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BaromfivágóHidaT avaTTak
állampuszTán Január 24-én adták át az Állampusztai Mezőgazdasági 

és Kereskedelmi Kft.-ben felépült új baromfivágóhidat.
Az 500 millió forintból létesült, 1100 tonna baromfihús
feldolgozására képes, európai uniós előírásoknak
megfelelő, korszerű baromfivágóhíd és a hozzá kapcsolódó 
baromfiágazat 80 elítéltnek teremt új munkahelyet.
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A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet megbízott parancsnoka Szeidl Tamás bv. alezredes február 
1-jétől. Szeidl Tamás 1972-ben született Budapesten, a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát. 
1994-től tagja a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának, mint a Baracskai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője, majd a büntetés-végrehajtási osztály előadója. 
1996 augusztusában kezdte meg tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatán, melynek 
eredményes elvégzését követően, 1999-ben kinevezték bv. főhadnaggyá, egyben beosztották fő-
előadónak és megbízták az informatikai osztály vezetésével. Ugyanitt a büntetés-végrehajtási osztály 
vezetője, majd megbízott parancsnokhelyettes volt. 2011 áprilisától a baracskai objektum megbízott, 
2012 januárjától kinevezett parancsnokhelyetteseként szolgált.

Február 1-jén Cséri Zoltán bv. ezredes váltotta Schmehl Jánost a Fővárosi Bv. Intézet élén.  Cséri Zoltán 
1965-ben született Dunaújvárosban. 1987-ben szerzett üzemgazdász oklevelet a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskola pénzügyi szakán. Abban az évben került a Magyar Honvédség hivatásos állományába 
hadnagyi rendfokozattal, pénzügyi szolgálatfőnök volt a 90. Futár- és Helikopterezrednél. 1991-ben 
pénzügyi és számviteli szolgálatfőnök Börgöndön, majd Tökölön teljesített szolgálatot. 1993. május 
1-jei hatállyal áthelyezték a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába, a Fejér Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetbe gazdasági vezető beosztásba, ahol 1996 novemberétől a fegyelmi 
tiszti feladatok ellátásával is megbízták. 2000-ben már a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott, majd kinevezett parancsnoka. 2003. szeptember 1-jétől a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán szolgált, az országos parancsnok megbízott gazdasági helyettese volt. 2005-ben 
ismét a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, majd 2007. március 1-jétől jelen 
megbízatásáig a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet parancsnoka volt.

Schmehl János lett az országos parancsnokhelyettes

Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesévé nevezte ki a belügyminiszter február 1-jei hatállyal Schmehl János bv. 
dandártábornokot. Schmehl János 1969-ben született Bu dapesten. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtá  si szakát, 2009-ben a 
Pécsi Tudományegyetem humán szervező szakán szerzett egye  temi oklevelet. 1989. július 1-jétől tagja a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos 
állományának, az Állampusztai Börtön és Fogház nevelője, alhadnagyi rendfokozattal. Az RTF sikeres elvégzése után, 1994-től ugyanitt őrpa-
rancsnok, 1996 szeptemberétől biztonsági tiszt a Biztonsági Osztályon, majd 1998. június 1-jétől alegységvezető. 2000. február 1-jétől megbízott, 
2001. február 1-jétől kinevezett parancsnokhelyettes. 2003 májusában a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Inté zetbe vezényelték a parancsnoki 
feladatok ellátására, majd október 1-jei hatállyal kinevezték a beosztásba. 2005. december 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet parancsnoka lett, majd előléptették bv. ezredessé. 2006. május 1-jétől a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, 2011. 
január 20-ától jelen megbízatásáig a Fő városi Büntetés-végrehajtási Intézet pa          ran csnoka volt. Munkáját rangos kitüntetésekkel is elismerték: 
2009. szeptember 8-án eredményes szakmai munkája elismeréseként a köztársasági elnök kinevezte bv. dandártábornokká, 2010. október 23-án 
a belügy miniszter főtanácsosi címet adományozott részére.

H Í r l E v É lBv.

2013. január 1-jével több intézet vezetésében történt változás. Itt ismertetjük az új kinevezettek és 
megbízottak rövid szakmai életútját.
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Tóth Tamás bv. ezredes a Szombathelyi Országos Bv. Intézet parancsnoka. 1968-ban 
született Veszprémben. A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán szerzett katonai 
üzemgazdász képesítést, elvégezte a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügyi, vállalkozási 
szakértő szakát, valamint mérlegképes könyvelői szakképzettséggel is rendelkezik. A Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen védelmi-igazgatási vezető diplomát szerzett 2011-ben. 
1989. július 15-ei hatállyal került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába, 
majd 1990. augusztus 20-án, a főiskola eredményes elvégzését követően kinevezték bv. had-
naggyá, és beosztották a Baracskai Börtön és Fogházba anyagi főelőadónak. 1993. július 
1-jétől az intézet megbízott gazdasági osztályvezető-helyettese volt. Innen 1994. január 1-jén 
kérelmére áthelyezték a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetői 
beosztásába. 2006. október 1-jétől a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese, 
2009. március 16-tól a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének igazgatója volt.

A Fiatalkorúak Bv. Intézete megbízott igazgatója Pesti Ferenc bv. őrnagy lett. 1979-ben 
született Kecskeméten. 2001. november 1-jei hatállyal került a büntetés-végrehajtási szervezet 
hivatásos állományába, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe őrmesteri 
rendfokozattal. 2003-ban vezényelték a Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak nap-
pali tagozatára, majd 2006. július 1-jei hatállyal, a főiskola befejezését követően a Bács-Kiskun 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztje lett. 2008. február 1-jétől a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet biztonsági osztályvezetője volt Sándorházán. 2009. június 1-jétől szolgál 
Tökölön, ahol e megbízatását megelőzően az intézet igazgatóhelyettese volt.

Dr. Dely Levente Csaba bv. őrnagy a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokhe-
lyettese. 1973-ban született Sopronban, elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karát. 2007. augusztus 1-jei hatállyal került a büntetés-végrehajtási szervezet 
hivatásos állományába századosi rendfokozattal jogtanácsosként a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtönbe. Felvételét megelőzően, 2000-től a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon, majd 2003-tól 
a Soproni Városi Bíróságon állt alkalmazásban fogalmazóként, majd bírósági titkárként.

Szarka Péter bv. alezredes a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka. 1975-ben 
született Sopronban. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát és okleveles emberi erőforrás 
tanácsadó képesítést szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 1999. szeptember 
1-jei hatállyal került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába törzsőr-
mesteri rendfokozattal a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönbe körletfelügyelői beosz-
tásba. A ranglétrán folyamatosan előrelépett, majd 2006. november 1-jétől az intézet 
megbízott, 2007. július 1-jével kinevezett parancsnokhelyettese lett. 

Török János bv. alezredes a Szombathelyi Országos Bv. Intézet kinevezett parancsnok he  -
l ye ttese. 1968-ban született Szombathelyen. A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola fegyver-
zeti üzemeltető szakán szerzett diplomát 1989-ben. Főiskolai tanulmányai alatt került a Ma gyar 
Honvédség állományába, ahol 2005-ig látott el különböző tiszti feladatokat. 2005. március 
1-jei hatállyal saját kérésére került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába, 
a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe. 2009. május 1-jétől az intézet parancsnokhe-
lyettese, 2011. december 15-től 2012. december 31-ig az intézet megbízott parancsnoka volt.
Kiemelkedő színvonalú feladatellátásáért a belügyminiszter dísztőrrel jutalmazta.

Személyi változások, kinevezések

Radák Kálmán bv. őrnagy a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kinevezett 
parancsnokhelyettese. 1967-ben született Dunaújvárosban. A Pécsi Tudományegyetem Fel-
nőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán szerzett okleveles művelődésszervező 
diplomát. 2006. november 1-jén kezdte büntetés-végrehajtási pályafutását a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Programszervezési és Foglalkoztatási Osztályán, 
nevelői munkakörben. 2007. december 15-én főhadnagyi rendfokozattal kinevezték 
a szervezet hivatásos állományába. 2009. szeptember 15-étől a bernátkúti objektum Bün-
tetés-végrehajtási Osztályának osztályvezetője volt, majd 2012. június 1-jétől a parancs-
nokhelyettesi feladatok ellátásával bízták meg.

SZEmÉlyI HíREk

H Í r l E v É lBv.



FEJlESZTÉSEk

Baromfivágóhíd állampusztán
Január 24-én adták át az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-ben felépült új baromfivágóhidat. 
Az 500 millió forintból létesített, 1100 tonna baromfihús feldolgozására képes, európai uniós előírásoknak 
megfelelő, korszerű baromfivágóhíd és a hozzá kapcsolódó baromfiágazat 80 elítéltnek teremt új munkahelyet.

A fogvatartottak önellátása, valamint teljes foglalkoztatása kor-
mányzati cél – mondta Pintér Sándor belügyminiszter a baromfivágó-
híd átadásakor. A belügyminiszter közölte: nemcsak gazdasági 
sikerről van szó, hanem egy olyan új szemlélet egyik állomásáról, 
amely azt határozta meg célként, hogy a büntetés-végrehajtás a 
mintegy 17 ezer fogvatartott ellátását önfenntartó módon biztosítsa. 
Pintér Sándor utalt arra, hogy a korábban átadott péküzemben 
tízezer fogvatartottnak tudják biztosítani a pékárut, ezenkívül a 
rendőregyenruhákat, az őrök és az elítéltek ruháját is a büntetés-
végrehajtás gazdasági társaságai készítik. Olcsóbban, hatékonyabban 

és jobban használjuk ki azt a munkaerőt, amely a büntetés-végrehajtási 
intézetekben rejlik – tette hozzá.
Közlése szerint a jövőben lehetőség lesz arra is, hogy más állami 
intézmények élelmiszer-ellátásába is bekapcsolódjanak a büntetés-
végrehajtás gazdasági társaságai.
A belügyminiszter fontosnak nevezte azt is, hogy a gazdasági 
társaságoknál dolgozó fogvatartottak egy része szakképesítést 
is szerezhet. Ennek a civil életben is hasznát fogják venni, mert 
segíti az elítéltek szabadulás utáni beilleszkedését a társadalomba –
fogalmazott Pintér Sándor.
A belügyminiszter bejelentette, hogy a kormány a jogalkotási 
folyamat fontos állomásaként új bv. kódex megalkotását tűzte ki 
célul, ezért a büntetés-végrehajtási szervezet megkezdheti az új 
törvény koncepciójának kidolgozását. (Erről bővebben a 12. oldalon 
olvashatnak.)
Schneider Gyula, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. vezetője a beruházásról elmondta: az 500 millió forintból 
felépült, 1100 tonna baromfihús feldolgozására képes, európai uniós 
előírásoknak megfelelő, korszerű baromfivágóhíd 80 elítéltnek 
teremt új munkahelyet, valamint ellátja a börtönöket előhűtött és 
mélyhűtött baromfihússal.
Az Állampusztán elhe lyezett ezer fogvatartott közül hatszáz elítélt 
dolgozik a gazdasági társaságnál. A baromfitartás évente 80-90 
ezer pulykát és 700-800 ezer csirkét nevelhet. Fontos tevékenység a 
juhászat, valamint a mangalica- és a lótenyésztés is. Az állattenyésztési 
ágazatot a gazdaság saját termelésű takarmánnyal látja el.

„A fogvatartottak 
önellátása, valamint 
teljes foglalkoztatása 
kormányzati cél.”

H Í r l E v É lBv.4
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SZERVEZETI ÉlET

A Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatán nyerte 
el az egymillió forinttal járó elismerést, amelyet január 21-én vett át az intézet vezetése az Emberi 
Erőforrások Minisztériumában.
Füzesi Viktor bv. alezredes, intézetparancsnok a cím elnyerése kapcsán a Jobline.hu-nak elmondta, 
hogy mivel a személyi állomány fokozott stresszhelyzetnek van kitéve, kiemelt fontosságúnak tartják 
a stabil családi hátteret. Az intézet a pályázattal nyert egymillió forintból többek között színházlátoga-
tást tesz majd lehetővé a hivatásos állomány dolgozóinak és családtagjainak, valamint ingyenes szál lást 
biztosítanak a családi kikapcsolódáshoz. A parancsnok beszélt arról is, hogy a pályázattól függetlenül 
mind a munkaszervezésben, mind szociális terén igyekeznek segíteni a kollégáknak. Hozzátette, hogy 
évi több alkalommal is szerveznek különböző, közös családi programokat, például gyermeknapot és 
mikulásünnepséget, ahol az állomány tagjai a családjukkal együtt ki tudnak kapcsolódni egy délután, 
vagy egy teljes nap erejéig.

Energetikai felújítás 
a tököli börtönben

„Köszöntünk, Tiszalök” címmel tartott ünnepséget a Tiszalöki Országos Bv. Intézet fennállásának 
ötödik évfordulója alkalmából január 14-én.
A program intézetlátogatással kezdődött, majd a Tiszalöki Művelődési Házban folytatódott, ahol 
beszédet mondott Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok, majd Tikász Sándor bv. 
ezredes, intézetparancsnok mutatta be az intézet működésének mindennapjait, a foglalkoztatási, 
munkáltatási feladatokat és az együttműködési lehetőségeket, területeket. 
A jubileumi program a fogvatartottak kultúrműsorával zárult: a vendégek az intézetben 2008 óta 
működő öntevékeny színjátszó kör előadását láthatták. 
Öt évvel ezelőtt, 2008. január 14-én kezdte meg az intézet a fogvatartottak betelepítését a PPP 
konstrukcióban épült börtönbe. Tikász Sándor intézetparancsnok az évforduló kapcsán köszönetet 
mondott a tiszalöki közösségnek, amely az építkezés alatt és azóta is töretlenül támogatja és 
befogadja az intézetet. Csóti András köszöntőjében az együttműködés fontosságát is hangsúlyozva, 
felelevenítette az intézet megalakulásának körülményeit. 
Az évfordulós ünnepségen részt vett Bökönyi István és Csere László ny. bv. altábornagy, Ferenczi 
Zsolt, a Szent Adorján Kft. ügyvezetője, Hosszú József, a Tiszavasvári Járás hivatalvezetője, Karakó 
László országgyűlési képviselő, Laskai Ildikó, a KÉSZ Ingatlan Kft. ügyvezetője és Vinnai Győző 
kormánymegbízott, és az intézet vendége volt a jubileum alkalmából Gömze Sándor, Tiszalök 
polgármestere is.

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete és a 
Tököl BV 2012 konzorcium képviselői aláírták a börtön 
több épületének energetikai felújítására vonatkozó 
kivitelezési szerződést. Az 587 millió forintos 
beruházás teljes mértékben az Új Széchenyi Terv 
keretében valósul meg. A márciustól szeptemberig 
tartó korszerűsítés során megújulnak a fogvatartotti 
körletek, a beszélő, a karbantartóblokk és a parancsnoki 
épület, valamint megtörténik a nyílászárók cseréje, a 
külső hőszigetelés és a fűtési rendszer korszerűsítése is.

Papp Károly az új országos 
rendôrfôkapitány
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló törvény alapján 2013. február 
3-án megszűnt Hatala József r. altábornagy szolgálati 
viszonya, az országos rendőrfőkapitány szolgálati 
nyugdíjba vonult. A belügyminiszter Hatala József 
beosztásából – érdemei elismerése mellett – történő 
felmentésével egyidejűleg felkérte az altábornagyot 
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöki feladatainak 
társadalmi megbízatásként történő ellátására. Az ORFK élén 
Papp Károly r. vezérőrnagy váltja Hatala Józsefet.

 Családbarát munkahely a kecskeméti börtön

  Ötéves a Tiszalöki Országos Bv. Intézet



Megújult a sátoraljaújhelyi intézet
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön az Új Széchenyi terv KEOP Programjának keretében 

meghirdetett pályázaton 422,1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, amelyből megvalósította az intézet épületenergetikai fejlesztését. 

A tavaly decemberben megtartott átadási ünnepség elöljárója Szaló Péter 
területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár volt, 
az országos parancsnokságot Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese képviselte. 

Az uniós forrásból kicserélték az épületek nyílászáróit, utó lagosan hőszigetelték a fogvatartotti épületet, 
kiépítettek egy napelemes villamosenergia-rásegítő rendszert és egy napkollektoros használati-melegvíz-

előállító rendszert, valamint kicserélték a kazánház, a konyha és a mosoda gépeit. A pályázat keretében 371 
nyílászáró cseréje, több mint száz radiátor felújítása, három kondenzációs és két gőzkazán telepítése valósult 

meg. A projekt legfőbb célja az üzemeltetési költségek csökkentése, amelynek mértéke éves szinten várhatóan 
20-25 millió forint. A környezetbarát technológiák alkalmazása és a korszerű eszközök telepítése révén éves szinten 

286 tonna szén-dioxid-kibocsátás-csökkentés érhető el, így a beruházás környezetvédelmi szempontból is jelentős.

Naperőmű Debrecenben
Szintén tavaly decemberben adták át a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben kiépített új napcellás rend-
szert. A beruházásra a KEOP pályázatán elnyert közel 72 millió 
forint támogatás adta meg a lehetőséget. 

A debreceni intézet 2010 decemberében nyújtotta be a pályázatot a napcellás 
rendszer kiépítésére, a 71 187 500 forint támogatásról szóló szerződés aláírása pedig 
2011 novemberében történt meg. A kivitelezés 2012. augusztus 9-én kezdődött, 
majd alig három hónap alatt el is készült a beruházás. A beépített napcellás rendszer 
jelenleg vezető technológia a világon, a beruházó intézet számítása szerint az eddigi 
évi tizenegymillió forintos energiaköltség 30 százalékkal csökken a jövőben.
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Korszerű biztonsági blokk Vácon
Az év második felében központi beruházás keretében megújult a Váci 
Fegyház és Börtön fogvatartotti látogatófogadó helyisége és a biztonsági 
blokk központi operátorterme. A látogatófogadó helyiségben családi 
beszélőt, valamint a biztonság erősítését szolgáló zárt beszélőfülkét is 
kialakítottak, emellett megújult a technikai eszközök egy része és az 
őrhely is. A központi operátorhelyiség általános karbantartásával, valamint 
a berendezési tárgyak, biztonságtechnikai eszközök egy részének cseréjével 
technikailag és esztétikailag is megújult környezetben láthatja el a jövőben 
a szolgálatot az intézet állománya.
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A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága együttműködési megállapodást írt alá december 
12-én. A megállapodásban foglaltak szerint a felek a jövőben a büntetés-
végrehajtási intézetekben folyó fogvatartotti reszocializációs, oktatói és 
prevenciós munkában működhetnek együtt. Az együttműködést a BKF 
részéről Vass László rektor, a BvOP képviseletében Csóti András bv. vezérőrnagy, 
mb. országos parancsnok írta alá. Az aláírás alkalmából Vass László 
hangsúlyozta, hogy a társadalmi felelősségvállalás részének tartják, hogy 
bekapcsolódjanak a fogvatartottak visszailleszkedésének segítésébe. Csóti 
András elmondta, hogy a szervezet egyik legfontosabb feladata az elítéltek 
foglalkoztatása. A munkáltatás mellett a fogvatartottak oktatása, képzése a 
leghasznosabb eszköz a későbbi reintegráció terén. A két intézmény a jövőben 
a megjelölt büntetés-végrehajtási intézményekben csoportos képzéseket 
szervez majd a fogvatartottak részére, valamint kilátásba helyeztek közös 
szakmai programokat és konferenciákat is.

2012 decemberében Ivica Simac, a Horvát Büntetés-
vég rehajtási Szervezet országos parancsnoka vezetésével 
négyfős delegáció tartózkodott hazánkban. A vendégeket 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok 
fogadta. A külföldi kollégák látogatást tettek az Állampusztai 
Országos Bv. Intézetben, az Állampusztai Mezőgazdasági 
Kft.-ben, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai 
objektumában, az Annamajori Kft.-ben, a Tiszalöki Országos 
Bv. Intézetben, a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Duna-Papír 
Kft.-ben és a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában, 
ahol a vezetőktől tájékoztatást kaptak a magyar bv. szervek 
tevékenységéről és feladatairól.

Horvát–magyar tapasztalatcsere

Mozikban a Die Hard 
ötödik része
Február 14-én mutatták be a Die Hard széria 
Magyarországon forgatott, ötödik részét. 
A Drágább, mint az életed című filmben Bruce 
Willis immár ötödik alkalommal bújt John McLane 
bőrébe, ezúttal azért, hogy megmentse az 
elrabolt fiát, és ha már ott van, az egész világot 
az orosz gengszterektől. Bár a film Moszkvában 
játszódik, a legtöbb jelenetét Budapesten 
forgatták. A filmhez a büntetés-végrehajtás is 
hozzájárult: a stáb a Fővárosi Bv. Intézettől bérelte 
a filmben felbukkanó rabomobilt. 

Bár már elmúltak az ünnepek, mégis jó 
felidézni, hogy a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet is közreműködött abban, 
hogy a rászoruló családoknak is szép 
legyen az ünnep: a személyi állomány 
által gyűjtött teherautónyi tartós 
élelmiszert, játékokat és könyveket 
tartalmazó adományt december 21-én 
Zakhar Tibor bv. ezredes, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központjának igazgatója és a hallgatók 
adták át a Mikulásgyárnak, amelyet 
Kardos István, a Magyar Vöröskereszt 
igazgatója vett át.

A TÁMOP 2.1.2. projekt idegen nyelvi 
és informatikai képzéseket támogat 
magánszemélyek részére. A program 
célja a felnőtt lakosság gazdasági 
versenyképességének és munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése.  A projekt keretében 
elnyerhető támogatás maximális összege 
90 000 Ft. Minden képzésben résztvevő sze mély 
önrész befizetésével járul hozzá képzésének 
díjához. Az önrész mértéke a hátrányos 
helyzetű településeken élők esetében a 
képzési díj összegének minimum kettő, 
minden más esetben minimum öt százaléka.
Támogatás a 2012. december 1-jén indult és 
2014. augusztus 31-ig befejezett képzés eken 
résztvevő magánszemélyeknek adható. 
A képzésekről és a képzési helyekről részletes 
információ a www.tudasodajovod.hu 
weboldalon található. 

Tudásod a jövôd Együttműködési megállapodás 
 a Budapesti Kommunikációs Főiskolával

Adomány a Mikulásgyárnak

HíREk
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Elismerés a parancsnoknak a legbátrabb várostól
A legbátrabb város tiszteletére rendezett Civitas Fortissima ünnepségsorozat kere-
tében tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen adtak át elismeréseket Balassagyar-
mat kiválóságainak. A rendezvényen  a város díszpolgára kitüntető címét kapta Budai 
István bv. ezredes, bv. főtanácsos, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnoka, 
melyet Medvácz Lajos polgármester adott át. Amint az a méltatásban is elhangzott, 
Budai István több évtizede végzett lelkiismeretes munkájával, hivatástudatával, 
társadalmi aktivitásával és a város megújítása érdekében kifejtett tevékenységével 
méltán vonta magára a balassagyarmatiak figyelmét. Kiemelkedő felkészültséggel és 
hivatása iránti alázattal, kollégái megbecsülése mellett végzett szakmai tevékenysé-
gével, továbbá a művészetek és a város közösségei felé való nyitottsága miatt joggal 
érdemelte ki a Balassagyarmat díszpolgára címet. A rendezvényen jelen volt Csóti 
András bv. vezérőrnagy, megbízott országos parancsnok is.

Új fogvatartotti 
munkahelyek
Együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi 
Törvényszék és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága az egyes büntető- és szabálysértési 
eljárások során jogerősen elkobzott ruházati cikkek 
átadásáról. A megállapodás szerint az elkobzott 
termékek ről a jogsértő megjelöléseket, azaz a hamis 
márkajelzéseket a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézetben, fogvatartotti munkáltatás keretében 
távolítják el, majd a márkátlanított ruhákat a 
börtönökön belül használják fel. 

Az együttműködési megállapodást Fazekas Sándor, 
a Fővárosi Törvényszék elnöke és Csóti András bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka írta alá február 6-án a Fővárosi Bv. Intézet 
Venyige utcai objektumában. 
A megállapodás kapcsán Fazekas Sándor elmondta, 
hogy a lefoglalt bűnjelek őrzése és megsemmisítése 
komoly anyagi teher a Fővárosi Törvényszék számára, 
az elkobzott termékek büntetés-végrehajtásnak 
történő átadásával a törvényszék több mint hétszázezer 
forintos megtakarítást ér el. Csóti András megbízott 
országos parancsnok azt emelte ki, hogy a megállapodás 
előnyös a büntetés-végrehajtás számára is, hiszen 
újabb fogvatartotti munkahelyeket teremt, valamint 
az előzetesen letartóztatottak ruházatának biztosítása 
a költségvetést és a karitatív szervezeteket is 
tehermentesíti. A program tíz fogvatartott munkájával 
már februárban elindul a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet Gyorskocsi utcai telephelyén.

A Börtönrap kapta a filmkritikusok díját
„Szakadt cuccok, szét vagy szakadva, Nézz már 
magadba, nézz mélyen magadba!” – szól egy, 
a tököli intézetben született rapszám szövege. 
Itt, a tököli börtönben forgatta a Börtönrap 
című dokumentumfilmjét Papp Bojána,aki 
a börtönben tavaly megrendezett tehet-
ségkutató versenyt követi végig. A film 
februárban megkapta a filmkritikusok 
díját. A Bv. Hírlevélnek a témaválasztás 
kapcsán a rendezőnő elmondta:
 –„A Börtönújságban jelent meg pár 
cikkem, így hallottam a rapversenyről, és 
érdekelni kezdett a téma. A forgatás alatt a 
legerősebb benyomásom az volt, hogy a tehetség 
minden körülmények között meg tud nyilvánulni. 
Mindig is hittem az alkotó tevékenység segítő erejében, 
és erre ez a verseny is bizonyíték volt: zárt körülmények között, hosszú történetekkel 
a hátuk mögött néhány embernek sikerült szerintem maradandót alkotnia. Az is erős 
élményem volt, hogy egy elromlott gyerekkor milyen messzire és mélyre tudja 
vinni az embereket.”

Születésnapján köszöntötték
A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága nevében 
Csató Kornélia bv. ezredes és 
Bárándi Gyula bv. ezredes 
köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából február 7-én Kovács 
László ny. bv. alezredest. Az 
ünnepelt 1942 augusztusa óta 
szolgált a büntetés-végrehajtási 
szervezetben, először a váci, majd 
a Budapesti Országos Börtönben. 

1959-től a BvOP Anyagi és Technikai Osztályának alosztályvezetője, később 
osztályvezető-helyettese volt, majd 1975-ben az osztály vezetőjeként vonult 
nyugdíjba. Valamennyi beosztásban elismerten magas szakmai színvonalon 
végezte munkáját.
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Ajánló a Börtönügyi Szemle 
2012. évi 3. és 4. számaihoz

   2012. évi 3. szám

Kiszely Pál és Nagy István tanulmánya a hosszúidős és a tényleges 
életfogytiglanra ítélt fogvatartottak helyzetével foglalkozik. A Sze-
gedi Fegyház és Börtön szakemberei rámutatnak arra, hogy amíg az 
életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítélt fogvatartottak 
száma rohamosan nő, addig a szabadságvesztés megnövekedett 
tartama következtében az elkövetkező 5-15 évben alig lesz szabaduló 
életfogytos az intézetből.
Fliegauf Gergely dolgozatában a fogvatartotti alkotások kvalitatív 
tartalomelemzésére vállalkozik, kitérve a rajzok, falfirkák vizsgálata 
során felmerült kriminológiai és pönológiai vonatkozásokra is. 
Tartalmi szempontból a szerző az általa elemzett börtönrajzokat 
öt csoportba (börtönélet, etnikai konfliktus, szexuális depriváció, 
szörnyek, tájak) sorolja.
Lehoczki Ágnes tanulmánya a börtönbeli öngyilkosságok és önká-
rosítások pszichés hátterét, illetve az ellátás sajátosságait mutatja 
be. A cikk a hatékony szűrésen és a megfelelő szakellátáson túl a 
személyzet képzését, továbbá a személyi állomány mentálhigiénés 
ellátását is fontosnak tartja a probléma kezelésében.
Ezután Fiáth Titanilla „Szexualitás a börtönben” című tanul má -
nyá                nak második részét olvashatjuk a folyóiratban. (Az első részt 
a Börtönügyi Szemle 2012/2-es száma közölte.) Ezúttal a ho-
moszexualitás kérdé sköre a fő téma, illetve a szerző a hatalom és a 
szexu   alitás viszonyából eredő következtetéseit összegzi.
Somogyvári Mihály dolgozata a büntetőpolitika legitimizációs 
kérdéseit vázolja fel, a főbb elméleti irányok jellegzetességeit, 
problémáit mutatja be. A szerző kiemelten foglalkozik a bünte-
tőpolitikára ható társadalmi nyomással, valamint a büntető igazság-
szolgáltatás gyakorlatában megjelenő uralmi viszonyokkal és a bün-
tetőpolitika intézményrendszerének hitelességével.
Kovács Mihály írása – „Mesék a rácsok mögött” – a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben működő Mesekör tevékenységét, eddigi 
előadásait és a további terveket állítja középpontba. Mint ismeretes: 
a drámapedagógia eszközeit felhasználó Mesekör foglalkozásait 
a Feldmár Intézet két munkatársa, Büky Dorottya és Kóródi Mária 
irányítja.
Nagy István beszámolója is a művészetterápia börtönbeli alkal-
mazásához kapcsolódik: a Szegedi Fegyház és Börtön „Művészetterápia 
a börtönben” című, sikeres európai uniós pályázatát, a pályázat 
végrehajtása kapcsán szerzett büntetés-végrehajtási szakmai, illetve 
pályázattechnikai tapasztalatokat írja le.
Papp János cikkében a magyar büntetés-végrehajtás elmúlt 125 évének 
egyenruháit tekinti át. A hiánypótló, nagyobbrészt színes képekkel 
illusztrált írás érzékletesen mutatja be, hogy az egyenruházatot 
mindig a kor divatja, politikai és ideológiai igényei alakították.
Estók József „A magyar börtönügy arcképcsarnoka” sorozatban 
Megyery István munkásságának állít emléket. Király Klára szokásos 
nemzetközi börtönhíreivel jelentkezik, a számot Deák Ferenc István 
könyvajánlója zárja.
 

  2012. évi 4. szám  

Pallo József tanulmánya az új szabálysértési törvény előírásait elemzi, 
különös tekintettel a fiatalkorúak szabálysértési elzárására. A szerző 
számos kritikai észrevételt fogalmaz meg, ugyanakkor úgy véli, hogy 
az új törvény komoly modernizációt és megváltozott szemléletet 
egyaránt tükröz.
Schuckertné Szabó Csilla dolgozatában a büntetés-végrehajtás 
szervezetfejlesztési lehetőségeit vizsgálja, elsősorban a humánerő-
fejlesztésre helyezve a hangsúlyt. E téren nagy jelentőséget, kivételes 
lehetőséget tulajdonít a 2012. december 1-jén indult TÁMOP 5.6.3. 
kiemelt projektnek.
Lebujos Imre tanulmányában a resztoratív módszerek börtönbeli 
alkalmazhatóságának kérdéseit járja körül, ismertetve saját fel-
mérésének eredményeit. A szerző hangsúlyozza: „a jogalkotók 
felismerésének, hogy a hazai büntetőjog területén szigorításra 
van szükség, nem mond ellent a helyreállító igazságszolgáltatás 
módszereinek alkalmazása”.
Csáki Anikó és Mészáros Mercedes dolgozata a fogvatartásból 
szabadultak munka-erőpiaci beilleszkedésének lehetőségeit, ezen 
belül az erkölcsi bizonyítvány szerepét vizsgálja. A cikk alapját a 
Váltó-sáv Alapítvány e tárgyban végzett kutatása képezte.
Batizi Ildikó és Balogh Attila beszámolója a TÁMOP 5.6.2 kiemelt 
projekt, a „Tett” program megvalósulását írja le. A szerzők 
természetesen a 13 bv. intézetet érintő reintegrációs alprojekt 
tapasztalatait, eredményeit mutatják be a legnagyobb részletességgel.
Zakhar Tibor írásában az instruálásról, a képzés fejlesztésének 
egyik nem eléggé kihasznált területéről osztja meg gondolatait a 
Börtönügyi Szemle olvasóival.
„A magyar börtönügy arcképcsarnoka” sorozatban Dobrotka 
Katalin Wagner Gyula-portréját, a „Kitekintés” rovatban Gógh 
Roland koszovói úti beszámolóját, illetve Király Klára börtönhíreit 
olvashatjuk. A lapszám legvégén a büntetés-végrehajtási szervezet 
III. negyedévi eseményeit tanulmányozhatjuk végig.

Deák Ferenc István

SZERVEZET ÉS TudomÁNy

9

A Börtönügyi Szemle előfizethető:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Sajtó Iroda,
sajto@bv.gov.hu email címen, 

vagy az alábbi postacímen
1054 Budapest Steindl Imre utca 8. 

A folyóirat éves előfizetési díja 2400 forint.
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Siófokon, 2012. december 15-én vehették át a Belügyminisztérium elismeréseit a ren-
dészeti szervek állományába tartozó, kiemelkedő kiképzési tevékenységet folytató és 
sporteredményeket elért munkatársak, valamint a 2012. évi országos pontszerző bajnokság 
díjazottjai. A kitüntetéseket Kontrát Károly parlamenti államtitkár, Csóti András bv. 
vezérőrnagy mb. országos parancsnok, Zsinka András, a BM Személyügyi Főosztályának 
vezetője, Lajtár József r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány gazdasági helyettese 
és Tollár Tibor tű. dandártábornok, az OKF főigazgató gazdasági helyettese adta át.

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a belügyi és rendészeti sportban végzett 
kie melkedő munkájukért és elért eredményükért belügyminiszteri elismerésben 
részesültek az alábbi kollégák.
Tanácsosi címet kapott Lányi Tamás bv. őrnagy, a Bv. Szervezet Oktatási 
Központjában végzett sportszervezői munkájáért.
Tárgyjutalomban részesült Szabó Zoltán bv. ezredes, a Bv. Szervezet Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjának igazgatója sportszervezői munkájáért, Zakhar Tibor bv. 
ezredes, a Bv. Szervezet Oktatási Központjának igazgatója, sportszervezői munkájáért, 
Molnár Gyula bv. alezredes, a Bv. Szervezet Oktatási Központjának kiemelt főrefe-
rense, sportszervezői munkájáért, Kürtök Attila bv. törzsőrmester, Állampusztai 
Országos Bv. Intézet, éves sporteredményéért, Kiss Róbert bv. zászlós, Szegedi Fegyház 
és Börtön, éves sporteredményéért, Válóczy Tiborné bv. törzszászlós, Fővárosi Bv. 
Intézet, éves sporteredményéért, Unger Petra Bernadett bv. százados, Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet, a Szombathelyi Országos Bv. Intézet RÁCS SE támogatásáért.

Elismert sportolók

KITÜNTETÉSEK

Az összesített pontversenyben elért eredményeik alapján 
az alábbi intézetek részesültek elismerésben:

I. Fővárosi Bv. Intézet 
II. Állampusztai Országos Bv. Intézet 
III. Szegedi Fegyház és Börtön  
IV. Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
V. Márianosztrai Fegyház és Börtön  
VI. Budapesti Fegyház és Börtön  

A Belügyminisztérium Tanintézeti Országos Sportbajnokságának összesített pontver-
senyében a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja a VI. helyezést érte el.

Dupláztak az igazságügyiek
Megvédték bajnoki címüket az igazságügyiek a Budapesti Kórházak II. Focitornáján. Ahogy 
2011-ben, úgy 2012-ben is az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet kispályás csapata 
győzött a decemberben a Fáy utcai Vasas Sportközpontban megrendezett tornán. Ugyancsak, 
mint 2011-ben, ezen a bajnokságon is az IMEI csapatát erősítő Vécsi Gábor lett a gólkirály.

A torna végeredménye
1. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
2.  Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
3.  Heim Pál Gyermekkórház
4.  Magyar Honvédség Honvédkórház
5–6.  Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet – Gottsegen   
 György Országos Kardiológiai Intézet
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Állampusztán is megköszönték

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben december 4-én rövid ünnepségen 
köszöntötték azokat az állományi tagokat és nyugdíjasokat, akik 2012-ben részt vettek 
valamelyik sportversenyen. Volt ok az ünneplésre, hiszen a büntetés-végrehajtási és a 
belügyi szervek munkatársai részére szervezett rendezvényeken az intézet és a kft. dolgozói 
összesítésben a rangos második helyezést érték el. Ezt köszönte meg az intézet és a kft. 
vezetése az összejövetellel, arra is buzdítva a dolgozókat, hogy továbbra is vegyenek részt a 
sportversenyeken.

A gólkirály
Idén is megnyerte az IMEI a Budapesti Kórházak II. Focitornáját, amelynek gólkirálya ismét Vécsi 
Gábor lett.  Arról  kérdeztük a gólkirály törzsőrmestert, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 28 
éves biztonsági felügyelőjét, hogy mit jelent számára a sport és mit jelent a szolgálat.

Bv. Hírlevél: – Mióta szolgál a szerve
zetben?
Vécsi Gábor: – 2010 novemberében szereltem 
föl. Ezt megelőzően az oktatásban dolgoztam. 
Most a szolgálat mellett tanulok is, levelezőn 
járok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
büntetés-végrehajtási nevelő szakára. 

Mióta focizik?
Amióta két lábon járok azóta van focilabda  
a lábam előtt. Most is igazolt játékos 
vagyok, a Miskolc melletti Aszaló megyei 
első osztályú csapatában játszom. 

Mit gondol, mennyire fontos a bün te
tésvégrehajtási szol gálathoz a sport, 
az erőnlét?
Az én álláspontom az, hogy elengedhetetlen 
a sport ahhoz, hogy fizikailag és szellemileg 
is topon legyen az ember, mert másképp 
nemigen lehet boldogulni a mi munkánkban. 
Ezért is gondolom, hogy jó lenne, ha a 
büntetés-végrehajtási szervezetnek több 
módja lenne lehetőséget teremteni arra, hogy 
az állomány tagjai sportolási lehetőséghez 
jussanak. Ez nem feltétlenül a foci, lehetne 
valamilyen küzdősport is. El tudnám 
képzelni, hogy a szolgálat része legyen az 
efféle képzés is, de most erre jobbára csak 
önerőből és önszorgalomból van lehetőség.

Hány gólt rúgott a tornán?
Nem tudom, soha nem számolom, mert nem 
ezért focizom. Régebben ez sokat számított, 
és szeretek is gólt rúgni, de most már 
fontosabb a játék öröme. A társaim viszont 
számolták, szerintük úgy 14-16 gólt rúgtam.

Mennyi edzésre jut ideje a munka és a 
tanulás mellett?
Szezonban heti kettő-három edzésre szükség 
van az erőnléthez, de holtszezonban is belefér 
legalább egy edzés.

Ön a Fővárosiban dolgozik, hogy került 
az IMEI csapatába?
A szállítások miatt sokat járunk az IMEI-
be, ott ismerkedtünk meg a kollégákkal. 
Ott sok munkatárssal összebarátkoztam, 
focicsapatuk tagjai pedig nagy örömömre 
meghívtak játszani. Jó a csapat, szeretek is 
velük lenni, úgyhogy remélem, jövőre is 
elhozzuk a kupát.

Kerékpárral az egészségért
A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet 184 000 forintot 
nyert a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága által a munkahelyi 
csoportok egészségmegőrzésének 
támogatására kiírt pályázaton. 
Az intézet ebből az összegből 
egy 24 férőhelyes fedett kerék-
pártárolót alakított ki, melyet 

az állomány biciklipárti tagjai nagy örömmel vettek birtokba. 
Az intézet vezetésének reményei szerint az új kerékpártároló 
ezek után még több dolgozót csal nyeregbe.

BM Budogála
Legutóbbi számunkban, 
a BM Budogáláról tájékoztató cikkünkből 
kimaradt egy eredmény: 

Kelemen-Vajna Géza a küzdelemben 
(kumite) 1. helyezést, a formagyakorlatban
(kata) 2. helyezést ért el a 40 év feletti   
       kategóriában. 
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2012 szeptemberétől Észak-Írország 
büntetés-végrehajtási intézet e i ben
bevezették a testszkennerek haszná     -
latát. Az eljárást fémdetek tor és a 
motozás helyett alkalmazzák. 
A hivatalos álláspont szerint az új mód  -
szer sokkal emberségesebb, hiszen így 
a biztonsági személyzetnek nem kell az 
elítéltekhez érni. A gépnek egészségügyi koc-
kázata sincs, mivel röntgensugarat nem használ. 
Az elítéltekben azonban heves ellenérzéseket váltott ki 
az új biztonsági berendezés beüzemelése. 
Az Antrim megyei Maghaberry börtönben több mint húsz 
fogvatartott vett részt a „piszkos tiltakozásban”.  
Ennek során a fogvatartottak a cellák falát és a padlót 
fekáliával kenték össze. (A „piszkos tiltakozások” közül 
a legnagyobb horderejű az IRA bebörtönzött tagjai által 
szervezett 1978-as megmozdulás volt.)
Anne Owers, az Észak-ír Börtönszolgálat tisztviselője 
javaslatot tett a teljes testszkenner helyett egy kevésbé 
„tolakodó” módszer alkalmazására. Az Igazságügyi 
Minisztérium ugyanakkor nem lát kivetnivalót 
az új biztonsági eszköz alkalmazásában, mivel már 
repülőtereken és vasútállomásokon is használják, 
de utalt arra is, hogy a tiltakozások miatt a minisztérium 
is fontolóra veszi az átvilágítás alternatív lehetőségeit.

Testszkenner 
ÉszakÍrországban

A nõi és férfi fogvatartottak 
egészségvizsgálata
A brit Lancet című szaklapban tették közzé 
a fogvatartottak étrendjével, fizikai aktivitásával 
és az elhízással kapcsolatban végzett kutatás 
eredményeit, amelyben világszerte 884 intézet több 
mint 60 ezer  elítéltjét vizsgálták meg. Az oxfordi 
szakértők kimutatták, hogy az Egyesült Államokban 
és Ausztráliában a női elítéltek nagyobb eséllyel 
híznak el, mint a rácsokon kívül élő nők. Rámutattak 
arra is, hogy az USA kivételével a férfi elítéltek az 
esetek többségében kisebb valószínűséggel válnak 
elhízottá, mint az általános népesség férfitagjai. 
Ausztrália női és férfi elítéltjei hetente 150 percet 
töltenek testedzéssel, ami jobb eredmény, mint amit 
a szabad lakosság körében találunk. A világ 9,8 millió 
fős börtönnépessége gyakran a legszegényebb, 
perifériára szorult társadalmi rétegekből tevődik össze. 
A tudósok rávilágítottak arra is, hogy a női elítéltek 
azért válnak nagyobb valószínűséggel elhízottá, mint 
az általános népesség női tagjai, mert étrendjük túl 
sok kalóriát tartalmaz. Valószínűleg a női  fogva-
tartottaknak is olyan étrendet biztosítanak, amelyet 
a férfiaknak terveztek. Szakértők gyakran hangoztatják, 
hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben ritkán 
veszik tekintetbe a nők érdekeit, igényeit, hiszen 
a világ börtöneiben a női fogvatartottak elenyésző 
kisebbségét alkotnak.

Készül az új büntetés-végrehajtási törvény

HíREk

Pintér Sándor belügyminiszter, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. új vágóhídjának átadásakor elmondta, hogy 
a kormány a büntetés-végrehajtási elveket új alapokra kívánja helyezni, ezért a Belügyminisztérium megkezdte az új büntetés-végre-
hajtási törvény koncepciójának a kidolgozását. Az adófizető állampolgárok azt várják el, hogy a fogvatartottak dolgozzanak, a társadalom
számára hasznos tevékenységet végezzenek, és a fogvatartásuk költségeihez a lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá. 
Elvárás az is, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudásra tegyenek szert, amivel a szabadulás után is megállják a helyü ket a munka-
erőpiacon. Ahhoz, hogy a bv. kódexet megújítsuk, a gyakorlati tapasztalaton túl szakembereink elméleti tudására is szükség van. 
A belügyminiszter kiemelte, hogy át kell tekinteni a nemzetközi gyakorlatot és tapasztalatokat, megfelelő előkészítés után be kell 
vonni a tudományos műhelyeket és a társszerveket, a társadalmi szervezeteket és az egyházakat.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka munkabizottságot hozott létre az új bv. kódex koncepciójának kidolgozására. Vezetője 
Schmehl János bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, titkára Pallo József bv. ezredes, a BvOP 
Titkársági és Jogi Főosztályának vezetője. A bizottság tagjai Illés Melinda, a Belügyminisztérium jogásza, Kiszely Pál bv. dandártábornok, 
a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, Biczó László bv. dandártábornok, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka, Juhász 
Attila bv. ezredes, a Heves Megyei Bv. Intézet parancsnoka, Bogotyán Róbert bv. ezredes, a BvOP Központi Szállítási és Nyilvántartási 
Főosztály vezetője, Nádasi Béla bv. alezredes és Fliegauf Gergely bv. alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének oktatói.
A törvény új koncepcióját várhatóan február végére készíti el a bizottság, annak elfogadását követően kezdődhet meg a norma-
szöveg kidolgozása.
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