmúlt időszakban, továbbá, hogy a Belügyminisztérium a 

jövőben is minden segítséget megad a büntetés-végrehajtási 
szervezetnek feladatai teljesítése érdekében. 
A BM parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a büntetés-végrehaj-
tási rendszer egyik alapértéke a személyi állomány, amely a rend-
szer hatékony működésének legfontosabb forrása és elenged-
hetetlen feltétele. Ezt követően elismerőleg szólt a BVOK szakmai 
munkájáról. Mint elmondta: „Erős és képzett büntetés-végrehajtás 
nélkül nincs erős igazságszolgáltatás, erős igazságszolgáltatás 
nélkül nincs erős állam.” Dr. Kontrát Károly végezetül köszönetét 
fejezte ki a büntetés-végrehajtási szervezet minden tagjának ál-
dozatos munkájáért.
Dr. Zakhar Tibor válaszbeszédében, a zászlót megköszönve 
hangsúlyozta, hogy 2012. szeptember 4-e jelentős nap a BvOK 
életében, és hogy a büntetés-végrehajtással kapcsolatban 
az oktatási központ jelenti az első élményt a leendő kollégák 
számára, így a személyes felelősség és az ezzel járó feladat hatal-
mas. Nemcsak az elméleti és gyakorlati tudást kell az intézmény 
munkatársainak átadniuk, hanem a börtönök világának em-
bert próbáló feladataira lelkiekben is fel kell készíteni a leendő 
személyi állományt. Elmondta, hogy a zászló a BvOK dolgozói 
számára az összetartozást, a közös munkát szimbolizálja és jelzi, 
hogy munkájukban jó úton haladnak. Pilinszky János egyik gon-
dolatát idézve: „A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő 
egyszerűen alázatos” – elmondta, hogy a BvOK állománya leg-
fontosabb feladatának tekinti, hogy a bizalomra rászolgáljon,  
hogy munkáját alázattal, esküjének megfelelően végezze a jövő 
személyi állománya képzése érdekében.
Az ünnepi állománygyűlést követő állófogadáson a büntetés-végre-
hajtás megbízott országos parancsnoka mondott pohárköszöntőt. 
Csóti András beszédében felidézte a Büntetés-végrehajtási Szerve-
zet Oktatási Központja 1996-os létrehozásának emlékeit, illetve 
utalt arra, hogy az intézményt a büntetés-végrehajtási szervezet 
első Adorján-napi ünnepsége alkalmából adták át ünnepélyesen.
Az ünnep alkalmából elismerésben részesített kollégák névsorát 
a 8–9. oldalon olvashatják.

Deák Ferenc István



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.
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Fővárosi Bv. Intézet Állampuszta

Balassagyarmat BFB Debrecen

Eger Győr

Körkép a   Szent Adorján-napi   ünnepségekrõl
Szeptemberben immár 17. alkalommal ünnepeltük a büntetés-végrehajtás védőszentje, Szent Adorján napját. A bünte-
tés-végrehajtás napja ahogy mindig, most is jó alkalom volt a találkozásra, a kapcsolatok erősítésére és nem utolsó sorban 
a kikapcsolódásra. A bv. intézetek és a gazdasági társaságok által szervezett programokból képriportban adunk ízelítőt. 
Reméljük, összeállításunkkal szép emlékeket idézünk fel.
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Kalocsa Gyula

KDOKaposvár

Kecskemét

Márianosztra Miskolc

Szent-Adorján 
napja 

alkalmából 
idén is 

összejöttünk.

Közép-dunántúli Országos Bv Intézet
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Sopronkőhida

Pilisszentkereszt és Igal

Nyíregyháza

Pálhalma

Pécs

Sátoraljaújhely

Szeged

Együtt ünnepelt 
a büntetés-
végrehajtás
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Szekszárd Szolnok Szombathely

Tiszalök

Tököl Vác

Veszprém Zalaegerszeg

nagy 
családjának 

apraja-nagyja.
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Közel félmilliárdos fejlesztés 
a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönben
Augusztus 1-jén kezdődött meg a KEOP keretében, az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás-hasznosí-
tással kombinálva” címmel sikerrel megnyert pályázat megvalósítása 
Sátoraljaújhelyen. A 422 millió forintos uniós támogatásból 
kicserélik az épületek nyílászáróit, sor kerül a fogvatartotti épület 
hőszigetelésére, kialakítják a napelemes villamosenergia-rásegítő és 
a napkollektoros használati meleg vizet előállító rendszert, valamint 
kicserélik a kazánház, a konyha és a mosoda gépeit is. A kivitelezés 
előreláthatólag az év végéig lezárul.

Elkészült naperõmûrendszerek
Szintén az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztéseknek 
köszönhető, hogy napelemes rendszer termeli a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Bv. Intézet, a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, valamint 
a Szegedi Fegyház és Börtön villamosenergia-fogyasztásának egy ré-
szét, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitáci-
ós Központjában pedig napkollektorok segítik a melegvíz-ellátást. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben 50 kW-os, a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet mélykúti objektumában egy 48,6 
kW-os, a Szegedi Fegyház és Börtön két objektumában pedig 
egy-egy 34,2 kW-os teljesítményű, hálózati visszatáplálásos 
rendszer segíti az energiaellátást. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezet és Energia Operatív Programja (KEOP) keretén belül 
meghirdetett projektre mindhárom intézet 2010 végén pályázott. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja a napkollektoros vízellátásprojekt keretében közel 
húszmillió forintos önrész nélküli támogatáshoz jutott. Ennek során 
napkollektorokat telepítettek a főépületbe, továbbá a melléképület 
és a gazdasági épület energiahatékonyságának növelésére egy kis 
napkollektoros rendszert is kialakítottak.

Új biztonsági blokk Balassagyarmaton 
8,5 millió forint központi támogatás és saját források felhasználásával 
megújult a Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági blokkja. 
A közel másfél évig tartó munka eredményeként új helyre került 
a fegyverszoba és a fegyverraktár, valamint kialakították az új 
étkező- és pihenőhelyiséget és az irodákat. Az ügyeleti helyiség 
új nyílászárókat és légkondicionálót kapott, és modernizálták a 
biztonságtechnikai berendezéseket is.

Ipoly-nap és egészségnap 
Balassagyarmaton
Az Ipoly Cipőgyár Kft. augusztus 17-én 
immár negyedik alkalommal rendezte 
meg az Ipoly-napot, amelyen kilenc-
venen vettek részt. A társaság vezetői 
a rendezvényen adták át a tavaly 
alapított TALPALÓ díjakat, 
melyeket idén Jakus Gyula bv. 
törzszászlós, Lisányi Béláné polgári 
alkalmazott és Gáspár Antalné 
polgári alkalmazott, valamint 
Palotás Iván ny. bv. ezredes és 
Szemán János ny. bv. ezredes, a cég 
korábbi igazgatói vehettek át. 
Augusztus 30-án egészségnapot tar-
tottak a balassagyarmati intézetben, 
melynek keretében délelőtt dr. Prezenszki 
Zsuzsanna pszichiáter a személyi állomány tagjai részére 
tartott előadást a test és a lélek karbantartásáról, majd Stern 
Kata vezetésével lehetőség nyílt egyszerűbb, akár napközben is 
végezhető gyakorlatok elsajátítására.

Esküvõ Zombán
 

A Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet 
állományába tartozó Möszmer 
Szabolcs bv. őrmester, 
biztonsági felügyelő 2012. 
július 28-án kötött házasságot 
a zombai evangélikus 
templomban a Szekszárd 
Városi Rendőrkapitányság 
állományába tartozó Csóka 
Nóra Beatrix r. őrmesterrel. 
A Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet személyi 
állománya az ifjú párt katonai 
tiszteletadással köszöntötte.

fe
jle

sz
té

se
k

Intézeti fejlesztések

GRATulálunk!
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Elismerések, kitüntetések
A büntetés-végrehajtás napja alkalmából idén is több munkatársunk-
nak adták át az Adorján-napi elismeréseket, kitüntetéseket.

Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter előterjesztésére, 
kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül szeptember 8-a, a büntetés-
végrehajtás napja alkalmából büntetés-végrehajtási dandártábornokká 
nevezte ki prof. dr. Ruzsonyi Péter ezredest, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának dékánját. 
Magyarország belügyminisztere kiemelkedő szakmai tevékenysége elis-
meréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany 
fokozatát adományozta Mándiné Herbszt Krisztina alezredesnek, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja megbízott osz-
tályvezetőjének, Ágoston Benjamin közalkalmazottnak, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja  gond-
nokának, valamint a testület céljának megvalósítása érdekében kifejtett 
reszocializációs és börtönpasztorációs tevékenysége elismeréséül László 
Sándor nyugállományú ezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön egykori 
nevelőjének.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási 
ezredessé léptette elő dr. Zakhar Tibor alezredest, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási Központja igazgatóját, nyugállományú büntetés-
végrehajtási ezredessé Fekete István nyugállományú alezredest, a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megbízott osztályvezetőjét. 
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Romsics Gábor 
főhadnagyot, a Kalocsai Fegyház és Börtön megbízott osztályvezetőjét. 
Büntetés-végrehajtási zászlóssá léptette elő Barvircz Tibor fő-
törzsőrmestert, a Váci Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjét, Bogdán 
Zsolt főtörzsőrmestert, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjét, Kvocsik István főtörzsőrmestert, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét, Nagy Henrik főtörzsőrmestert, a 
Budapesti Fegyház és Börtön kutyavezetőjét és Pethő Ákos főtörzsőrmes-
tert, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön megbízott nevelőjét.
Főtanácsosi címet adományozott Gálfi Lajos ezredesnek, a Budapesti 
Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának, Drotár 
Zsolt alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet parancsnokának és Rózsahegyi Tamás alezredesnek, a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokának.
Tanácsosi címet adományozott Balogh Tibor alezredesnek, a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjének, Bazsó 
István alezredesnek, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet osztályvezetőjének, dr. Fliegauf Gergely 
alezredesnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudomány Kar Büntetés-végrehajtási Tanszéke 
kiemelt főreferensének, Katona János Krisztián 
alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
főigazgató-helyettesének, Németh Attila alezredesnek, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet gazdasági vezetőjének, Smatkó Ferencné 
alezredesnek, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjének, Szabó 
Ferencné  alezredesnek, az Ipoly Cipőgyár Termelő 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének, 
Deák Róbert őrnagynak, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Király 
Béla őrnagynak, a Szegedi Fegyház és Börtön 
osztályvezetőjének, Kovács Gyula őrnagynak, a Bács-

Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének 
és Bordás Anikó századosnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
belső ellenőrének.
Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott Varga Valéria vezér-
őrnagynak, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka gazdasági és 
informatikai helyettesének, Pék Andrea zászlósnak, az Igazságügyi 

Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet megbízott főápolójának és Fiáth 
Titanilla Judit közalkalmazottnak, a Budapesti Fegyház és Börtön 
pszichológusának.
Aranygyűrű emléktárgyat adományozott Koncz Klára ezredesnek, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főosztályvezető-
jének; aranylánc emléktárgyat adományozott Simonné Tányéros 
Márta közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága főelőadójának; festmény emléktárgyat adományozott 
Sághegyi Gellért nyugállományú közalkalmazottnak, a Zala Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet nyugalmazott lelkészének és Szőnyi 
Ágnesnek, a Magyar Kereskedelmi Bank senior szaktanácsadójának, 
karóra emléktárgyat adományozott Nyima Tamás alezredesnek, a 
Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének, Szabó Gá-
bor alezredesnek, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
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Kft. osztályvezetőjének, Fülöp Bálint törzszászlósnak, a Baranya 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének és 
Szegedi Gyula törzszászlósnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
fegyvermesterének.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehaj-
tási szervezet napja, szeptember 8-a alkalmából a szervezet érdekében 
kifejtett szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta Szabó 
József lelkésznek, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió elnökének. 

A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokoza-
tát adomá-nyozta Botka Biankának, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Szolgálata pártfogás alprojektvezetőjének és 
Gránitz Miklós fotóművésznek, a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete tagjának.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-vég-
rehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adomá-nyozta 
Bokrossy Zsolt őrnagynak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének és Gaál Csaba László őrnagynak, a Szom-
bathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének. 
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz foko-
zatát adományozta Bernát Valéria alezredesnek, a Büntetés-végre-
hajtási Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensének, dr. Dókus 
Debóra Vanda őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága kiemelt főreferensének, Heintz Adél őrnagynak, a Büntetés-
végrehajtási Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensének, Né-
meth Éva őrnagynak, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 
(Tököl) nevelőjének, Balogh Brigitta századosnak, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensének, Barna Pé-
ter századosnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet osztályvezető-helyettesének, Minkolényi Mária századosnak, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet nevelőjének, 
Pintér Zsolt századosnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet főelőadójának, Varga Zoltán századosnak, a Büntetés-végre-
hajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt főelőadójának, Paksy 
Róbert Ferenc főtörzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Rónai 
Csaba főtörzszászlósnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjének, Boruzs Katalin törzszászlósnak, a Hajdú-Bi-
har Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Hor-
váth Tiborné törzszászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet szakápolójának, Jobban József törzszászlósnak, 

a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
főfelügyelőjének, Kálmánné Zsédely Mónika törzszászlósnak, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadójának, Szlobodnyik László törzszászlósnak, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Farkas 
Tamás főtörzsőrmesternek, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
körletfelügyelőjének, Sajbán Józsefné főtörzsőrmesternek, a 
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, 
Wéber József Ádám főtörzsőrmesternek, a Tolna Megyei Bünte-

tés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének, Pagács Imréné 
közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szaká-
polójának és Póti Márton közalkalmazottnak, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kazánkezelőjének.
Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási alezredessé dr. Burik-
Piroch Mónika őrnagyot, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja osztályvezetőjét, Horváth Ákos őrnagyot, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, 
Menczer Péter őrnagyot, a Váci Fegyház és Börtön osztályvezetőjét, 
Szecsődi Szabolcs őrnagyot, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesét és Vojtovics Gábor őrnagyot, az Ábránd-
Textil Termelő és Kereskedelmi Kft. osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Takács Sándor száza-
dost, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt 
főreferensét; büntetés-végrehajtási századossá Schmehlné Hausz-
chen Éva főhadnagyot, az Állampusztai Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet osztályvezetőjét, Ujhelyi Richárd főhadnagyot, a 
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 
főelőadóját és Veszeli Dániel főhadnagyot, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága osztályvezetőjét. Büntetés-végrehajtási 
főhadnaggyá léptette elő Bakonyi Róbert Ferenc hadnagyot, a Békés 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét, Bovi-
er Zsolt hadnagyot, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet biztonsági tisztjét, Pappné Baranyi Edina Katalin hadnagyot, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját és Szép 
Tamás hadnagyot, a Márianosztrai Fegyház és Börtön nevelőjét.
Főtanácsosi címet adományozott Budai Péter közalkalmazottnak, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megbízott osz-
tályvezetőjének, munkatársi címet adományozott Garai Zsuzsan-
na közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága előadójának.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!



Horváth Tiborné 
szakápoló

Mikor értesült arról, hogy meg-
kapja a Büntetés-végrehajtási Szol-
gálatért Emlékplakett bronz foko-
zatát?
Csak utólag, az ünnepség után szerez-
tem róla tudomást. A szervezet jó 
munkát végzett: tényleg meglepetés 
volt, semmi nem szivárgott ki idő 
előtt. A családdal mi pedig éppen 
akkor nyaraltunk. Amikor vissza-
jöttem a szabadságról, ak-

kor értesültem róla és akkor is vettem át a kitüntetést. 
Meglepődtem, mert nem számítottam rá, de nagyon 
örültem. Annak is örültem, hogy sokan gratuláltak, 
mert igen fontosnak tartom az erkölcsi elismerést. 
Jólesik, inspiráló, ha elismerik az ember munkáját.

Mikor kapott ezelőtt elismerést?
Három éve is elismerték szakmai munkámat, 
akkor pénzjutalmat kaptam. 

Mióta dolgozik a büntetés-végrehajtásnál?
Tizenkét éve kezdtem közalkalmazottként, tíz éve 
vagyok a szervezet hivatásos állományú tagja.

Miért pont a büntetés-végrehajtást választotta?
Intézetünk orvosával – aki egyébként már harmincegy éve itt dol-
gozik – korábban egy másik munkahelyen dolgoztam együtt. Ő szólt, 
hogy lenne itt lehetőség munkát vállalni. A munkát nagyon érdekesnek, 
izgalmasnak találtam, de emellett természetesen az is vonzó volt, hogy 
ez a szolgálat viszonylag biztos egzisztenciát kínál. 

Mennyiben más itt, a szervezetben az egészségügyi munka, 
mint a civil életben?
Nagyon eltér attól. Itt a civil élethez képest speciális a betegek 
összetétele, zárt a közösség, ami nagyon meghatározza munkánkat. A 
mi rendelőnkből a betegek nem mennek haza a családjukhoz, azokhoz, 
akik tovább ápolják testüket-lelküket – a mi betegeink ezért lelkileg is 
több törődést igényelnek. Talán emiatt is, külön program számukra, 
készülnek rá, ha egy fogvatartott elmegy az orvoshoz, ahol a nővérke 

megméri a vérnyomását, kap egy kis figyelmet, törődést, ez is a minden-
napi munkánk része. Itt benn kicsit más értelmet kap a gyógyítás. 

Mi a szépsége ennek a munkának, illetve mik a legszebb él-
ményei?
Gyógyítani mindig jó, de amikor egy súlyos beteg emberen tudunk 
segíteni, az nagyon jó érzés. Amikor „elcsípünk” például egy infarktust, 
és életet tudunk menteni, az igazán jó dolog.

Mit tapasztal, az elmúlt években romlott vagy javult a fog-
vatartottak egészségi állapota?
Sajnos, sokat romlott. A civil életből már eleve rosszabb állapotban 
kerülnek be, mert kint is rosszabb körülmények között élnek. Ezeknek 
az embereknek az egészségi állapota nem olyan, mint akik mindent meg 

tudnak tenni és meg is tesznek az egészségükért. 

Gondolom, hogy pszichés problémákkal is talál-
kozik...

Igen, ez is elég gyakori. Ezeknek a betegeknek 
sokszor gyógyszeres kezelésre is szükségük van, 
őket szakpszichiáter kezeli. 

Hogy látja a börtön-egészségügy helyzetét, 
az esetleges problémákat?
Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ren-

delőnk jól felszerelt és korszerű, kulturált, a civil 
életben is megállná a helyét. Azt viszont problémának 

találom, hogy egyre több az adminisztrációs feladatunk, 
a papírmunka, emiatt kevesebb időnk jut a betegekre. És 

persze egy kicsit magasabb fizetésnek is lenne helye otthon.

Hogy él a szolgálaton kívül, mivel tölti szabadidejét?
A munka, a család, a háztartás mellett nem sok időm marad magamra, 
de szívesen olvasok, vagy rejtvényt fejtek. A munkám és a gyereknevelés 
volt mindig is a legfontosabb, ez teljes mértékben kitölti az életemet. 

INTERJúINTERJú

A büntetés-végrehajtás szolgálatáért
A büntetés-végrehajtás védőszentje, Szent Adorján-napján a családi programok mellett a személyi állomány 
kiemelkedő munkát végző tagjai részére évről évre átadják a szakmai elismeréseket, kitüntetéseket. Így volt 
ez ebben az évben is. 
Ez alkalomból két kollégát is megkérdeztünk arról, hogyan látják  munkájukat, a szolgálatot, és egy kis 
betekintést kértünk magánéletükbe is. 
Horváth Tiborné bv. törzszászlós, a Baranya Megyei Bv. Intézet szakápolója a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát kapta, Szegedi Gyula bv. törzszászlós, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön fegyvermestere karóra emléktárgy elismerésben részesült.

Jólesik, 
inspiráló, 

ha elismerik 
az ember 
munkáját.
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INTERJúINTERJú

Szegedi Gyula 
fegyvermester
Mióta tagja a büntetés-végrehajtási 
szervezetnek?
1998 decemberében szereltem fel 
körletfelügyelőnek, majd 2000-ben 
megüresedett a fegyvermesteri poszt. 
Miután az alapszakmám gépi forgá-
csoló, beiskoláztak a Bolyai Katonai 
Műszaki Főiskolára, ott végeztem el 
a fegyverműszerészi szakot, és így 
2000-től körzeti fegyvermester 
lettem. Ez a munkám 
Nógrád mellett He-

ves, Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 
megyékre is kiterjed. Az intézetekben ellenőrzéseken, 
lövészeteken veszek részt, fegyverekkel kapcsolatos 
oktatást, továbbképzéseket tartok.

Milyen inspirációk vezették a szervezethez?
Nálunk családi hagyomány a fegyveres szolgálat. 
Két nagybátyám is vadászpilóta volt, a testvérem 
és az unokatestvérem is a bv.-nél szolgált, amikor én 
jelentkeztem. Szóval, majdhogynem kézenfekvő volt, 
hogy én is egyenruhás leszek, Sátoraljaújhely környékén 
pedig az egyenruha nem nagyon jelent mást, mint a 
büntetés-végrehajtást.

Úgy tudom, hogy végez biztonsági feladatokat is a fegyverek felü-
gyelete mellett.
Igen, én irányítom a műveleti csoportot is. Emellett részt veszek a napi 
munkában, ott vagyok az előállításoknál és a kiemelt fogvatartottak 
szállításánál is.

A műveleti csoport vezetőjeként jártas a küzdősportokban is?
Civilben nem tanultam ezeket a sportokat, de az elmúlt tizenkét év alatt 
rám ragadt a szakma, amit, úgy gondolom, magabiztosan használok és 
tovább is tudok adni az újonnan érkezőknek. Szakmai irányításunk nagyon 
jó kezekben van, azt a karate kiukusinkai ágának ötdanos, kiváló mestere, 
Orehovszki alezredes úr végzi.

Önnek rálátása van a biztonsági szakterületet teljes egészére, mit 
tart jól működőnek, vagy éppen problémás területnek?
Napi munkánk fejlesztésére elkezdődött egy folyamat, amit remélünk, 
hogy tovább tudunk folytatni. A felszerelések színvonalán pedig mindig 
lehet javítani. Védőfelszereléseinkben akadnak hiányosságok, de merész 
kijelentés lenne azt állítani, hogy a rendelkezésre álló eszközök nem 
elegendőek munkánk elvégzéséhez. Óhajok, sóhajok persze vannak, 
de alapvetően nincs olyan kiemelkedő probléma, ami akadályozná 
munkavégzésünket.

Régi motorosként mit tart eddigi legszebb, legjobb munkájának?
Szakmai elismerésnek tartom és büszke vagyok rá, hogy részt vehettem 
a fegyverzeti szakutasítás kidolgozásában, amire Dömény Sándor vezér-
őrnagy úr kért fel személyesen. Ez a munkánk az alapja az újonnan 
kiadott fegyverzeti szabályzatnak is.

karóra emléktárgyat kapott. Hol tartja, mit csinált vele?
Itt van a karomon, hordom. Nekem ez egy szép elismerés, bár hozzá kell 
tennem, hogy mindenki, aki itt a szervezetnél becsülettel végzi a munkáját, 
megérdemli az elismerést. Hálás vagyok a kollégáimnak és a vezetőimnek 
is, hogy eljuthattam ide, hogy ezt a kitüntetést megkapjam. Mi itt egy 
komoly kollektívát alkotunk, munkánk során egymásra támaszkodunk.

Milyen a gyakorlati képzésük?
Hál’ istennek, ezen a területen minden rendben van. A szolgálati na-
pokon egy órát edzünk, napi egy óra önvédelmi és erőnléti képzést 
kapunk. Emellett több órás havi képzésen is részt veszünk, és jó a 
kapcsolat a társszervekkel is. Járunk emellett lövészeti és védelmi 
képzésekre a rendőrség megyei beavatkozó alosztályhoz. Van egy lengyel 

testvérintézményünk, amikor módunkban áll, velük is tartunk 
közös képzéseket és tanulunk egymástól. Részt veszünk 

még a BvOP új szakutasításában előírt képzéseken, és 
regionális szinten is vannak közös gyakorlatok.

Hogy telik az idő a szolgálaton kívül?
Mindig szakítok időt arra, hogy kirándulni és 
horgászni menjek, télen síelek, és a kosárlabdát is 
szeretem.

Család? 
A legnagyobb fiam már elvégezte a főiskolát, emel-

lett BMX-világbajnok is, most ezt a sportot űzi 
hivatásszerűen. A kisebb fiam és a lányom iskolába jár, 

még nem döntötték el a jövőjüket. Igyekszem kivenni 
a részem a családi életből, és szerencsére a beosztásom is 

lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozott családi életet éljek.

Mit szólt az elismeréshez?
Parancsnokom útján értesültem a dologról, és mondhatom, nagyon 
jólesett, bár azt csak a helyszínen tudtam meg, hogy konkrétan mit kapok. 
Az meglepetés volt, hogy minisztériumi szintű elismerésben részesültem. 

Mik a jövőre vonatkozó tervei?
A nyugdíjig hátralévő éveket is a büntetés-végrehajtás szolgálatában 
képzelem el, de az is a fejemben jár, hogy valamit még kellene tanulni, csak 
azért, hogy magamnak bizonyítsak. A szociálpedagógia, vagy esetleg 
valamilyen gépészeti szak érdekelne. Fontos a nyelvtudás is, én angolul 
beszélek, csak egy kicsi választ el attól, hogy meglegyen a nyelvvizsgám. 
A mai világban minél nagyobb tudás birtokában vagy, annál több ajtó 
nyílik meg előtted. Ezt próbálom sulykolni a gyerekekbe is. 

Balogh Zsolt

Nálunk 
családi 

hagyomány 
a fegyveres 
szolgálat.
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Pantali Zoltán nyugdíjban
Ez év június 17-én nyugdíjba vonult dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornok, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön parancsnoka. 44 év szolgálat után számos szakmai sikerrel és állami elismeréssel a háta mögött, 
fiatalok számára is irigylésre méltó energiamennyiséggel és tervekkel teli kezdte meg nyugdíjas éveit a 
büntetés-végrehajtás nagy öregje. 

Elkötelezett 
szakemberként 
a hazai és 
nemzetközi 
büntetés-végre-
hajtás történe-
tével kapcsola-
tosan is végzett 
kutatásokat, 
amelyeket több 
szaklapban 
is közzétettek. 

poRTRÉ
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Pantali Zoltán a XX. 
század derekán szüle-
tett Vasváron. Gyer-
mekkorában is kicsi 
volt neki a város, már 
általános iskolásként 
körbekerékpározta a 
Balatont. Nagyapja el-
beszélései, a térképek, 
útikönyvek iránti ra-
jongása egyaránt hoz-
zájárult ahhoz, hogy a 
mai napig szenvedélye 
az utazás. Bejárta Kínát, 
Tunéziát, Dél-Afrikát, 
de még mindig akad 
a világnak olyan tája, 
ahová szívesen elláto-
gatna. Pantali tábornok 
azonban nem csak az 
egzotikus tájakat kedve-
li, sokat foglalkozik 
Sopronkőhida helytör-
ténetével is. Elkötelezett 
szakemberként a hazai 
és nemzetközi bünte-

tés-végrehajtás történetével kapcsolatosan is 
végzett kutatásokat, amelyet több szaklapban 
is közzétettek. Helytörténészként és bünte-
tés-végrehajtási szakemberként is kiemelkedő 
eredménye munkásságának a Mindszenty 
József emlékét őrző zárka. A bíboros ugyanis 
1944-ben a sopronkőhidai intézetben töltötte 
előzetes letartóztatását, amelynek tárgyi 
emlékeit vonultatja fel a pompás kiállítás. 
De kiváló kapcsolatot alakított ki a soproni 
városvezetéssel is, amelynek köszönhetően 
erkölcsi, anyagi és szakmai segítséget kapott 
az intézet. Ennek eredménye a Fogvatartot-
tak a turizmusért program, amelynek kere-
tében fogvatartottak tisztítják meg a város 
köztereit. Közéleti tevékenysége a nyugdíjba 
vonulással nem hagyott alább, augusztus 20-
án átvehette a megyei közgyűlés elnökétől a 
Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag 
kitüntető címet. 
1968. július 1-jén került a büntetés-vé-

grehajtási szervezet polgári állományába, a Sopronkőhidai Ipari 
és Szolgáltató Kft. jogelődjéhez, művezetői munkakörbe. 1972. 
október 15-én kinevezték a szervezet hivatásos állományába 
törzsőrmesteri rendfokozattal, eredeti beosztásának megtartása 

mellett. 1977 júliusában felvételt nyert a Rendőrtiszti Főiskola bün-
tetés-végrehajtási szakára, amelyet 1980-ban eredményesen befe-
jezett, így kinevezték főhadnaggyá, és nevelői beosztást kapott a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben. 1983-tól az igazgatási szol-
gálat vezetője volt, majd – miután a Janus Pannonius Tudománye-
gyetemen jogi végzettséget szerzett – 1991-ben a Sopronkőhidai 
Szövőgyár állományába vezényelték jogtanácsosnak, de körzeti 
jogtanácsosként is szolgált. A sopronkőhidai, a szombathelyi, a 
győri és a zalaegerszegi bv. intézetek jogi ügyeit is ő koordinálta. 
1996-tól a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön jogtanácsosa volt, 
majd 2001. január 1-jétől kinevezték az intézet parancsnokának.
2006-ban miniszteri elismerő oklevelet kapott, 2007. március 15-
én a köztársasági elnök kinevezte dandártábornokká. Tulajdonosa a 
Haza Szolgálatáért érdemérem ezüst fokozatának, 2008-ban a jog-
biztonság megvalósításának, az emberi jogok mind teljesebb érvé-
nyesülésének elősegítése érdekében szerzett kimagasló érdemei 
elismeréséül az igazságügyi miniszter az emberi jogok világnapja 
alkalmából Emberi Jogokért emlékplakettel jutalmazta. 2011. au-
gusztus 20-án vehette át a belügyminisztertől a büntetés-
végrehajtási szervezet állományában végzett kimagasló 
tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Ér-
demrend tisztikeresztje katonai tagozatát. 
Pantali Zoltán nem szakadt el az intézettől, továbbra 
is megosztja a szervezettel tudását és tapasztalatait, 
jelenleg projektmenedzserként két projektnek is 
vezetője.

B. Zs. 
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Téged az isten is smasszernak 
teremtett
Ez a mondat szaladt ki az egyik börtönőr száján, ami-
kor 13 évvel ezelőtt Bogdán Zsolt körbenézett leendő 
munkahelyén. Bogdán Zsoltot Adorján-nap alkalmából 
soron kívül zászlóssá léptették elő. Munkája a Veszprém 
Megyei Napló érdeklődését is felkeltette, cikkünk az ott 
megjelent interjúból idéz részleteket.

Bogdán Zsolt már tízévesen versenyszerűen úszott, majd átnyergelt a 
fűzfői trapplövőkhöz, ahol utánpótlás-válogatott lett.  Fiatalon bejárta 
fél Európát, később egy újsághirdetésre jelentkezett börtönőrnek. 
– A sport fegyelemre, rendszerességre tanított, mindamellett világéletemben tetszett az egyenruhás élet. A biztos munkahely is vonzó volt 
– mondja a 42 éves Bogdán Zsolt. – Én még a várbörtönben kezdtem pályafutásomat, de nem riasztott vissza a mostoha környezet. Igaz, azt 
sejtettem, hogy az épület vizes, dohos, dehogy lent, a harmadik szinten nincs természetes világítás és szellőzés, álmomban nem gondoltam 
volna. Újoncként pedig ide osztottak be. Azért az egész állomány fellélegzett, amikor megtudtuk, hogy új börtön épül. Mindenkit feldo-
bott, hogy korszerű, egészségre nem ártalmas épületbe költöztünk, ahol van sportudvar, konditerem, könyvtár, kápolna, és modern zárkák 
várták a fogvatartottakat. Élünk az új lehetőséggel, azóta sokkal több programot szervezünk a fogvatartottaknak. 
Bogdán Zsolt zászlós körletfelügyelőként monitorokon át tartja szemmel a két szinten elhelyezkedő, hat körletben zajló, közel kétszáz 
fogvatartott mindennapi életét. A zászlós az elmúlt bő egy évtized alatt megtalálta számítását a börtönben: szereti a hivatását, jó kollégák 
veszik körül. Bogdán Zsoltra más vonatkozásban is számítanak elöljárói: sokszor őt kérik fel főzni. Így volt ez Szent Adorján napján is, 
amikor párja segítségével 137 személyre készített  bográcsgulyást. Úgy érzi, három éve élete igazi társát is megtalálta, legnagyobb büszke-
sége pedig a 12 éves, kitűnő tanuló Blanka lánya. 

Lezárult a                  Projekt
A Belügyminisztériumban rendezték meg a TÁMOP keretében megvalósult „A társadalmi kohéziót erősítő 
bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” elnevezésű projekt ünnepélyes záró- 
rendezvényét, mely alkalomból a belügyminiszter elismeréseket is átadott. 
Az ünnepséget dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára nyitotta meg, majd köszöntőt mondott dr. Répássy 
Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért felelős államtitkára, dr. Jáczku Tamás, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium főosztályvezetője, valamint Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás megbízott országos parancsnoka. Az ünnep-
ségen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet fogvatartotti csoportja a „Rendületlenül” című műsorát adta elő. 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a projekt megvalósításában végzett eredményes tevékenysége elismeréséül soron kívül bünte-
tés-végrehajtási ezredessé léptette elő Balogh Attila Gábor ny. bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
központi koordinátorát. Dísztőr emléktárgyat adományozott Dékány Zsolt bv. ezredesnek, a Baranya Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet parancsnokának, Gyenge-Biró István bv. ezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancs-
nokának, Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának 
és Tikász Sándor András bv. ezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának. Festmény emlék-
tárgyat adományozott Krizsán József ny. bv. alezredesnek, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének, 
Thurzó Gábor ny. őrnagynak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének és Tóth Mihály Csaba ny. bv. 
ezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének. Miniszteri elismerő okleve-
let adományozott Faragó Sándornénak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének, Kiss-Ádám Már-
ta Rebekának, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének, Kovács Enikőnek, a Borsod-Abaúj-Zem-
plén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének, Nagy Juditnak, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
projektfelelősének, Palkó Anettnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének, Ruzs-
nyák Orsolyának, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének, Sárkány Rékának, a Balassagyarmati Fegyház 
és Börtön projektfelelősének és Siku Pálnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet projektfelelősének. 
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 Berlini vendégek a Budapesti 
 Fegyház és Börtönben

Augusztus 6-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon, másnap 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tett látogatást a 
Svájci Államszövetség Magyarországra akkreditált nagykövete, Christian Mühlethaler. A 
látogatás célja a két ország közötti kapcsolatfelvétel, a munkakapcsolat kialakítása, illetve 
tapasztalatcsere volt. A résztvevők tárgyaltak a magyarországi rendvédelem helyzetéről, a 
jövőbeni közös együttműködés lehetőségeiről és a pályázati forrásokról. 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát Radvánszki András bv. százados, a Ko-
ordinációs Főosztály vezetője képviselte, aki tájékoztatta a nagykövetet a magyar büntetés-
végrehajtás jelenlegi helyzetéről, svájci kapcsolatairól, valamint a Közép-európai Büntetés-
végrehajtási Parancsnokok Kerekasztala (MECR) keretében végzett szakmai munkáról. 
A látogatáson részt vettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
képviselői is. Hudák Zsolt, a megyei kapitányság bűnügyi igazgatója tájékoztatása szerint 
hasonló együttműködésre törekszenek a svájci kantonok rendőrségeivel, mint amelyet 
korábban a Kelet-Európából érkező prostituáltak gondjaival küzdő Hollandiával létesítettek. 

Berlini törvényszéki gyakornokok látogattak augusztus 31-én a Budapesti 
Fegyház és Börtönbe. A hatfős delegáció átfogó tájékoztatást kapott a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet tevékenységéről, az intézet működéséről és a 
különböző szakterületek munkájáról. A prezentációt követően a vendégek az 
„A” objektum bal csillag alegységét tekintették meg, majd a vendéglátókkal 
együtt értékelték a látottakat, illetve választ kaptak felmerülő kérdéseikre.

Nyíregyházán járt Svájc budapesti nagykövete

Nemzetközi  lövészverseny 
Állampusztán

Zöldbörtönök Ohio államban
Az „Ohio Zöldbörtönök” projekt arra tanítja a fogvatartottakat, hogyan 
lehet költségkímélő módon gazdálkodni. A közműdíjak rohamos emel-
kedésével egyre nagyobb luxust jelent az ivóvíz minőségű vezetékes víz 
többféle célra, például öntözésre történő felhasználása. Ohio államban a 
börtönpopuláció által elfogyasztott élelmiszer egy része gyakran szárma-
zik az intézet irányítása alatt álló farmról. A megművelt földterületen az 
elítéltek gyengébb minőségű vízzel öntözik a növényeket. A klímaváltozás 
hatására egyre szélsőségesebb csapadékeloszlással kell számolnunk, 
szükség van a csapadékvíz legalább egy részének visszatartására. A „zöld-
börtönök” az esővizet pl. takarításra, mosásra, WC-öblítésre használják, 
ezek a tevékenységek nem igényelnek ivóvíz minőségű vizet. 

Augusztus 17-én az Állampusztai Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet lőterén az IPA Nemzetközi Szervezetének 
Kalocsai Csoportja nemzetközi lövészversenyt rendezett. Az 
eseményen 15 csapat százhúsz versenyzője vett részt. A lövé-
szek Magyarországról, Lengyelországból, Németországból, 
Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Romániából 
érkeztek. A versenyt Szlovákia csapata nyerte, Állampuszta 
csapata pedig a szervezésért különdíjat kapott. 
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  Ruzsonyi Pétert dandártábornokká léptették elő
Prof. dr. Ruzsonyi Péter egyetemi tanár 1983 óta tagja a büntetés-végrehajtás szerveze-
tének. Aktív résztvevője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődje, a Rendőrtiszti 
Főiskola szakmai és tudományos életének és több szakmai, tudományos szervezetnek. 
Rendszeresen oktat külföldi egyetemeken is.
1999-től a Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékének tanszékvezetője, 
2012. június 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 
dékánjává nevezték ki. Munkásságának elismeréseként Adorján-nap alkalmából dan-
dártábornokká léptették elő.
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Új elismerések
Az elismerésekről szóló új BM-rendelet értelmében 2012-től jutalmazzák többek közt az árvíz és belvíz elleni védekezés hőseit, vala-
mint azokat a kormány- és köztisztviselőket, akik a nemzetbiztonság szolgálatában alkottak maradandót. A rendelet értelmében idén 
augusztustól különféle miniszteri díjat, érdemjelet, érmet és emlékérmet adományozhatnak azoknak, akik kiemelkedő, példamutató és 
olykor emberfeletti teljesítményükkel erre rászolgáltak. Ezek közül néhányat évek óta odaítélnek, a belügyminiszter idén azonban hat új 
elismerési formát alapított: augusztustól egy miniszteri díj, valamint két érdemjel és három emlékérem szolgálja a kimagasló teljesítmény 
jutalmazását. emlékérem szolgálja a kimagasló teljesítmény jutalmazását.

  A HAT Új ElISMERéS

 Az Év Vízügyi Dolgozója Miniszteri Díj Árvíz és Belvíz Elleni Védekezésért Emlékérem
 Szent Adorján-érdemjel  Békefenntartásért Emlékérem
 Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel Kvassay Jenő-emlékérem

Az új rendelet értelmében érdemjelet kaphatnak a belügyminisztertől azok a büntetés-végrehajtási, illetve nemzetbiztonsági szolgálat-
ban dolgozó kormány- és köztisztviselők, közalkalmazottak, akik munkájukat hosszú ideig kiválóan, a közösség számára példaértékűen 
végezték. Az elismerésre jogosult maximum tíz-tíz főt Szent Adorján-érdemjellel, illetve Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjellel 
tüntetik ki. A rendelet szerint pénzjutalomban kell részesíteni a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek személyi állományának 
tagját, ha a belügyi szerveknél bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött legalább 10 szolgálati évvel rendelkezik, és minden további 
5 foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati év foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati év után is.

Elismerések és kitüntetések augusztus 20-án  Elismerések és kitüntetések augusztus 20-án
Államalapító Szent István ünnepe alkalmából augusztus 17-én tartottak 
megemlékezést a BM márványaulájában. A nemzeti ünnepen a bv. szervezet 
személyi állományának több tagja részesült elismerésben. Az elismeréseket 
Tállai András, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára adta át. Az 
eseményen a szervezet részéről Varga Valéria bv. vezérőrnagy vett részt.

Magyarország köztársasági elnöke az állami ünnep alkalmából a Magyar Arany érdem-
kereszt katonai tagozatát adományozta a büntetés-végrehajtási szervezet állományá-
ban végzett több mint két évtizedes gyógyító tevékenysége elismeréséül dr. Hegedűs Zsolt 
Béla bv. o. alezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön osztályvezetőjének. A Magyar 
Ezüst érdemkereszt katonai tagozatát adományozta a büntetés-végrehajtási szervezet 
állományában végzett több mint két évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Horváth Zsuzsanna bv. főtörzszászlósnak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön osztályvezető-
helyettesének. Magyarország belügyminisztere az állami ünnep alkalmából kimagasló szol-
gálati tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
arany fokozatát adományozta Farkas Györgynek, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatójának. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül soron kívül büntetés-végrehajtási zászlóssá léptette elő 
Szöllősi József bv. főtörzsőrmestert, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét. Kimagasló szolgálati tevéke-
nysége elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott Koszorus Veronika bv. századosnak, a Békés Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet főelőadójának. Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül festmény emléktárgyat adományozott Szabó 
Zoltán bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatójának.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!



Új gépsor az Ipoly Cipõgyárban
Szinte hónapról hónapra gyarapodnak a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságai: a kibővített 
baracskai péküzem és a BUFA Kft. beruházása után gyártásra kész a balassagyarmati Ipoly Cipőgyár Kft. új 
gépparkja is. A 340 millió forint értékű, Magyarországon egyedülálló gépsort dr. Kontrát Károly, a belügy-
minisztérium parlamenti államtitkára avatta fel júliusban. A büntetés-végrehajtási szervezet vezetőségét 
Csóti András bv. vezérőrnagy, megbízott országos parancsnok és Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese képviselte.

Az új gépsort az ünnepségen Nemszilaj Sándor bv. ezredes, az Ipoly Cipőgyár 
Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be: a DESMA direktfröccsöntő géppel elő 
tudják állítani a poliuretán gumitalpszerkezetet, a fejlesztéssel a cég termék-
skálája még tovább bővíthető. Az új kapacitást kihasználva tervezik a rendészeti 
szolgálati félcipő kialakítását, valamint a szolgálati bakancsok fejlesztését és hon-
védségi bakancsok gyártását. 
Dr. Kontrát Károly avatóbeszédében felidézte, hogy ez az átadás rövid időn belül 
immár a harmadik a sorban a baracskai péküzem és a Budapesti Faipari Termelő 
Kft. fejlesztése után. Elmondta, hogy a beruházás fontos lépés a kormány kitűzött 
céljainak megvalósítása érdekében, melyek között szerepel, hogy a fogvatartottak 
járuljanak hozzá fogvatartásuk költségeihez. Emellett cél az is, hogy a bizton-
ságos és jogszerű fogvatartás mellett az intézetek a lehetőség szerint legyenek 
önellátóak, de elvárás a gazdasági társaságok nyereséges működése és a fogva-
tartottak teljes foglalkoztatása is. Az államtitkár ennek kapcsán megemlítette, 
hogy a kormány számos lépést tett azért, hogy a tizenkét gazdasági társaság 
versenyképesen vehessen részt a gazdasági folyamatokban, a beszerzésekben, 
tehát nemcsak a követelményeket fogalmazták meg számukra, hanem megte-
remtették ehhez a feltételeket is. A társaságok már jó eséllyel indulhatnak el a 
pályázatokon és bővült a piacuk is.
Dr. Kontrát Károly szerint a fogvatartotti foglalkoztatás bővítését célzó kor-
mányprogram a költségvetéshez való hozzájárulás mellett azért is fontos, mert 
az elítéltek új szakmákat tanulhatnak, és ezzel a tudással akár szabadulás utáni 
életüket is meg tudják alapozni. Jó példaként említette, hogy dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter a baracskai péküzem átadásán beszélgetett fogvatartottakkal, 
akik közül többen szabadulásuk után is pékségben szeretnének elhelyezkedni. 
Az államtitkár ezt követően számokkal támasztotta alá az eredményeket, ame-
lyek szerint most 15 százalékkal több fogvatartott dolgozik, mint két éve, de 
a belügyi vezetés azt szeretné, ha ez a szám a közeljövőben elérné a 7000 főt, 
majd a teljes foglalkoztatást. Bejelentette azt is, hogy év végére a gazdasági tár-
saságok képesek lesznek az intézetek alapvető élelmiszerigényének 90 száza-
lékát előállítani. Dr. Kontrát Károly végezetül megköszönte a büntetés-végre-
hajtási intézetek és a gazdasági társaságok személyi állományának munkáját.
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A fejlesztés számokban
Az Ipoly Cipőgyár 340 millió forint értékű új gépsorára 
az Új Széchenyi terv keretében, a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Programból nyert 100 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást, melyet a cég 50 millió forintos 
tulajdonosi támogatással, saját forrással és banki hitellel 
egészített ki. A Magyarországon piacvezető kft. tavaly 
168 ezer pár lábbelit gyártott, 1,5 milliárd forint árbevé-
telt és 198 millió forint nyereséget ért el. Alapvetően 
belföldre értékesítenek, de a társaság védőlábbelijeit 
használják például a svájci vasutaknál is. A kft. a térség 
jelentős munkáltatója, tavaly átlagosan 371 embert fog-
lalkoztatott, közülük 222 fogvatartottat.
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CLAP projekt SopronkõhidánCLAP projekt Sopronkõhidán
2011 tavaszán a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön konzorciumi partnerként, nyolc 
társával együtt sikeresen pályázott a Grundtvig Élethosszig Tartó Tanulás Program 
keretén belül a többoldalú projektek kategóriában, Convicts Liberty Aid Project, 
vagyis Elítéltek Szabadulását Segítő Projekt néven (a kezdőbetűk rövidítéséből áll 
össze a CLAP, vagyis „taps” betűszó).
A projekt elsődleges célja, hogy egy erőteljes kelet-közép-európai együttműködés keretében olyan 
új és hatékony eszközöket fejlesszünk ki, melyek segítik a szabadulás utáni boldogulást. Két eszköz 
kidolgozására irányul a projekt: egy kommunikációs segédlet és eszköztár nevelők részére, és egy 
reintegrációs kalauz  a szabaduló fogvatartottak részére. E két „terméket” angolul, illetve a projektben 
részt vevő szervezetek nemzeti nyelvén bocsátjuk a büntetés-végrehajtás rendelkezésére, akár nemzet-
közi szinten is. A projekt során először a nevelőknek szánt kommunikációs segédletet dolgozzuk ki, 
amelyet egy átfogó kutatás előzött meg. Felmérést végeztünk két döntéshozó, három börtönben ok-
tató külsős tanár, tizenöt nevelő és pszichológus, valamint tíz fogvatartott körében, akik előzőleg már 
voltak börtönben és visszaesőként újra ítéletet töltenek. Mind a kilenc szervezet elkészítette a kutatási 
eredményeket tartalmazó tanulmányt, amelyet a görög partner „gyúr össze”, ezt követően készül el a 
kommunikációs segédlet, hiszen annak tartalma a kutatás eredményeire támaszkodik. A reintegrációs 
kalauz olyan kis kézikönyv lesz, amelyet a fogvatartott még szabadulása előtt megkaphat, tele hasznos 
információkkal, segítő és támogató szervezetek elérhetőségeivel, követendő magatartásformákkal és 
további olyan ismeretekkel, melyek elkerülhetetlenek a visszaesés megelőzéséhez. A projektben egy 
román alapítvány a főpályázó, további két román, egy ciprusi, egy finn, egy lengyel, egy görög, egy mál-
tai partner, illetve a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön vesz részt, és egy német külső értékelő-elemző 
segíti a munkát. A munka teljes egészében angolul folyik, így minden, a projekttel kapcsolatos infor-
máció is angolul érhető el a www.clap.euproject.eu weboldalon. A projekt során öt alkalommal találkozunk 
a partnerekkel, a program költségvetése 373 950 euró, ebből Sopronkőhida költségvetése 26 911 euró. 

Balogh Márton

Vendégek a GyûjtõbenVendégek a Gyûjtõben
A Budapesti Fegyház és Börtön öt ország – Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Románia és Törökország – 
szakembereivel együttműködve tavaly óta vesz részt a fogvatartottak és gyermekeik jobb kapcsolattartását elősegítő 
Grundtvig-projekt  (Prisoners’ Opportunity to Educate Children by Telling Stories – PROTECT) megvalósításában. 
Az érintett országok 24 szakembere júliusban öt napot töltött hazánkban, és a BFB által szervezett programokon 
tájékozódtak a család és börtön kapcsolatának magyarországi gyakorlatáról. 

A vendégek érkezését követő első nap szakmai programja a Budapesti Fegyház és Börtön megtekintésével kezdődött, majd délután egy, a 
család és a börtön témakörében tartott angol nyelvű konferencián vettek részt a delegációk tagjai. Dr. Fliegauf Gergely bv. alezredes, az NKE 
Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének oktatója előadásában a börtönművészet és a család kapcsolatát elemezte. Eisinger Andrea, illetve őt 
követően Magi Anna, az ELTE Pszichológiai Intézetének munkatársai a család és a börtön viszonyrendszerének pszichológiai aspektusairól 
beszélt. Kovács Mihály bv. alezredes, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön osztályvezetője „Mesék a rácsok mögött” című előadásában az intéze-
tében folyó mesedramatizálási megoldásokat (Feldmár-módszer) mutatta be. Dr. Barabás Tünde és dr. Windt Szandra, az OKRI munkatársai a 
börtönmediáció lehetőségeit vizsgáló kutatásuk eredményeiről számoltak be. Dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár, az 
NKE Rendészettudományi Kar dékánja a fogvatartottak és családjuk reszocializációját állította középpontba előadásában.
Másnap az egyes országos képviselőinek beszámolói hangzottak el a közös projektmunka eseményeiről, illetve a résztvevők a projekt következő 
félévének teendőit beszélték meg.
A szakmai program harmadik napján a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai objektumába látogattak a szakemberek, akik ezt 
követően részt vettek a Magyarországi Református Egyház által szervezett, a fogvatartottak és családtagjaik kapcsolattartását segítő táborban, 
Gárdonyban.
A vendégeknek az ismeretszerzésen és a kölcsönös tapasztalatcserén túl alkalmuk nyílt megismerkedni Budapest szépségeivel és a Velencei-tó 
cseppet sem hűsítő habjaival is. A projekt keretein túlmutató partnerség kialakítása érdekében a látogatás ideje alatt aláírták a lengyelországi 
Lublini Bv. Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön közötti együttműködési megállapodást.

Deák Ferenc István
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Ahogy arról legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk, 
megalakult a Magyar Rendvédelmi Kar, melynek elnökségét 
június 29-én választották meg. Az ötvenfős testület elnöke 
Dobson Tibor dandártábornok, az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság hivatalvezetője, főtitkára Kucsera 
Miklós bv. zászlós, a büntetés-végrehajtás képviselője. A bv. 
szervezetből mandátumot kapott még Gaál Csaba László 
bv. őrnagy, Győri Levente Tibor bv. zászlós,  Kántor Gáspár ny. 
bv. ezredes, Kiss Beáta közalkalmazott, Lampert Csaba bv. 
százados, Lelovics Zoltán bv. őrnagy, Pintér Erzsébet bv. ez-
redes, Sáfrányos Krisztián László bv. őrnagy és Takács Zoltán 
bv. főtörzszászlós. A testület soraiból emellett megválasz-
tották az öt alelnököt is, akik a rendvédelmi szerveket 
képviselik. Az MRK feladatai közé tartozik az érdekképvise-
let a foglalkozással kapcsolatos ügyekben, a hivatásetikai 
részletszabályok megalkotása, az etikai eljárások lefolytatá-
sa, véleményalkotás a szolgálati viszonnyal, valamint közal-
kalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben és a tag-
nyilvántartás vezetése. A törvény szerint a fegyveres szerv 
vezetője a személyi állomány szolgálatteljesítésére, illetve 
munkavégzésére, szolgálatteljesítési idejére, munka- és 
pihenőidejére, jutalmazására, valamint a juttatásaira vonat-
kozó, a hatáskörébe utalt szabályozásról az MRK véleményét 
köteles kikérni.

A Rendvédelmi Kar alakuló ülése

A Budapesti Fegyház és Börtönben tartotta kihe-
lyezett ülését a Magyar Rendvédelmi Kar bünte-
tés-végrehajtási tagozata. Az eseményen jelen 
volt Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok, Dobson Tibor, a Magyar Rendvédelmi 
Kar közgyűlésének elnöke, valamint Kulcsár József, a 
Fidesz országgyűlési képviselője.

Augusztus 23-án együttműködési megállapodást írt alá 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön és a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és 
Pénzügyőri Igazgatósága. Az intézet és az igazgatóság 
közötti együttműködés kiterjed a jövedéki termékek 
beazonosítására, kezelésére, az eljárási cselekmények fo-
ganatosítására, a fogvatartottak meghallgatására, a velük 
kapcsolatos információs adatok szolgáltatására, de moso-
dai szolgáltatás igénybevételére is.

Együttmûködés a NAV-val

Sára Józsefet köszöntötték 
A Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet nevében 
köszöntötték 70. születésnapja 
alkalmából Sára József ny. bv. 
alezredest, aki több mint 21 éves 
büntetés-végrehajtási szolgálata 
alatt számtalan meghatározó 
beosztást töltött be, parancsnoki 
feladatokat is ellátott, 31 alkalom-
mal részesült jutalomban, illetve 
elismerésben. Sára József 1997-
ben vonult nyugdíjba, de kap-
csolata azóta sem szakadt meg a 
büntetés-végrehajtás nyugdíjas, 
illetve aktív tagjaival.

Augusztus 30-án adták át a debreceni intézet új ügyvédi 
beszélőjét. A helyiség átalakítását a kor követelményeihez 
való alkalmazkodás és a fogvatartotti jogok mind teljesebb 
érvényesülése indokolta. A korszerűsítés során négy egymástól 
leválasztott beszélőhelyiséget alakítottak ki. Az új létesítményt 
levegőztetővel is felszerelték. A munkálatokat az intézet saját 
erőből és fogvatartotti munkáltatással oldotta meg. Az átadáson 
a Debreceni Ügyvédi Kamara részéről részt vett dr. Győrfi Attila, 
a köztestület elnöke.
Szeptember 6-án a kaposvári intézetben is átadták az új 
ügyvédi beszélő és a rendőrségi kihallgató helyisé-
geket. A régi helyiségek hiányossága volt a nem megfelelő hang-
szigetelés és a szűkösség. A felújítás után az eddig három helyett 
négy, egymástól jól elkülönített ügyvédi beszélőt alakítottak ki. Az 
irattározási gondokat beépített szekrényekkel oldották meg és ki-
alakították az új, korszerű rendőri kihallgatóhelyiséget is. A BVOP 
beruházásában megvalósult korszerűsítés átadóünnepségén a 
szalagot Csóti András megbízott országos parancsnok vágta át a 
társszervek és a büntetés-végrehajtás szakemberei jelenlétében.

Ügyvédi beszélõket adtak át
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Ajánló a Börtönügyi Szemle 
idei számaihoz

   2012. évi 1. szám

Polt Péter és Vókó György nagyszabású tanulmánya az ügyészek és a 
büntetés-végrehajtási hatóságok közötti kapcsolatokat elemzi európai 
kitekintésben egy, az egész kontinensre kiterjedt vizsgálat és az erre 
épült nemzetközi ajánlás alapján.
Szűcs András „Bírói jogvédelem a büntetés-végrehajtásban” című 
dolgozatában a magyar bv. bíró tevékenységét szabályozó joganyag 
továbbfejlesztésére, jobbítására vonatkozó javaslatait fejti ki.
Az elítéltek külső kapcsolatait, a szabadulás utáni várakozások és a 
prizonizáció összefüggéseit vizsgálja Papp Gábor váratlan kutatási 
eredményeket is felmutató, szellemes tanulmánya. A dolgozat alapjául 
szolgáló kérdőíves kutatás a Váci Fegyház és Börtönben készült.
Fliegauf Gergely tanulmánya a börtönpszichológia működési terü-
leteit, problémarendszerét vázolja fel, rámutatva arra, hogy a 
börtönpszichológia ugyanúgy önálló identitással rendelkezik, mint a 
kriminálpszichológia.
Forgács Judit „Merre tart a nevelés? A nevelői profil vizsgálata” című 
dolgozata hiányt pótol: a nevelői munka koncepcionális kérdéseivel 
foglalkozó írás régen jelent meg a folyóiratban. A szerző a cikk 
végén a nevelők szakmai kompetenciájának fejlesztésére vonatkozó 
elképzeléseit is kifejti.
Nánási László, a magyar történeti büntetésügyi tudomány megteremtője 
Vajna Károly életét és művét mutatja be részben új levéltári kutatásokra 
épülő, képekkel gazdagon illusztrált tanulmányában. (Mint ismeretes: 
Vajna Károly a Monarchia sikeres börtönügyi szakembereként a szegedi 
kerületi börtön, majd a Budapesti Országos Gyűjtőfogház igazgatói 
tisztét is betöltötte.)
Bánkiné Molnár Erzsébet dolgozata a Kiskun kerület 18. és 19. 
századi büntető törvénykezésének sajátosságait, Vincze Eszter írása 
a nőkkel szemben alkalmazott középkori és újkori büntetések olykor 
hátborzongató jellegzetességeit tárja a Börtönügyi Szemle olvasói elé.
Király Klára szokásos, színes börtönhíreit követően a büntetés-
végrehajtási szervezet első negyedévi eseményeit tanulmányozhatjuk 
a lapszámban, amely a szintén hagyományos könyvajánlóval zárul.

   2012. évi 2. szám
  
Juhász Zsuzsanna széles körű nemzetközi szakirodalomra támasz-
kodó tanulmánya az elöregedő börtönnépesség problémáival fog-
lalkozik. A téma fontosságát jelzi az a kevéssé ismert tény, hogy 
a világ számos országában az időskorú fogvatartottak számának 
emelkedése megelőzi a teljes börtönnépesség növekedését. 
Nyesténé Jánkfalvi Zita „Elkövettem, megbántam, jóvátenném” 
című dolgozata a helyreállító igazságszolgáltatás börtönbeli alkal-
mazhatóságát vizsgálja, külön bemutatva a Balassagyarmati Fegyház 
és Börtön e téren kifejtett erőfeszítéseit, resztoratív gyakorlatát.
Ki számít a rácsok mögött férfiasnak? Miként „érvényesülnek” a 
transznemű fogvatartottak a börtönben? Ezekre és az ehhez hasonló 
izgalmas kérdésekre keresi a választ Fiáth Titanilla „Szexualitás a 
börtönben” című tanulmánya, amelynek első részét közli a lapszám.
A szolgálati kutyák alkalmazásának problémakörét járja körül 

Oláh Gábor rendkívül időszerű dolgozatában. 
(Mint ismeretes: 2012. május
1-jén lépett hatályba a büntetés-végrehajtási szervezet 
szolgálati kutyák rendszeresítésével, beszerzésével, tartásával stb. 
kapcsolatos szakutasítása.)
Tóth Izabella cikke, amely egy ügyészségi vizsgálat nyomán született, 
a fogyatékkal élő fogvatartottak fogdai befogadásának jogi aggályait 
tárgyalja, ezt követően pedig – a témához illeszkedve – Veszeli Zsolt 
foglalja össze informatív írásában: a büntetés-végrehajtás hogyan 
képes elhelyezni a mozgáskorlátozott és fogyatékos fogvatartottakat.
A Márianosztai Fegyház és Börtönben és környezetében nemrég 
megvalósult, a község, az egyház és a bv. intézet összefogásából 
létrejött beruházásegyüttes sikeréről, a pályázatok és a beruházások 
folyamatáról számol be Szép Tamás cikke, amely egyben Márianosztra 
és környéke felkeresésére is invitálja az olvasót.
Nagy Janka Teodóra – a jog és a néprajz határmezsgyéjén mozgó 
– érdekes tanulmánya az ún. megszégyenítő, nemcsak állami, hanem 
közösségi szankcióval is járó büntetéseket állítja középpontba, 
felidézve Vajna Károly korszakalkotó munkásságát.
Király Klára nemzetközi börtönhíreit, a második negyedévi Ese-
ménynaptárt követően három konferenciáról, szakmai tanácskozásról 
is olvashatunk rövid tudósítást a lapban, amely ezúttal is a könyv-
ajánlóval fejeződik be.

Deák Ferenc István

SZERVEZET ÉS TudomÁNy

19

Szabadulni jó, de nehéz

 Erre a mottóra alapozta a Nonprofit Alapítvány és a Bu-
dapesti Fegyház és Börtön az „Össze-Tett Erő” című, TÁ-
MOP-támogatású pályázatának megvalósítását, amely 
az Új Széchenyi terv keretében közel ötvenmillió forint 
összegű támogatást nyert. A projekt megvalósítása 
június 1-jén kezdődött meg, melynek közvetlen célja 
harminc büntetés-végrehajtási intézetből szabaduló, il-
letve harminc már szabadult 18-35 éves fiatal társadalmi 
visszailleszkedésének elősegítése. 
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Idén szeptember 12-én rendezték meg a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet országos lőbajnokságát, melyet ebben az évben is a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezett a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén. 
A nemes megmérettetésen 29 bv. szerv 116 versenyzője vett részt. 
A helyezett csapatok részére a díjakat a rendezvény elöljárója, 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok adta át.

I. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön
II. helyezett: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
III. helyezett: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
IV. helyezett: Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
V. helyezett: Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
VI. helyezett: Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Lõbajnokság 2012

EREDMénYEk

Megkóstolták Magyarországot

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet csapata szeptember 15-én a Nyíregyházi Sóstói 
Falumúzeum „Kóstolja meg Magyarországot” című 
rendezvényének vendége volt. A népi ételek sereg-
szemléjén közel negyven csapat százféle étele várta az 
érdeklődőket. A „Tiszalöki Porkolábok” erdélyi káposz-
tás bárányt, almás kalácsot és jóféle házi pálinkát kínál-
tak a vendégseregnek. Egyik „fogás” népszerűbb volt, 
mint a másik. A megérdemelt eredmény sem maradt el, a 
csapat „kiemelt vendég” kategóriájában nyert díjat, no és 
nem utolsósorban – jó kapcsolatot a Falumúzeummal.

Rendvédelmi nap kőbányán
Az immár ötödik alkalommal, szeptember 
1-jén megrendezett Kőbányai Rendvédelmi 
Napon a Budapesti Fegyház és Börtön, a 
Fővárosi Bv. Intézet, valamint a Sátoral-
jaújhelyi Fegyház és Börtön mellett működő 
Börtönmúzeum is képviseltette magát. A 
rendezvény célja az volt, hogy a lakosság 
megismerhesse a kerületi rendvédelmi 
szervek munkáját. Az eseményre a Budapesti 
Fegyház és Börtön kutyás, a Fővárosi Bv. In-
tézet pedig műveleti osztályos bemutatóval 
készült, de nagy érdeklődés mutatkozott a 
szintén bemutatott rabszállító autó iránt is.


