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BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI 

SZERVEZET

Új napelemek 
a Venyigében
2,5 millió forinttal 
csökken a rezsi

Nemzetközi 
kapcsolatok
Konferenciák és 
tapasztalatcsere az 
európai kollégákkal

Járõrbajnokság    
és további 
sportesemények, 
bv.-s részvétellel

Bv. Hírlevél
4 8-9 11-12

Hivatástudat Három generáción át
Pálhalma úgy fest, akár egy mintagazdaság. A sorompón túl helyes, fehérre 
meszelt házak, bv.-s egyenruhában közlekedő férfiak és nők. A célegyenesbe 
kanyarodva rég nem látott idilli hangulat fogad. Fogvatartott sehol a környéken, 
gondozott park, frissen kapált virágágyás, aranyhalas tavacska árulkodik 
kezük munkájáról. Az egyik oldalon a Pálhalmai Agrospeciál Kft. gyönyörűen 
felújított gazdasági épülete, szemben vele az intézet parancsnoki szárnya. Itt 
beszélgetünk a Nagy család tagjaival. Riportunkat a 6–7. oldalon olvashatják.
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A Belügyminisztérium anyák napi ünnepségén Felkai László 
közigazgatási államtitkár elismeréseket adott át a négy vagy 
több gyermeket nevelő édesanyáknak. A büntetés-végrehajtási 
szervezettől tíz édesanya részesült  elismerésben: Darabánt Tí
mea Judit bv. törzszászlós, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet szakápolója, dr. Eszenyiné Szloboda Krisztina bv. őrnagy, 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadója, 
dr. Németh Edit közalkalmazott, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadója, Hegyesy Zsuzsanna Mária 
közalkalmazott, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet előadója, 
Hortobágyi Honória Lilla bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház 
és Börtön segédelőadója, Horváth Szilvia bv. főtörzsőrmester, 
a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági fel-
ügyelője, Kovácsné Antal Mónika bv. törzszászlós, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolója, Nagy Klára 
Katalin bv. főhadnagy, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 
Intézetének nevelője, Pongrácz Erika bv. törzsőrmester, a Győr-

Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
felügyelője és Soósné Marics Marianna bv. főtörzsőrmester, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője. 
Munkájukhoz és a gyermekek felneveléséhez jó egészséget kí-
vánunk!

Elismerések anyák napján

A Borsod-Aba-
ú j - Z e m p  l é n 
Me     gyei Bün te-
tés-végrehajtási 
Intézet, mint 
2009 óta min-
den évben, idén 
is meg szervezte 
a személyi ál lo -
mány egész  ség   -
ügyi szű ré        sét, 
melyen tüdőszűrés, testtömegindex-meghatározás, vér nyo -
másmérés, CO-mérés, COPD-szűrés, életmód-tanácsadás, 
valamint szemészeti vizsgálat is szerepelt. 
A szűrés napján a területi vérellátó állomás kitelepült az 
intézetbe, így az állomány több tagja vért is adott. Az 
egészségügyi napon, szintén egy több éves hagyományt 
követve, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársai is részt vettek. 

A kunszentmártoni művelődési központban május 9-én nyílt 
meg „A rács két oldalán – tömlöcöktől a börtönök világáig” című 
kiállítás, amely a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
támogatásával jött létre. A szeptember 15-ig látogatható kiállításon 
a Papp János bv. főhadnagy tulajdonát képző magángyűjtemény, 
valamint a büntetés-végrehajtás sátoraljaújhelyi múzeumának 
anyaga tekinthető meg. A tárlat a XIX. század végi és XX. század 
eleji börtönéletet mutatja be, így láthatóak korabeli egyenruhák, 
kiegészítők, okiratok, fényképek, szabályzatok, zárkafelszerelési 
tárgyak, fegyverek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet közreműködésével kiállítják emellett a jelenleg 

rendszerben lévő kényszerítő 
eszközöket és szállító jár-
műveket is, melyeket a láto-
gatók ki is próbálhatnak. 
A kiállításon helyet kapott 
egy megközelítőleg negyven 
or      szág karjelvényeiből álló 
gyűjtemény is. 

Idén áprilisban ismét megrendezték a kiképzési napot, amelyet ez alkalommal 
Széll Gábor, a Kelet-európai Wing-Tsun Kungfu Szövetség főinstruktor- helyettese 
vezetett. A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József  Híradó és Ve    -
zetéstámogató Ezred tornatermében megtartott gyakorlatot a Közép-du -
nántúli Országos Bv. Intézet székesfehérvári objektumában dolgozó kollégák 
szervezték. A sporteseményen a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Fővárosi 

Büntetés-végrehajtási Intézet és a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti csoportjai, 
valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Alba Bevetési Alosztályának munkatársai vettek részt.

Harcmûvészeti kiképzés

Szûrés Miskolcon A rács két oldalán
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Személyi változások május 1-jétõl
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
parancsnoka 
1962-ben született Budapesten, elvégezte a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát. 
A büntetés-végrehajtási szolgálatot 1985. szeptember 1-jén kezdte meg hadnagyi rendfokozattal, a Baracskai 
Fogház nevelőjeként. 1987 áprilisától őrségparancsnok-helyettes, szolgálatvezető-helyettes, majd nevelési 
csoportvezető volt. A Baracskai Börtön és Fogház parancsnokhelyettesévé 1991. november 1-jével nevezték 
ki. 1994. február 1-jétől a Győri Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, innen 1997. december 1-jétől saját 
kérésére áthelyezték, a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet jogtanácsosa lett. 2002. február 1-jétől az 
Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztályának főreferense, majd 2003 szeptemberétől 
főosztályvezető-helyettese volt. 2004. november 17-étől a Budapesti Fegyház és Börtön, 2006. május 1-jétől a Bács-
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. E kinevezését megelőzően, 2008. március 1-jétől a 
Szegedi Fegyház és Börtön megbízott, majd 2009. január 1-jétől kinevezett parancsnokaként teljesített szolgálatot. 
2005. október 23-án a köztársasági elnök kinevezte bv. dandártábornokká.

Matovics Csaba bv. alezredes a Szegedi Fegyház és Börtön megbízott 
parancsnoka
1975-ben született Szegeden, elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. A büntetés-végrehajtási szervezetnek 
1996. január 1-jétől tagja, ekkor került őrmesteri rendfokozattal a Szegedi Fegyház és Börtönbe, biztonsági 
felügyelői beosztásba. 1998. május 1-jétől ugyanitt megbízott, majd szeptember 1-jével kinevezett biztonsági 
főfelügyelő, 2000. január 15-től biztonsági tiszt. 2002. február 1-jén lett az intézet megbízott biztonsági 
osztályvezető-helyettese, majd 2003. július 1-jétől, a Rendőrtiszti Főiskola eredményes elvégzését követően 
kinevezték bv. főhadnaggyá. Ezt követően, 2006. június 1-jétől a Büntetés-végrehajtási Osztály (II. objektum) 
osztályvezetője, majd 2007. január 1-jétől a Nyilvántartási Osztály vezetője lett. 2008. szeptember 15-étől a 
Büntetés-végrehajtási Osztály (I. objektum) osztályvezetője volt, majd 2010. február 15-től az I. objektum, 
szeptember 1-jétől a III. objektum megbízott parancsnokhelyettese. 2011. február 15-étől jelen megbízatásáig 
az intézet parancsnokhelyetteseként teljesített szolgálatot.

Ajánló a Börtönügyi Szemle 2. számához
Forgács Judit tanulmányában a büntetés-végrehajtási nevelés válságának okait elemzi. Rámutat, hogy a nevelőkre háruló feladatok 
nincsenek összhangban a szervezet belső presztízsviszonyaival, az ellentmondásos elvárások következményeként egyfajta szakmai 
értékkonfliktus alakul ki a nevelőkben. Fliegauf Gergely tanulmánya a magyar büntetés-végrehajtás kábítószerügyi kihívásait vázolja fel. 
A dolgozatban négy nagy témáról esik szó: a börtönbeli ártalomcsökkentésről, a Klonazepám-problémáról, egy budapesti tűcsereprogram 
és a magyar börtönpopuláció kapcsolatáról, valamint a kortárs tanácsadás lehetőségeiről. Nagy Imre a bv. intézetek hivatásos állományú 
tagjainál jelentkező kiégési (burn-out) szindróma és a magasvérnyomás-betegség gyakoriságának összefüggéseit vizsgálja. A szerző 
hatalmas szakirodalmi anyagot tekint át, és ír egy, a Váci Fegyház és Börtönben lezajlott vizsgálat tanulságairól. Hetyei Gábor cikke 
a fogvatartotti munkáltatás megváltozott feladatrendszerét, ezen belül a Pálhalmai Agrospeciál Kft. tevékenységét mutatja be. Fiáth 
Titanilla az elítéltek „igazi/jó életről” alkotott elképzeléseit elemzi írásában. Kevéssel a szabadulás előtt a fogvatartottaknak szembe 
kell nézniük a civil élet kihívásaival, azonban „a valóság előrevetített, illetve a későbbiekben megtapasztalt arca az esetek nagy részében 
meglehetősen távol esik attól, amit a börtönben kialakítottak” – írja. Kovács Zsuzsanna dolgozatában a Veszprém Megyei Bv. Intézet 
fogvatartottjai körében végzett, a bűncselekménnyel kapcsolatos bűntudat és szégyen pszichológiai jellegzetességeit vizsgáló kutatásának 
eredményeiről számol be, majd az általa vezetett irodalomterápiás csoportfoglalkozások tapasztalatait összegzi. Estók József „A magyar 
börtönügy arcképcsarnoka” sorozatban Tóth Mór (1834–1902) kir. ügyész életművének állít emléket. Ezt követően Király Klára külföldi 
börtönhíreit olvashatjuk a folyóiratban. Lőrincz József írása Mezey Barna három évtizedes munkásságát értékeli, köszöntve a Magyar 
Börtönügyi Társaság elnökét 60. szü letésnapja alkalmából. A lapszám végén a büntetés-végrehajtási szervezet legfontosabb első negyedévi 
eseményeit tanulmányozhatja át az olvasó. A számot a szokásos könyvajánló zárja.

Deák Ferenc István

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea

Felelős szerkesztő: Mészáros Zita, Evenness Kft. • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei

Cím: BVOP Sajtóiroda, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. Nyomdai előkészítés: Evenness Kft.

Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.

A folyóirat előfizethető a sajto@bv.gov.hu e-mail címen, vagy 1054 Budapest Steindl Imre utca 8. szám alatt.
Éves előfizetési díj 2400 forint.
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Új napelemek a Venyigében 
A büntetés-végrehajtás, kihasználva a pályázati lehetőségeket, minden alkalmat megragad, 
hogy hazai és uniós forrásokból nyújtott támogatással fejlessze, korszerűsítse épületeit. Az 
elmúlt időszakban többek között Debrecenben, Pálhalmán, Sátoraljaújhelyen, Szegeden 
is korszerűsítették a börtönök energiafelhasználását, napkollektoros rendszereket te-
lepítettek, szigetelték a homlokzatokat, kicserélték a nyílászárókat.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2011-ben adta be pályázatát a „Napenergia-
alapú villamosenergia-termelés hálózatra kapcsolódó 500 kW alatti teljesítményű, 
fotovoltaikus rendszerrel” projektre. Az elnyert támogatás 65 434 925 forint volt, amely 
fedezte a projekt teljes költségvetését.
A fejlesztés során 300 négyzetméteren több mint kétszáz napelemmodult helyeztek el. 
A beruházásnak köszönhetően a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai 
objektumának energiaellátására fordított költségei évente minimum 2,5 millió forinttal 
csökkennek. A projekt környezetvédelmi szempontból is jelentős, mivel a napkollektoros 
energiatermelés esetén a környezetterhelés minimálisra csökken, a napkollektor pedig 
nem bocsát ki szennyező anyagot.
Az elkészült beruházást Tóth László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára és Varga 
Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta 
át április 25-én.

Homlokzat-
felújítás a Csillag 
börtönben
Megújul a Szegedi Fegyház és Börtön 
Mars térre néző épületegyüttesének 
homlokzata. A kivitelezők március 20-án 
kezdték a munkálatokat. Az eredeti ter-
veknek megfelelően hozzák helyre a he-
lyi műemléki védelem alatt álló, 128 éves 
fegyházat. A tervek szerint nyár elejére a 
Szegedi Fegyház és Börtön ismét dísze 
lesz a Mars térnek. A felújítási munkála-
tok költségét a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága finanszírozza.

H Í r L e v É LBv.
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Május 23-án volt annak a polgári pernek 
az első tárgyalása, amelyet a Budapesti 
Fegyház és Börtön indított, mert a fel-
peres szerint Stohl András és a Magyar 
börtönpokol című könyv szerzője, 
Szalai Vivien alperesek a kötet valótlan 
állításaival megsértették a Budapesti 
Fegyház és Börtön jó hírnévhez fűződő 
jogát. A kereset szerint a tavaly ősszel 
megjelent könyv a büntetés-végrehajtás 
társadalmi megítélését is hátrányosan 
érinti. A BFB mindezekért nyilvános 
bocsánatkérésre és ötmillió forint nem 

vagyoni kártérítés megfizetésére tart igényt. A polgári per október elsején folytatódik a 
Budapest Környéki Törvényszéken. Mint ismert, Stohl Andrást a bíróság súlyos sérülést okozó, 
ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt tíz hónapos börtönbüntetésre ítélte, ahonnan 
öt hónap letöltése után, feltételesen szabadult.

A Cserhát-takarék Szakemberekért és a Kulturális Örökség 
Védelméért Alapítvány  kuratóriuma az Év Büntetés-
végrehajtási Dolgozója címet adományozta balassagyarmati 
kollégánk, Gazdik Ágnes bv. főtörzszászlós részére. 
Gazdik Ágnes 1989-ben közalkalmazottként, ügykezelői 
beosztásban kezdte pályafutását a Balassagyarmati Fegyház 
és Börtönben, így az intézet egyik legrégebbi munkatársa. 
Hivatásos szolgálati jogviszonya 2000-ben kezdődött, 
azóta a bűnügyi nyilvántartó segédelőadója. A címmel 
munkatársunk kiemelkedő munkáját és hivatástudatát 
ismerték most el.

Az év dolgozója

CPT-látogatás
A Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó 
Bánásmódot, Büntetést Megelőzni Hivatott 
Európai Bizottság (CPT) 1989-ben jött létre, az 
Európa Tanács kezdeményezésére. A szervezet 
delegációkat küld a fogvatartási helyekre – 
börtönök, rendőrkapitányságok, kórházak 
pszichiátriai osztályai, idegenrendészeti fogdák –, 
hogy felmérje, hogyan bánnak a szabadságuktól 
megfosztottakkal, majd részletes jelentést küld 
az érintett államoknak. Általában négyévente 
látogatnak el egy-egy országba, hazánkban 
legutóbb 2009-ben járt a CPT küldöttsége. Idén 
négy bv. intezétben: Sopronkőhidan, Kaposváron,
Szegeden, Tökölön, illetve a Központi Kórházban
folytattak ellenőrzest. A hivatalos jelentést a 
későbbiekben küldik meg hazánknak. A CPT 
delegációját James McManus skót börtönügyi 
szakember vezette.

Az Állampusztai Bv. Intézet 
szervezésében összevont 
műveleti csoport kiképzést 
tartottak az intézet solti 
objektumában, ahol a 
vendéglátók mellett 
a Pálhalmai Büntetés-
végrehajtási Intézet tizenegy 
munkatársa vett részt. 
A vendégek megismerkedtek 
a két objektummal, majd a 
gyakorlaton zárkatorlaszt 
és fogolyzendülést 
számoltak fel. A kiképzésen 
a „fogvatartottakat” 
a műveleti csoport tagjaiból 
verbuválták.

Pintér Sándor belügyminiszter 
60. születésnapja alkalmából, 
szakmai munkája elismeréséül 
festmény emléktárgyat 
adományozott Czövek 
Jenőnek, az Állampusztai 
Országos Bv. Intézet 
gépkocsivezetőjének. Czövek 
Jenő 1980. július 1-jétől 
2013. április 30-ig dolgozott 
gépjárművezetőként 
az intézetben, 2003. 
december 31-éig hivatásos 
állományban, 2004. január 
1-jétől nyugdíjasként, 
közalkalmazotti 
jogviszonyban. Az elismerést 
május 28-án adta át Csóti 
András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok.

Születésnapi 
elismerés

Elkezdődött a Stohl-per

Mûveleti kiképzés Állampusztán

H Í r L e v É LBv. 5
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Amennyire ismerem, legalább annyira szeretem 
– kezd bele a történetbe id. Nagy Károly. 
Törzszászlósként vonult nyugállományba. 
Most hetvennégy éves, de a minap még indult 
a terepfutó-bajnokságon, ahová elkísérte fia 
és unokája is. Ő a család húzóereje – kontrázik 
nevetve a fiatalabbik Nagy. És valóban, Károly 
bácsi korát meghazudtolóan friss, állandóan 
mosolyog, és szívesen mesél. Nem kenyere az 
otthonülés, éjjeliőrként dolgozik a börtönkft.-
ben. A kérdésre, hogy rendszeresen fut-e, ingatja 
a fejét. Utoljára ’78-ban indult a járőrbajnokságon, 
mégis, az első hívó szóra – napokkal a verseny 
előtt – igent mondott. Apa és fia hisznek a 
közösség összekovácsoló erejében, szívesen ta-
lálkoznak rég nem látott ismerősökkel. 
Mindig sportra neveltek, meséli ifj. Nagy Károly, 
de a sportban nemcsak az a szép, hogy erősíti a 
versenyszellemet, de az is, hogy összetartásra, 
becsületre nevel. Egy emberi világ ritkán látott 
képviselői ők, gondolom magamban, miközben 
újra Károly bácsihoz fordulok. 

A bv. sok embernek adott munkát
1965 júniusában munkáltatási felügyelőként 
kerültem a Pálhalmai Célgazdasághoz – felel 
kérdésemre a jászsági törzszászlós. A büntetés-
végrehajtás sok embernek adott munkát, és 
rengeteg fogvatartott dolgozott. Akkoriban még 
szigorúbban vették az egyenruhát, egyáltalán 

nem lehetett civil ruhában közlekedni, húzza 
össze a szemöldökét, én pedig megértem, 
hogyan szívta magába egy korabeli fiatalember 
az egyenruha szeretetét. Kistarcsán végezte az 
őriskolát, a lovakért pedig mindig rajongott, 
nem volt kérdés tehát, hogy lovas járőr lesz. 
Miközben erről beszél, kedves történetek jutnak 
eszébe. Egyszer például elfelejtettem leszállni 
a lóról az istálló előtt – kacag Károly bácsi. A 
szemöldökfába csúnyán bevertem a fejem és 
persze le is zuhantam. Volt egy kedvenc szürkém, 
tessék elképzelni, az meg két lábra állva integetett 
az állomáson, holott sosem tanítottam rá. – Alig 

tudom abbahagyni a nevetést, mikor elmeséli, 
hogy egyszer az egyik elítélt hozzátartozója 
egy majmot hozott a beszélőre, elengedte a 
helyiségben, az állatka pedig ide-oda futkározott 
az asztalon. Hogy nem vették észre a majmot? – 
csodálkozom. Azt hittük, terhes asszony jön be a 
férjéhez.  Kézzelfogható a magyarázat.
Az idősebbik Nagy kedvenc munkaterülete a 
tehenészet és a takarmányozás volt. Sok volt 
a fogvatartott, nagy területen szétszórva, 
mégsem volt szállítójármű. Gyalogosan vitték 
ki őket munkáltatni, 3-4 lovas járőrrel biztosítva. 
Hatalmas területet kellett bejárni, biztosan 

PoRTRÉ

Szikrázó áprilisi tavasz, a madárcsicsergéstől 
hangos, harsogó, üde zöld színekbe borult 
Pálhalma úgy fest, akár egy mintagazdaság.  
A sorompón túl helyes, fehérre meszelt házikók, 
bv.-s egyenruhában közlekedő férfiak és nők. 
Friss kiflit, házitejet visznek az ebédhez. 
A célegyenesbe kanyarodva rég nem látott idilli 
hangulat fogad. Fogvatartott sehol a környéken, 
gondozott park, frissen kapált virágágyás, 
aranyhalas tavacska árulkodik kezük munkájáról. 
Az egyik oldalon a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 
gyönyörűen felújított gazdasági épülete, 
szemben vele az intézet parancsnoki szárnya.
 Itt beszélgetünk most megismert kollégáinkkal.

Hivatástudat 
három 
generáción át
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ebben acélosodott meg, dobom a labdát Károly 
bácsinak. – És ha tudná, hogy bizony nem volt 
ritka a méteres hó, fagy és szél húsvétkor, de 
hozzászoktunk a zord időjáráshoz, fokozza. Más 
munkalehetőségre nem nyílt mód a hivatásos 
szolgálat mellett, a szigor erejével megkövetelték, 
hogy az állomány pihenten érkezzen munkába, 
még a szabadnapokat sem tudták kiszámolni. 
– Feleségem Hajdú-Bihar megyében maradt, 
örültünk, ha havonta egyszer kaptunk kimenőt. 
Elkerekedik a szemem, a törzszászlós rutinosan 
legyint: megszoktuk. A neje kitartott mellette, 
1965-ben Tiszafüreden megszületett Károly, aki 
kétéves korában belecsöppent a pálhalmai 
börtönvilágba. Itt, a hajdani uradalmi kastély 
mögött – ma a kft. gazdasági épülete – 
jártam előkészítő iskolába. Valóban, hol lenne 
szimbolikusabb a kollektíva fontossága, mint egy 
börtöngazdaságban… 
Mégsem volt egyenes útja a bv.-hez, ’80-ban a 
Dunai Vasmű kötelékében építette a Duna-parti 
acélvárost. ’85-ben Sárbogárdon katona másfél 
évig. Miután leszerelt, hiába az atyai érvek és a 
színes történetek, idegenkedett az egyenruhától. 
1987-ben mégis a Pálhalmai Célgazdaságban találta 
magát. Polgári alkalmazottként kezdett, hegesztett, 
lakatosmunkát végzett, de a rend  szerváltás idején 
biztos, tisztességes munkahellyel, bizakodóan 
nézett a jövőbe. 
A szabályok megedzették Károlyt és ’99-ben 
felszerelt hivatásosként. Kitapasztalta a fog-
vatartotti munkáltatás csínját-bínját, ma szociális 
segédelőadó. Remek alkalom, hogy apát és fiát a 
hobbijukról kérdezzem. Apának a munka, vágja 
rá Károly, az édesapa nem is tiltakozik. – Tizenhét 

éve kezdtem el a játékvezetést, a fiam, Márk pedig 
hetedik éve gyakorolja ezt. A munka mellett 
mindkettőnk életében nagy szerepet tölt be a 
foci. Én inkább helyben, a megyében vezetem a 
meccseket, Márk lényegesen mobilabb, nagyobb 
területen működik mint játékvezető-asszisztens. 
A játékvezetéshez tényleg nem kell messzire 
menni, Pálhalma határában karbantartott füves 
focipálya várja a sportolni vágyókat. Megtudom, 
hogy egy ideje ezen a pályán edzik a dunaújvárosi 
utánpótlást is.
Nagyapa és fia szemlátomást büszkék a leg-
ifjabb Nagyra. Márk még nem érkezett meg, 
de távollétében is sokat megtudok róla. A 
családjukban szájhagyomány útján terjedő 
bv.-s történetek hatására nem volt nehéz közel 
kerülni ehhez a hivatáshoz. Nem titkolják, hogy a 
kilátástalan munkerő-piaci helyzet is beárnyékolta 
a választás szabadságát, mégsem volt kényszer 
vagy szülői presszió. Szorgalmasan dolgozott, 
2012 májusában munkáltatott a kft.-nél polgári 
alkalmazottként. Acélüzem, PC-bontó, papírgyár 
– csak néhány azok közül a területek közül, ahol 
a 23 éves fiatalember megfordult fél év alatt. 2012 
decemberében beiskolázták, éppen a minap 
végezte el az alaptanfolyamot. Szerencse, hogy az 
ott oktatott élethelyzetek szinte mindegyikével 
találkozott már. 
Márk a szabadnapokon sem lazsál, játékvezető 
NB I-es futsal, NB III-as mérkőzéseken, és a megyei 
meccseken is fütyül.

Nehéz út, de vannak lehetőségek
Károly bácsi felesége is kemény munkához szokott 
asszony, költözésük után a háztartás körül adódó 

munkák mellett szállodában takarított. Híres hotel 
volt az újvárosi Aranycsillag a szocializmusban, ma 
poros irodaház őrzi az emlékét. Károly felesége 
viszont szakmabeli, nem itt ismerkedtek meg ugyan, 
de neje is kedvet kapott. Sokféle munkakörben 
megfordult már, biztonsági felügyelőként, 
csomagosztóként, most ő is szociális segédelőadó.
Jó háromnegyed órája beszélgetünk, amikor 
befut az unoka. Pletykáltak ám rólad, viccelődöm. 
Tőle szeretném hallani, milyen alternatívái voltak 
a büntetés-végrehajtás mellett. Kizárólag a sport 
jöhetett számításba, felel gondolkodás nélkül, 
ott is inkább a foci. Jól kommunikál, olyan, mintha 
tanulta volna. Hallgatott némi kommunikációt a 
Dunaújvárosi Főiskolán, OKJ-s képzésben. Nem 
gondoltam, hogy egyszer idejövök – ismeri be. 
Pedig kedvelte a család férfitagjainak történeteit.  
Márk nyitott, szívesen mesél magáról. Össze tudja 
egyeztetni a munkát a magánélettel, a hétvége 
viszont szigorúan a labdarúgó-játékvezetésé. 
Határozottsága mellett kirajzolódik humánuma, 
nem csap rögtön az asztalra, szereti körbejárni a 
problémát, nem söpri a szőnyeg alá. Nevelőtípus, 
vallja be, szívesen lenne ilyen beosztásban, süti le 
a szemét – hozzátéve, hogy hosszú távra tervez, 
és ehhez még sokat kell tanulnia. Azért szeretem, 
ha hallgatnak rám, mosolyodik el, és valóban, a 
fogvatartottak világában éppoly szükséges ez, mint 
a focipálya szélén. Vannak bv.-s barátai is, szívesen 
tölti velük az idejét munkaidő után is. Mégis, inkább 
tanul, saját magát képezi a játékvezetés trükkjeire. 
Jó végignézni rajtuk fotózás közben, erőt és 
tiszteletet sugároznak mindhárman. Kellő 
csibészség lakik mindőjükben, szeretnek sokat 
nevetni, de ha kell, szigorúak és következetesek. 
Kitartás, üzenik a fiataloknak, és sorolják, miért 
van értelme ma ezt a hivatást választani, annak 
ellenére is, ha hónap végén nagyon meg kell 
húzni a nadrágszíjat. Emberségből jelesre 
vizsgázni, odafigyelni egymásra, segíteni a 
kezdőket. Nehéz út, ismerik be, de mindig vannak 
benne lehetőségek. Összehasonlíthatatlanul 
jobb, mint egy irodaházban tizenkét órázni. 
Márkot is a sportra, az aktivitásra nevelték, nem 
görnyed órák hosszat a monitor előtt.  
– Remek volt együtt menni a futóbajnokságra. 
Kizökkentünk a napi kerékvágásból, találkoztunk 
olyan tanárokkal, akik tanítottak engem, a 
feleségemet és a fiamat is, és jó volt látni, hogy  
energiájuk még mindig ugyanannyi, mint sok 
évvel ezelőtt – mondja a kisebbik Károly. 
Márk úttörő szerepet tölthet be a családban. A 
munkás napok erősítik benne a hivatástudatot: 
kacérkodik a főiskola gondolatával, a tiszti 
pályával. Futóverseny lesz még? – kérdezem 
búcsúzóul. Károly bácsi gondolkodás nélkül 
kérdez vissza: miért ne lenne?

Böröczk Anita

PoRTRÉ



NEmZETköZI kAPcSolATok

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet is részt vesz az Európai Unió szakmai 
szervezeteinek munkájában. A nemrég Strasbourgban megtartott plenáris 
ülés kapcsán Juhász Attila, az egri intézet parancsnoka beszélt a PC-CP ülésén 
(Council for Penological Co-operation) szerzett tapasztalatairól.

Bv. Hírlevél: – Milyen szervezet a PC-CP?
Juhász Attila: – Ez a bizottság az EU-ajánlá-
sokat készíti elő, így minden tagállam részt 
vesz benne. A kulcsterületek az etikai kó-
dex, az elektronikus őrizet, a túlzsúfoltság, a 
hosszú tartamú ítéletet töltő fogvatartottak 
és a fiatalkorúak helyzete, valamint az ag-
resszió a börtönökben.
– Az általános kérdések mellett melyek az 
egyes országok speciális problémái?
– A túlzsúfoltság minden országban prob-
léma. Van, ahol amnesztiával oldják meg, 
van, ahol hamarabb szabadítanak. Komoly 
kutatások folynak a börtönbeli szubkultúra 
feltérképezésére és az agresszió kezelésé-
re is. Minket szerencsére még elkerülnek a 
Nyugat-Európára jellemző olyan problé-
mák, mint a kábítószer és az ezekhez kap-
csolódó betegségek, valamint a külföldi 
fogvatartottak nagy száma. Csak egy adat: 
a genfi előzetesházban például a fogvatar-
tottak 89 százaléka nem svájci állampolgár. 

Viszonylag új világjelenség a terroristacso-
portok megjelenése a börtönökben, mely-
nek kezelése szintén hatalmas erőfeszítést 
igényel külföldön. Hallottam olyan eset-
ről, hogy az egyik országban szét akarták 
szedni egy külföldi maffia tagjait, mire a 
börtönparancsnok családja halálos fenye-
getést kapott. 
– Van-e a magyar büntetés-végrehajtásnak 
szakmai érdeklődést, elismerést kiváltó prog-
ramja?
– A plenáris ülésen a reintegrációs techni-
káinkat mutattam be. Meggyőződésem, 
hogy a sikeres visszailleszkedéshez nem 
elég a fogvatartottak felkészítése, ahhoz 
a társadalmat is meg kell nyerni. Konkrét 
példaként bemutattam a Börtön a váro-
sért programot és a Balassagyarmaton és 
Egerben működő meseterápiát. Felhívtam 
a figyelmet arra is, hogy pályázni kell az 
uniós forrásokra, de nem kell mindig nagy 
pénzekben gondolkodni. Sikeres program-
jaink legnagyobb erénye, hogy egyszerűek, 
könnyen értelmezhetőek a fogvatartottak-
nak és a társadalomnak is, ráadásul olcsók, 
és ez azt is garantálja, hogy a programok 
nem zárulnak le egy pályázati ciklus végén. 
A Börtön a városért program tapasztalatait 

három ország már elkérte, és érdeklődnek a 
resztoratív technikáink iránt is. 
– Van-e olyan tapasztalat, amit viszont ne-
künk lenne érdemes megfontolni? 
– Tapasztalataim szerint mi vagyunk az egyik 
EU-s ország, ahol a legégetőbb probléma 
a túlzsúfoltság, ráadásul ezt az EU is egyre 
inkább szankcionálja. Fontos lenne a jobb 
együttműködés a pártfogói szolgálattal is, 
mert a jelenlegi rendszerben nincs visszajel-
zés, csak ha a fogvatartott újra megjelenik 
nálunk. Több országban kutatják a hosszú 
időtartamos fogvatartottak reintegrációját. 
Ez nálunk is növekvő probléma, érdemes 
figyelni eredményeikre. Érdekes tapasztalat 
az is, hogy a skandináv államok társadalma-
it nálunk befogadóbbnak ismertem meg, 
és vannak országok, akiknek ugyan tetszik 
a programunk, de társadalmuk még nem 
fogadná el ezt a fajta megközelítést. A mi 
toleranciaszintünket középre helyezném. 
A nemzetközi együttműködésben lehe-
tőség van közös programokra és ezekhez 
kapcsolódó pályázatokra is, és a külföldi kol-
légáktól sok segítséget kaptam a bv. kódex 
háttérmunkáihoz is. Mindenképpen fontos-
nak tartom, hogy ott legyünk a nemzetközi 
porondon.                                                      -emzé-
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MECR kerekasztal Bécsben
Május 6-8. között tizedik alkalommal, Bécsben ült össze a Közép-
európai Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnokok 
Kerekasztala (MECR). Magyarországot Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok és 
Radvánszki András bv. százados, a Koordinációs 
Főosztály vezetője képviselte. 
Az országos vezetők a jelen és a közeljövő 
kihívásairól: a túlzsúfoltságról, a költségvetési 
helyzetről és a személyi állomány képzéséről 
tárgyaltak.
Az ülésen arról is szó esett, hogy általános tendencia 
a hosszú időtartamos ítéletek számának drasztikus 
növekedése. (Tényleges életfogytiglani büntetésnek 
megfeleltethető jogintézmény hazánkon 

kívül Bajorországban létezik, a többi országban a kiszabható 
legmagasabb ítéleti idő 35 év.) A szexuális bűnelkövetők kezelésével 
kapcsolatban elhangzott, hogy több országban létezik egy előszűrés, 

amelyet követően speciális intézetekbe vagy rezsimbe 
helyezik az ilyen bűnelkövetőket, és kötelező terápiát 

is alkalmaznak mindenütt. A rendkívüli események 
számának csökkentése érdekében hasznos 

lehet egy önálló körlet kialakítása, illetve 
kifejezetten ez irányú szaktudással rendelkező 
nevelő- és pszichológusállomány képzése és új 
ismeretekkel történő felvértezése. Vége zetül, 
a büntetés-végrehajtási szer  vezetek országos 
vezetői arról értekeztek, hogy fontos feladat 

a személyi állomány előzetes értékelésének 
javítása, valamint az egyéni nevelési, kezelési 

tervek pontosítása a sikeres bűnismétlés kockázatát 
csökkentő társadalmi reinteg ráció érdekében.
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A visegrádi négyek Pozsonyban és Prágában
Április 7–11. között Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok Szlovákiában és Csehországban tett látogatást Eugen Balko 
bv. ezredes szlovák, illetve Petr Dohnal bv. ezredes, cseh országos parancsnokok meghívására. A Pozsonyban lezajlott találkozón Eugen 
Balko többek között elmondta, hogy a szlovák büntetés-végrehajtás hasonló kihívásokra keres választ (túlzsúfoltság, CPT-megállapítások 
korrigálása, személyi állomány életszínvonala stb.), mint a magyar. A túlzsúfoltságra időleges enyhülés a részleges amnesztia, amely 780 
fővel csökkentette és 100 százalékos telítettségi mutató alá vitte a fogvatartotti létszámot. A felek abban is megállapodtak, hogy újra 
intenzívebbé teszik a két szervezet közötti szakmai és személyes kapcsolatokat.
A visegrádi négyek együttműködésének keretében a tárgyalások Prágában folytatódtak. 
A cseh fővárosban a cseh, a szlovák, a magyar és a lengyel bv. szervezetek vezetői egyeztettek 
a szakmai kapcsolatokról, az együttműködés megújításáról, a közös problémákra történő 
európai uniós szintű válaszok kidolgozásáról. Az országos parancsnokok kétoldalú 
tapasztalatcsere-látogatásokra vonatkozó megállapodásokat is aláírtak cseh kollégájukkal. 
A prágai találkozón Petr Dohnal a zsúfoltságról is beszélt, amelyet egy hétezer főt érintő 
amnesztiával átmenetileg megoldottak. Csóti András ismertette a magyar szervezet 
megújítását célzó jogalkotási munkát, emellett beszélt a telítettség problémájáról is. A V4-
es fórum résztvevői később megtekintették a pankráci központi börtönt és a Praga-Repy 
büntetés-végrehajtási intézetet. Ez utóbbiban öregek otthona működik, ahol a börtönben 
segédápolói képesítést szerzett női fogvatartottak nyújtanak ápolói és hospice-szolgálást.

A külföldi fogvatartottakról tanácskoztak Rigában
Április 3–5. között a lettországi Rigában „A külföldi fogvatartottak kezelésével kapcsolatos legjobb gyakorlat és 

egyéb tapasztalatok megosztása” című konferencián vettek részt a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
munkatársai, Győri Beáta  bv. alezredes és BedőKovács Klára bv. őrnagy.

A konferencián a lett és a magyar delegáció mellett ott voltak Litvánia, Észtország, Csehország, 
Lengyelország, Finnország, Dánia és Skócia büntetés-végrehajtási szakemberei. A találkozón a lett és 

a litván bv. szervezet közös, Európai Unió által támogatott projektje kapcsán tanácskoztak a külföldi 
fogvatartottakhoz kapcsolódó szakmai kérdésekről: megtárgyalták jogaik biztosításának kérdéseit és 
azt, hogy a témához kapcsolódóan hogyan lehet a személyi állomány mindennapi munkáját segíteni. 
A magyar prezentációt kifejezetten nagy érdeklődés kísérte. Az előadásokat követő beszélgetésen 
is leginkább az váltott ki érdeklődést, hogy hogyan képesek a magyar intézetek a zsúfoltság 
ellenére is biztonsággal és törvényes keretek között működni.
A konferencia keretében a magyar delegáció látogatást tett a Rigai Központi Bv. Intézetben és a 

Brasas Börtönben is.

Bajor–magyar szeminárium Szegeden 
A Bajor–Magyar Büntetés-végrehajtási Szeminárium keretében április végén Carsten Haferbecknek, a Bajor Igazságügyi és 
Fogyasztóvédelmi Államminisztérium munkatársának vezetésével hatfős bajor delegáció tett látogatást a Bács-Kiskun Megyei 
Bv. Intézetben és a Szegedi Fegyház és Börtönben. A vendégek megismerkedtek az intézetek működésével és megtekintették a 
Nagyfa-Alföld Kft. fogvatartotti munkaterületeit. A szegedi szemináriumon ezt követően a nevelésről, a jogszabályi környezetről, 
a fiatalkorú fogvatartottak helyzetéről, a fogvatartotti programok szervezéséről, valamint a hosszú tartamú szabadságvesztés 
témáiról beszélgettek a résztvevők. A rendezvényen a szegedi intézetvezetők mellett Széles Gábor bv. ezredes, a BvOP Fogvatartási 
Ügyek és Radvánszki András bv. százados, a Koordinációs Főosztály vezetője, valamint Füzesi Viktor bv. ezredes, a kecskeméti és 
Pesti Ferenc bv. őrnagy, a tököli intézet parancsnoka képviselte szervezetünket.

9H Í r L e v É LBv.

NEmZETköZI kAPcSolATok

A fővárosiak Cellével ismerkedtek
Április közepén a Cellei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának meghívására a Fővárosi 
Bv. Intézet parancsnoka és három munkatársa vett részt szakmai látogatáson a németországi 
Cellében. A delegáció tagjai látogatást tettek Hannoverben, az Alsó-szászországi Igazságügyi 
Minisztériumban, ahol tájékoztatást kaptak a német bv. szervezet felépítéséről, majd megis-
merkedtek a cellei és a rosdorfi intézetek működésével. A kétoldalú kapcsolatok és a bünte-
tés-végrehajtás magas szintű elismerésének tekinthető az a gesztus is, hogy a magyar szakem-
bereket Alsó-Szászország miniszterelnöke is fogadta a Parlamentben.
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Az új büntetô törvénykönyvrôl
35 év után új büntető törvénykönyve lesz Magyarországnak, amely 2013. július 1-jén lép hatályba. A jelenleg még 
hatályos Btk., az 1978. évi IV. tv. hozzávetőleg száz módosítást élt meg. Az új Btk., a 2012. évi C. tv.  több szigorítást 
tartalmaz, hangsúlyos figyelmet kap a gyermekek és az időskorúak védelme, az élet elleni bűncselekmények, a 
kábítószerrel való visszaélések és a gazdasági bűncselekmények. A Btk. némely változása a büntetés-végrehajtást is érinti.

Az új törvény hazánk negyedik büntető törvénykönyve lesz. A magyar 
jogtörténet első büntető törvénykönyve a Csemegi-kódex volt, amely 
1878-ban lépett hatályba. A második 1961-ben, a harmadik 1978-
ban született. Ezt követi július 1-jétől a 2012. évi C. tv. A büntetés-
végrehajtást leginkább érintő változások a meglévő szabálysértési 
elzárás mellett megjelenő büntetőjogi elzárás jogintézménye, illetve 
a feltételes szabadságra bocsátás feltételeinek megváltozása. Az új 
Btk. mintegy félszáz további jogszabály változását hozza magával, 
köztük az 1979. évi 11. tvr. (Bv. kódex ) módosítását is. Rendelkezéseit 
a bíróságok a jogszabály hatálybalépését követően meghozott íté-
letekben fogják alkalmazni.

 A Btk. legfontosabb rendelkezései

A 12 évesek büntethetősége
Büntethetőek lesznek a 12. életévüket betöltött gyermekek is em-
berölés, testi sértés, rablás és kifosztás bűncselekményének el kö vetése 
esetén, ha a cselekmény elkövetésekor a 12. életévet betöltötték és 
rendelkeznek a bűncselekmény felismeréséhez szük  séges belátással. 
Velük szemben legsúlyosabb szankcióként javí tóintézeti nevelés 
szabható ki, 1–4 évig terjedően.

Új büntetési nemek 
A szabadságvesztés, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól 
eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás és kiutasítás mellett új 
büntetések jelennek meg: az elzárás (legrövidebb tartama 5, leg-
hosszabb 90 nap) és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.

Új intézkedési nemek 
Az eddigi megrovás, próbára bocsátás, pártfogófelügyelet, elkobzás, 
vagyonelkobzás és kényszergyógykezelés mellett új intézkedések 
jelennek meg.
Jóvátételi munka: A bíróság a vétség, valamint a háromévi sza-
badságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő cselekmény miatt 
a büntetés kiszabását egy évre elhalaszthatja, és jóvátételi munka 
végzését írja elő. Mellette pártfogófelügyelet is elrendelhető. A 
jóvátételi munka állami, önkormányzati intézményeknél, köz-
hasznú szervezeteknél és egyházaknál lesz végezhető, tartama 
24–150 óra. 

Változik a szabadságvesztés tartama 
Jelenleg a határozott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama 
2 hónap, a leghosszabb 15, illetve bűnszervezetben, visszaesőként, 
halmazati vagy összbüntetés esetén 25 év. Az új Btk.-ban a legrövidebb 
tartam 3 hónapra, a leghosszabb 20, illetve 25 évre nő.

Új tényállások
A törvénykönyv új tényállásokat is meghatároz. Ilyenek például 
a gépjármű kilométer-számlálójának meghamisítása, a termőföld 

jogellenes megszerzése, az orvvadászat és orvhalászat, valamint a 
gyerekmunka.

Szigorúbb szabályok
•	Kiskorú	 veszélyeztetésének	 minősül	 az	 az	 eset	 is,	 ha	 valaki	 a	
kiskorút züllött életmód folytatására rábírja vagy rábírni törekszik, a 
cselekmény 1–5 évig lesz büntethető.
•	Büntetendő	 lesz	 a	 kábítószer-fogyasztás	 is.	 Aki	 kábítószert	 fo-
gyaszt, vagy csekély mennyiségűt fogyasztás céljából megszerez vagy 
tart, vétséget követ el.
•	Mindenképpen	 el	 kell	 tiltani	 a	 járművezetéstől	 azt,	 akit	 ittas	
vagy bódult állapotban történt járművezetésért ítélnek el. A jo-
gosítvány elvételétől csak különös méltánylást érdemlő esetben 
lehet eltekinteni, pl. súlyos fogyatékos hozzátartozót kell szállítani. 
Ittasnak számít, aki a korábbi 0,8 ezrelék véralkoholszint helyett 0,5 
ezrelék véralkoholszintet produkál.  
•	Minősített	esetnek	számít,	ha	az	emberölést,	testi	sértést,	rablást,	
kifosztást, sikkasztást, csalást a bűncselekmény felismerésére vagy 
elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan 
képes személy sérelmére követik el. 
•	Szigorúbban	büntetendő	a	hivatalos	személy	és	a	közfeladatot	ellátó	
személy elleni erőszak. Jelenleg 3 évig, ezentúl 1–5 évig lesz bün-
tethető.
•	Jogos	védelmi	helyzet,	ha	valakit	éjjel,	fegyveresen	(lőfegyverrel),	
felfegyverkezve (botokkal) vagy csoportosan támadnak meg, illetve 
ha valakinek a lakásába éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve, 
vagy csoportosan törnek be, illetve ha kertjébe fegyveresen hatolnak 
be. A tényálláshoz nem kell, hogy személy elleni támadás legyen, 
hiszen nem várható az áldozattól, hogy pontosan felmérje, miért 
van fegyver az idegen kezében. Az új Btk. nem írja elő az arányosság 
követelményét sem. A jogtalan támadás megelőzése céljából telepített 
eszköz viszont nem lehet alkalmas élet kioltására. Ha a megtámadott 
élete van veszélyben, akkor minden eszköz megengedhető, ekkor le is 
lőheti a betolakodót, nem felel emberölésért.

Változik a feltételes szabadságra bocsátás 
Az új Btk.-ban a határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása 
esetén a bíróság ítéletében megállapítja a feltételes szabadságra bocsátás 
legkorábbi időpontját, vagy meghatározott esetekben azt, hogy a 
feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kizárt. Ha nem kizárt, 
annak legkorábbi időpontja a büntetés 2/3 részének, visszaeső esetén 
3/4 részének, de legkevesebb 3 hónapnak a kitöltését követő nap. Öt 
évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén – különös 
méltánylást érdemlő esetben – a bíróság ítéletében akként rendelkezhet, 
hogy az elítélt a büntetés fele részének letöltése után bocsátható 
feltételes szabadságra. Nem bocsátható, ha többszörös visszaeső, 
illetve életfogytig tartó szabadságvesztés esetén, ha annak legkorábbi 
időpontja legalább 25 év, legfeljebb 40 év, tartama legalább 15 év.

Dr. Kövér Anita 



Vác nyerte az idei járõrbajnokságot

26 csapat indult a büntetés-végrehajtási szervezet idei Or szágos 
Járőrbajnokságán, amelyet május 22-én, Mária nosztrán tartott a 
szervezet Oktatási Központja. A he lyezetteknek járó díjakat Schmehl 
János bv. dan dár  tábornok, az országos parancsnok biztonsági és 
fogva tar tási helyettese adta át.
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Eredmények
I. helyezett: Váci Fegyház és Börtön
II. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön
III. helyezett: Pálhalmai Országos Bv. Intézet
IV. helyezett: Fővárosi Bv. Intézet
V. helyezett: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
VI. helyezett: Baranya Megyei Bv. Intézet

Több évtizedes hagyománya van Észak-
Kelet-Magyarország régióban az intézeti 
sporttalálkozóknak. Ebben az évben Eger 
rendezte meg a Balassagyarmat, Miskolc, 
Tiszalök, Sátoraljaújhely, Nyíregyháza és 
Deb   recen részvételével lezajlott megmé-
rettetést. A hagyományosan labdarúgásban, 
asz  tali teniszben, lövészetben és sakkban 
folyó versengés idén a rendészeti hétpró bával 

bővült, amely a fizikai 
álla pot felmérés ele  meit 
tar     talmazza. Az izgal-
makat fokozta, hogy a 
hét  fős csapatoknak az 
inté zetparancsnokok is 
tag      jai voltak. A színvo-
na  las lebonyolítást Eger 
város felajánlása is se-
gítette, amely a „Bör  tön 
a Városért” prog ram el  is   -
meréseként díj     men tesen 
bo   csátotta ren    del kezésre 
sport létesít ményeit.

Hétpróba Egerben

A verseny végeredménye
1.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Int.
2.  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Int.
3.  Tiszalöki Országos Bv. Intézet
4.  Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
5.  Heves Megyei Bv. Intézet
6.  Balassagyarmati Fegyház és Börtön
7.  Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet



A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában április 17-én 
rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2013. évi Országos Terepfutó-
bajnokságát. Az évente egyre nagyobb érdeklődés mellett megtartott versenyen 
idén 30 bv. szerv 475 versenyzője vett részt. A rendezvény elöljárója Csóti András 
bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok volt.

A csapatverseny eredménye
   I. helyezett: Állampusztai Országos Bv. Intézet
  II. helyezett: Fővárosi Bv. Intézet
III. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön
 IV. helyezett: Pálhalmai Országos Bv. Intézet
  V. helyezett: Váci Fegyház és Börtön
VI. helyezett: Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Országos Terepfutó-bajnokság

Tavaszváró focikupa Tiszalökön
Az április 6-án Nyíregyházán megrendezett 
Tavaszváró Kupa kispályás labdarúgótorna 
olyan sikeres volt, hogy nem is a tavaszt, hanem 
egyenesen a nyarat hozta el. Komolyra fordítva a 
szót, a tiszalöki intézet főszervezésében, az intézet 
szakszervezete és a KÉSZ Kft. támogatásával 
megrendezett tornán a nyíregyházi FILÓ 
Focicsarnokban mérkőztek meg a NAV Észak-alföldi 
Regionális Bűnügyi Igazgatóságának, Nyíregyháza 
Városi Rendőrkapitányságának, a Nyíregyházi 
és a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóságnak, a 
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóságnak, 
a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetnek és a szervező Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnek csapatai. 
A torna végeredménye:
I. helyezett: Nyíregyháza Városi 
Rendőrkapitányság
II. helyezett: Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet I. 
III. helyezett: HBM Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Hajdúnánás Hivatásos 
Tűzoltósága
A legjobb kapus címet Fehér Csaba r. zászlós, 
a Nyíregyháza Városi Rendőrkapitányság 
munkatársa nyerte el, a legeredményesebb játékos 
címet Ésik Zoltán, a Tiszavasvári Önkormányzati 
Tűzoltóság képviseletében érdemelte ki.
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Április 23-án a festői szépségű Hollókőn rendezték meg a BM 
irányítása alá tartozó szervek országos terepfutó-bajnokságát, 
melyen szervezetünket a Bács-Kiskun Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei 

és az Állampusztai Országos Bv. Intézet, valamint a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön csapatai 

képviselték. A büntetés-végrehajtás csapatai 
közül a legjobb eredményt az Állampusztai 

OBVI III. korcsoportú női csapata 
(40 év felettiek) érte el, akik harmadikok 

lettek versenyszámukban. Csóti András 
mb. országos parancsnok különdíját, 
amelyet a legjobb helyezést elérő bv.-s 
kollégának ajánlott fel, Kiss Ildikó bv. 
százados (Állampusztai OBVI) kapta, 
amelyet Zakhar Tibor bv. ezredes, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet 

Oktatási Központjának 
igazgatója adott 

át a verseny 
helyszínén.

Terepfutás Hollókõn is


