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Március 15. alkalmából kiváló munkájáért sok munkatársunk részesült 
elismerésben. A 6-7. oldalon interjút olvashatnak a képen látható Zámbóné 
Palicska Anettel, aki országos parancsnoki dicséretben részesült, 
és Szoboszlai Attilával, akit soron kívül zászlóssá léptettek elô.
Dr. Barna Ildikó ny. bv. orvos ezredes a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
katonai tagozatát, Nemszilaj Sándor bv. ezredes a Magyar Arany Érdemkereszt 
katonai tagozatát kapta a köztársasági elnöktôl, dr. Füzesi Viktort a belügyminisz-
ter bv. ezredessé léptette elô, ôk a 4. oldalon beszélnek a pályájukról. 
Minden kedves elismerésben részesült kollégánknak gratulálunk!
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Évértékelõ állománygyûlés
A büntetés-végrehajtási szervezet 2012. évi tevékenységét értékelő és az idei év fő feladatait meghatározó 
értekezletet 2013. március 1-jén rendezték meg a Belügyminisztérium márványtermében. Az értekezleten részt 
vett Kulcsár József országgyűlési képviselő, Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Bánáti János, a 
Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, jelen voltak a Belügyminisztérium vezető munkatársai, a társszervek, valamint 
a büntetés-végrehajtás vezetői.

Az állománygyűlés résztvevőit Varga Valéria bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és infor-
matikai helyettese köszöntötte, majd Csóti András bv. vezérőrnagy, 
megbízott országos parancsnok tartotta meg beszámolóját. Mint 
hangsúlyozta: a büntetés-végrehajtás munkáját 2012-ben a bizton-
ságos, jogszerű és szakszerű fogvatartás, a hatékony, költségtaka-
rékos gazdálkodás, a fogvatartottak foglalkoztatásának további 
bővítése, illetve a kormányprogramokban való sikeres részvétel jel-
lemezte. A személyi állomány képzettségi szintje kiválónak mond-
ható, a fluktuációs mutatók javultak: a belépők száma emelkedett, 
a kilépőké csökkent. A fogvatartottak létszámának alakulása tavaly 
jelentős hullámzást mutatott, számuk a múlt  év végéhez képest 
több mint hatszáz fővel nőtt. 2012-ben a fogvatartotti foglalkozta-
tás 5%-kal bővült, a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál 
több fontos beruházás valósult meg.
Csóti András kiemelte, hogy az értékelt időszakban a büntetés-vég-
rehajtás gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott volt, a szervezet a ta-
valyi évet tartozás nélkül zárta. A BvOP – mint központi ellátó szerv 
– megrendeléseinek értéke meghaladta a hárommilliárd forintot. A 
belső ellátás ésszerűsítése érdekében tett intézkedések négyszáz 
millió forint megtakarítást eredményeztek. A büntetés-végrehajtás 
első számú vezetője külön kitért a társszervekkel, az igazságszol-
gáltatási és kormányszervekkel, valamint az egyházakkal és a civil 
szervezetekkel való együttműködés jelentőségére, majd ismertet-
te a 2013. év fő feladatait. A belügyminiszter az idei év legfontosabb 
feladataiként a biztonságos, jogszerű és szakszerű fogvatartást, a 
büntetés-végrehajtási kódex koncepciójának megalkotását, továb-
bá a fogvatartotti foglalkoztatás további bővítését határozta meg.

   Biztosítottak a feltételek

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 
szerint 2012-ben a büntetés-végrehajtás sikeres, eredményes 

évet zárt, és kifejezte elismerését a büntetés-végrehajtás dol-
gozóinak. Kiemelte, hogy fontos előrehaladás történt annak 
érdekében, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek önellátóvá 
váljanak, illetve utalt arra, hogy a büntetés-végrehajtási gazda-
sági társaságoknál megvalósult beruházások mind-mind hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a fogvatartottak foglalkoztatása terén 
az előírt cél irányába tudjon előrelépni a szervezet. Kifejtette, 
hogy a közfoglalkoztatás eredményességéhez sikeresen járult 
hozzá a büntetés-végrehajtás. Felhívta a figyelmet ugyanak-
kor arra, hogy a rendkívüli eseményeket meg kell akadályozni, 
szükséges a korrupció elleni küzdelem eredményesebbé tétele, 
továbbá a fogvatartottak foglalkoztatása és a büntetés-végre-
hajtási intézetek önellátása terén rejtő lehetőségeket még job-
ban ki kell aknázni. 
Az államtitkár végül beszélt arról is, hogy a 2013-as költség-
vetésben biztosítottak azok a pénzügyi feltételek, amelyek az 
eredményes, biztonságos gazdálkodáshoz szükségesek, és azt 
kérte a személyi állománytól, hogy ugyanúgy, ahogy 2012-ben, 
az idei évben is eredményesen hajtsák végre a belügyminiszter 
által meghatározott programot.  Mindehhez erőt és egészséget 
kívánt a személyi állomány valamennyi tagjának.
Csóti András válaszbeszédében megköszönte a szervezet 
tagjai nevében a Belügyminisztérium vezetőinek kiemelt fi-
gyelmét, és kifejezte reményét, hogy ez a megkülönböztetett 
figyelem továbbra is megmarad. Kijelentette, hogy a bünte-
tés-végrehajtási szervezet képes és kész a meghatározott fel-
adatok végrehajtására, tagjai mindent megtesznek azért, hogy 
eredményesen, biztonságosan, a meghatározott célok teljesí-
tésével végezzék munkájukat. Végül ismételten megköszönte 
a teljes személyi állomány elhivatott és felelősségteljes szolgá-
latellátását.

Deák Ferenc István

H Í r l E V é lBv.
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Elismerések és kitüntetések március 15. alkalmából

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Áder János 
köztársasági elnök – a belügy miniszter előterjesztésére, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 165. évfordulóján 

– a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint 
négy évtizedes kiemelkedő gyógyító munkája és vezetői tevékenysége 
elismeréséül a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozatát 
adományozta dr. Barna Ildikó ny. bv. orvos ezredesnek, a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház osztályvezető főorvosának. Beosztásában 
huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a Magyar 
Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Nemszilaj Sándor 
bv. ezredesnek, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatójának.
Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréséül büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő dr. Füzesi 
Viktor bv. alezredest, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokát.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta Kopcsik Károly 
ezredesnek, a Váci Fegyház és Börtön parancsnokának. Főtanácsosi címet 
adományozott Bárándi Gyula ezredesnek, a Műszaki és Ellátási Főosztály 
főosztályvezetőjének és dr. Sebestyén Attila ezredesnek, az Informatikai 
Főosztály főosztályvezetőjének. Tanácsosi címet adományozott 
Császár László alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokhelyettesének és Gombos Róbert alezredesnek, a Budapesti 
Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjének. Óra emléktárgyat adományozott 
dr. Tibay Ákos alezredesnek, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
parancsnokhelyettesének és Répási László Zoltán közalkalmazottnak, a 
Kalocsai Fegyház és Börtön foglalkoztatási felügyelőjének.
Soron kívül büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette elő Halász-
Gerebenics Edit hadnagyot, a Központi Ellátási Főosztály kiemelt főrefe ren-
sét, büntetés-végrehajtási zászlóssá Szoboszlai Attila főtörzsőrmestert, 
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) kutyavezetőjét.
Csóti András, a büntetés-végrehajtás mb. országos parancsnoka 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta Szász Mária 
főtörzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön segédelőadójának, Tüke 
Ferenc főtörzszászlósnak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelőjének és Sándorné Homonyik Gyöngyi közalkalmazottnak, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolójának.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlékplakett bronz fokozatát 
adományozta Benedek Ede alezredesnek, a Fogvatartási Ügyek Főosztálya 
kiemelt főreferensének, Hatoss Zsolt alezredesnek, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, 
Bleszák Sándor őrnagynak, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Tuba-Kovács Béla főhadnagynak, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt fő-
előadójának, Benkő-Hadaró Tamás főtörzszászlósnak, a Szombathelyi 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt művezetőjének, Csipesné 
Markó Anikó törzszászlósnak, a Közgazdasági Főosztály megbízott 
segédelőadójának, Horváth József törzszászlósnak, a Műszaki és Ellátási 
Főosztály megbízott segédelőadójának, Horváthné Bezeczki Zsuzsanna 
törzszászlósnak, a Nostra Vegyesipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. foglalkoztatási segédelőadójának, Tóth József törzszászlósnak, a 

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műhelyvezetőjének, 
Varga Zoltán törzszászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott csoportvezetőjének, Kohutné Molnár Edit zászlósnak, 
a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház főápolójának, Szabó László 
főtörzsőrmesternek, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. 
foglalkoztatási felügyelőjének, Szeri Attila József főtörzsőrmesternek, 
a Tolnai Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági 
főfelügyelőjének, Csiló Zsuzsanna közalkalmazottnak, a Központi 
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály előadójának és Walch Tamás János 
közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja informatikai főelőadójának, valamint a Magyar 
Rendvédelmi Karban végzett eredményes munkája elismeréséül Kiss Beáta 
közalkalmazottnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön munkavédelmi 
vezetőjének.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette 
büntetés-végrehajtási alezredessé dr. Csoma László őrnagyot, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet jogtanácsosát, dr. Gábri 
Judit őrnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjét, Sinkó Csaba őrnagyot, a Váci Fegyház és 
Börtön osztályvezetőjét, Szakolczai Lóránt őrnagyot, a Duna-Mix Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját és Vadon Csilla 
őrnagyot az Informatikai Főosztály kiemelt főreferensét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Bényei Tamás századost, a 
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató 
Kft. ügyvezetőigazgató-helyettesét, Busáné Bodnár Beáta századost, a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjét, Kövesdi Richárd 
századost, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) nevelőjét 
és Porubszky Szabolcs László századost, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Bajzátné Labró Szilvia 
főhadnagyot, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. egri fióktelepe 
üzemvezetőjét, Dénes István főhadnagyot, Gerebenics Róbert főhadnagyot, 
a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét, Kardosné 
Gergely Erika főhadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott osztályvezető-helyettesét, Kissné Szemán Krisztina 
főhadnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet nevelőjét és Kovács Edina főhadnagyot, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjét.
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Büntetés-végrehajtási  főhadnaggyá léptette elő Nyakó Csaba hadnagyot, 
a Budapesti Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesét, Patakiné Kiss 
Katalin hadnagyot, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesét, Pásztor Csaba hadnagyot, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét, Somogyvári Mihály hadnagyot, 
a Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály kiemelt főreferensét és 
Szabadiné Vancsik Katalin hadnagyot, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet főelőadóját. 
Munkatársi címet adományozott Ágoston Róbertné közalkalmazottnak, 
a Közgazdasági Főosztály előadójának és Szeifertné Szabó Julianna 
közalkalmazottnak, a Biztonsági Főosztály előadójának.
Országos parancsnoki dicséretben részesítette Balogh Sándor főtörzszász-
lóst, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét, 

Németh Lászlóné főtörzszászlóst, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet segédelőadóját, Zámbóné Palicska Anett törzszászlóst, 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
főfelügyelőjét, Győri Levente Tibor zászlóst, a Személyügyi és Szociális 
Főosztály megbízott kiemelt főreferensét, Elek Gyula főtörzsőrmestert, 
a Budapesti Fegyház és Börtön gépjárművezetőjét és Györök Edit 
közalkalmazottat, a Műszaki és Ellátási Főosztály előadóját. Végezetül, 
a Robotzsaru Neo program bevezetésében és működtetésében végzett 
kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül Surányiné dr. Temesi 
Mária alezredest, a Titkársági és Jogi Főosztály kiemelt főreferensét 
és Máhrné Solymosi Gabriella közalkalmazottat, a Titkársági és Jogi 
Főosztály főelőadóját.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!

Kitüntetettek
A nemzeti ünnep alkalmából magas állami kitüntetést kapott és ezredessé előléptetett munkatársainkat 
pályájukról kérdeztük, és arról, hogy mi az a muníció, amit átadnának a fiataloknak.

Dr. Barna Ildikó
1971-ben lettem a bv. szervezet tagja 
pályakezdő orvosként. Nekem is voltak 
aggályaim, hogy ebben a közegben 
meg tudom-e állni a helyem, de 
akkori vezetőim bátorítására 1973-ban 
főhadnagyként hivatásos lettem. 1976-
ban szakvizsgáztam tüdőgyógyászatból. 
Bár többször kaptam állásajánlatot a 
polgári egész ségügyből, úgy érez-
tem, hogy ezt a közösséget nem hagyom el. Máshol nem találnék 
ilyen összetartó, segítő kollégákat. 1983-ban megbízást kaptam a 
vezetői teendők ellátására, majd 1986-ban kineveztek osztályvezető 
főorvossá. Ma is ebben a munkakörben dolgozom. Soha semmilyen 
ellenérzésem nem volt a fogvatartottakkal szemben, elsősorban beteg, 
kiszolgáltatott, jogaikban korlátozott embereknek tekintettem őket. 
Azt, hogy bűnelkövetők, a bíróság dönti el, de azt, hogy gyógyítható 
vagy gyógyíthatatlan betegsége van, nekem kell felelősséggel eldönteni. 
A fiatal generációnak azt tanácsolom, hogy empátiával foglalkozzanak 
a fogvatartottakkal. Ne az erő és a hatalom eszközeit használják, 
az egyenruha arra kötelez, hogy az emberi méltóságot tiszteletben 
kell tartani és másokkal is be kell tartatni. Munkámhoz mindig 
szükségem volt munkatársaim segítségére és bizalmára. Köszönet 
ezért mindenkinek, akikkel évtizedeken át együtt dolgozhattam!

Nemszilaj Sándor
Az élet kiszámíthatatlan, de ikszre 
játszik! Egy ilyen szintű elismerés a 36 
évi bv.-s múlttal, félúton az 50 és 60 
között, kisebb számvetésre készteti az 
embert. Közgazdasági éret         tségi után, 
1977. augusztus 1-jén kerültem az Ipoly 
Cipőgyárhoz polgári alkalmazottként. 
Ezzel az „őskövületek” közé tartozom, 
amely természetesen nem érdem, csak 
egy állapot. Voltam munkaügyi előadó, kooperátor, üzemgazdasá gi, 
majd kereskedelmi osztályvezető, ügyvezető igazgatóhelyettes, 

ügyvezető a BUFA Kft.-nél, majd 2007. január 1-jétől az Ipoly 
Cipőgyár Kft.-nél. Munka mellett végeztem el Budapesten a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskolát. Vezetőnek lenni múló állapot. A jelenlegi 
eredménycentrikus világban fontos a napi produktum, ugyanakkor 
véleményem szerint egy vezető munkáját távozása után lehet igazán 
megítélni: mennyire tudott hatékony és ütőképes szervezetet 
felépíteni? Egy vezetőnek sokszor kell igazi „magányos” döntést 
hoznia, és az „elszállás” veszélye bármely esetben előfordulhat. A 
szakmai meggyőződésnél jobb fogódzót nem tudok ajánlani. Szeretem 
a számokat, az azok mögötti összefüggéseket. A számvetés során 
szembesültem azzal, hogy öcsémmel és lányommal együtt ez idáig 66 
évet dolgoztunk a bv.-nél. Ehhez én már sokat hozzátenni nem tudok, 
de ha a „fiatalok” belehúznak, elérhetjük a százat, amelyre szívesen 
koccintanék…!

Dr. Füzesi Viktor
Emlékezetes dátum lesz az idei március 
15. a számomra, mert előléptetésemmel 
nagyon komoly elis merésben része-
sültem. Ez óriási megtiszteltetés, 
valamennyi hivatásos állományú pálya-
futásának egy kiemelkedő pillanata, 
mikor valaki ezredessé válik. Ugyanis 
ez olyan  főtiszti rendfokozat, amit 
nem automatikusan kaphat valaki, 
hanem kinevezés útján. A tizenhetedik évet kezdtem meg az 
idén a büntetés-végrehajtási szervezetnél, és a Rendőr tiszti 
Főiskolán eltöltött három évtől eltekintve mindvégig Kecskeméten 
szolgáltam. Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan 
közegben teltek ezek az évek, ahol a kollégáimtól és a családomtól is 
sok segítséget kaptam  munkámban és  magánéletemben egyaránt. 
Így ez az elismerés az ő dicséretük is egyben. Hogy mi az a muníció, 
amit átadnék a fiataloknak? A kérdés akár egy kissé ironikusan 
is hangozhat, mert úgy gondolom, még én magam is a fiatalabb 
korosztályhoz tartozom. Talán egy gondolat: ha a marsallbot nincs is 
mindenkinek a zsebében, de az érvényesülés lehetősége mindenkinek 
adott, aki tesz is érte.



Csöbör Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának tagja március 8-án látogatást tett a Borsod-Abaúj-Zemplén 
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FEJlESZTÉSEk

A baracskai objektumban elhelyezett fogva-
tartottak létszáma megközelíti az ezer főt.
A leromlott állagú, elavult gépezetű épületek 
korszerűsítése már 2010-ben kezdődött, 
azó  ta megújult a fogvatartotti konyha  és 
öt körletépület. 2012 nyarán indult az ener-
getikai felújítás a nyílászárók cseréjével, 
a falak hőszigetelésének javításával, amit 
az új látogatófogadó-helyiség kialakítása 
és a körletkapu felújítása követett. Ki bő-
vült továb bá a személyi állomány mun -

ka   végzésére, fel szerelési tárgyaik táro-
lá   sára szolgáló épület, és megújult az 
ét  kezőhelyiség is. Korszerűsítették az 
ügy    védi beszélőhelyiségeket, kicserélték a 

személy- és járműforgalmat biztosító ka-
puk működtető berendezéseit. A pro jekt 
húsz fogva tartottnak teremtett munka-
lehetőséget.

Csöbör Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- 
és vallásügyi bizottságának tagja március 8-án látogatást tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol a börtön működéséről, az intézetben folyó munkáról és a 
fogvatartottak életkörülményeiről tájékozódott.
A képviselőnő korábban még nem járt bv. intézetben, így nagy izgalommal töltötte el a látogatás. 
„Nem könnyű sem a fogvatartottak, sem az itt dolgozók helyzete, kevés sikerélmény éri őket” 
– mondta. Elismerően szólt az intézetben zajló reintegrációs tevékenységekről, külön kiemelte 
a vakvezető kutyák betanítását célzó program hasznosságát. Ezt követően részt vett az egy éve 
átadott ökumenikus kápolnában tartott istentiszteleten, majd megismerkedett a fogvatartottak 
elhelyezési körletével, valamint megtekintette az intézet színjátszó körének műsorát.

Képviselôi látogatás Miskolcon

Tóth László, a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes 
államtitkára adta át március 13-án a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet baracskai objektumának energetikailag korszerűsí-
tett épületeit és felújított helyiségeit. Az elítéltek munkáltatásával 
megvalósított, részben pályázati forrásból finanszírozott, 16 millió forintos 
beruházás a biztonságos fogva tartás feltételeinek javítását, illetve az 
intézet energetikai korszerűsítését szolgálja.

Március 6-án, az Országház Gobelin 
Termében került sor az ener giahatékony-
sági kiválósági pályázat díjátadójára. A bv. 
intézet az Energiahatékony Vállalat díjat 
nyerte el, amelyet Szili Katalin, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács alapító és 
tiszteletbeli elnöke, valamint Fürjes Balázs, 
a Virtuális Erőmű Program Nonprofit 
Kft. igazgatója adott át Szeidl Tamás bv. alezredesnek, a Közép-dunántúli Országos 
Bv. Intézet megbízott pa rancs nokának. Az energiahatékonysági kiválósági pályázat célja 
a vállalkozások energia tu datosságának növelése, az energiahatékonyság területén elért 
eredmények elis  merése, bemutatása és a tudás megosztása. A pályázat során az érdeklődő 
vál lalatok tesztelhetik energiahatékonyságukat is. Energiahatékony vállalat lehet az a 
vállalkozás, amely már konkrét megtakarításokat tud bemutatni, és bevált gyakorlatát 
másokkal is megosztja. 

Energiahatékony 
vállalat 

Fogvatartotti munkával 
korszerûsítették a baracskai börtönt



Bv. Hírlevél: Huszonkét éves lányként került a 
büntetés-végrehajtáshoz. Könnyen megszokta a 
férfias, hierarchikus munkakörnyezetet?
Palicska Anett: Olyan fiatalon szerencsére 
ez nem okozott problémát, bár nehezítette 
a helyzetet, hogy akkoriban rajtam kívül 
csak két hölgy dolgozott itt, ráadásul a 
kolléganőm, aki betanított, egészségügyi 
okok miatt korán magamra hagyott, 
a mélyvízben pedig nem volt más 
választásom, mint megszokni a helyzetet. 
Nem éreztem magam elveszett embernek, 
a férfi munkatársak is hamar elfogadtak. 
Bár sokszor nagy a szám, amit megígérek, 
annak becsülettel, következetesen a végére 
járok. A fogvatartottak is akceptálják ezt a 
következetességet, egyrészt tudják, hogy 
kérhetnek tőlem, de mindig tudják azt 
is, hogy hol a határ, hogy nem célszerű 
a kedvességemmel és jóindulatommal 
visszaélni.
– Rendszeresen színházba visz olyan 
fogvatartottakat, akiket nevelőjük felterjeszt. 
Meséljen erről egy kicsit, hogyan bonyolítja az 
ilyen programokat?
– Ha megvannak a feltételek arra, hogy 
elhagyhatják az intézetet, csoportos 
kimaradás keretében rengeteg programot 
szerveztem már nekik. Jártunk a Fővárosi 
Nagycirkuszban, többször a Madách 
Színházban. A jegyekért persze lobbizunk, 
de mindig érkeznek felajánlások. Már az 
autóban koreográfiát találunk ki a különféle 
élethelyzetekre, hiszen mindannyian civilben 
vagyunk. Képzeljük el, milyen furcsa lenne, 
ha a hátsó sorban felbolydulna néhány 

fogvatartottunk, 
hogy „nevelőnő, 
legyen szíves”! 
Hát, a jelenlévők 
meglehetősen görbe 
szemmel néznének ránk. 
A fiúk ügyesen kitalálták, 
hogy imitáljunk egy 
céges programot, ahol 
a vezető nevelő 
kollégám a főnök, én 
pedig a főnökasszony, 
közben persze 
a magázódás is 
megmarad. Ha 
valaki akár rövid 
időre is elhagyhatja 
az intézet területét, az ezt a lehetőséget 
megbecsüli. Ha munkavégzésről volt szó 
– a környék településein többször vették 
már igénybe a fogvatartotti munkaerőt 
–, a városvezetés mindig elismerően szólt 
munkájukról. Maximális hatékonysággal 
dolgoznak, tisztelettudóak, ezért számtalan 
köszönőlevelet kaptunk. 
– Ha jól tudom, szociális munkás végzettséget 
szerzett nemrégiben. Hogyan tudja alkalmazni 
ezt munkája során, és mik a távlati tervei?
– Szeretném továbbfejleszteni a nevelői 
munkát, hiszen, úgy gondolom, elképesztően 
színessé tehető, tele van kihívásokkal, de 
szükség van friss szemléletre is. Remek 
közösségi programokat, műhelymunkákat 
lehet szervezni, ezzel nem csak a 
fogvatartottak kreativitását fejlesztjük 
és segítjük őket a visszailleszkedésben, 

hanem mi is kicsit túllépünk önmagunkon, 
megtörjük a napi rutint. Az elítélteket 
érdekeltté kell tenni az önkifejezésben, 
kreativitásuk megélésében, nem pedig 
erőltetett menetben, sablonprogramokat 
szervezni nekik, mert az egyáltalán nem 
használ. Engem kizárólag egy dolog zavar, ha 
a fogvatartottak nem akarnak gondolkodni. 
Sokszor csak néhány ötletet adok, de rájuk 
bízom, hogy maguktól állítsanak össze 
egy ünnepi programot. Meglepő, mennyi 
újdonságot visznek bele a ilyenkor a 
műsorba.
Szeretek itt dolgozni, a napi nehézségek 
apróságok a pozitív visszajelzésekhez képest. 
Örülök, hogy elismerik a munkám és a 
módszereim, és annak is, hogy a kollégáim 
támogatnak és számítanak rám.

Böröczk Anita

PoRTRÉ

Szeretek 
itt dolgozni
Zámbóné Palicska Anett határozott, temperamentumos hölgy. 
Ha az utcán találkoznánk, eszembe sem jutna, hogy ez  
a csinos nő közel húsz éve szolgál a büntetés-végrehajtás 
kötelékében. A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet baracskai 
objektumának majd’ minden területén, a befogadáson át az EVSZ 
előkészítéséig sok munkafolyamatban dolgozott.  
Azt hittük, a körlet-főfelügyelővel ülünk le beszélgetni, ám hamar 
kiderült, valójában megbízott nevelőként végzi munkáját. 
A törzszászlósnak nem csupán az országos parancsnoki 
jutalom, hanem friss diplomája kapcsán is gratulálhattunk. 
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H Í R L E V É LBv.

Bv. Hírlevél: Meséljen arról, hogy mikor 
kezdett kutyákkal dolgozni, és hogyan került a 
büntetés-végrehajtás közelébe?
Szoboszlai Attila: Nyolcévesen kaptam első 
német juhászomat, onnantól kezdve éreztem, 
hogy nem csak privát életemben, hanem 
munkám során is komolyan szeretnék velük 
foglalkozni. Már egészen fiatalon érdekelt 
a kutyaiskolák világa, az őrző-védő munka. 
Kerestem egy civil kutyaiskolát. Közben 
telt-múlt az idő, Orosházán, a határőr-
igazgatóságon teljesítettem sorkatonai 
szolgálatot kutyatelep-vezetőként. Az 
egyenruha egyébként nem volt idegen 
számomra, édesapám rendőr volt, így 
nem tűnt elképzelhetetlennek, hogy én 
is hivatásos pályára lépek. Debrecenben 
a sors összehozott egy smasszerrel, tőle 
tudtam, hogy kutyavezetőt keresnek a helyi 
bv. intézet állományába. Ott kezdődött 
büntetés-végrehajtási munkám. Tíz év után 
kaptam egy lehetőséget, hogy ide, Tökölre 
átjöhessek kiképzésvezető-helyettesnek. 
2007 áprilisától járőrkutyákkal foglalkoztam, 
de nem adtam fel azt az álmom, hogy egyszer 
kábítószer-kereső kutyákkal foglalkozhassak, 
ezért Dunakeszin elvégeztem egy ilyen 
tanfolyamot. Mindeközben persze 
folyamatosan részt vettünk civil versenyeken 
is szolgálati kutyáimmal, hogy bebizonyítsam: 
a bv.-nél engedelmes, ügyes és nem csak 
harapós kutyák vannak.
– Milyen kutyákkal dolgozik, illetve milyen 
fajtákat érdemes választani?

– Van egy kilencéves 
rottweilerem, „akivel” 
rengeteg civil 
megmérettetésen értünk 

el szép eredményt. A másik kutyusom egy 
fiatal német juhász. Nagyon jó ösztönkészletű 
kutyák kiválasztására törekedtem. Az ebeknek 
egy ügyességi tesztet kell végigcsinálniuk, és 
idegrendszeri, egészségügyi alkalmasságukat 
is bizonyítaniuk kell. A német juhászomnak 
gyakorlatilag nem volt kapcsolata az 
emberekkel, ezért három hónapig szinte a 
családom sem látott, kizárólag a kutyával 
foglalkoztam, együtt aludtam vele, teljesen 
szocializálni kellett. Egyébként szerintem 
egyedül a bulldogok nem alkalmasak kereső 
vagy járőrfeladatok ellátására, mert gyorsan 
kifulladnak. 
– Folyamatosak a versenyek a rendvédelmi szervek 
különféle képviselői között? Jól gondolom, hogy 
időről időre ebben a szakmában is szükség van 
továbbképzésekre?

Sajnos, ilyen kezdeményezés még nem 
indult, bár én szeretném. Rendőrségi 
szakvizsgám miatt a rendőröknek előbb-
utóbb meg kell hívniuk egy ilyen versenyre 
(nevet). Nincs messze az az idő, amikor a mi 
kutyusaink a rendőrség szolgálati kutyái ellen 
versenyeznek, bár egyelőre még sokat kell 
fejlődnünk ahhoz, hogy a keresőkutyákkal 
is versenyezzünk. Belső versenyeink is 
többnyire járőrbajnokságok, ahol szép 
eredményeket értünk el. Az a célom, 
hogy minél több nemzetközi versenyen 
indulhassunk el keresőkutyával is.
A kábítószer-kereső kutyáknak – csakúgy, 
mint a járőrkutyáknak – minden évben 
minősített vizsgát kell tenniük Dunakeszin. 
Ötfajta kábítószert kerestetünk a kutyákkal: 
marihuánát, amfetamint, hasist, kokaint és 
heroint. 
De ezt látni kell! És valóban, vendéglátónkkal 
együtt alig várjuk, hogy teszteljük a másfél 
éves, gyönyörű német juhász szimatát és 
keresőszenzorait!

PoRTRÉ

Nyolcéves korom 
óta tudom...

Lelkes, elkötelezett, mosolygós férfi 
a Fiatalkorúak Bv. Intézetének március 
15-e alkalmából soron kívül előléptetett 
kutyavezetője, aki már kisgyerekként 
is tudta, kutya nélkül elképzelhetetlen 
az élete.  Szoboszlai Attilát Tökölön 
látogattuk meg. A zászlóssal szakmai 
karrierjéről, elhivatottságáról, 
kutyákról, kábítószerekről, versenyekről, 
kiképzésről beszélgettünk. 

Elérkezett a várva várt pillanat. Meglepő módon, Attila legalább annyira izgult, mikor 
bemutatta nekünk kutyusa mutatványát, mintha egy fontos verseny szigorú döntőbírói 
előtt állna. Yoda különleges példány, gazdájához fűződő viszonyát pedig nem lehet 
szavakkal kifejezni. Izmai megfeszülnek, hegyezi füleit, okos fejét büszkén magasan tartva 
várja, amíg Attila felkészíti a rövid bemutatóra. A kutyavezető többféle drogot rejt el a 
legkülönfélébb rejtekhelyeken, szendvicssütőben, magasan a falióra mögött, a szekrény 
tetején. Elhangzik a vezényszó, „keress”, s Yoda csalhatatlan szimatával kutat az anyag 
után. A megoldás minden esetben hibátlan, és Yoda boldogan mutatja ki Attila iránt 
érzett szeretetét. A kutyavezető nevetve meséli, hogy az a túlfűtöttség, amit kilencéves 
rottweileréből hiányolt, túlbuzog a fiatal juhászkutyában, gazda és kutyája idilljét nézve 
azonban úgy gondolom, ez így van rendjén.

B.A.

Keresd!
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SZERVEZET ÉS TudomÁNy

Ajánló a Börtönügyi Szemle 
2013. évi elsõ számához

Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának tanszékvezető egyetemi tanára a hosszú tartamú 
szabadságvesztés európai helyzetével és a fogvatartotti ráták alakulásá-
val kapcsolatos gondolatait fejti ki tanulmányában. A szerző először 
a határozott ideig tartó szabadságvesztés tartamára, ezt követően 
az életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozó európai törvényi 
szabályozásokat tekinti át, majd az európai börtönnépesség adatait 
elemzi. Mint rámutat: a fogvatartotti ráták változásait gyakran a 
megváltozott bűnözési mutatók közvetlen eredményének tekintik, 
azonban „ez a szemlélet valójában a legjobb esetben is leegyszerűsítő és 
távolról sem kielégítő magyarázat. Nincs ugyanis konzisztens összefüg-
gés a változó bűnözési ráta és az elítélti, fogvatartotti ráta között.”
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese Önfenntartó börtönök – realitás vagy utópia? 
című tanulmányában a témát komplex módon vizsgálja. A definíciók 
tisztázása után az önfenntartás, önellátás, részbeni önellátás általános 
és speciális dimenzióit tárja fel, majd az önfinanszírozás lehetséges 
módozatait, az önellátóvá válás folyamatának stádiumait vázolja, továbbá 
bemutatja az eddig megtett intézkedéseket és az eredményeket, illetve 
az önfinanszírozás irányába történő elmozdulás lehetséges lépéseit. Az 
Összegzésben a szerző hangsúlyozza, hogy a teljes körű önellátásra a 
büntetés-végrehajtási szervezet jelen formájában nem alkalmas, de az 
aktuális szervezeti keretek között a feladat megvalósítható. 
Fliegauf Gergely bv. alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának főiskolai docense tanulmányában a 
hetvenes évek amerikai pönológiai kutatásainak máig ható ered ményeit 
mutatja be. A szerző kiindulópontja Goffman Asylums című, 1961-ben 
megjelent korszakalkotó munkája. A cikk azokat a börtönkörülménye-
ket igyekszik feltárni, amelyeket Goffman művé ben már nem vehetett 
számításba. A szerző szerint a tiltott tárgyak, a gengek, a kábítószer-
probléma és a börtönlázadás szemszögéből arra a következtetésre 
jutunk, hogy az etnikai konfliktusok és a média merőben átformálták 
azt a totálisintézmény-képet, amelyet Goffman konstruált. 
Kiszely Pál bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsno-
ka a hosszú időre, illetve a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre 
ítéltek büntetés-végrehajtásának legfontosabb tapasztalatait foglalja 
össze tanulmányában. Arra keresi a válaszokat, hogy milyen hatásokkal 
kell számolnia a magyar büntetés-végrehajtásnak az extrém hosszú 
időre ítéltekkel kapcsolatban. A cikk bemutatja az életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítéltek létszámnövekedése okozta gondok súlyos-
ságát, és a Szegedi Fegyház és Börtön klasszifikációs gyakorlatát is.

A Műhely rovatban elsőként Antal Szilvia főügyészségi ügyész, a Fővárosi 
Főügyészség és Solt Ágnes szociológus, az Országos Kriminológiai 
Intézet munkatársa írását olvashatjuk, amelyben a szerzők a tényleges 
életfogytig tartó, és a hosszúidős szabadságvesztés végrehajtásával kapcso-
latos, több évre tervezett kutatásuk eddigi tapasztalatait ismertetik. 
Hodován Zsófia pszichológus dolgozata a tetoválás kultúrtörténetét 
fog alja össze, külön kitérve a bűnözés és a tetoválás kapcsolatára. Bár 
az emberiség létezésével szorosan összefonódott szokásról van szó – 
állapít ja meg a szerző –, a tetoválás szokása ellentmondásokkal terhelt. 
Ennek ellenére egyre népszerűbbé válik. Ma már nehéz szubkultúrá-
hoz kötni, elsősorban a divat eszközévé, és az önkifejezés módjává vált.
Szucsáki Melinda, a Közép-dunántúli  Országos Bv. Intézet pszichológusa 
Tiltott varrószakkör a rácsok mögött – szabaddá tesz? című tanulmánya 
a börtönben készült tetoválások világába vezeti az olvasót. A szerző 
ismerteti az általa végzett felmérés eredményeit, bemutatja a tetoválások 
motivációs hátterét, valamint egy esettanulmányon keresztül bepillantást 
nyújt a tetoválások elemzésének gyakorlatába is.
A folyóirat Múlt rovatában Estók József ny. dandártábornok Lukács 
Móric (1812–1881) portréjának megrajzolásával folytatja A magyar 
börtönügy arcképcsarnoka című sorozatát. A Kitekintés rovatban 
Király Klára jogi konzulens érdekes börtönhíreit olvashatjuk.
A Röviden rovat a büntetés-végrehajtási szervezet eseménynaptárát 
(2012. IV. negyedév) tartalmazza, illetve két, tavaly novemberben 
megrendezett szakmai konferenciáról közöl tudósítást. A Börtönügyi 
Szemle 2013. évi első számát a szokásos könyvajánló zárja.

Deák Ferenc István
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60 éves a Belügyi Szemle
A Belügyi Szemle indulásának 60. évfordulója alkalmából ünnepsé-
get rendeztek a Belügyminisztérium márványtermében március 22-
én. Korinek László, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, a folyóirat 
főszerkesztője bemutatta a Belügyi Szemle aktuális helyzetét, illet-
ve jövőbeni terveit, majd Pintér Sándor belügyminiszter értékelte és 
méltatta a folyóiratot. Mint rámutatott: az elmúlt években új bűn-
cselekmények, elkövetési módok alakultak ki, az ezekkel kapcsola-
tos új felismeréseket közzé kell tenni a lapban. Ezután Dénes Valér, 
a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fő-
igazgatóságának vezetője ismertette az évforduló alkalmából meg-
jelentetett 60 év, hatvan bűncselekmény című kiadványt, majd Né-
meth Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára mondta el 
köszöntő szavait. A szünet után méltatta a folyóiratot Bakondi György 
tű. altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő-
igazgatója, Takács Tibor r. dandártábornok, országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes, Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
megbízott országos parancsnoka, Kiss Attila, a Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatal főigazgató-helyettese, valamint Patyi And-
rás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A rendezvény utolsó 
előadója Finszter Géza egyetemi tanár, a folyóirat főszerkesztő-he-
lyettese volt. A jubileum alkalmából Pintér Sándor elismerésben ré-
szesítette a Belügyi Szemle szerkesztőségének munkatársait.
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A Börtönügyi Szemle előfizethető:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Sajtóiroda,

sajto@bv.gov.hu e-mail címen, 
vagy az alábbi postacímen:

1054 Budapest Steindl Imre utca 8. 
A folyóirat éves előfizetési díja 2400 forint.



Bestiális emberek
A világ egyik legelismertebb kriminálpszichológusa, Thomas Müller nemzetközi sikert aratott könyve 
a Dialóg Campus Kiadó gondozásában jelent meg magyarul, Bestiális emberek – Sorozatgyilkosokkal 
négyszemközt címmel. A konferenciával egybekötött könyvbemutatónak február 27-én a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara adott otthon.
A rendezvényt Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja nyitotta meg, 
majd Thomas Müller tartott előadást „A kriminálpszichológia lehetőségei és határai” címmel. A szerzőt 
magyar szakemberek prezentációi követték: Kovács Lajos a sorozatgyilkosságok felderítési sajátosságairól 
nyújtott átfogó képet, Fliegauf Gergely a sorozatgyilkosság pszichológiai aspektusairól beszélt, a téma 
kriminológiai vonatkozásait Németh Zsolt mutatta be. Büntetőpolitikai előadásában Sárkány István 
járta körül a halálbüntetés kényes szakmai és etikai kérdéseit. A konferencia zárásaként Ruzsonyi Péter 
ismertette a hazai intézetekben végzett, saját felmérése alapján felállított sorozatgyilkos-tipológiáját.

A szülőgyilkosságok háttere – 
négy történet a Csillagból
Szülőgyilkosságok Magyarországon az ezredfordulón – ez a címe annak a tanulmánykötetnek, amelynek bemutatója február 22-én volt a 
Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében. Az ELTE Oresztész Műhelye és a Szegedi Fegyház és Börtön kapcsolata négy évre tekint vissza. 
Az ELTE Társadalomtudományi Karának professzorai, Bíró Judit és Csepeli György, tanítványaik társaságában 2009 őszén jártak először 
a Csillag börtönben, hogy olyan elítéltekkel találkozzanak, akik valamelyik közeli hozzátartozójuk sérelmére követtek el gyilkosságot. 
Négyen vállalták, hogy a kutatómunka alanyai lesznek. A kutatók arra kérték az elítélteket, hogy olvassák el Pierre Riviere írását családja 
lemészárlásáról. (A normandiai parasztfiú 1836-ban mészárolta le anyját, húgát és öccsét.) A négy fogvatartott a könyv elolvasása után 
leírta életét és bűncselekményét. Ezek az anonim visszaemlékezések és a róluk szóló tanulmányok is olvashatók a „Szülőgyilkosságok 
Magyarországon az ezredfordulón” című tanulmánykötetben. Ahogy a könyv előszavában Csepeli György írja: ezeket a történeteket be 
kell illeszteni az emberről szóló tudástárba.

Kisállatokról gondoskodnak 
a váci fogvatartottak 

A Váci Fegyház és Börtönben 2012 őszén született meg a döntés, hogy a fogvatartottak állatgondozással 
is foglalkozhatnak az intézetben. Ezek után a váci kollégák és külső felajánlások segítségével gyorsan 
benépesült egy kisebb állatkert, teknősökkel, tengerimalacokkal, hörcsögökkel és a fogvatartottak 
nagy kedvenceivel, a kosorrú, oroszlánfejű törpenyulakkal, vagyis Cimbivel és Cimbinével. Az állatok 
közelsége gyorsan kialakította a gondoskodás felelősségét a fogvatartottakban. A börtön lehetőséget 

nyújt arra is, hogy terápiás jelleggel a hosszú időtartamú és az életfogytig tartó szabadságvesztést töltő 
fogvatartottak is felkereshetik az elhelyezett kisállatokat, az intézet parancsnoka az átmeneti és az APAC 

körleten elhelyezett fogvatartottaknak pedig azt is engedélyezte, hogy akváriumokat tarthassanak. Vácott 
vizsgálják a lehetőségét annak is, hogy az arra alkalmas fogvatartottak egy-egy kisállatról a zárkájukban 

gondoskodhassanak, ahogy erre a Szegedi Fegyház és Börtönben van már példa.
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SZERVEZET ÉS TudomÁNy

Helytállás a hóban
A március 15-i hétvége rendkívüli időjárást hozott Magyarországra, a jeges 
hóviharban járhatatlanná vált utakon több ezren ott ragadtak. A mentésből 
természetesen a büntetés-végrehajtási szervezet is kivette részét: a pálhalmai 
és állampusztai börtön, a pálhalmai, állampusztai és baracskai kft. ötven 
munkatársa és huszonhárom munkagépe segített a hóeltakarításban.
A haváriahelyzet nem okozott komolyabb fennakadást a szolgálat ellátásában: 
az intézetek átszervezéssel és a közlekedni tudó munkatársak berendelésével 
oldották meg a szolgálatot. Csóti András mb. országos parancsnok levélben 
köszönte meg a munkatársak helytállását.

H Í r l E V é lBv. 9



SZEmÉlyI HíREk

1010

Kinevezések április 1-jétõl 
Gyenge-Biró István bv. ezredes a BvOP Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztályának 
vezetője. 
1966-ban született Budapesten, elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai 
Műszaki Kar védelmi igazgatási szakát. 1984. szeptember 4-én polgári alkalmazottként került a büntetés-
végrehajtási szervezethez, a Budapesti Faipari Vállalat raktárosa volt. 1987. július 15-én kinevezték zászlóssá, 
majd felsőfokú tanulmányainak befejezését követően hadnaggyá. Ekkor lett a Budapesti Fegyház és 
Börtön főelőadója. 1994. március 15-én áthelyezték a BvOP állományába, itt a Személyügyi és Szociális 
Főosztály főelőadója volt. 2001-től kiemelt főreferens, 2003. március 1-jétől 2003. április 15-ig megbízott 
főosztályvezető volt.  Ezután a Személyügyi és Szociális Főosztály főosztályvezető-helyettese, majd 2005. 
október 1-jétől a PPP-módszerrel létesítendő új büntetés-végrehajtási intézetek személyi állományának 
toborzási feladatain dolgozott. 2006. augusztus 1-jén kinevezték a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesévé, majd sikeres pályázatát követően 2008. április 1-jétől a Hajdú-
Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka lett.

Nyima Tamás a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet parancsnoka. 
A bv. alezredes 1974-ben, Szegeden született, elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. 1996. május 1-jén 
került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába őrmesteri rendfokozattal, ekkor a Szegedi 
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelője volt. A főiskola elvégzését követően, hadnagyi rendfokozatban a 
Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági tisztje lett, majd ugyanitt a biztonsági osztály vezetőhelyetteseként 
szolgált. 2004. január 1-jétől a Biztonsági Osztály megbízott, május 1-jétől kinevezett vezetője. 2007. 
július 1-jétől a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház főigazgató-helyettese, majd 2010. február 1-jétől 
mostani kinevezéséig a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese volt.

Kovács László a Kalocsai Konfekcióipari Kft. ügyvezető igazgatója. 
A ny. bv. ezredes 1961-ben született Mezőkövesden, elvégezte a Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakát. 
1991. június 1-jével hadnagyi rendfokozattal került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
állományából a Miskolci Büntetés-végrehajtási Intézet állományába, pénzügyi szolgálatvezetői beosztásba. 1991. 
november 1-jétől a gazdasági osztály vezetőhelyettese, majd 1992. május 1-jétől gazdasági vezető. Szolgálati 
viszonya 1993-ban kérelmére megszűnt, 1995-ben került vissza a büntetés-végrehajtás állományába, a BvOP 
számviteli és elszámolási igazgatói beosztásába. 1996. január 1-jével őrnagy, 1999. augusztus 1-jén a Pénzügyi és 
Gazdasági Főosztály főosztályvezetője lett. 2002. szeptember 8-án ezredessé léptették elő. 2006. április 1-jén 
szolgálati nyugállományba helyezték, majd 2010 augusztusában ismét kinevezték a BvOP közalkalmazotti 
állományába, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettes alárendeltségébe tartozó titkárságvezető 
osztályvezetői beosztásba. 2011. november 1-jétől mostani kinevezéséig a Stratégiai Elemzési és Tervezési 
Főosztály főosztályvezetője volt.

1% - A „Segíto Kezek” ,
a Büntetés-végrehajtási 
Dolgozók Alapítványa 
húsz éve segíti 
a legrászorultabb 
kollégákat. 
Hogy ezt továbbra is 
tehesse, kérik, hogy 
támogassák az alapítvány 
munkáját a személyi 
jövedelemadó 
1 százalékával. 
Az alapítvány adószáma: 
19700337-1-41.

Búcsúzunk. 
Elveszítettünk egy nagyszerű kollégát. 
Dr. Vagács Andrásra emlékezünk.
Vagács doktor úr kiemelkedő szaktudással és nagy emberséggel vezette haláláig 
a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházának sebészeti osztályát. Halottunk 1943. 
január 5-én született Budapesten, 1967-ben végzett a SOTE orvostudományi sza-
kán. 1972-től, negyvenegy éve volt tagja szervezetünknek. Pályáját a Központi 
Kórház sebész alorvosaként kezdte, majd adjunktus, később sebész főorvos lett, 
1991-ben osztályvezető sebész főorvossá nevezték ki. 1998-ban nyugállományba 
vonult, azonban a gyógyítást tovább folytatta halála napjáig. Szolgálatának tel-
jesítése során számos elismerésben részesült, többek között kiérdemelte a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát és a Tauffer Emil-díjat is.
Orvosi munkáját mély elhivatottsággal végezte, és nagy odaadással tanította 
az ifjabb kollégákat is. Március 4-én bekövetkezett halála nem csak a családját, 
hanem minket, kollégákat is megrendített. Csak az hal meg, akit elfelednek! 
Legendás egyéniségének emlékét szeretettel őrizzük.

1943–2013
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Teltház és vastaps az Akváriumban

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 2011 őszétől működik a Feldmár 
Intézet Mesekör programja. Segítségükkel már a harmadik színdarabot 
állították össze és mutatták be a fogvatartottak – március 9-én, egy szombat 
délután nem is a balassagyarmati börtön szigorú falai között, hanem 
a budapesti Akváriumban. Civil közönség előtt, hatalmas sikerrel.

AMesekör programot elsősorban 
a családi kapcsolatok, főleg az 
apa-gyermek kapcsolat erősíté-

sé  nek céljával fogadta be Budai István 
intézetparancsnok, ezért mindhárom színda-
rabot az elítéltek alkalmi színtársulatának 
családtagjai láthatták elsőként. A szöveg, a 
zene és a dramaturgia is a Feldmár Intézet 

két munkatársa, Büky Dorottya és Kóródi 
Mária iránymutatásával, de a fogvatartottak 
aktív részvételével és beleszólásával alakul ki, 
melyhez az intézet részéről István Gyöngyi 
nevelőtiszt is hozzáteszi a magáét. Első 
alkalommal a Király vagy halál című saját 
darabot mutatták be, második alkalommal 
a Hófehérke című mesét dolgozták 
fel. A Mesekör híre eljutott a „Bábel – 
Hesnával a világ” című televíziós produkció 
szerkesztőségébe is, akik a mesekör mun-
káját bemutató dokumentumfilm sike rén fel-
buzdulva meghívták a produkciót a buda pes ti 
Akvárium Klubba. Az ott bemutatott mese, 
az Igazmondó Laci népme sei motívumokon 
alapul. Története egy bank kirablásával indul, 
és sok öniróniával és humorral fűszerezve, a 
jó útra térés rögös útján viszi végig a nézőket 
és a szereplőket. Az előadás közönsége elő ször 
megilletődött, de a háromszáz fő végül felál l-
va,  vastapssal díjazta Igazmondó Lacit.

Akkor van esélyük, ha megadjuk az 
alapokat
Budai István intézetparancsnokot az előadás 
próbája alatt kérdeztük, miért tartja fontosnak 
a Mesekör programot.
– A fogvatartottak társadalmi beillesz-
kedésére mindig is odafigyeltünk. Ok tatunk, 
személyiségfejlesztő tréningeket tartunk, 

ame lyek   kel a ká bítószer és az 
agresszió okozta problémákra 
kíná lunk segítséget. Ezek 
kiegészítéseként gondoltuk 
arra, hogy kell egy olyan 
program is, amely visszave-
zet a családhoz. Mert csak 
akkor van esély az elítéltek 
visszailleszkedésére, ha 
mi itt bent megadjuk az 
alapokat. Nem titok, hogy 
Juhász Attilától, az egri 
intézet parancsnokától 
kaptuk az ötletet, aki 
Angliából „importálta” a 
Story Books programot, 
ebből született meg az 

egri meseterápia. A férfi fogvatartottaknak 
azonban másra van szükségük, át kellett 
dolgoznunk a programot. A nálunk 
elhelyezett elítéltekre jellemző, hogy kint 
nem sokat foglalkoztak a családdal annak 
ellenére, hogy akár három-négy gyermekük 
is van. A család akkor lesz fontos, amikor 
bekerülnek a börtönbe, amikor érzik annak 
hiányát. Kerestük a férfiaknak megfelelő 
formát, így találkoztunk a Feldmár Intézet 
Mesekörével. Itt a fogvatartottak maguk 
alakítják a történetet, saját élményeikből, 
tapasztalataikból írják meg a mesét, amelyet 
Büky Dorottya és Kóródi Mária rendeznek 
keretbe. Karácsonykor már a harmadik 
előadást tartottuk a börtönkápolnában a 
fogvatartottak gyermekeinek. Amikor 
megláttam a férfiak szemében a könnyet, azt 
gondoltam, ezekért a pillanatokért érdemes 
csinálni, és szakmailag is jó út ezeket az 
embereket az érzelmeiken, a családon 

keresztül megfogni, esélyt adni, hogy 
visszatalálhassanak a társadalomba.
– Tudják-e mérni, hogy a börtönben folyó 
programoknak milyen konkrét eredményeik 
vannak?
– Keressük a visszacsatolást. A pártfogókkal 
elindítottunk egy kérdőíves felmérést. Első 
körben szabaduláskor kérdezünk, majd fél év 
múlva a pártfogók ismét megnézik, hogyan 
tudták hasznosítani a frissen szabadultak 
programjainkat. Százötven kérdőív már 
visszaérkezett, kiértékelésük most folyik. 
Fontosnak tartom, hogy személyre szabott 
programokat adjunk, és arra is kíváncsiak 
vagyunk, hogy melyek az igazán hasznos 
programok, és melyek, amiket elhagyhatunk. 
Az előadás végén skype-kapcsolattal 
bejelentkezett Feldmár András, majd a 
közönség kérdezett, a fogvatartottak 
válaszoltak. Elmondták, hogy a Mesekör 
színt hozott az életükbe, hogy visszakapták 
a családot, hogy többen itt tapasztalták meg 
először azt, hogy nekik is vannak értékeik, és 
megtanulták a társaikat is megbecsülni.                                         

-emzé-

Gratuláló e-mail 
„Az én ismerőseim és barátaim is 
el voltak ájulva, Szegvári Kati és 
Érdi Sándor – akik anno a Stúdiót 
vezették – szintén rajongással szóltak 
az előadásról. Bár az elején tartottak 
tőle, hogy valami amatőr dolgot kell 
végigülniük, amit kaptak,  rendkívüli 
élmény volt, és nem csak azért, mert 
profi előadást és kiváló tehetségeket 
láttak, hanem mert meglátták, hogy a 
börtönben emberek ülnek, sorsuk van 
és nem csak bűneik. Azt mondták, hogy  
ma este sokkal több toleranciát tanultak, 
mint amire valaha is számítottak. 
Kicsit maguk is meglepődtek azokon a 
pozitív érzéseken, amik minden addigi 
előítéletet félresöpörtek.”
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2012. január 1-jén hatályba léptek az 
egyes rendvédelmi szervek hivatásos 

állományú tagjai egészségi, pszichikai és 
fizikai alkalmasságáról; a közalkalmazotti 

és köztisztviselői munkakör egészségi alkalmasságáról; 
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, 

Idén is a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezésében, az UTE 
Megyeri úti Sportcsarnokában rendezte meg a Belügyminisztérium az Országos 
Dzsúdóbajnokságot, amelyen a büntetés-végrehajtási szervezet részéről 11, a 
társszervek részéről 28 csapat, összesen 248 fő versenyző indult. A bajnokságot 
Zakhar Tibor bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ-
jának igazgatója nyitotta meg, a díjakat Csóti András bv. vezérőrnagy mb. országos 
parancsnok, Tóth László, a Magyar Dzsúdószövetség elnöke és Cséri Zoltán bv. ezre-
des, a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka adta át.

A bv.-s versenyzők eredményei
Egyéni versenyszámok
Nők
52 kg II. helyezett: Tóth Noémi, Szegedi Fegyház és Börtön
63 kg V. helyezett: Mórahalmi Mónika, Szegedi Fegyház és Börtön
+78 kg III. helyezett: Szabó Tímea, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
Férfiak
73 kg III. helyezett: Szilasi Roland, Budapesti Fegyház és Börtön
90 kg V. helyezett: Pópity Péter, Szegedi Fegyház és Börtön
100 kg V. helyezett: Angyal Imre, Szegedi Fegyház és Börtön
+100 kg I. helyezett: Barna Zoltán, Kalocsai Fegyház és Börtön 
 II. helyezett: Prikkel László, Fővárosi Bv. Intézet, 
 V. helyezett: Varga Krisztián, Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl 
 
A bajnokság csapateredményei:

   I. helyezett: Készenléti Rendőrség
  II. helyezett: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
III. helyezett: Budapesti Rendőr-főkapitányság
 IV. helyezett: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
  V. helyezett: Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
VI. helyezett: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Ott voltunk a Sziréna Kupán
Február 23-án, a Vasas SC sporttelepén 
rendezték meg az I. Sziréna Kupa kispályás 
labdarúgó-bajnokságát, amelyen a rend- és 
közrendvédelmi, illetve katasztrófavédelmi 
szervek csapatai vettek részt. A bajnokságon a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
ga mellett képviseltette magát az Országos 
Rendőr-főkapitányság, az Országos Men-
tőszolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Bevándorlási 
Hivatal, a Magyar Honvédség, az Alkot-
mányvédelmi Hivatal, a Belügyminisztérium, 
valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
csapata is. A büntetés-végrehajtás csapata szo-
ros küzdelemben csoportjában a harmadik lett.
A tornát az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság csapata nyerte.

SZERVEZET ÉS SPoRT
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  A fôvárosiaké a kupa
A Velünk Magadért Kupát viszont hazahozta a büntetés-

végrehaj tás, hiszen kemény küzdelemben a fővárosiak 
nyerték meg az idén immár negyedik alkalommal, Kecs-

keméten megrendezett labdarúgótornát. A tornát 
a Velünk Magadért Egyesület és a Bács-Kiskun 
Megyei Bv. Intézet szervezte február 24-én, amelyen 
a rendvédelmi szervek, így a büntetés-végrehajtás is 
több csapattal képviseltette magát, és az ügyészség 
csapata is versenybe szállt. A döntőben a kemény 
és izgalmas mérkőzéseken végül a Fővárosi Bün-
tetés-végrehajtási Intézet csapata nyert, legyőzve 

az Újpesti RK. és a Bács-Kiskun Megyei RFK. csa-
patát. A tornán Vécsi Gábor bv. törzsőr mester ismét 

elnyerte a legjobb játékosnak járó díjat is.

Újra üdülési pályázat   A tavalyi évhez hasonlóan újra üdülési pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Üdülési alapítvány a Belügymi-
nisztérium és az irányítása alá tartozó szervezetek – így a büntetés-végrehajtás – munkatársai és családtagjai részére. Az elbíráláskor előnyt élveznek 
azok a munkavállalók, akiknek havi bruttó jövedelme nem haladja meg a minimálbér háromszorosát, a gyermekét egyedül nevelő szülők, illetve a 
három vagy több gyermeket nevelők. Az önerő a felnőttek és 14 éves kort betöltött gyermek esetében 5000 forint, a 3–14 éves korú gyermekek eseté-
ben 2500 forint, 3 év alatti gyermek esetében nem kell önrészt fizetni. Az önerőt a munkáltató átvállalhatja. A nyertes pályázók az üdülési lehetőséget 
az Erzsébet-utalvánnyal vehetik igénybe.  A pályázható állami üdülők listájáról és a további részletekről a www.erzsebetprogram. hu oldalon találnak 
részletes tájékoztatót.  A pályázat benyújtási határideje 2013. április 22.

Szép eredmények a dzsúdóban


