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Pintér Sándor belügyminiszter 2012. december 1-jei hatállyal meghosszabbította Csóti András bv. 
vezérőrnagy országos parancsnoki megbízását 2013. november 30-áig. 
Az elmúlt hetekben egri és pálhalmai munkatársaink is megmutatták, milyen egy vérbeli smasz-
szer lélekjelenléte és bátorsága. Arról kérdeztük őket, hogyan is történt, amikor bizonyíthatták 
hősiességüket. Október 23. alkalmából ismét több munkatársunk vette át a kimagasló munkájáért 
járó kitüntetést, elismerést. Lezárult az EKOP keretében finanszírozott informatikai fejlesztés, és 
Pálhalmán is befejeződött a KEOP-forrásból finanszírozott napkollektor-telepítés. Az ősz a konfe-
renciák szezonja volt. Szervezet és tudomány rovatunk ott volt a munkánkat érintő konferenciákon, 
valamint Fiath Titanilla Börtönkönyvének bemutatóján. Élénk volt a nemzetközi élet is, több bünte-
tés-végrehajtási delegáció járt hazánkban, és mi is részt vettünk a külföldön megrendezett szakmai 
találkozókon. Sportos munkatársaink helytálltak az országos dzsúdóbajnokságon, a Bécs–Budapest 
ultramaratonon, a TEK budogáláján, a szolnoki triatlonversenyen és a gyulai haditornán. Végül, de 
nem utolsósorban, a jól vég zett munka után jöhet a pihenés: Igalon első ízben, de bizonyára nem 
utoljára rendezték meg a bv.-s pálinkaversenyt, Vácott pedig jótékonysági bált szerveztek az intézet 
munkatársai.
Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket.

A büntetés-végrehajtási szervezet 
minden munkatársának 

boldog ünnepeket
és sikeres újévet kívánunk!
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Vérbeli smasszerek
Az elmúlt hetekben Pálhalmáról és Egerből is 
szolgálatba menet akcióba lépő, embereket és 
értékeket mentő smasszerekről kaptunk híreket. 
Pálhalmán tűzbe mentek az áldozatokért, a hevesi 
fővárosban egy szóra kozóhely előtt kis híján 
kifosztott férfi óráját és okostelefonját mentették 
meg.  Szerintünk jó lélek jelenléttel és bátran 
viselkedtek, szerintük csak tették a dolgukat.

Pálhalmai „lánglovagok”

Egri vitézek

Leégett egy dunaújvárosi családi ház tetőszerkezete és mel-
léképülete november 25-én este. Éppen arra tartott Szabó Jenő 
bv. főtörzsőrmester, sándorházai körletfelügyelő, aki így mesél-
te el a történteket: – Szolgálatba mentem biciklivel, amikor ész-
revettem, hogy az egyik házban ég, füstöl valami, és az udvarról 
segély kiáltást is hallottam. Szolgálatban nincs nálam telefon, 
így azonnal a szomszédba mentem segítséget kérni, majd visz-
szasiettem a házhoz. A segítséget kérő férfi ekkorra már vissza-
ment az égő házba, mert a felesége bent rekedt. Hogy bejussak, 
átugrottam a kerítésen, bementem a lakásba, és megkérdeztem, 
van-e benn még valaki, mert már nem lehetett látni a nagy 
füstben. A férfi mondta, hogy csak ketten vannak, de hátul 
vannak gázpalackok, amik később fel is robbantak. Mondtam, 
hogy ki kell menni, mert itt már veszélyes, majd megkérdeztem 
azt is, hogy a szomszéd házban van-e valaki veszélyben. Egy 
idős bácsit említettek, akihez át is mentem. Az ajtó zárva volt, 
így benyomtam, és egy civil segítővel kihoztuk a bácsit. Köz-
ben megérkezett kollégám, Mitiner Ádám bv. főtörzsőrmester, 
szintén sándorházai körletfelügyelő, akivel megbeszéltük, hogy 
biztosítjuk a helyszínt. Nem engedtünk a tűz közelébe senkit, 
eltereltük az embereket, majd amikor megérkeztek a tűzoltók, 
segítettünk a szerelésben is. Arra a kérdésre, hogy nem érezte-e 
veszélyben magát, Szabó Jenő így válaszolt: – Természetes volt, 
hogy segítünk, akkor sem féltem és most sem visel meg a dolog, 
inkább jó érzés, hogy tudtam segíteni.

Farkas Sándor és Koczkanics László bv. törzszászlósok is szol-
gálatba tartottak november 25-én hajnalban, amikor észre-
vették, hogy egy szórakozóhely előtti közterületen egy ittas 
férfi óráját és mobiltelefonját ismeretlenek megpróbálják el-
tulajdonítani. Két munkatársunk gondolkodás nélkül a sér-
tett segítségére sietett, visszatartotta az elkövetőket, majd 
értesítette az Egri Rendőrkapitányság ügyeletét. A két kol-
légánknak köszönhetően a sértett visszakapta karóráját és 
okostelefonját.
Farkas Sándor törzszászlós így emlékezett a történtekre: – 
Szolgálatba mentünk hajnalban az én kocsimmal, amikor meg-
láttuk, hogy az egyik egri szórakozóhely előtt üldögél egy ittas 
férfi, körülötte is emberek, mintha baráti társaság lett volna. 
Tulajdonképpen azt figyeltük, hogy nem kell-e az ittas ember-
nek segíteni, így vettük észre, hogy ez nem egy baráti társaság,
sőt, az egyikük le akarja venni az órát az ittas ember karjáról. 
Gyorsan letettük a kocsit és visszaindultunk a helyszínre. 
Ekkor az elkövető futásnak eredt, mi pedig utána. Felszólítot-
tuk, hogy álljon meg. Megállt, megfogtuk – mesélte, majd sz-
erényen szabadkozott, hogy ez nem érdem, ezt bárki megtette 
volna. Ahogy társa, Koczkanics László törzszászlós szerint is 
„bármely jó érzésű ember kötelességének érezte volna, hogy 
segítsen”. Megkérdeztük, hogy mi vitte rá őket, hogy köz-
belépjenek, és számít-e ilyen helyzetekben, hogy fegyveres 
szolgálatot teljesítenek? Koczkanics így válaszolt: – Abszolút 
nem gondolkodtam azon, hogy mit tegyünk, szóltam a kol-
légámnak és cselekedtünk, nem is volt kérdés. A tapasztalat 
és az az önbizalom, ami a munkánkkal jár, az viszont biztosan 
számított. Tizenkét éve dolgozom körleten, ott mindennap 
oda kell tennie magát az embernek. Aki elég magabiztos, az 
nem szalad el ilyenkor. A városi legenda mindenesetre máris 
Batman és Robinként emlegeti a két egri smasszert.

-emzé-

Pintér Sándor bel ügyminiszter 2012. 
december 1-jei ha tá llyal meghosszab-
bította Csóti András bv. vezérőrnagy 
or szágos parancsnoki megbízását 
2013. november 30-áig. Csóti András 
1977. szeptember 1-je óta áll a bünte-
tés-végrehajtás szolgálatában. 2011. de-
cember 2. óta megbízott parancsnok, e 
megbízatását megelőzően az országos 
parancsnok stratégiai és koordinációs 
helyettese volt.

Meghosszabított megbízatás
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Lezárult a büntetés-végrehajtás
informatikai fejlesztési projektje
A „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban” elnevezésű, EKOP-1.1.6-09-2009-0001 azono sító-
számú informatikai fejlesztési projekt záró rendezvényére került sor a Belügyminisztérium Márvány 
aulájában október 11-én. Az 1 milliárd 232 millió forint támogatási összegű projekt célja az volt, hogy a 
büntetés-végrehajtás korszerű rendszertechnológiai megoldással váltsa ki elavult alkalmazásrendszereit, 
megújítsa és bővítse lokális adathálózatait, minőségi infrastrukturális fejlesztést hajtson végre, valamint 
speciális szakmai továbbképzésben részesítse az informatikai területen dolgozó munkatársait. 
A rendezvényt Varga Valéria bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági 
és informatikai helyettese nyitotta meg, majd dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára beszélt a kormány elektronikus közigazgatási programjáról, illetve Csóti András bv. vezér-
őrnagy, mb. országos parancsnok számolt be a büntetés-végrehajtás „Felelősen, felkészülten” program-
jának eredményeiről. Az EKOP-projekt céljairól és megvalósulásáról Sebestyén Attila bv. ezredes, a BVOP 
informatikai főosztályvezetője tartott előadást, majd elismerések átadására került sor. Az ezt követő állófo-
gadáson dr. Tóth László, a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkára mondott pohár köszöntőt.
A délutáni programban szakmai ismertetők következtek. Prisznyák Szabolcs bv. őrnagy, a BVOP osztályvezetője az EKOP fejlesztési 
projekt egyes elemeit ismertette, Téti Imre, a Konasoft Kft. ügyvezető igazgatója a FŐNIX fogvatartotti nyilvántartó rendszert, Fekete Béla, a 
Skyline Kft. ügyvezető igazgatója a FŐNIX program egészségi nyilvántartó rendszerét, Csík Endre, a Nexon Kft. projektvezetője pedig az 
EKOP-fejlesztés keretében kidolgozott személyügyi nyilvántartó rendszert mutatta be. Ezt követően Sebestyén Attila a büntetés-végrehajtási 
szervezet további informatikai fejlesztési lehetőségeiről, terveiről beszélt, majd a rendezvény Varga Valéria zárszavával ért véget.

Elismerések a projekt megvalósításáért
A rendezvényen miniszteri elismeréseket adtak át a „Felelősen, felkészülten a büntetés-
végrehajtásban kiemelt projekt megvalósításában végzett kiemelkedő munkáért.
Pintér Sándor belügyminiszter aranygyűrűt adományozott Sebestyén Attila bv. ezredesnek, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főosztályvezetőjének és óra emléktárgyat 
adományozott Néderné Patus Mónika bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága kiemelt főreferensének. 2012. október 11-ei hatállyal soron kívül büntetés-
végrehajtási alezredessé léptette elő Dömösi Attila bv. őrnagyot, a Szegedi Fegyház és Börtön 
osztályvezetőjét. Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Prisznyák Szabolcs bv. századost, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága osztályvezetőjét és Takács István bv. századost, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensét.
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Soós Géza bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága osztályvezetőjének, Menczer Péter bv. alezredesnek, a Váci Fegyház 
és Börtön osztályvezetőjének, Simon Zoltán bv. őrnagynak, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Sebestyén Péter bv. századosnak, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének és Magyar Zoltán közalkalmazottnak, a 
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadójának.
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Szolgálati kutyák és vezetőik képzése
Sikeres vizsgával zárta a szolgálati szakutasítás által előírt képzést a Fővárosi 
Bv. Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön nyolc kutyája és kutyavezetője. 
A képzést Gregori Attila bv. törzszászlós, a Fővárosi Bv. Intézet, Madarász Zsolt 
bv. zászlós, a BFB kutyatelep-vezetője és Domokos István bv. törzsőrmester, a 
Fővárosi Bv. intézet kutyavezetője vezette. A két intézet közös tanfolyamán a 
kutyavezetők elméleti és gyakorlati tudásukat is gyarapították. A nyolc ebet 
kiképezték járőrszolgálatra, és alkalmassá váltak őrzési és egyéb biztosítási 
feladatok ellátására is. A sikeres vizsgát igazoló díszokleveleket Schmehl János 
bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka és Mészáros László bv. 
dandártábornok, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka adta át.
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Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere nemzeti ünnepünk, október 23-a al-
kal mából kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta Deák Ferenc  nyugállomá-
nyú alezredesnek, a Börtönügyi Szemle felelős szerkesztőjének. Tanácsosi címet 
adományozott Ambrus Lajos alezredesnek, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének. Aranylánc emléktárgyat adományozott 
Ótott Annamária ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
főosztályvezetőjének. Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási ezredessé Sipos 
Edit alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főosztályvezetőjét, 
büntetés-végrehajtási törzszászlóssá Szekér Károlyné zászlóst, a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) megbízott szociális segédelőadóját, valamint 
büntetés-végrehajtási zászlóssá Sipos Gábor főtörzsőrmestert, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön gépjárművezetőjét. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
kiemelkedő szakmai tevékeny sége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta Torkos Zsolt főtörzszászlósnak, a 
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének. A Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Erkiné 
dr. Szécsényi Edit alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
jogtanácsosának, Szölgyénné Csontos Csilla őrnagynak, a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön belső ellenőrének, Szilágyiné Bába Etelka zászlósnak, a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház szakápolójának, Tóth István zászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Csillag János főtörzsőrmesternek, az Ipoly 
Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. foglalkoztatási felügyelőjének, Steinbach József  
közalkalmazottnak, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kazánkezelőjének; 
a fogvatartottak társadalmi reintegrációjával összefüggő feladatok kimagasló 
teljesítéséért, az új kezelési módszerek kiválasztásáért és sikeres alkalmazásáért a 
Meseterápia Központnak, valamint a Feldmár Institute Nonprofit Kft.-nek. Kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréséül soron kívül előlépteti büntetés–végrehajtási 
alezredessé Batta Tamás őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
osztályvezetőjét, Jéri Tamás Bálint őrnagyot, a Kalocsai Fegyház és Börtön 
parancsnokhelyettesét és Török Edina őrnagyot, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjét. Nyugállományú büntetés-végrehajtási alezredessé 
léptette elő Földesi Tibor nyugállományú őrnagyot, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és 
Vegyesipari Kft. dolgozóját, büntetés-végrehajtási őrnaggyá Juhász Barbara századost, 
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjét, dr. Kerchner Ildikó 
századost, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön osztályvezetőjét, Lévai Zoltán Imre 
századost, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt főelőadóját, 
Mihócza Csaba századost, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjét, Nagy Balázs századost, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjét és Pozsár Ferenc századost, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjét. Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Faragó 

László főhadnagyot, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét, Huller 
Ervin főhadnagyot, a Budapesti Fegyház és Börtön 
osztályvezetőjét, Kocsis Zsolt főhadnagyot, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt 
főelőadóját, Kusnyerik Zoltán főhadnagyot, a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját 
és Turóczi János főhadnagyot, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
tisztjét.  Büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette 
elő Balogh Zsolt hadnagyot, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensét, Csízi 
Gábor hadnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezető-
helyettesét, büntetés-végrehajtási főtörzszászlóssá 
Korb Zoltán törzszászlóst, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága megbízott segédelőadóját. 
Munkatársi címet adományozott Kereszthegyi Rezsőné 
közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága (BvOP) előadójának, Korody Ildikó 
közalkalmazottnak, a BvOP ügykezelőjének, Papp Zsolt 
közalkalmazottnak, a BvOP gépjárművezetőjének, 
Tuncsik Emese Cecília közalkalmazottnak, a BvOP 
előadójának. Országos parancsnoki dicséretben 
részesítette Hajdu Ildikó őrnagyot, a BvOP kiemelt 
főreferensét, Makai Tibor törzszászlóst, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadóját, Baráth Gábor zászlóst, a Zala 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
előadóját, Dobos Péter főtörzsőrmestert, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
gépjárművezetőjét, Krcsik Csaba főtörzsőrmestert, 
a Váci Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét, Berta 
János közalkalmazottat, a BvOP előadóját és Némethné 
Székely Mária közalkalmazottat, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet pszichológusát, 
valamint kiemelkedő érdek-képviseleti tevékenysége 
elismeréséül Sárándi Krisztina zászlóst, a Független 
Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szö-
vetsége tisztségviselőjét.

Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát 
kívánunk!

Elismerések október 23-a alkalmából

4

Hende Csaba honvédelmi 
miniszter a Nemzeti 
Ünnep alkalmából a 
Szolgálati Érdemjel 
arany fokozatát 
adományozta 
Schmehl János bv. 
dandártábornoknak, 
a honédelem ügye 
érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége 
elismeréséül.

H Í R L E V É LBv.
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Noi vezetok a büntetés-végrehajtásban
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének tudományos 
diákköre szervezésében rendezték meg szeptemberben a Női vezetők a büntetés-végrehajtásban című tematikus 
szakhetet. 
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A rendezvénysorozatra a hallgatók Czenczer Orsolya bv. százados, 
főiskolai docens vezetésével olyan, a büntetés-végrehajtásban vezető 
beosztást ellátó hölgyeket hívtak meg, akik mindennapi tevékeny-
ségük során közvetlen kapcsolatban dolgoznak fogvatartottakkal 
és a személyi állomány tagjaival, így nemcsak vezetői, de női 
mivoltukban is megnyilvánulhatnak. E szempontok alapján kérték 
fel Csató Kornélia bv. ezredest, a BvOP Személyügyi és Szociális 
Főosztályának vezetőjét egy általános előadásra a női vezetők 
helyzetéről, számáról, a statisztikák alakulásáról az elmúlt években, 
illetve egy női felsővezető mindennapjairól. További meghívottak 
voltak Tanács Eszter Tímea bv. ezredes és Németh Éva bv. ezredes, 
intézetparancsnokok, akik női parancsnokként mutatták be életüket, 
mindennapjaikat. Ezután Szilágyi Tímea bv. őrnagy, a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézete nyilvántartási osztályának vezetője és 
Bonyhádi Andrea bv. alezredes, a Váci Fegyház és Börtön nyilvántartási 
osztályának vezetője tartott előadást a nyilvántartási feladatok vezető 
szintű ellátásának nehézségeiről. Fazekas Szilvia bv. őrnagy, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője és 
Győri Beáta bv. alezredes, a Fővárosi Bv. Intézet II. objektumának 
bv. osztályvezetője az irányításuk alá tartozó osztályok működéséről, 
vezetéséről és élményeiről számolt be.

Nem ördögtől való
A színvonalas előadások sorát Csató Kornélia bv. ezredes asszony 
kezdte. Elmondása szerint a nők az elmúlt időszakban a büntetés-
végrehajtás szinte minden területére „betörtek”, sőt már a biztonsági 
területeken is kiválóan megállják a helyüket. Példa erre az egyre 
növekvő számban jelentkező női biztonsági tisztek eredményessége. 
Elmondása szerint nem „ördögtől való” egy biztonsági osztály női 
kolléga általi irányítása sem. Álláspontja szerint a legtöbb hölgy el 

tudja látni azokat a feladatokat, amiket a férfi kollégák, ahol pedig 
szükséges az erélyesebb fizikai fellépés, ott leginkább úgyis férfiak 
dolgoznak. A második napon a két parancsnok asszony vette át 
a szót. Eltérő személyiségük, habitusuk, szakmai karrierívük és 
magánéletük teljes képet adott arról, hogy ezt a szakmát nőként 
is sokféleképpen lehet csinálni. Egy dologban azonban mindketten 
egyetértettek: szívvel-lélekkel és odaadó hivatástudattal lehet csak 
teljesíteni, és az, hogy ők nőként intézetparancsnoki feladatokat 
látnak el, kemény és következetes munka eredménye. Mindketten 
megerősítették, hogy soha nem volt gondjuk azzal, hogy ez egy 
„férfias szakma”, elfogadták őket vezetőnek, jó együttműködésben 
dolgoznak női és férfi kollégákkal egyaránt. Németh Éva álláspontja 
szerint néha kifejezetten előny a börtönben a nőiesség, hiszen sok 
férfiban a gyengébbik nem tiszteletet ébreszt, így visszafogottabbak, 
és akár irányíthatóbbakká is válnak. 
A nyilvántartási osztályok vezetői könnyebb helyzetben vannak – 
mondták –, részint, mert leginkább női beosztottak látják el az osztá-
lyon a feladatokat, részint mert ez egy nyugodtabb, nőiesebb területe 
a büntetés-végrehajtásnak. Mindezek mellett kellően határozottak és 
céltudatosak, tudnak parancsot adni és számon kérni, szigorúan és a 
jogszabályoknak megfelelően működtetni és irányítani részlegüket. 
Végül, de nem utolsósorban a hetet a bv. osztályok vezetői zárták, 
akik hangulatos, dinamikus és interaktív előadásukkal koronázták 
meg a hetet. Fazekas Szilvia és Győri Beáta előadásában elmondta, 
hogy egy nőnek sokszor többet kell dolgoznia, ambiciózusabbnak és 
határozottabbnak kell lennie. Beszéltek a magánélet erejéről, ennek 
a bv.-s hivatással való összeegyeztetéséről és nehézségeiről, de ők is, 
előző kolléganőinkhez hasonlóan, hangsúlyozták a hivatástudat és 
szakmaszeretet nélkülözhetetlenségét. 

Dr. Czenczer Orsolya

Új beszélő
A Solti Objektumban elkészült az új belé p-
tetőrendszer és a látogatóhelyiség, amelyet 
november 3-án vettek birtokba a munkatársak, 
a fogvatartottak és a hozzátartozók. A be-
léptetőrendszer fémkereső berendezéssel 
bővült, illetve elkészültek a zárható szekrények 
a látogatók részére. A fejlesztésnek a kényelmi 
szempontok mellett fontos biztonsági előnyei 
is vannak: a beszélő körleten belüli elhelyezése 
lényegesen megkönnyíti az intézet védelmének 
fokozottabb biztosítását.

Állampusztai hírek
Madaras László solti fotóművész képeiből 
nyílt kiállítás októberben az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. 
A művész a természetképek és portrék után 
merőben más téma ábrázolását vállalta fel a 
börtönben készült képekkel: a fotók érzékeny 
szemmel mutatják be az intézet mindennapjait, 
nyitottságát és természetközeliségét. A kiál-
lítás egy hónapig látható. A későbbiekben 
a művész más bv. intézetekben is tervezi 
kiállítani a képeket.

Noi vezetok a büntetés-végrehajtásban
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A konferencia plenáris ülésének levezető elnökei Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás mb. országos parancsnoka és Mezey Barna, a Magyar Börtönügyi Társaság 
elnöke, az ELTE rektora voltak. 
Csóti András megnyitó szavai után az első előadó Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára volt, aki a hosszú 
tartamú szabadságvesztés európai helyzetét és a fogvatartotti ráták alakulását elemezte. 
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese 
„Önfenntartó börtönök – realitás vagy utópia?” című előadásában a témát széleskörűen 
vizsgálva a büntetés-végrehajtás erőfeszítéseinek eddigi eredményeiről számolt be. Fliegauf 
Gergely bv. alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 
főiskolai docense a hetvenes évek amerikai pönológiai kutatásainak máig ható eredményeit 
mutatta be. Kiszely Pál bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka 
előadásában a hosszú időre, illetve a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
büntetés-végrehajtásának legfontosabb tapasztalatait foglalta össze. A rendezvény 
prog ramjában ezután intézetlátogatás, illetve a szegedi Fekete Házban az elítéltek 
képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás megtekintése következett.  
Délután három szekcióülés keretében folytatódott a konferencia. Az I. szekcióban Varga 
Valéria vezetésével zajlott kerekasztal-beszélgetés az önfenntartó börtönök témaköréről 
a plenáris ülésen elhangzott előadáshoz kapcsolódva. Az eszmecsere moderátora Semegi 
Attila ny. bv. ezredes, főtanácsadó volt. A felkért opponensek, Husti István egyetemi 
tanár, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője és Aradi Zsolt 
c. egyetemi tanár a vezetéstudomány, illetve a pénzügy, gazdálkodás oldaláról mondták 
el kritikai észrevételeiket, javaslataikat. A hozzászólásokhoz kapcsolódva Szőke Irma, a 
BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályának vezetője is kifejtette véleményét a 
kérdésről, nagyra értékelve a büntetés-végrehajtási szervezet eddigi erőfeszítéseit.
A II. szekció a „Kvantitatív és kvalitatív pszichológiai témájú kutatási módszerek, 
eredmények és tapasztalatok a börtönben” címet viselte. A Fliegauf Gergely által 
vezetett  szekcióülés közönsége négy érdekes, továbbgondolásra késztető előadáson 
vett részt. Scheitz Katalin bv. hadnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
pszichológusa egy, a fogvatartottak saját csoportjukkal szembeni attitűdjét mérő vizsgálat 
eredményeit ismertette. Fiáth Titanilla, a Budapesti Fegyház és Börtön pszichológusa 
az elítéltek „igazi/jó életről” alkotott elképzeléseit elemezte. Kovács Zsuzsanna, a 
Veszprém Megyei Bv. Intézet pszichológusa a bűncselekménnyel kap csolatos bűntudat 
pszichológiai jellegzetességeit vizsgáló kutatásáról számolt be, majd irodalomterápiás 
csoportfoglalkozásainak tapasztalatait összegezte. Szucsáki Melinda, a Közép-dunántúli 

„Tudományos kutatások és gyakorlati alkalmazásuk a büntetés-végrehajtásban” címmel rendeztek szakmai 
konferenciát a Szegedi Fegyház és Börtönben 2012. november 15-én a magyar tudomány ünnepe alkalmából. 
A tanácskozás megszervezésében a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Magyar 
Börtönügyi Társaság, a Kriminológiai Társaság Büntetés-végrehajtási Szekciója, a Büntetés-végrehajtás 
Tudományos Tanácsa, valamint a házigazda Szegedi Fegyház és Börtön egyaránt részt vett.

Szakmai konferencia SzegedenSzakmai konferencia Szegeden

Országos Bv. Intézet pszichológusa „Tiltott 
varrószakkör a rácsok mögött – szabaddá tesz?” 
című előadása során az ülés résztvevői betekintést 
nyertek a börtönben készült tetoválások világába.
A III. szekció témája a hosszú tartamú szabad-
ságvesztés végrehajtása volt, az ülést Kiszely Pál 
vezette. Volford Róbert bv. őrnagy, a Szegedi Fegyház 
és Börtön osztályvezetője az intézet hosszúidős 
speciális (HSR) rezsimjét mutatta be. Antal Szilvia 
főügyészségi ügyész, a Fővárosi Főügyészség és

Solt Ágnes, az OKRI munkatársa a tényleges 
életfogytig tartó, valamint a hosszúidős szabad-
ságvesztés végrehajtásával kapcsolatos több 
évre tervezett kutatásuk eddigi tapasztalatait 
ismertette előadásában. Nagy István bv. hadnagy, 
a Szegedi Fegyház és Börtön nevelője a hosszúidős 
szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának költ-
ség vonzatait elemezte.
A tanácskozás vezérfonalául választott merőben 
különböző témák érzékletesen mutatták be a 
büntetés-végrehajtás két alapvető feladatkörét: 
a börtönök biztonságának fenntartását és a 
fogvatartottak reintegrációját. Elmondhatjuk, 
hogy az elhangzott előadások magas színvonalú-
ak voltak; kiemelendő továbbá, hogy a sikeres 
rendezvény zökkenőmentes lebonyolításáért rend-
kívül sokat tett a Szegedi Fegyház és Börtön el-
kö telezett személyi állománya.

Deák Ferenc István
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A büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott személyek alapvető jogainak érvényesülését, valamint a 
külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogvatartásának alapjogi összefüggéseit vizsgáló ombudsmani 
projekt záró konferenciáját tartották meg az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában, október 30-án. 

Murál Morál
Projektzáró konferenciával zárult Pécsen a „Határtalan értékek – közösségi 
művészetekkel a fiatalkorú elítéltek és gyermekotthonban nevelkedő fiatalok 
megerősítéséért” elnevezésű pályázati program.

Az Európai Bizottság Fiatalok lendületben című programjának keretében valósította meg a 
Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja a „Határtalan értékek – közösségi 
művészetekkel a fiatalkorú elítéltek és gyermekotthonban nevelkedő fiatalok megerősítéséért” 
elnevezésű pályázati programot. A projektzáró konferenciára október 18-án, a Baranya Megyei 
Közgyűlés dísztermében került sor.
A projekt célja elsősorban az volt, hogy megismertesse az egyetemi és civilszervezetekkel a 
magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben végezhető önkéntes fejlesztő munka lehető-
ségeit. Célul tűzte ki a program emellett az önkéntesek bv. intézeteken belüli csoportmunkába 
történő bevonását, valamint az intézetek és a civilszervezetek közti jó együttműködések 
kialakítását. A pályázat megvalósításában a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Bács-
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Pécsi Gyermekotthon és a Velencei Nevelőintézet 
vett részt. A záró konferencia keretében az alkotók bemutatták a pályázati programot, annak 
végrehajtását és beszéltek a megvalósítás során szerzett tapasztalatokról is.

Konferencia a fogvatartottak alapvetô jogairól

Az „Emberi jogok kint és bent – ombudsmani szemmel” című ta-
nácskozást Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa és Janza Frigyes ny. 
r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja nyitotta 
meg. A tanácskozás levezető elnöke Hajas Barnabás, az Alapvető Jogok 
Biztosa Hivatala (a továbbiakban: AJBH) főosztályának vezetője volt.
Az első előadó, Pajcsicsné Csóré Erika, az AJBH főosztályvezetője, az 
ombudsman fogvatartotti projektjének vezetője átfogó módon értékelte 
az öt éve tartó vizsgálatsorozat eredményeit. A büntetés-végrehajtási 
szervezet részéről Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok mondta el a projekttel kapcsolatos gondolatait – bemutatva 
a büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetét, eredményeit és nehézségeit. 
Varga Éva Csilla, az AJBH jogi főreferense a fogvatartottak 
egészségügyi ellátásának feltételeit értékelte. Fliegauf Gergely bv. 
alezredes, főiskolai docens, a NKE Rendészettudományi Kar Bv. 

Tanszéke oktatója – felkért hozzászólóként – a nemzetközi standardok 
felől tekintette át a kérdéskör összetevőit. 
Berkes Lilla, az AJBH jogi főreferense előadásában az ombudsmani 
vizsgálat azon részével foglalkozott, amely a fogvatartottak társadalomba 
való visszatérését tanulmányozta. A felkért hozzászóló Kóta Tünde, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal osztályvezetője volt. 
A kávészünetet, illetve a sajtótájékoztatót követően további előadások és 
hozzászólások hangzottak el az ombudsmani projekt egyéb területeiről. 
Haraszti Katalin, az AJBH főosztályvető-helyettese az ideg en-
rendészeti őrizet végrehajtását, az őrzött szállásokon fogva tartott 
külföldiek alapvető jogainak érvényesülését értékelte előadásában. 
Az elhangzottakról Vass Gizella Zsuzsanna r. ezredes, az ORFK 
Határrendészeti Főosztályának vezetője fejtette ki véleményét.
Vass Veronika, az AJBH jogi főreferense a külföldi fogvatartottak 
nyelvhasználati jogának érvényesülését, illetve a szabálysértők 
elzárásának foganatosítását értékelte. A felkért hozzászóló, Kádár 
András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke elsősorban a 
szabálysértési elzárással kapcsolatban fejezte ki aggályait.
Győrffy Zsuzsanna, az AJBH jogi főreferense a gyermekek 
alkotmányos jogainak érvényesülését a gyámügyi eljárások során 
és a gyermekvédelmi szakellátásban vizsgálta. Az elmondottakat 
Barabás Krisztina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa 
kommentálta.
Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa zárszavával fejeződött be a 
konferencia, amely jól mutatta be az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala 
sokrétű vizsgálati tevékenységét, a feltárt hiányosságokat és az elért 
eredményeket is.

Deák Ferenc István
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Könyvbemutató a Bálint Házban
2012. november 12-én este zsúfolásig megtelt a budapesti Bálint Ház 
konferenciaterme, ahol Fiáth Titanillának, a Budapesti Fegyház és 
Börtön pszichológusának „Börtönkönyv. Kulturális antropológia a 
rácsok mögött” című, a Háttér Kiadó gondozásában megjelentetett 
kötetét mutatták be. 

A közönség előzetes várakozásaihoz képest nem csalódott, hiszen egy érdekes, tartalmas 
és nem kevésbé szórakoztató beszélgetésnek volt szem- és fültanúja, illetve – kérdései 
révén – maga is a diskurzus résztvevőjévé válhatott a könyvbemutató során. 
A könyvről Fliegauf Gergely, az NKE Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének tanára, 
illetve Valuska László kulturális újságíró, az index.hu és a Könyvesblog munkatársa 
mondta el gondolatait, majd az utóbbi kérdéseinek nyomán az eszmecserébe a szerző is 
bekapcsolódott, aki ugyanolyan színesen, kifejezően, sztereotípiáktól mentesen beszélt 
a börtönlakók világának összetett jelenségeiről, mint ahogy írásaiból megszokhattuk. 
Kézbe véve Fiáth Titanilla könyvét: a téglaszínű borító a groteszk rajzzal egyszerre 
meghökkent és kíváncsivá tesz. (A borítót és a kötetet Kovács György tervezte.) Azután 
belelapozunk: a kiadványt érdekes rajzok és fényképek illusztrálják, a rajzokat a Budapesti 
Fegyház és Börtön fogvatartottjai készítették.
 A vonzó „külcsín” izgalmas és – noha szakkönyvről van szó – olvasmányos tartalmat 
takar. Az sem szegi kedvünk, hogy az írások egy részét már olvastuk, mert a szövegek 
– az Előszóval együtt tizenkét tanulmány – így, együttesen másképp hatnak.  A témák 
– státusz és hatalom, térhasználat és dekoráció, testedzés és függőség a fogvatartottak 
körében, a formaruhák átalakítása, szexualitás a börtönben, az etnicitás problematikája 
és így tovább – összefüggenek egymással, hitelesen adják vissza a börtön belső világát. 
Minden szöveg főcíme bravúros (Cinkesek a vétkesek közt, A csöves meg a fullos zárka, 
Kannibálok szemes takarmányon stb.), és az összes szöveg is bravúrosan van megírva. A 
bravúrhoz kevés lenne az antropológusi, „félig civil” nézőpont és a szakmai felkészültség, 
itt valami többről van szó… Jó, hogy a Háttér Kiadó érdemesnek találta Fiáth Titanilla 
írásait az együttes megjelentetésre, és jó, hogy a kiadásnak megadta a módját – ritkán 
születik ilyen szép és értelmes könyv a börtönről.

D. F. I. 

Húszéves a Magyar Testvéri 
Börtöntársaság
A Magyar Testvéri Börtöntársaság megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából ünnepi konferenciát és közgyűlést szerveztek november 8-án 
a Parlament Vadász Termében.

A rendezvényt Roszík Gábor, a börtönmissziós és bűnmegelőzési szervezet elnöke nyitotta meg, 
majd Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök szolgáltatott nyitóáhítatot, illetve Firtl Mátyás or-
szággyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket. Ezután Roszík Gábor tekintett vissza a szer-
vezet mögött álló 20 évre, majd a Magyar Testvéri Börtöntársaság két aktív, börtönviselt tagja 
számolt be megtérése történetéről, továbbá Magyari Márton, a szervezet ügyvezetője vezette be 
a Váci Fegyház és Börtönben működő APAC-körlet életéről készült film megtekintését. Ezt kö-
vetően Ronald W. Nikkel, a Prison Fellowship International elnöke köszöntötte a konferenciát. A 
büntetés-végrehajtási szervezet részéről Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
méltatta a Magyar Testvéri Börtöntársaság, illetve a börtönlelkészi szolgálat munkáját. 
A kávészünet után Dinnyés József daltulajdonos, a Magyar Testvéri Börtöntársaság 
alapító tagja műsora következett, majd Bob Payne börtön lelkész, nyugalmazott angol 
főkáplán és Nikolai atya, a Bolgár Testvéri Börtöntársaság vezetője osztotta meg gon-
dolatait a hallgatósággal. A magyarországi börtönlelkészek részéről Lippai Csaba görög- 

katolikus, L. Molnár István református és 
Jánosa Attila evangélikus börtönlelkész 
mondta el köszöntő szavait. A továbbiak-
ban Katona Csilla, a Magyar Bűnmegelő-
zési és Börtönmissziós Alapítvány kura-
tóriumi elnöke számolt be az alapítvány 
munkájáról, Szabó József pedig a Magyar 
Evangéliumi Börtönmisszió köszöntőjét 
tolmácsolta. Az ünnepi konferencia és 
közgyűlés programja Roszík Gábor zár-
szavával fejeződött be.
A rendezvény folyamán átadták a Prison 
Fellowship International alapító elnökéről, 
az idén elhunyt Charles Colsonról elnevezett 
díjat, amelyet első ízben Miksó Sándor ka-
tolikus és Bozsóki Sándor református lelkész 
kapott meg. Csóti András bv. vezérőrnagy 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlék-
plakett ezüst fokozatát adományozta a Ma-
gyar Testvéri Börtöntársaságnak.

D. F. I. 
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Új napkollektorok Pálhalmán
November 30-án adták át a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet új napkollektoros rendszerét. Az ünnepélyes átadás elöljárója 
dr. Tóth László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára volt. A 
fejlesztésre a Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja 
biztosított mintegy 150 millió forintot. A fejlesztésnek köszönhetően 
mostantól az intézet használati meleg vizének közel felét az új 
napkollektoros rendszer biztosítja. 

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi hő és hűtési igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-4.2.0./B/11-2011-0013 kódjelű pályázaton 
nyert támogatásból valósította meg melegítéses üzemű napkollektoros rendszerének 
telepítését. Az intézet a pályázatban foglaltak szerint az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése alapján a Környezet és Energia Operatív Program jogcímcsoport Új 
Széchenyi terv előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő, mindösszesen 150,4 millió forint támogatásban részesült. A beruházás során 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet három objektumának tíz épületére került napkollektor közel hétszáz négyzetméter 
felületen, vagyis az intézmény egészére kiterjedt a fejlesztés. A beruházás során a jelenleg elérhető legmodernebb, Cosmo Future álló kivitelű 
napkollektorok mellett 18 új használati melegvíz-tárolót is üzembe állítottak, összesen 15 750 literes kapacitással. A három objektumot érintő 
fejlesztés megvalósításában a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, hagyományaihoz híven, a fogvatartottak munkáját is igénybe 
vette, elsősorban a szakipari végzettséget nem igénylő feladatok ellátásában. A beruházás a pozitív pályázati döntésről szóló tájékoztatást 
követően gyorsan, mintegy fél év alatt megvalósult: a jó hír az Energia Központ Nonprofit Kft.-től február 16-án érkezett, a támogatási 
szerződés aláírására május 11-én került sor. A kivitelezés július végén kezdődött meg, a sándorházai, bernátkúti és a mélykúti objektum 
munkaterületeinek átadásával a kivitelező ENER-G Zrt., illetve alvállalkozója, az Atád-Technik Kft. részére. A beruházással az intézet 
mindhárom objektuma környezetkímélő, megújuló energiával előállított meleg vízzel elégíti ki szükségleteit: a fejlesztésnek köszönhetően 
a használati meleg víz termelésére fordított költségek közel felét fedezi az új rendszer. A projekt környezetvédelmi szempontból is jelentős, 
mivel a napkollektoros energiatermeléskor a környezetterhelés minimális, a napkollektor szennyezőanyag-kibocsátása pedig nulla. Tóth 
László helyettes államtitkár az átadáskor elmondta: a fejlesztés egyik fontos célja, hogy a hagyományos energia hordozókat megújuló energia 
forrásokra cseréljék. Szintén kiemelt célnak nevezte a fogvatartottak foglakoztatását, ami megvalósulhatott a rendszer telepítésekor.

 
 

H Í R L E V É LBv.

November 9-én Kaposvárott, másnap Nyíregyházán tartott gyakorlatot a helyi rendőr-
főkapitányság, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtási intézet. A gyakorlat 
mindkét esetben egy szimulált tűzesetre fókuszált. 
A Somogy Megyei Bv. Intézetben konstruált szituáció szerint a II. elhelyezési körlet 
egyik nevelői irodája gyulladt ki. A feltételezett tűzben az intézet kiürítését csak rész-
ben sikerült végrehajtani, a zárkaszinteken több fogvatartott is közvetlen életveszélybe 
került. A gyakorlaton a kaposvári és a dombóvári tűzoltóság egységei vettek részt, a 
vezetési törzset a résztvevő szervezetek kijelölt vezetői alkották. A gyakorlatot Nagy 
István bv. ezredes, az intézet parancsnoka és Horváth Jenő tűzoltó ezredes egyaránt 
megfelelőre értékelte. Mindketten kiemelték a speciális körülmények közötti irányítást 
és a beavatkozás során nyújtott jó teljesítményt.
Nyíregyházán egy rabszállító kisbusz és egy személyautó ütközése bonyolította az 
elképzelt helyzetet: a reggeli órákban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben 
kigyulladt zárka oltására érkező tűzoltók kivonulása közben az egyik közeli utcában 
közúti baleset történt, és az ütközés következtében többen beszorultak a gépkocsiba. 
A tűzoltók az oltás után átadták a terepet, de ekkor zavargás tört ki a börtön előtt vára-
kozó hozzátartozók körében, akiket a rendőrök sorfala lassú lépésben szorított vissza. A 
hangadókat kiemelték a tömegből és előállították. 
A gyakorlatot követően a társszervek parancsnokai elemezték a gyakorlat végrehajtását. 
Ebben az esetleg felmerülő és a gyakorlat során megismert körülményeket minősítették. 
Összegzésül megállapították: a végrehajtás gyors, pontos és szakszerű volt.
 
 mentési gyakorlat
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NEmZETköZI kApcSolATok

H Í R L E V É LBv.

Oktatónk a nemzetközi felsőoktatásban
Czenczer Orsolya, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara Büntetés-végrehajtási Tan-
székének docense pályázat útján, vendégoktatóként vett 
részt a Floridai Egyetem Jogi Karának nyári egyetemi 
kurzusain június 30. és szeptember 4. között. A százados 
a nemzetközi büntetés-végrehajtási jog, az emberi jogok és 
alapvető szabadságjogok és az európai büntetés-végrehajtási 
rendszerek című kurzusokat oktatta közel 450 amerikai 
joghallgató számára. A pályázat során elnyert ösztöndíj 
részeként az oktatói teendők mellett kutatásokat is 
végzett a Monroe County megyei büntetés-végrehajtási 
intézetben, az amerikai büntetés-végrehajtási rendszer 
megismerése érdekében. Kutatásait a 2013 februárjában 
tartandó kutatócsoport megbeszélésen ismerteti Miamiban, 

más külföldi kutatókkal együtt. Czenczer Orsolya ezt követően, szeptember 10. és 15. között 
az oktatói mobilitás ösztöndíja révén előadás-sorozatot tartott a Tallinni Rendészettudományi 
Egyetem Büntetés-végrehajtási Tanszékén. Az előadás-sorozat témái közül rendkívüli érdeklődés 
övezte a magyar büntetés-végrehajtási szervezet működéséről szóló telt házas előadást, valamint az 
Európa Tanács elvárásai és a nemzetközi büntetés-végrehajtás jövője témakörben tartott előadásait. 
A százados az előadások megtartása mellett megállapodást is kötött az észt kollégákkal, melynek 
keretében ő képviseli hazánkat a NISPAcee nemzetközi szervezet kutatásaiban és konferenciáin. 

CEPOL-vendég hazánkban
A CEPOL Exchange Program keretében Magyarországra látogatott Alessia Forte, az olasz 
büntetés-végrehajtás századosa. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán a 
vendégeket Radvánszki András bv. százados, a Koordinációs Főosztály vezetője fogadta, aki 
tájékoztatást adott a magyar büntetés-végrehajtás felépítéséről, rendszeréről. A szakmai 
programban részt vett Oláh László r. őrnagy, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnmegelőzési Osztálya 
vezetője is. A delegáció október 2–11. között intézetlátogatáson vett részt a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézetében, a Bv. Központi Kórházában, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Budapesti Fegyház és Börtönben, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási Központjában, a Kalocsai Fegyház és Börtönben, a Szegedi Fegyház és 
Börtönben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán.
A College Européen de Police-t (Európai Rendőrakadémia) az Európai Unió Tanácsa hozta 
létre, tagjai azok az országos kiképzőközpontok, amelyek a rendvédelmi vezetők képzésével 
és továbbképzésével foglalkoznak. 

Szlovák–magyar 
országos parancsnoki 
találkozó
Gazdasági helyettese kíséretében 
szeptember 27–28-án hazánkban járt 
Eugen Balko, a szlovák büntetés-
végrehajtási szervezet országos 
parancsnoka. A kétfős delegációt 
Csóti András bv. vezérőrnagy, megbízott 
országos parancsnok és Varga Valéria 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese 
fogadta a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán. 
A szakmai konzultációt intézetlátogatás 
követte; a résztvevők megtekintették 
a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumát, 
másnap pedig a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézetbe és a Kalocsai 
Fegyház és Börtönbe is ellátogattak.

Lengyel látogatás 
Tiszalökön
A nemzetközi büntetés-végrehajtási 
szakmai napok keretében október 15-én
 a Tiszalöki Országos Bv. Intézet fogadta 
a lengyel delegációt. A látogatásra 
a nyíregyházi, a sátoraljaújhelyi és a 
tiszalöki, valamint a lengyel Lupkówi 
Büntetés-végrehajtási Intézet által kötött 
együttműködési megállapodás alapján került 
sor. A vendégek a tiszalöki intézetben 
folytatott egyházi, karitatív, illetve 
szabadidős tevékenységekkel ismerkedtek 
meg Szűcs M. Klára, a börtön lelkésznője 
előadásában. Nem maradt el az élő 
„prezentáció” sem: a fogvatartotti bibliakör 
tagjai saját szerzeményeiket és egyházi 
énekeket adtak elő a delegációnak. 

Iraki igazságügy-miniszteri látogatás
Október 29-én Csóti András bv. vezérőrnagy, meg bízott 
országos parancsnok fogadta Hasan Halbose Hamza Al-
Shammarit, az Iraki Köztársaság igaz ságügy-miniszterét 
és delegációját. A hivatalos láto gatáson Kasim Asker 
Hasan, az Iraki Köztársaság Budapestre akkreditált 
nagykövete is részt vett.  Csóti András bemutatta a magyar 
büntetés-vég re hajtási szervezetet, hangsúlyt helyezve a 
belső ellátásra és a fogvatartottak munkáltatására, majd 
szakmai konzultációra került sor a két ország büntetés-
végrehajtási szervezetének adottságairól és lehetőségeiről. 
A küldöttség ellátogatott a Fiatal  ko rúak Büntetés-
végrehajtási Intézetébe, és megtekintették a Duna Papír 
Kft. üzemében zajló papírgyártást, nyomdai munkálatokat, 
irat megsemmisítést, valamint a hulladék-újrahasznosítást. 
Az iraki delegáció végül a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézettel ismerkedett meg.
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 Tapasztalatcsere cseh kollégákkal

Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok november 6-án fogadta Werner 
Cordest, a németországi Celle büntetés-végrehajtási intézetének igazgatóját és delegációját. 
A küldöttség Schmehl János bv. dandártábornok, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka meghívására tartózkodott Magyarországon. A program részeként Werner 
Cordes igazgató,  Detlef Schumann igazgatóhelyettes, pszichológiai igazgató, Hans-Jürgen 
Wölki büntetés-végrehajtási szolgálatvezető és Manfred Lück, a salinenmoori részleg 
büntetés-végrehajtási szolgálatának vezetője szakmai látogatást tett a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet objektumaiban, valamint a Tolna Megyei és a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben. A cellei börtönben hosszú időtartamú börtönbüntetésre 
és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt felnőtt férfiakat tartanak fogva, akik itt 
töltik előzetes letartóztatásukat is. A salinenmoori részlegben a maximum öt évig terjedő 
szabadságvesztést töltő felnőtt férfiakat helyezik el, illetve itt található egy teljesen nyitott 
körletrész is. Az intézet teljes befogadóképessége 424 fő.

Szeptember végén négynapos tapasztalatcserére cseh büntetés-végrehajtási szakemberek 
érkeztek Budapestre. Jaroslav Bauer titkársági főosztályvezető, Lucie Mäsiarová, a központi 
nyilvántartó főmunkatársa és Evžen Vondracek, a litomericei intézet parancsnokhelyettese a 
fogvatartottak nyilvántartása, a társszervek közti kommunikáció, a különböző statisztikák, az 
archiválás, valamint az orvosi ellátás hazai rendszerével ismerkedtek meg. A vendég szakembe-
rek meghallgatták Csóti András fenti témákban megtartott előadását, majd szakmai látogatást 
tettek a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben és a Budapesti Fegyház és Börtönben. A ven-
déglátók a tapasztalatcsere zárásaként Budapest szépségeibe is beavatták a cseh kollégákat.

Cellei delegáció Budapesten

MECR-ülés Nagyváradon
Október 8. és 10. között a romániai Nagyvárad adott otthont a Közép-Európai Büntetés-
végrehajtási Országos Parancsnokok (MECR) kilencedik ülésének. A találkozó házigazdája 
Marian Dobrica országos parancsnok volt. Jelen volt az osztrák, a cseh, a szlovák és a horvát 
bv. szervezet vezetője, magyar részről Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
vett részt a találkozón. A nagyváradi börtön látogatásakor a vendéglátók bemutatták a román 
büntetés-végrehajtás rendszerét. A bv. intézetekben négy fokozat létezik: fegyház, börtön, 
fogház és teljesen nyitott rezsim, amely a magyar EVSZ–rendszerhez hasonlatos. Az intézetek 
120 százalékos átlagtelítettséggel működnek. A kerekasztal–beszélgetésen a résztvevő 
országok ismertették jelenlegi helyzetüket. Karin Dotter Schiller Ausztriából elmondta, hogy 
növekszik a fogvatartotti létszám, főként Bécs és a kelet-ausztriai területek az érintettek. Az 
osztrák rendszerben egy új változtatás okán már nem a bíróság, hanem a büntetés-végrehajtási 
szervezet dönt arról, hogy ki kerül be az elektronikus háziőrizet rendszerébe. Eugen Balko, a 
szlovák bv. szervezet új országos parancsnoka arról számolt be, hogy szervezetük költségvetési 
helyzete stabil, a szervezeti átalakításhoz kapott támogatások is megfelelőek. Jiri Tregler, cseh 
országos parancsnok ezzel ellentétben arról beszélt, hogy költségvetésük az elvonások miatt 
instabil, miközben a fogvatartottak létszáma folyamatosan növekszik. A horvát Ivica Simac is 
a túlzsúfoltságot hangsúlyozta legfőbb problémaként. Horvátországban a közeljövőben épül 
egy 1200 férőhelyes börtön, és a szakemberhiányt is igyekeznek megoldani. Csóti András 
ismertette a büntetés-végrehajtást érintő hazai változásokat. Beszélt a büntető törvénykönyv 
társadalom által is elvárt szigorításáról, amely növekedést okozott a fogvatartottak számában, 
és arról, hogy emellett a hosszúítéletes fogvatartottak számának növekedése is szakmai 
kihívást jelent. A munkáltatással kapcsolatban elmondta, hogy a központi ellátási feladatok 
nagy lehetőséget jelentenek a magyar szervezet számára mind gazdasági oldalon, mind pedig a 
fogvatartotti foglalkoztatás és a reintegráció területén.

Parancsnokok Rómában

Rómában rendezték meg a büntetés-
végrehajtási szervezetek országos 
parancsnokainak 17. találkozóját 
(Conference of Directors of Prison 
Administration), november 22-24. 
között. Az Európa Tanács égisze 
alatt megszervezett konferencia idei 
témája a külföldi állampolgárságú 
fogvatartottak helyzete volt, így 
jelen voltak a pártfogó felügyelői 
szervezetek igazgatói, valamint bírák 
és ügyészek is.
A magyar szervezetet Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
és Radvánszki András bv. százados, a 
BvOP Koordinációs Főosztályának 
vezetője képviselte. 
A résztvevők a tapasztalatcsere mellett 
azt is megfogalmazták, hogy az egyre 
jellemzőbb túlzsúfoltság gyakorlati 
intézkedéseket követel annak 
érdekében, hogy javítani lehessen az 
európai börtönállapotokon.

H Í R L E V É LBv.
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Erre a kérdésre keresték a választ a november közepére eső hétvégén 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési Központ igali 
telephelyén. A Büntetés-végrehajtási Szervezet I. Országos 
Pálinkaversenyét hagyományteremtő szándékkal és a jelentkezők 
számából ítélve nagy sikerrel hirdették meg a szervezők.

A megmérettetésre kizárólag amatőr pálinkakészítő által főzött, kereskedelmi forgalomba nem 
kerülő itallal lehetett nevezni. Igaz, ezt a kritériumot annyira nem volt nehéz teljesíteni, hiszen 
csak a büntetés-végrehajtásnál dolgozó munkatárs, vagy családtagja által készített párlat verse-
nyezhetett. A bírák kemény kóstolásnak néztek elébe, hiszen huszonegy versenyző hatvannégy-
féle pálinkájáról kellett véleményt alkotniuk. A verseny első napján a benevezett pálinkamintákat 
mutatták be a jelentkezők. Munkánk nagy kreativitást kíván, kollégáink itt is elengedték fan-
táziájukat, és a hagyományos gyümölcsökből készültek mellett olyan italokkal is előrukkoltak, 
mint a narancs–, vagy a sütőtökpálinka – a zsűri és a vendégek legnagyobb örömére. 

Társ-játék Veszprémben
Első alkalommal rendezték meg a Társ-játék 
elnevezésű baleset-megelőzési vetélkedőt a 
Veszprém megyei társszervezetek tiszthelyet -
tesi állománya számára. 
A megmérettetésen a megyei vám- és 
pénzügyőrség, a katasztrófavédelmi igazga -
tóság, az MH 54 Radarezred, a mentő -
szolgálat, a megyei rendőrkapitányság és végül, 
de nem utolsósorban és a veszprémi intézet 
háromfős csapatai versenyeztek egymással. 
A versenyzők kitöltötték a B kategóriás tesztet, 
majd a feszültség oldására a „részeg szemüveget” 
tesztelték, persze és csakis színjózanul, majd 
kerékpáros és autós rutinpályán manővereztek, 
ezt követően a városi közlekedésben kellett 
helytállniuk. A szakmai totó kitöltése után 
kialakult a végső sorrend: 
első lett a mentőszolgálat, 
második a Veszprém Megyei Bv. Intézet, 
harmadik a pénzügyőrség csapata. 

Foglárbál Vácon
Ugyanezen a hétvégén Vácon is hagyományt teremtettek: 

a Váci Fegyház és Börtön munkatársai november 16-án 
rendezték meg az első helyi Foglárbált. A jótékonysági bál 
szervezését az a nemes cél vezérelte, hogy a Segítő kezek 
BVD alapítványon keresztül szebbé tegyék a rászoruló 
gyermekek karácsonyát, és megteremtsék a lehe tőségét 
jövő nyári nyaralásuknak. E célhoz mind a kilencven 
résztvevő hozzájárult. Az este Kopcsik Károly bv. ezredes, 
intézetparancsnok megnyitójával indult, majd a Silver Star 

Tánciskola növendékei mutatták be a nyitótáncot a Kék 
Duna keringő dallamaira, később a Fónay Humánia Társulat 

nevettette meg a közönséget. A Foglárbálon a jókedvet egy jó 
mulatság kellékei, vagyis a jó ételek, jó italok, jó műsor, jó zene 

mellett az önzetlen adományozás jó érzése is garantálta.

Hétvége ide-oda, a második nap ismét „kemény munka” elé állította a résztvevőket. Reggel 
Szabó Zoltán bv. ezredes, az intézmény igazgatója, majd Tóth Péter, a bírálóbizottság elnöke 
köszöntötte a megjelenteket és kívánt pálinkás jó reggelt. Ezután megkezdődött a verseny, 
amelynek komolyságát mutatja, hogy a kategóriákat is hivatalos pálinkabírálók írták ki, 
és a minősítést is okleveles bírálók végezték. Az időjárás is kegyes volt, így a zsűri és a népes 
vendégsereg is a szabadban vehette fontolóra, hogy melyik bv.-s pálinka felel meg leginkább a 
szakmai és a laikus elvárásoknak. A vendégek, a szép időt kihasználva, és kicsit kiszellőztetve a 
„tapasztaltakat”, felfedezhették az igali gyógyvíz kivételes adottságait és a város hangulatos utcáit 
is. A zsűri nehéz helyzetben volt, de délutánra meghozta döntését, melynek értelmében a „2012. 
év bv. pálinkája” vándorkupát Finta Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet zászlósa nyerte el körtepálinkájával. A hatvannégy benevezett pálinkából tizenhét ért el 
arany, tizenhat ezüst és tizenhárom bronz fokozatot, tizennyolc párlat és alkotója pedig oklevelet 
kapott. Az elismeréseket az esemény fővédnöke, Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos 
parancsnok, Obbás Gyula, Igal város polgármestere, Vass Ferencné igazgatóhelyettes, illetve Kreka 
Ferenc, a program helyi szervezője adta át. Vacsora után nem csak a pálinkák, hanem a résztvevők is 
versenyezhettek, a vendéglátók ugyanis pálinka témájú kvízműsorral szórakoztatták a vendégeket, 
akik, dicséretükre legyen mondva, a pálinkaverseny napjának e késői szakaszában is helyt álltak.  
A kellemes hétvégét bál zárta, ahol a legkitartóbbak a vasárnapot a táncparketten köszöntötték.

Pálinkás jó reggelt

H Í R L E V É LBv.
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A tizenkilencedik alkalommal, ezúttal a budapesti Tölösi Péter Konferenciaközpontban 
megrendezett Kriminálexpón a büntetés-végrehajtási szervezet – a hagyományoknak 
megfelelően – szakmai konferenciát rendezett, illetve önálló kiállítási standdal 
képviseltette magát. A 2012. november 20-án megtartott tanácskozás az „Új utakon a 
magyar büntetés-végrehajtás” címet viselte.

A konferenciát Varga Valéria bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazda-
s  ági és informatikai helyettese, aki a levezető elnök 
tisztét is ellátta, nyitotta meg. Pallo József PhD bv. 
ezredes, a BVOP Titkársági és Jogi Főosztályának 
vezetője előadásában a magyar büntetés-végrehajtási jog 
modernizációs csomópontjait emelte ki, továbbá 
a nemzetközi elvárások tükrében rá mu tatott, 
hogy mely irányokba szükséges fejleszteni a hazai 
normákat. Fleigauf Gergely bv. alezredes, az 
NKE Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének 
főiskolai docense „A magyar büntetés-végrehajtás 
kábítószerügyi kihívásai” című előadásában – többek 
között – a kínálat-, a kereslet- és az ártalomcsökkentés 
együttes alkalmazásának fontosságára, illetve a kortárs 
tanácsadás szerepére hívta fel a figyelmet. Forgács 
Judit bv. alezredes, az NKE Rendészettudományi 
Kar Bv. Tanszékének főiskolai oktatója a büntetés-
végrehajtásban dolgozó nevelők szerepkonfliktusának 
összetevőit elemezte, valamint a továbblépés lehetséges 
irányait is felvázolta.

A tanácskozás délutáni programjában elsőként 
Prisznyák Szabolcs bv. őrnagy, a BVOP Infor-
matikai Főosztálya fejlesztési osztályvezetője 
az EKOP informatikai fejlesztési projekt egyes 
elemeit ismertette, majd Széles Gábor bv. ezredes, a 
BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztályának vezetője 
„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és 
reintegrációs programok módszertani mega-
lapozása” című TÁMOP-projekt ered ményeit 
állította előadása középpontjába. Ezt követően 
Hetyei Gábor bv. ezredes, a Pálhalmai Agrocpeciál 
Kft. ügyvezető igazgatója „Új szerepben a mun-
káltatás” című előadásában az általa vezetett 
gazdasági társaság széles tevékenységi körét, a 
büntetés-végrehajtás belső ellátásában elért sikereit 
mutatta be. A konferencia végén a rendezvény egészét 
Varga Valéria értékelte, külön kiemelve a magas 
színvonalú előadásokat, illetve a büntetés-végrehajtási 
szervezet nagy tetszést aratott a kft.-k termékeit 
szemléltető kiállítási standját.

Deák Ferenc István

Kriminálexpó 2012

Október 24-én rendezték meg a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetben azt a 
jubileumi ünnepséget, amelyen a székesfehérvári börtön száztíz éves történe-
tére emlékeztek. Az évfordulóhoz kapcsolódóan megnyílt az objektum törté-
netét bemutató történelmi kiállítás is. A rendezvény elöljárója Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok volt. Az ünnepségen részt vett 
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere, 
országgyűlési képviselő, Kulcsár József országgyűlési képviselő, a társ 
rendvédelmi és közigazgatási szervek megyei szintű vezetői, az intézet 
egykori parancsnokai, valamint az együttműködő szervezetek képviselői. 
A jubileum alkalmából elismeréseket adtak át az intézet munkatársainak. 
Pintér Sándor belügyminiszter büntetés-végrehajtási munkássága, valamint 
az intézet nyugdíjas közössége körében tanúsított lelkiismeretes szervező 
tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékpla-
kett arany fokozatát adományozta Kovács Gyula Antal ny. bv. ezredesnek, az 
egykori Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet nyugállományú parancs-
nokának. Közel 50 éves magas szintű szakmai tevékenysége elismeréséül fest-
mény emléktárgyat adományozott Sárközi Gábor ny. r. o. ezredesnek, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szakorvosának. A Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke elismerésben részesítette Endrődi László ny. bv. ezredest, a Fejér 
Megyei Bv. Intézet korábbi parancsnokát.

Száztíz éves a székesfehérvári intézetSzáztíz éves a székesfehérvári intézet
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A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete október 5-én hato-
dik alkalommal rendezte meg Tökölön a Büntetés-végrehajtási 
Országos Szolgálati Kutyaversenyt. A rendez vényt Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok nyitotta meg. A ren-
dezvényen a tizennégy magyar és egy szlovák csapat is részt vett. 
Összesen negyven kutyavezető mérte össze tudását. A rendez-
vény célját a szervezők úgy fogalmazták meg, hogy szeretnék, ha 
a kutyavezetők független, tapasztalt versenybírók bírálata alapján 
kapnának képet saját illetve szolgálati kutyájuk felkészültségéről. 
Idén először vettek részt szlovák versenyzők is a tököli versenyen, 
akiknek hozzáállása, kötelességtudata, a kutyavezetői munkával 
kap csolatos alázata nagy elismerést váltott ki a részvetőkből.
Az EgyéNi vErSENy ErEdMéNyE
1.  Nagy gábor bv. zászlós Tökölről és Astra nevű malinois kutyája 
2. ratislav Pagac hadnagy Szlovákiából és Aris Pekavi nevű ma-   
     linois kutyája 
3. rácz Miklós bv. főtörzsőrmester Tökölről és Freddy nevű 
     német juhász kutyája
A cSAPATvErSENy ErEdMéNyE
1. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási intézete, Tököl
2. Budapesti Fegyház és Börtön
3. Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézet

Kutyák szolgálatban

…és szabadidőben
Idén harmadszorra rendezték meg Budapesten 
az EB OvO pikniket, a felelős kutyatartók 
összejövetelét. Egyre több kerületben fognak össze 
a gazdák, hogy saját közösségüket képviselve szebbé 
és élhetőbbé tegyék környezetüket. A találkozón a 
Népszigeti Kutyaiskola és a Fővárosi Bv. Intézet 
Ku tya telepének munkatársai is bemutatót tartottak.

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
intézet kutyavezetői az állatok világnapja alkalmá-
ból a solti Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felkérésére 
tar tottak bűnmegelőzési célú bemutatót közel kétszáz 
érdeklődőnek.

95. születésnapján otthonában ünnepelték Rudnai Andrásné 
egykori kalocsai intézetparancsnokot. A Honvéd és Rend-
védelmi Szervek Bajtársi Egyesülete nevében Várszegi Fe-
rencné elnök és dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes, jelenlegi 
intézetparancsnok köszöntötte virággal és az ajándékokkal 
az ünnepeltet, majd Simon Zoltán, Kalocsa alpolgármestere 
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emlék-
lapot. A megemlékezésen jelen volt Korsós Ferencné, az ün-
nepelt egykori munkatársa, valamint Benke Ferenc, a Bajtársi 
Egyesület tagja. A köszöntést a családtagok: menye, unokája 
és dédunokája tette még meghittebbé. 

Boldog születésnapot!

Kell egy csapat
A Fővárosi Bv. Intézet szervezésében, a Kőbánya Sport Klub 
pályáján, szeptember 23-án csaptak össze  a Magyar Színészválo-
gatott és a Büntetés-végrehajtási Szervezet budapesti csapa-
tai (BvOP, IMEI, BFB, BvOK, Fővárosi Bv. Intézet). A bv.-sek 
barátságos labdarúgó–összecsapásra hívták ki a művészeket. A baj -
nokságot a Fővárosi Bv. Intézet csapata nyerte, a második helyen 
a Budapesti Fegyház és Börtön csapata, a harmadik helyen pedig 
a BvOP csapata végzett, de végszóként elmondhatjuk, hogy itt 
tényleg a részvétel volt a fontos.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tiszalö-

ki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet közös 
lövészcsapattal vett részt a VI. egyenruhás Kár-

pátok Euróróégió lövészversenyén a lengyel-
or szági Lupkowban, ahol különdíjban része-
sült. A csapat tagjai voltak Fodor Zsolt bv. 
törzszászlós Sátoraljaújhelyről, Bódvai Attila 
bv. főtörzsőrmester Nyíregyházáról és 
Gombos István bv. őrmester Tiszalökről. 

A lövészversenyen szlovák, ukrán és lengyel 
büntetés-végrehajtási, rendőrségi, vámőrségi, 

határőrségi, katonai csapatok mérkőztek meg.
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 Debreceniek a lelki egészségért

Idén is a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezésében, 
az UTE Megyeri úti dzsúdótermében rendezték meg a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Országos Dzsúdóbajnokságát. A versenyen 16 bv. szerv 163 versenyzője 
vett részt. Az elöljáró Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok volt.

 
I. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön 
II. helyezett: Fővárosi Bv. Intézet 
III. helyezett: Állampusztai Országos Bv. Intézet 
IV. helyezett: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
V. helyezett: Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
VI. helyezett: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

A lelki egészség világnapjáról 1992 óta emlékeznek meg világszerte minden év október 10-én. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a 
pszichiátriai problémákhoz és az ilyen problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása. Fel kell 
hívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanúgy rendelkeznek az emberi méltóság, az egyenlőség 
elidegeníthetetlen jogával, mint az emberiség valamennyi más tagja. Anne Brontë szavaival: „A test egészségének megóvására nincs jobb 
szer a vidám léleknél.” A világnap alkalmából idén negyedik alkalommal tartottak egészségnapot a debreceni intézetben a személyi állomány 
és a fogvatartottak részére. A személyi állomány tagjai testdiagnosztikán, vércukor- és vérnyomásmérésen, valamint önkéntes véradáson 
vehettek részt, tanácsot kérhettek az egészséges táplálkozásról, az egészséges életmódról, a vitaminhiány okozta betegségekről, és a lélek 
megbetegedéseiről kaphattak felvilágosítást az előadóktól, emellett COPD- és allergia-szűrővizsgálatokat is végeztek.
Kiss József a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviseletében a fogvatartottak által előállítható drogokról és azok felismeréséről 
tartott előadást, Francia Boglárka a tudatos egészségmegőrzés XXI. századi lehetőségeiről beszélt. Lajkó Gabriella a fogvatartottaknak 
tartott előadást a lelki egészségről. 

Országos dzsúdóbajnokság

Ügyvezetok 
        értekezlete

Megállapodás Miskolcon 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és 
Pénzügyőr Igazgatósága és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet október elején együttműködési megállapodást írt alá 
a közösen meghatározott feladatok hatékony végrehajtása érdekében. A 
megállapodást az intézetben ünnepélyes keretek között az igazgatóság 
részéről Horváth Tivadar pénzügyőr őrnagy, igazgató, az intézett részéről 
Joó László bv. ezredes, az intézet parancsnoka látta el kézjegyével.

Csóti András bv. vezérőrnagy elnökletével szeptember 
19-én, Márianosztrán rendezték meg a büntetés-végrehaj-
tási gazdasági társaságok ügyvezetőinek értekezletét, ahol 
áttekintették a bv. szervezetben zajló informatikai fejlesz-
téseket, az Állami Partner központi honlapjának fejleszté-
sét, a központi ellátás helyzetét és a gazdasági társaságok 
első féléves teljesítményét. Varga Valéria bv. vezérőrnagy 
a jelentések alapján értékelte a feladatok végrehajtását és 
újabb feladatokat határozott meg.
Az Állampusztai Kft. szervezésében november 21-én 
megtartott értekezlet témája az Állami Partner első 
kereskedelmi márkája, a Jurta termékcsoport bemutatása, 
illetve a márkanév levédése volt. Erről tartott tájékoztatót 
a Brandcontrol Kft. és Sipos Sándor Zsolt bv. őrnagy, a 
BVOP Gazdasági Társaságok Főosztályának főreferense. 
Ezt követően Szakolczai Lóránt bv. őrnagy (Dunamix 
Kft.) mutatta be az Állami Partner és a Jurta védjegyek 
interneten történő bemutatásának lehetőségeit. Végül az 
ügyvezető igazgatók ismertették a gazdasági társaságok ez 
évi eredményeit, a foglalkoztatás helyzetét, az üzleti terv 
várható teljesítését.

A bajnokság csapatversenyének eredménye:  
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Budogála a TEK szervezésében
Az ötödik helyet szerezte meg a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet a BM karate pontszerző verse-
nyén október 29-én. A versenyre a TEK által szervezett budogálán került sor. A dzsiudzsitsu 67,5 
kg és 40 év alatti férfiak földharcversenyében Szilassy Roland (Budapesti Fegyház és Börtön), a K1 
szabályrendszerben a 67,5 kg és 40 év alatti csoportban Leidinger Árpád (Fővárosi Bv. Intézet), valamint 
a 95 kg feletti, 40 év alatti csoportban Csepregi János (Fővárosi Bv. Intézet), harmadik helyezést ért el. 
Fodor Attila (Fővárosi Bv. Intézet) az ötödik, Dobrai Mihály (Fővárosi Bv. Intézet) a hatodik helyet szer-
ezte meg. A 95 kg feletti súlycsoportban, a 40 év felettiek versenyében Sipos István (Szegedi Fegyház és 
Börtön) bronzérmet szerzett. A BM karate pontszerző verseny kata elnevezésű formagyakorlatában, a 
40 év alatti férfi kategóriában Elhardt Gábor (Szegedi Fegyház és Börtön) ezüstérmes lett.

 Tartalékosok haditornája Békéscsabán
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg haditornáját a Magyar Tartalékosok Szö-
vetsége. Az idei versenyen tizenkilenc, főként középiskolásokból álló csapat küzdött 
az elsőségért Békéscsaba-Fürjesen. A résztvevők egy elméleti teszttel kezdték a napot, 
majd gyakorlati feladatok következtek: gránáthajítás, íjászat, airsoft-lövészet, egy AK–
47-es szétszedése és mezei futás is szerepelt a programban.  A több mint százötven 
fia tal ezenkívül megismerkedhetett a honvédségi fegyverekkel, gépjárművekkel és a 
haditechnika egyéb eszközeivel is. A laktanya parkjában bemutatkoztak többek között 
a rendőrség kommandósai, motoros járőrei, a gyulai büntetés-végrehajtási intézet 
dolgozói, civil egyesületek képviselői, a katasztrófavédelem, és természetesen ott volt a 
honvédség toborzóirodája is. A Békés Megyei Bv. Intézet nagy érdeklődés mellett és nem 
kis sikerrel színesítette a haditornaprogram palettáját a gépjármű-, a fegyverzettechnikai 
és a szolgálatikutya-bemutató során, és a résztvevő kollégák is örömmel válaszolták 
meg a diákok kérdéseit, akik leginkább a börtönélet mindennapjairól érdeklődtek. A 
jelentkező 19 csapat többsége Békés megyei volt, ugyanakkor Hajdú-Bihar, Csongrád 
és Bács-Kiskun megyéből is érkeztek vendégek az egész napos rendezvényre.

 Vágtázó smasszerek 
Az idei Bécs–Pozsony–Budapest Ultramaratonon a büntetés-
végrehajtási szervezet is képviseltette magát egy csapattal. A 
vágtázó smasszerek (Búvár Attila Szegedi Fegyház és Börtön, 
Kondás Katalin, BvOP, Lajgút Péter, Fővárosi Bv. Intézet, 
Leidinger Árpád Fővárosi Bv. Intézet és Varga Miklós, Szegedi 
Fegyház és Börtön a 19. helyen értek célba.  A versenyzők 
5 nap alatt, egymást váltva teljesítették a Bécs–Pozsony–
Budapest mintegy 333 km-es távját. A teljesítményért járó 
emlékérmet Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagytól vehették át, 
aki amellett, hogy ellátta a versenyigazgatói szerepkört, maga 
is rajthoz állt egy-egy szakaszon. 

Triatlonverseny Szolnokon
Szeptember 29-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet, az MH 86. Szolnok Helikopterbázissal együttműködve immár 
harmadik alkalommal rendezte meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazságügyi Triatlonversenyt, amelyre idén 13 csapat nevezett be. A 
megye fegyveres testületeinek, rendvédelmi szerveinek, önkormányzati és 
kormányhivatalainak csapatai 4 000 méter futásban, 16 000 méter kerék-
pározásban és 200 méter úszásban mérték össze erejüket. A vetélkedésből 
végül az MH 86. Helikopterbázis csapata került ki győztesen. A versenyen 
elhasznált energiát a résztvevők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet által biztosított, a Szolnoki Gulyásfesztiválon ezüstérmet 
nyert receptúra alapján készült babgulyással pótolták. 


