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BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI 

SZERVEZET

Interjú Adorján-napi 
kitüntetettekkel
Cséri Zoltán, Trázsi 
Margit, Kõmíves Vazul 
és Czerják Attila

Ez a mi törvényünk, 
ez a mi jövônk
Schmehl János a 
készülõ bv. kódexrõl

Hivatás Mestere     
Idén Állampuszta 
csapata vitte haza 
a kupát

Bv. Hírlevél
5, 8-9. 10-11. 17-19.

Szent Adorján nApját ünnepeltük
Szeptember 6-án tartottuk a büntetés-végrehajtási szervezet napja, Szent Adorján-
nap alkalmából megrendezett ünnepi állománygyűlést Balassagyarmaton, a 
Vármegyeház dísztermében, ahol Pintér Sándor belügyminiszter csapatzászlót 
adományozott a Balassagyarmati Fegyház és Börtön személyi állománya részére. 
Idén sem maradtak el a helyi rendezvények, ahol munkatársaink családtagjaikkal 
együtt ünnepelték a szervezet napját. Az idő kegyes volt, így semmi nem zavarta 
meg a szabadtéri programokat: a szakmai bemutatókat, a focit, a közös főzést 
és a gyermekek kedvére szervezett játékokat.
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Ünnepi állománygyûlés Balassagyarmaton
A büntetés-végrehajtási szervezet napja, a 18. Szent Adorján-nap alkalmából megrendezett ünne pi állo-
mánygyűlésre 2013. szeptember 6-án került sor Balassagyarmaton, a Vármegyeház dísztermében. A rendez-
vényen részt vett Balla Mihály és Kulcsár József országgyűlési képviselő, jelen voltak a fegyveres társszervek és 
az igazságügyi, illetve az egyéb együttműködő szervezetek képviselői. Az állománygyűlés során az ünnepség 
elöljárója, Pintér Sándor belügyminiszter csapatzászlót adományozott a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
személyi állománya részére.

A megjelenteket Varga Valéria bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese köszöntötte, majd ünnepi 
műsor következett a Balassagyarmati Kamaraegyüttes előadásában. Ismertették a 
belügyminiszter ünnepi, a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából kiadott 
parancsát, illetve Zsilka András, a Belügyminisztérium személyzeti főosztályvezetője 
bejelentette, hogy Pintér Sándor 2013. szeptember 8-i hatállyal országos parancsnokká 
nevezte ki Csóti András bv. vezérőrnagyot, a büntetés-végrehajtás megbízott vezetőjét. 
Ezután Pintér Sándor és Csóti András kitüntetéseket és elismeréseket adott át a ju-
talmazottaknak. 
Ezt követően felolvasták Magyarország belügyminiszterének csapatzászló adomá-
nyozásáról szóló parancsát, és Pintér Sándor átadta a csapatzászlót Budai István bv. 
ezredesnek, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokának.
Pintér Sándor ünnepi beszédében összetettnek és nehéznek nevezte a büntetés-
végrehajtás feladatát, mert a személyi állomány tagjai nemcsak őrzik, hanem nevelik, 
oktatják is az elítélteket, igyekeznek megváltoztatni szemléletüket, és a legnagyobb 

feladatuk, hogy visszavezessék őket a társadalomba. Mint elmondta: új büntetés-végrehajtási törvény készül, mert az 1979-es törvényerejű 
rendelet, amely alapján a büntetés-végrehajtási szervezet dolgozik, ma már sem a társadalmi igényeknek, sem az európai uniós normáknak 
nem felel meg. Közölte, hogy a kormány elfogadta a büntetés-végrehajtás által kidolgozott koncepciót, a törvény szövegezésére társadalmi 
vitát indítottak; kifejezte reményét, hogy az Országgyűlés még ebben a parlamenti ciklusban elfogadja az új kódexet. 
A belügyminiszter beszélt arról is, hogy az intézeteknek meg kellett birkózniuk a túlzsúfoltságból adódó feladatokkal. A Belügyminiszté-
rium a zsúfoltság csökkentése érdekében újabb körleteket nyitott meg, illetve újabbak építésére tett javaslatot, és biztosítja mindehhez az 
anyagi hátteret. Kiemelte, hogy a zsúfoltság nem járt együtt a rendkívüli események számának növekedésével.

Jól halad a fogvatartottak foglalkoztatása

Pintér Sándor a következő kiemelkedő feladatnak a fog va-
tartottak foglalkoztatását nevezte. Kitért a munkáltatásban 
elért eddigi eredményekre, és utalt arra, hogy újabb ipari és 
mezőgazdasági beruházások várhatók a belső ellátás növelése 
és az államigazgatáshoz kötődő szervezetek ellátásának javítá-
sa érdekében. Kiemelte, hogy ezen a területen sem az anyagiak 
az elsődlegesek, a foglalkoztatás fő célja a fogvatartottak 
visszavezetése a társadalomba. Hangsúlyozta, hogy a kormány 
által meghirdetett munkaalapú társadalom megvalósításában 
a büntetés-végrehajtás is kiveszi részét. A belügyminiszter 
ezt követően külön kitért a büntetés-végrehajtási szervezet 
kiváló teljesítményére, amelyet az idei árvízi védekezésben és a 
helyreállításban nyújtott.
Pintér Sándor a csapatzászló átadása kapcsán elismerően szólt 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön szakmai munkájáról: 
példa értékűnek nevezte az intézet pozitív jövőképét, a modern 
nevelési módszerek alkalmazását és a munkáltatás területén elért 
eredményeket. Végezetül – a büntetés-végrehajtás teljes személyi 

állományához szólva – megköszönte a 2013-ban elvégzett munkát, 
hogy az állományi tagok legjobb tudásuk szerint, erkölcsileg 
feddhetetlenül, esküjükhöz híven teljesítették feladataikat. A 
kormány és a Belügyminisztérium vezetése ne vében gratulált 
az elért eredményekhez, és a jövő feladatai nak teljesítéséhez 
sikereket, illetve erőt és egészséget kívánt. 
Budai István válaszbeszédében – a zászlót a bv. intézet és az 
Ipoly Cipőgyár Kft. állományának nevében megköszönve 
– hangsúlyozta, hogy a csapatzászló egy közösség össze-
tartozásának jelképe, az önfeláldozó szolgálat és helytállás 
szimbóluma; a kitüntető elismerés magában foglalja az elmúlt 
168 évben Balassagyarmaton szolgált kollégák és a jelenleg is ott 
dolgozó munkatársak eredményes munkáját. Mint elmondta: a 
fogvatartottak külső munkáltatása révén az intézet folytatja 
jóvátételi indíttatású, Balassagyarmat város szebbé, élhetőbbé 
tételét célzó programját. A gazdasági társaság jelentős fejlesztést 
hajtott végre 2012 során, ezáltal a Balassagyarmaton elhelyezett 
elítéltek körében csaknem teljes a foglalkoztatás. 

Deák Ferenc István 
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Ünnepi parancs
Tábornokok, Főtisztek, Tisztek, Zászlósok, Tiszthelyettesek, Közalkalmazottak és Munkavállalók!
A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából köszöntöm a teljes személyi állományt és a szolgálatuk hátterét áldozatosan 
biztosító családtagjaikat egyaránt. Szent Adorján napja alkalmából, 18. alkalommal ünnepeljük a büntetés-végrehajtási szervezet 
napját. A büntetés-végrehajtási szervezet végzi a törvények megszegéséért járó legsúlyosabb büntetés végrehajtását, a szabadság 
elvonását. Ez a szolgálat fegyelmet, szakmai szeretetet és tisztességet követel meg minden büntetés-végrehajtásban dolgozótól. 
Szakmai elkötelezettség, felkészültség és a hivatás iránti alázat szükséges ahhoz, hogy ezt a felelősségteljes feladatot el tudják 
végezni. Szervezetüknek olyan személyi állománya van, akik rendelkeznek a felsorolt szükséges tudással és képességekkel.
A szolgálat, melyet Önök vállaltak a büntetés-végrehajtási szervezet kötelékébe lépéssel, az egyik legnehezebb szolgálat. Kemény, 
következetes és sokszor lemondásokkal járó munka, amelyet éjjel-nappal, ünnep- és hétköznap egyaránt, akár rendkívüli 
körülmények között is végezni kell. Ennek jó példája a büntetés-végrehajtási szervezetnek az idei árhullám idején tanúsított 
magatartása, amellyel segítettek megfékezni a példátlan dunai árvíz pusztítását. Ez, és a helyreállítási munkákban való jelentős 
részvétel és kimagasló helytállás is azt bizonyítja, hogy a közös célok érdekében összefogással érhetünk el eredményt. Köszönöm 
az árvíz idején mutatott helytállást, bátorságot, az ország és a szervezet iránti hűséget.
Egy ilyen gazdag múlttal rendelkező szervezetnél különösen fontos a hagyományok, a tradíciók ápolása. Ám a megújulás jegyében, 
a szakmai hagyományokra építkezve, a büntetés-végrehajtás életét hosszú idő után egy új jogszabály, az új Büntetés-végrehajtási 
Kódex határozhatja meg. Az új törvény áttekinthető keretet ad a jogalkalmazáshoz, az Önök munkájához, egyben új szakmai 
elemeket vezet be. A legjobb törvény is csak akkor ér valamit, ha a jogalkotó szándéka szerint alkalmazzák.
A jövőben is sok és nehéz munka vár Önökre. A kormány és a társadalom is sokat vár Önöktől. A hivatás szeretetét, tisztességes 
munkát és önbecsülést. Az önbecsülés része, hogy tudják: az Önök munkája fontos. Az emberek tisztelik és igényt tartanak a 
munkájukra, tudják, hogy a mindennapok során és a bajban is egyaránt számíthatnak Önökre. A rendnek és a biztonságnak mindig 
a legfontosabb társadalmi értékek között lesz helye, és ezen értékek védelmezőit mindig a legnagyobb erkölcsi megbecsülés kell, 
hogy övezze.
A kormány és a Belügyminisztérium vezetése nevében sikeres munkavégzést, erőt, egészséget kívánok, és kérem Önöket, hogy 
legjobb tudásuk szerint, elkötelezetten, erkölcsileg feddhetetlenül dolgozzanak a jövőben is annak érdekében, hogy feladataikat a 
jogszabályoknak és a társadalmi elvárásoknak megfelelően eredményesen és hatékonyan teljesítsék.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
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Jó idõ, jó hangulat
Az időjárás idén is kegyes volt azokon a nyár végi hétvégeken, amikor az intézetek munkatársai a családtagokkal 
együtt ünnepelték a szervezet napját. Így semmi nem zavarta meg a szabadtéri programokat: a szakmai 
bemutatókat, a focit, a közös főzést és a gyermekek kedvére szervezett játékokat.

H Í r l e V É lBv.

KECSKEMét

ÁllAMPuSztA

BuDAPESt

NYÍREGYHÁzA

SzOMBAtHElY

KAPOSVÁR



poRTRÉ

H Í r l e V É lBv.

A köztársasági elnök 2013. szeptember 8-i hatállyal bv. dandártábornokká nevezte ki Cséri Zoltánt, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokát, akinek komoly tervei vannak a jövőre nézve. 

Tábornoki kinevezés

Bv. Hírlevél: – 1993-ban kérte át he-
lyezését a honvédségtől Szé kes-
fehérvárra, ahol bv.-s pályafutását 
kezdte. Gondolta volna, hogy egy-
szer tábornok lesz?
Cséri Zoltán: – Meg sem fordult a 
fejemben. Mikor gazdasági vezetőként 
Székesfehérvárra kerültem, átmeneti 
meg   ol dásnak képzeltem, de másként 
alakult. Mindig is jól éreztem magam a 
büntetés-végrehajtás kötelékében, de nagy 
szerepe volt akkori parancs no k om nak, Endrődi 
László nak abban, hogy megszerettem ezt a pályát.
Nyolc hónapja a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnoka. Mek kora felelősséggel jár az or-
szág egyik leg nagyobb intézetét vezetni?
A Fővárosi Bv. Intézetnek több mint 800 munkatársa van ál-
lományban és közel 1900 a fogvatartottak száma. Ezek a 
számok  már önmagukért beszélnek. A Fővárosi alapvetően 
előzetesház. Az előzetesek pedig teljesen másként viselkednek, 
mint az elítéltek. Idegesebbek, több a fegyelmi cselekmény. Nem 
beszélve a 230 női fogvatartottról, vagy a közel 200 külföldiről. 
Volt már tapasztalatom több objektumos intézet vezetésében, de 
összességében, a Fővárosi Bv. Intézet a legbonyolultabb intézetek 
közé tartozik az országban.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetnél hat évet 
töltött parancsnokként. Volt önben némi félsz, mikor úgy 
döntött, hogy továbblép?
Egészen addig voltak álmatlan éjszakáim, amíg el nem döntöttem, 
hogy igent mondok a megtisztelő felkérésre. természetesen 
megbeszéltem a családommal is, akiknek a támogatását maxi-
málisan élveztem. Úgy gondolom, ha sokáig van az ember egy 
helyen, akkor bizonyos feladatok rutinná válhatnak, a vál-
tással talán hatékonyabb a munkavégzés. Valóban nagyobb 
leterheltséggel és több feladattal jár ennek a börtönnek a vezetése, 
de jó a szakembergárda, így összességében megérte, nagyon 
megszerettem itt.
Milyen egy jó vezető?
Nehéz kérdés! Egy jó vezetőnek bizonyos értelemben közvetlen-
nek kell lennie, hogy az állomány merjen hozzá fordulni. Kell a 
párbeszéd, és tudni kell kezelni az állomány problémáit. Fontos 
a következetesség is. A döntés megszületéséig minden érintett 
elmondhatja a véleményét, hozzáteheti a gondolatait, de amint 
megszületik a döntés, mindenkitől elvárom, hogy azt teljes 
mellszélességgel támogassa és képviselje. 
Milyen szakmai céljai vannak intézetparancsnokként?
Már ebben az évben sok mindent letettünk az asztalra. Ezek a 
projektek részben a korábbi parancsnok, Schmehl János ve-

zetése alatt kezdődtek. Ilyen például a 
Bendzsó hívónevű, mobilkereső szol-
gálati kutyánk sikere, vagy a III. 
objektumban a napkollektorok áta-
dása. De megalakítottuk a Fővárosi 
Művészkört, melynek célja, hogy 
olyan művészeket hívjunk vendégül 
az intézetbe fórumbeszélgetésre, akik 

saját életükkel jó példát mutatnak a 
fogva tartottaknak. Jelenleg a leg fonto-

sabb feladat a Gyorsko csi utcai objektum 
felújítása-bővítése, amelynek köszönhetően 

száz fővel nőhet befogadható létszámunk. 
Ebben természetesen jelentős fogvatartotti mun-

ka is van. Fontos megemlítenem, hogy hamarosan 
mindhárom objektumban komoly biztonságtech nikai fejlesztés 
valósulhat meg, de több pályázatot is beadtunk, amelyek, ha 
eredményesek lesznek, hosszabb távon csök ken tik költségeinket. 
Igyekszünk a személyi állomány elhelyezési problémáit, 
munkahelyi körülményeinek javítását is megol da ni. Ezek azok 
a célok, melyekért nap mint nap dolgozunk.
Munkájának nagy része a fegyelemről szól. Magánéleté-
ben le tudja vetkőzni a parancsnok szerepét?
Néha mondja a fiam, hogy nem a munkahelyeden vagy, apa! 
Félretéve a viccet, otthon, a szeretteim körében teljesen más 
a helyzet. Nem szabad rájuk zúdítani az esetleges munkahelyi 
problémákat. Reggelente átgondolom a napi feladatokat, délután 
pedig, mikor megyek haza, értékelem a napomat. Ezért mire 
otthon belépek az ajtón, már nyugodtabb vagyok, és igyekszem a 
családomra koncentrálni.
Két fia van. Követik önt ezen a pályán?
Az egyik fiam már végzett politológus és közgazdász, jelenleg 
mesterképzésre jár. A másik mérnöknek készül, most ötödéves. 
Ha netán úgy alakul, hogy a bv. felé kacsingatnak, én nem fogom 
őket lebeszélni róla. Azonban eddig nem merült fel bennük ez a 
gondolat. 
Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
Sajnos, ilyen nagyon kevés van, de ha úgy adódik, akkor 
örömmel hódolok a horgászatnak. tökéletesen kikapcsol, nem 
beszélve arról, hogy jókat lehet közben beszélgetni. Az esti 
kerékpározást sem hanyagolom el, ha az idő engedi, szimplán a 
mozgás öröméért tekerek. 
Mi volt eddigi szakmai pályafutásának legemlékezetesebb 
pillanata?
Amit soha nem fogok elfelejteni, az a dandártábornoki kinevezé-
sem. Csodálatos dolog úgy átvenni a köztársasági elnöktől a kine-
vezési okmányt, hogy az ember családja ott áll mögötte.

Pallos Viktória
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Elismerések Adorján-nap alkalmából

Áder János köztársasági elnök kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréséül szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási 
dandártábornokká nevezte ki Cséri Zoltán bv. ezredest, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát. 
Pintér Sándor belügyminiszter huzamosabb időszakon át végzett 
kiváló szakmai munkája és példamutató vezetői tevékenysége 
elismeréséül Szent Adorján érdemjelet adományozott  dr. Bu
dai István bv. ezredesnek, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön pa-
rancsnokának, dr. Horváth Attiláné közalkalmazottnak, a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház egészségügyi osztályvezetőjének 
és Schneider Gyula ny. bv. ezredesnek, az Állampusztai Me-
zőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végre-
hajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta 
Sövény Zoltán közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága főelőadójának. 
Eredményes szakmai munkája elismeréséül büntetés-végrehajtási 
ezredessé léptette elő dr. Nádasi Béla bv. alezredest, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-vég-
rehajtási tanszék kiemelt főreferensét.  Büntetés-végrehajtási 
századossá léptette elő OláhSzigeti Anikó bv. főhadnagyot, a 
Kalocsai Fegyház és Börtön előadóját. Büntetés-végrehajtási 
zászlóssá léptette elő Göcs Tibor bv. főtörzsőrmestert, a Fiatalkorú-
ak Büntetés-végrehajtási Intézete (tököl) körletfelügyelőjét és 
Hinkel Boldizsár bv. főtörzsőrmestert, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet gépjárművezetőjét, Büntetés-
végrehajtási főtanácsosi címet adományozott Juhász Attila 
bv. ezredesnek, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokának. Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet ado -
mányozott Gál István bv. alezredesnek, a Szegedi Fegyház és 
Börtön parancsnokhelyettesének, Gyenge István Zsigmond bv. 
alezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet gazdasági vezetőjének, Horváth Attila bv. alezredesnek, 
a Váci Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének, Kelemen 
Richárd István bv. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági osztályvezetőjének, 
Kovács Krisztina Emma bv. alezredesnek, a Büntetés-végre-

hajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főre-
ferensének, Molnár István bv.  alezredesnek, 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokhelyettesének, Török János 
bv. alezredesnek, a Szombathelyi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyet-
tesének, Prisznyák Szabolcs bv. őrnagynak, a 
Bün tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
osztályvezetőjének és Vogelné Zsoldos Erika bv. 
őrnagynak, a Budapesti Fegyház és Börtön 
nyilvántartási osztályvezetőjének.

Dísztőr emléktárgyat adományozott Joó László 
bv. ezredesnek, a Borsod-Abaúj-zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, fest-
mény emléktárgyat ado mányozott Fok Róbert 

bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
főosztályvezetőjének, Mihályné Stolcz Anikó bv. őrnagynak, 
a Ba lassagyarmati Fegyház és Börtön csoportvezetőjének és 
Garamvölgyi Béla ny. bv. ezredesnek, a Nostra Vegyesipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának.
Aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott Né
meth Éva bv. ezredesnek, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokának. Karóra emléktárgyat 

adományozott Szabó Imre bv. főtörzszászlósnak, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segéd-
előadójának, Bozsik Erzsébet bv. törzszászlósnak, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága segédelőadójának, Csige 
Jánosné bv. törzszászlósnak, a tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körletfőfelügyelőjének, Gyarmati László bv.  
törzszászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
segédelőadójának, Kovács József bv. főtörzsőrmesternek, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
felügyelőjének és Polonkai László közalkalmazottnak, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet gondnokának.
60. születésnapja alkalmából, eredményes szakmai munkája 
elismeréséül festmény emléktárgyat adományozott dr. Antal 
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Albert közalkalmazottnak, az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosának. Zsolnay-
készlet emléktárgyat adományozott Borbás Józsefné köz-
alkalmazottnak, a zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
gazdasági vezetőjének.

50. születésnapja alkalmából, eredményes szakmai munkája el-
ismeréséül karóra emléktárgyat adományozott Varga László bv. 
főtörzszászlósnak, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyes-
ipari Kft. kiemelt művezetőjének.

Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
ered ményes szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végre-
hajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát ado-
mányozta Vörös Csaba József  bv. alezredesnek, a Sopron kőhidai 
Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének, Kőmíves Vazul 
bv. őrnagynak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesének, Szőllősi István bv. őrnagynak, a Sze-
gedi Fegyház és Börtön osztályvezetőjének, Bognár Viktor Tamás 
bv. századosnak, a Szegedi Fegyház és Börtön osztályvezető-
helyettesének, Trázsi Margit bv. főhadnagynak, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet nevelőjének, Jakapovics 
János bv. főtörzszászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet raktárvezetőjének, Kovács Csatlós Rita bv.  fő-
törzszászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet főápolójának, Vankó Attila bv. főtörzszászlósnak, a 

Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, 
Bognár Katalin Gabriella bv. törzszászlósnak, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága segédelőadójának, Szilvási 
Lajos bv. törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, 
Bella Zoltán István bv. zászlósnak, a Kalocsai Fegyház és 
Börtön segédelőadójának, Kormos Leonidasz bv. zászlósnak, 
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletellátó 
segédelőadójának, Budai János bv. főtörzsőrmesternek, a Sop-
ronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének, 
Czerják Attila bv. főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági 
főfelügyelőjének, Nádor István Csaba bv. főtörzsőrmesternek, a 

Márianosztrai Fegyház és Börtön kutyavezetőjének, Petyánszki 
János bv. főtörzsőrmesternek, a Váci Fegyház és Börtön biztonsági 
felügyelőjének, Vasadi Tibor bv. főtörzsőrmesternek, a Békés 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, Nagy 
Magdolna közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
továbbképzési és Rehabilitációs Központja szakácsának és Tóthné 
Raffai Mária közalkalmazottnak, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet előadójának.
Soron kívül büntetés-végrehajtási alezredessé léptette elő 
Nemszilaj László bv. őrnagyot, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön osztályvezetőjét. Büntetés-végrehajtási őrnaggyá 
léptette elő Balga Zoltán bv. századost, a Borsod-Abaúj-zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét, 
Belina Csaba bv. századost, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjét és Biró Mónika bv. századost, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt főreferensét. 
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Bálint Gábor 
bv. főhadnagyot, a tolna Megyei Büntetés-végrehajtási In-
té zet osztályvezetőjét, Budai Veronika bv. főhadnagyot, az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjét, 
Csete Mária bv. főhadnagyot, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjét, Gombos Levente bv. 
főhadnagyot, a tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
előadóját, Pölöskeyné Sinka Katalin bv. főhadnagyot, a Budapesti 
Fegyház és Börtön előadóját, Tóth Marianna bv. főhadnagyot, a 
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját és 
Valla Viktória bv. főhadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága osztályvezetőjét. Büntetés-végrehajtási főhad-
naggyá léptette elő Pflum Zsuzsanna bv. hadnagyot, a 
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház nevelőjét és Varga Rita 
bv. hadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
kiemelt főreferensét, büntetés-végrehajtási főtörzszászlóssá 
léptette elő Marton Ottó bv. törzszászlóst, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága megbízott kiemelt főreferensét. 
Országos parancsnoki dicséretben részesítette dr. Mencseli 
Mónika bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága jogtanácsosát, Sós Gábor bv. őrnagyot, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensét, dr. 
Buzálné dr. Szabó Mária bv. századost, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága osztályvezetőjét, dr. Bleier Zita Krisz ti
na bv. hadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
ga kiemelt főreferensét, lászló Szilárd bv. törzszászlóst, a zala 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfőfelügyelőjét, Berkes 
Nándor bv. zászlóst, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Fodor Zsolt Tamás bv. zászlóst, 
az Ábránd-textil termelő és Kereskedelmi Kft. kiemelt művezető jét, 
Molnár Tibor bv. főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Fedor István 
bv. főtörzsőrmestert, az Ipoly Cipőgyár termelő és Szolgáltató 
Kft. gépjárművezetőjét, Gyöngyösi Enikő közalkalmazottat, a 
Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és tudományszervezési 
Főigazgatóság továbbképzési Igazgatósága főelőadóját és Sárközi 
Attila Pál közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága főelőadóját.
Az elismerésekhez gratulálunk és további jó munkát kívánunk!
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Kitüntetett hétköznapok
Adorján-nap alkalmából idén is sok olyan munkatársunk kapott elismerést, aki több éve vagy akár több 
évtizede végzi kiemelkedő munkáját a büntetés-végrehajtás szolgálatában. Hogy milyenek a kitüntetéssel 
járó ünnepi pillanatok, illetve milyenek a bv.-s hétköznapok, arról egy az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetben dolgozó, valamint egy veszprémi és egy szombathelyi, most kitüntetett kollégát 
kérdeztünk.

H Í r l e V É lBv.

nekem ez bejött
Trázsi Margit bv. főhadnagy, az IMEI nevelője. Munkáját 
Adorján-napon a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Em-
lékplakett bronz fokozatával ismerték el.

Bv. Hírlevél: – Mennyi 
ideje dolgozik a bün
tetésvégre hajtási szer
vezetnél?
Trázsi Margit: – 
1999 szep tem berében 
kezdtem közalkalmazott 
segédápolóként itt, 
az IMEI-ben. Egy 
újságban feladott ál lás-
hirdetésre jelentkeztem, 
és sikerült is bekerülnöm. 

– Milyen pályát járt be a szol  gálatban töltött évek alatt?
– 2000-ben lettem egyenruhás. Rögtön elkezdtem ismét tanulni, 

ekkor ápolói iskolába jártam. Erre azért volt szükség, mert 
bár pedagógiai szakközépiskolát végeztem, de akkoriban nem 
lehetett elhelyezkedni a pályán ezzel a végzettséggel. Így lettem 
2003-tól szakápoló, 2007-től főápoló, 2010-től pedig egy újabb 
váltással nevelő vagyok.

– Ez tényleg nagy váltás, talán visszavágyott az eredeti 
szakmájába?

– A pedagógia mindig vonzott, mindig is érdekelt, ez végig 
megmaradt, és jelentkeztem is a pedagógiai főiskolára, mert 
igazából mindig ezt szerettem volna csinálni.

– Az IMEI speciális munkaterület a szervezeten belül is. 
Mennyiben más nevelőnek lenni itt, mint egy börtönben?

– én előzetes fogvatartottakkal dolgozom, ez még a kény-
szergyógykezeltekhez képest is teljesen más munka. Itt csak 
rövidebb távú célokat lehet kitűzni, nem tudunk egy komplett 
nevelési tervvel dolgozni, mint a kényszergyógykezelteknél. De 
sokat segít ebben a munkában is, hogy előtte szakápoló voltam, 
nagyon jól tudom hasznosítani azokat a szakmai ismereteimet is.

– Miként éli meg munkájában a sikerélményt, ha az elő
zetesekkel nem lehet hosszabb távra tervezni?

– Mindenképpen van sikerélmény itt is. Az előzetes státuszból 
még bármi lehet, és nekünk kifelé kell gondolkodni még akkor 
is, ha sok nagy ítélet is születik. 

– Nem zavarja, hogy nem látja munkája végeredményét?
– Az utánkövetés valóban hiányzik, egy pedagógusnak a visz-

szajelzés különösen sokat jelent. Azért menet közben én is 
kapok visszajelzést, és az megerősít abban is, ha jól csinálom, 
de arra is felhívja a figyelmemet, ha valamin változtatni kell. 
Az sem mel  lékes, hogy én nagyon szeretem ezt csinálni. Nem 
is tudom, ha váltani kellene, akkor még jobban szeretnék 
belemerülni a pedagógia tudományába, hogy esetleg egyszer 
majd taníthassam is.

–  Mit csinál szívesen a munkáján kívül?
– Van egy kreatív szakköröm a kényszergyógykezeltekkel, 

itt dekorációkat csinálunk, újrahasznosítunk, fölhasználunk 
mindent, amit találunk. Nyolc-tíz fő jár folyamatosan a 
szakkörre. Mi készítjük az intézeti programok dekorációját, 
és mi csináljuk a karácsonyi hangulatot is. Ilyesmivel otthon is 
szeretek foglalkozni, de szeretek kertészkedni és sokat olvasok.

–  Hogyan fogadta az elismerés hírét?
–  Meglepődtem, mert nekem nem úgy tűnik, hogy sokkal jobban 

végzem a munkámat, mint bárki más, de nagyon örültem. 

–  Vannake hosszabb távú tervei itt, vagy esetleg máshol?
–  tanulok folyamatosan, most a főiskolai végzettségemet szeret -

ném űberelni a tudásért, és azért, hogy egyszer én is oktathas-
sak. A tanulást sosem lehet abbahagyni. De mindenképpen a bün -
tetés-végrehajtásban képzelem el a jövőmet, nekem ez bejött.

Az embernek mindig elôre kell
tekintenie
Kőmíves Vazul bv. őrnagy, a Veszprém Megyei Bün tetés-
végrehajtási Intézet osztály vezető-helyettese. 
Munkáját Adorján-napon szin tén a Büntetés-vég re hajtási 
Szolgála tért Em lék plakett bronz fokozatával ismerték el.

– Ön hogy került a szer  ve zet hez?
– 1996-ban kezdtem el dolgozni. A balassagyarmati Ipoly Ci-

pő   gyár Kft.-nél volt az első munkahelyem, ahol polgári al kal -
mazottként elektroműszerész vol tam. 2001-ben családi okok 
miatt Vesz prémbe költöztünk. Mivel Balassagyarmaton is a 
büntetés-végrehajtás keretein belül dolgoztam, Veszprémben is 
megkerestem az intézetet. Időközben elvégez tem két főiskolát, 
megszereztem a mű velődésszervező és az igaz  gatásszervező 
diplomát, így itt rög tön tiszti beosztásba ke rültem, biztonsági 
tiszt lettem.
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– Mi a jelenlegi munkája?
–2008-tól vagyok biz ton-
sági osz tályvezető-helyet-
tes. Munkám elsősorban 
a szak  terület irányítása, 
a szol  gálatszervezés, az 
előállítások szervezése. 
A veszprémi börtön elő-
zetesház jellegéből adódóan 
ez elég komoly terhet 
ró a szakterületre. én 
készítem elő a különböző 
intézkedéseket, emellett 

koordinálom az osztály munkáját. Veszprém is egyre zsúfoltabb, 
ami ami a mi munkánk mennyiségét is növeli.

– A munkáltatás után a biztonsági szolgálat egészen más 
jellegű feladat…

– Az embernek mindig előre kell tekintenie, és ugyan ez tényleg más 
jellegű munka, de magasabb beosztás, és szívesen is csinálom. Ez 
a munka minden nap más és más, a szervezés folyamatos kontrollt 
igényel, és soha nem laposodik el. Emberekkel foglalkozom, így 
minden nap új kihívás. Emellett csatolt munkakörben végzem 
a mozgósítási és a minősített adatokkal összefüggő biztonsági 
vezetői feladatokat. Ez így kerek, teljes mértékben kitölti a 
szakmai elvárásaimat és az időmet.

– Mivel tölti a szabadidejét?
– Van két kislányom, a nagyobbik most ment iskolába. Együtt 

van a család, ez a része teljesen jó az életemnek. De szeretek 
horgászni és focizni is. 

– Mit szólt a kitüntetéséhez?
– Elsősorban visszajelzésnek tartom arra, hogy amit csinálok, 

azt jól csinálom. Nagy megtiszteltetés, és ami még fontos: új 
lendületet ad.

elismerték tíz éves munkámat
Czerják Attila bv. főtörzsőrmester, a Szombathelyi Or-
szá gos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott bizton sá-
gi főfelügyelője. Ő is a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz fokozatának tulajdonosa.

– Mi a mostani munkája?
– tíz éve kerültem a szer -

vezethez mint biz tonsági 
felügyelő, de dolgoztam 
a kör leten is jó pár 
évig. Később mű  veletis 
felügyelő let tem, majd 
tavaly óta a műveleti 
csoport ve zetője vagyok. 
Most hatan va gyunk a 
csoportban, de a jövőben 
a tervek szerint nyolcfős 
csapat leszünk.  

– Melyek a munkája kedvenc mo men tumai, mozzanatai?
– Szeretem a munkámat, mert a kiemelt fogvatartottak szállítása, 

előállítása nagy körültekintést igényel. én ezt a munkát nem 
csak szervezem, de dolgozom is benne. 

– Munkája összetett, nagy odafigyelést igényel. Hogy fújja 
ki magát a szabadidejében?

– Sokat sportolok, a szabadidőben is készülünk a csoporttal az 
előállításokra. A Krav-Maga önvédelmi sportot már régóta 
űzöm. Most már sajnos kevesebb időm van rá, de az alapokat ez 
adta meg. Most készülök az érettségi vizsga letételére is.

– Mit jelent Önnek a bronz emlékplakett?
– Elismerték a tízéves munkámat és ez jóleső érzés.

BZ

Tanácskozás a bv. kódexrôl
Nemzetközi szakmai konferenciát rendezett a Belügyminisztérium az új bv. kódex tervezetéről szeptember 
25-én. A tanács kozá son részt vett a cseh, a román, a szlovák és a szlovén büntetés-végrehajtás delegációja, 
az Európa Tanács felügyelőszerve, a CPT képviselője és a magyar igazságügyi kormányzat szakemberei.

Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára bevezető előadásában kiemelte: a törvény célja, hogy az elítélteket 
visszavezesse a társadalomba, csökkentse a börtönök zsúfoltságát, ésszerűen minimalizálja a fogvatartás költségeit, és valósítsa meg a 
nemzetközi egyezményekben leírt elvárásokat. Gáva Krisztián, a KIM  közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára előadásában 
a bv. kódex kodifikációs folyamatáról beszélt, jelezve hogy a 34 éves Bv. tvr.-t felváltó új törvényt várhatóan még idén elfogadja az 
Országgyűlés. Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok előadásában mérföldkőnek nevezte a törvénytervezetet. Kiemelte, 
hogy az 1979-es törvényerejű rendelet a maga korában korszerű volt, azonban eklektikus jellege miatt megújításra szorult. utalt rá, hogy 
az intézetek zsúfoltsága behatárolja a szakmai munkát, ezért új megoldásokra, szemléletre és jogi környezetre van szükség. Schmehl János 
bv. dandártábornok, biztonsági és fogvatartási helyettes az új szabályozás legfontosabb szakmai elemeit ismertette, majd Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, gazdasági és informatikai helyettes az új bv. kódex költségvonzatait elemezte. Ezt követően Mikola Gnatovszkij, az Európa 
tanács kínzás elleni bizottságának alelnöke fejtette ki véleményét a törvénytervezetről.
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Ez a mi törvényünk, ez a mi jövõnk

Bv. Hírlevél: Kérem, hogy 
a teljesség igénye nélkül 
emelje ki a törvénytervezet 
legjelentősebb tartalmi ele 
meit!
A tervezet egyik legfon to        sabb 
sajátossága, hogy – új alapokra 
helyezve a szabadságvesztés 
büntetés végrehajtását – a 
fogvatartottak reintegrációja 
érdekében előtérbe állítja az 
egyéniesítést, ugyanakkor 
nagy mértékben épít a fog-
va   tartottak társadalmi ak-
tivitására. Fontos célkitűzés a 
munkakultúra, a munkáltatás 
középpontba állítása. Ez a 
szemlélet nemcsak a rein-

tegrációt segíti elő, hanem jelentősen hozzájárul az önellátó büntetés-
végrehajtás kialakításához is. Az új szabályozás a fogvatartottak 
jogait és kötelezettségeit átlátható módon és kellőképpen rendszer-
be foglalva tartalmazza, szem előtt tartva a büntetés-végrehajtás 
biztonságát. A törvénytervezet új, progresszív rendszert körvona     -
laz, amelynek alapján ki kell alakítani a fogvatartottak megismeré-
sét, differenciálását, megfelelő rezsimbe sorolását magában foglaló 
kockázatelemzési és kezelési rendszert, valamint létre kell hozni 
a feladat ellátására szolgáló intézményt, a Központi Kivizsgáló és 
Módszertani Intézetet. A tervek szerint a fogvatartottak kockázati 
tényezőinek egységes módszertani alapokon nyugvó felmérése 
harminc napig tartana ebben az intézményben, amely azt követően 
is figyelemmel kísérné a személyiség változását, és elvégezné a 
korábbi döntések rendszeres felülvizsgálatát.
A szabadságvesztés megkezdésére történő felhívás feladatait 
a jogszabálytervezet praktikus szempontok szerint megosztja 

a törvényszékek és a büntetés-végrehajtási szervezet között. 
továbbra is a bíróságok hívnák fel a társadalomra veszélyes, bűn-
elkövetői életmódra hajlamos, többszörös visszaeső elítélteket, 
továbbá az öt év feletti ítélettel rendelkező elkövetőket. A többi 
szabadlábon védekező elítéltet a büntetés-végrehajtás hívná fel, 
rögtön a végrehajtásra kijelölt bv. intézetbe történő jelentkezési 
kötelezettség megjelölésével. Ez utóbbi újításnak például az is előnye 
– amellett, hogy nagyszámú szállítási feladat alól mentesülnénk –, 
hogy ezeknek az elítélteknek csak egy befogadási eljáráson kellene 
átesniük.
Egy másik újdonság, hogy a tervezet nevesíti a fogvatartás során 
felmerült költségek megtérítésének kötelezettségét. Kiemelendő 
például a szándékos egészségsértés, a fegyelmi ügyekben az okozott 
sérülések miatti költségek felszámítása, a munkaalkalmassági vizsgálat 
díjának megtérítése, a kondicionálóterem használatáért fizetett díj.
Az új törvény tervezetében felértékelődtek a szabadulásra felké-
szítő, a társadalmi visszailleszkedést elősegítő programok. Ezek 
végrehajtásában nagyobb szerep hárul a pártfogókra is. A fia-
talkorúaknál új elemként megjelenik a családi konzultáció 
és a családterápia igénybevételének lehetősége, ugyancsak a 
pártfogók segítségével. A tervezet támogatja, hogy a nem magyar 
állampolgárságú elítéltek megismerkedjenek a magyar nyelvvel és 
kultúrával. 
Előadásában kiemelte, hogy a törvénytervezetet a ma gunk é
nak érezhetjük, mert sok olyan eleme van, amit a büntetés
vég re hajtás terjesztett elő. Kérem, mondjon erre példát!
Egyetlen példát emelek ki a sok közül. A büntetés-végrehajtási 
szervezet munkabizottsága alakította ki úttörő szakmai kezde-
ményezésként az ún. ABE-rendszer szabályait. Ez a rendszer     
az alacsony biztonsági fokozatú fogvatartottak elhelyezésére, 
kezelésére vonatkozik. Első bűntényes, I. vagy II. biztonsági 
csoportba sorolt, fogház vagy börtön fokozatú elítéltekről, illetve 
elzárás hatálya alatt álló személyekről van szó – becsléseink szerint 
ezer fő tartozhat ebbe a körbe. Úgy látjuk, hogy az elhelyezési 

A büntetés-végrehajtási vezetők egy szakmai értekezleten ismerkedtek meg az új büntetés-végrehajtási kódex kon-
cepciójával. Az értekezletet követően Schmehl János bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese, az új törvényt előkészítő szakbizottság vezetője nyilatkozott a Bv. Hírlevél számára.

Bővülő fogvatartotti férőhelyek és állo mányi létszám 
A szakmai értekezleten elsőként Schmehl János ismertette a kódextervezet struktúráját, 
illetve főbb tartalmi elemeit. Ezt követően Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese elemezte az új törvény költségvetési 
vonatkozásait. Mint elmondta: a bv. kódex bevezetésének pluszköltségei három évre vetítve 
mintegy 29 mi l liárd forintot tesznek ki. Ezek a költségek többek között a fogvatartotti férőhelyek 
jelentős, 3529 fős bővítését és a személyi állomány 1242 főre tervezett létszámfejlesztését 
teszik lehetővé.  Végezetül Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok hangsúlyozta 
az új bv. törvény jelentőségét. Tájékoztatása szerint a kormányzat és a belügyi tárca feltett 
szándéka, hogy a törvényt az országgyűlés még 2013-ban fogadja el. Rámutatott, hogy a 
BvOP szakbizottságai jelentős munkát végeztek a törvénytervezet előterjesztése kapcsán, de 
a további részletszabályok megalkotása 2014-ben még nagyobb feladatot fog jelenteni.
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körülmények és a rezsimszabályok megváltoztatásával elősegíthet-
jük reintegrációjukat, és költségmegtakarítást is érhetünk el.
A szakmai értekezleten elhangzottak alapján úgy tűnik, a 
technikai eszközök megváltozott szerepe, nagyobb jelentősége 
is érzékelhető a koncepcióban.
Valóban így van. Ez egyrészt a fogvatartottak kapcsolattartása 
terén nyilvánul meg. A bv. kódex tervezete bizonyos esetekben 
lehetővé tenné a mobiltelefon használatát, speciális, a büntetés-
végrehajtás által rendszeresített, kontrollálható készülékek se-
gíts é gével, továbbá a számítógépes levelezés ugyancsak ellenőrzött 
igénybevételét. Ennél nagyobb horderejű kérdés, hogy szeretnénk 
élni az elektronikus távfelügyeleti eszközök használatának 
lehetőségével, amely erősíti a társadalmi kötődést és a családi 
kapcsolatokat. Az elektronikus ellenőrzésre bv. bíró döntése 
alapján, a házi őrizet végrehajtásához hasonlóan kerülhetne sor, a 
büntetés utolsó szakaszában. E jogintézmény alkalmazásába a hazai 
börtönpopulációból legfeljebb 500 fő vonható be. Az elektronikus 

felügyelet ugyanakkor alkalmazható a munkáltatásban is, amely 
ennél is több főt érinthet. A jogintézmény működésének részleteit 
természetesen a végrehajtási rendeletek fogják majd meghatározni.
Ön a következő szavakkal fejezte be előadását: „Ez a 
mi törvényünk, ez a mi jövőnk.” Hogyan értékeli az új 
törvénytervezet megszületését?
Az, hogy mi készíthettük el az új törvény koncepcióját és a 
normaszöveg első változatát, mindenképpen a szakmaiságunkba 
vetett bizalmat jelenti, a feladat ugyanakkor nagy felelősséget 
rótt, illetve ró ránk. Javaslatainkat a büntetés-végrehajtás feladat-
rendszerére fókuszálva terjesztettük elő. A bizottság mun kájába 
bevont kollégák nagy horderejű munkát végeztek, viszont a törvény 
gyakorlatba ültetése terén rengeteg tennivaló vár majd ránk. Az 
alapok jó lerakása azért is fontos, mert az új bv. kódex valóban 
az elkövetkezendő évtizedek munkáját fogja meghatározni. 

Deák Ferenc István

Bv. Hírlevél: – Hogy 
került a bv.hez? 
Matos Máté: – Hartán 
lakom, és az Állampusz-
tai Országos Bv. Intézet 
közelsége miatt sok isme-
rősöm, de édesapám és 
nagyapám is Állampusztán 
dolgozott és dolgozik, 
ezért örökös téma volt  
a büntetés-végrehajtás. 

Így érettségi után igazából nem is volt kérdés, hogy merre fogok 
orientálódni, 2008. november elsején őrmesterként szereltem fel. 
Majd 2010 augusztusában jelentkeztem a Rendőrtiszti Főiskolá-
ra, mivel mindenképpen szerettem volna diplomát szerezni. 
A nappali képzésben előny volt, hogy már dolgozott bv. 
intézetben? 
Igen, természetesen. A főiskola előtt tiszthelyettesként szolgáltam 
Solton, voltam munkáltatási felügyelő, biztonsági felügyelő és 
biztonsági előadó is, ez sokat segített. 
Most, a tisztavatás után milyen tervei vannak a jövőben? 
Kedvenc tárgyaim voltak a jogi tárgyak, ezt a vonalat szeretném 

folytatni. Jogi végzettséget szeretnék szerezni, valamint a német 
és angol középfokú nyelvvizsgámat felsőfokúra szeretném váltani. 
Jelenleg hol dolgozik, mi a beosztása? 
Biztonsági tiszt vagyok az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, 
ahol jelenlegi beosztásomban szeretnék maximálisan helyt állni, 
valamint megszerzett elméleti tudásomat szeretném kiegészíteni a 
gyakorlattal. Úgy gondolom, hogy az egyetem megfelelő alapokat 
biztosított ahhoz, hogy egy korombeli, 23 éves fiatal tiszt az élet-
korból fakadó tapasztalati hiányosságát áthidalja.  
Mi minden változott a három év alatt? 
Az egyetem előtt a Solti Objektumban dolgoztam, most pedig 
Állampusztán teljesítek szolgálatot, ez a helyszín teljesen új volt 
számomra. Mindig újat tanulok, és már bátran mondhatom,  
hogy nem tévedek el az intézetben. 
Könnyen elfogadták a munkatársai? 
Úgy gondolom, hogy látva az eredményeket, és hogy bizonyítani 
szeretnék, sikerült magamat elfogadtatnom. Mindenki nagyon jól 
állt hozzám, úgy érzem, sikerült beilleszkednem. 
Mit üzen a kollégáknak? 
Kellő elszántsággal, kitartással és persze kellő alázattal minden 
elérhető. Mert ez nehéz, de ugyanakkor nagyon szép munka. 
                                                                                     Cselik Beatrix

Ez egy nehéz, de ugyanakkor nagyon szép munka
Matos Máté is a frissen avatott bv. tisztek közé tartozik. Arról kérdeztük, hogy egy fiatalember milyen 
elképzelésekkel indul el ezen a pályán?

Tisztavatás a Várban 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara tisztavatási ünnepséget tartott a Budai Várban. A 135 végzett hallgató 
a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, a miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter, illetve a tábornoki kar jelen-
létében tette le a tiszti esküt. 
A belügyminiszter első tiszti hadnagyi rendfokozatba nevezte ki Lévay Gábor József, Matos Máté, Schmehl Dávid János, Szabó András, 
Szabó Bálint, Takács Ildikó és Magony Viktor bv. törzsőrmestereket, valamint Petró József  bv. zászlóst.



Személyi változások
Csóti András bv. vezérőrnagy 2013. szeptember 8-i hatállyal a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka

Csóti András 1953-ban született, 1977. szeptember 1-jén került a szervezet hivatásos állományába, 
az Állampusztai Szigorított Börtön nevelői beosztásába alhadnagyi rendfokozattal, itt 1984. 
október 1-jétől az intézetparancsnok nevelési és biztonsági helyettese lett. 1987. december 
1-jétől a Nyíregyházi Bv. Intézet, majd 1990. április 1-jétől a Nagyfai Börtön és Fogház parancs-
noka volt. November 1-jétől a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoki teendői mellett az 
Alföldi Bútorgyár igazgatói feladatait is ellátta. 1995. december 15-étől a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka általános helyettese, majd 2006. január 1-jétől az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka volt. 2007. augusztus 1-jétől a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási Központját vezette. 2008. április 15-től az országos parancsnok stratégiai 
és koordinációs helyettese, majd 2011. december 2-tól e kinevezéséig a büntetés-végrehajtás 
megbízott parancsnoka volt.

Pancsusák Sándor Péter bv. alezredes június 15-től a Tiszalöki Országos Bv. 
Intézet mb. parancsnoka

1975-ben született Kisvárdán. A Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát. A büntetés-
végrehajtási szervezetben 1996. július 1-jén kezdte meg szolgálatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bv. Intézet nevelőjeként, később a Borsod-Abaúj-zemplén Megyei Bv. Intézet 
fogvatartási ügyek osztályvezetője lett. 2006-tól ő is részt vett az épülő tiszalöki bv. intézet 
beindításának előkészítésében, majd 2007. július 15-től e megbízatásáig a tiszalöki Országos 
Bv. Intézet parancsnokhelyettese volt.

Tikász Sándor András bv. ezredes június 15-től a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnoka

1955-ben született Debrecenben és szülővárosában a Kossuth lajos tudományegyetem 
pszichológia szakán szerzett diplomát. 1978. szeptember 1-je óta tagja a büntetés-végrehajtási 
szervezet hivatásos állományának. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
nevelőjeként kezdte pályafutását, majd 2000. május 1-jén kinevezték a debreceni bv. intézet 
parancsnoki beosztásába. 2006. május 15-étől megbízták PPP-konstrukcióban épülő tiszalöki 
bv. intézet kialakításával és működtetésével összefüggő feladatokkal, ahol 2007. július 1-jétől 
parancsnokként teljesített szolgálatot.

Törzsök Tibor bv. alezredes június 28-tól a Békés Megyei Bv. Intézet 
megbízott parancsnoka

1974-ben született Szegeden, elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási 
szakát. 1995. május 8-án kezdte meg büntetés-végrehajtási szolgálatát a Nagyfai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben közalkalmazottként, majd büntetés-végrehajtási osztályának 
vezetőhelyettese lett. 2002. január 15-től az intézet parancsnokhelyettese, 2005. február 2-től 
az intézet megbízott, 2006. június 1-jétől pedig kinevezett parancsnoka volt. 2010. szeptember 
1-jétől a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokhelyetteseként teljesített szolgálatot.
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Kádár-Német Róbert bv. alezredes július 15-től a Szegedi Fegyház és 
Börtön parancsnokhelyettese

1978-ban született Szegeden, elvégezte a zalka Máté Nemzetvédelmi Egyetemet. 
Büntetés-végrehajtási szolgálatát 2002. január 1-jén kezdte a Szegedi Fegyház és 
Börtönben, biztonsági tiszti beosztásban. 2006. január 1-jétől a Személyügyi és 
Szociális Osztály főelőadója, később kiemelt főelőadója lett, október 1-jétől e 
kinevezéséig a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. biztonsági 
vezetője volt.

Dr. Barna Ildikó ny. bv. o. ezredes augusztus 1-jétől a Bv. Központi Kórház 
megbízott főigazgató főorvosa

1970-ben, Marosvásárhelyen szerezte meg általános orvosi diplomáját, majd 1976-tól 
tüdőgyógyász szakorvos. 1971 decemberében került tökölre, segédorvos beosztásba. 1973. 
június 1-jén főhadnagyi rendfokozattal kinevezték a szervezet hivatásos állományába, 1986. 
július 1-jétől a Bv. Központi Kórház tüdőbetegosztályának vezető főorvosa, 1993. október 1-jétól 
ugyanitt főigazgató-helyettes. 2003. december 25-én nyugdíjba vonult, de gyógyító munkáját 
a tüdőbetegosztály osztályvezető főorvosaként, illetve az intézmény orvos-igazgatójaként 
közalkalmazotti jogviszonyban, továbbra is folytatta.

Dr. Torma Albert bv. o. ezredes augusztus 1-jétől a BvOP Egészségügyi 
Főosztályának főosztályvezetője

1969-ben született Budapesten. 1994-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen, 1995. augusztus 1-jétől a Magyar Honvédség Központi Honvédkórházának 
orvosa. 2001-ben megszerezte a jogászdoktori oklevelet is, majd 2002 márciusától az Országos 
Rendőrfőkapitányság Hivatalának Bűnügyi Orvosi és Fogdaorvosi Szolgálatának orvosa. 
Közben az igazságügyi orvostan szakorvosa címet is megszerezte, majd 2005 augusztusától 
az ORFK Egészségügyi Osztályának főorvosa lett. 2007. január 1-jétől a Közbiztonsági 
Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Osztályának radiológusa. E kinevezését megelőzően, 
2008. július 1-jétől a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházának főigazgató főorvosa volt. 
A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság listás igazságügyi orvos szakértője.   

Kurusa János bv. százados szeptember 15-étől a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese

Kurusa János 1977-ben született Makón, elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát.
2000. május 1-jétől tagja a bv. szervezet hivatásos állományának, ekkor lett a Szegedi Fegyház 
és Börtön őrmester biztonsági felügyelője.
2002-től technikairendszer kezelői, majd 2005-től biztonsági főfelügyelői beosztásokban
teljesített szolgálatot, 2006. május 1-jétől az intézet biztonsági tiszti feladatait látta el. 2007.
január 1-jétől, a főiskola elvégzését követően előléptették főhadnagyi rendfokozatba, ezzel
egyidejűleg kinevezték az intézet biztonsági tiszti beosztásába. 2013. február 1-jén – sikeres
pályázatát követően kérelmére áthelyezték a BvOP Biztonsági Főosztályának Biztonsági 
Osztálya kiemelt főreferensi beosztásába, ahol e kinevezéséig látta el feladatát.



Férőhelybővítések 
Pécs
A Baranya Megyei Bv. Intézet utcai szárnyának második emelete 
korábban irodáknak adott helyet, néhány éve azonban üresen 
áll. Bár itt korábban nem voltak zárkák, az épületrész alkalmas 
új férőhelyek kialakítására.  A tervek szerint tíz új, két-három 
férőhelyes zár ka, valamint két iroda létesül, emellett egy megfele lő 
munkakörülményeket nyújtó, biztonságos őrhelyet is létrehoz nak. 
A beruházás során a lépcsőház legfelső része is átépül: a beruházók 
itt a padlástér könnyebb elérhetőségével egy későbbi lehetséges 
tetőbeépítésre is gondoltak. Az intézet fogvatartotti munkáltatással 
végezte el az előzetesen szükséges bontási munkák jelentős részét.

Kecskemét
A Bács-Kiskun Megyei Bün tetés-végrehajtási Intézet I. egy           -
ségében is folyik az építkezés: a férőhelybővítés során az 
ere detileg is zárkának épült, de jelenleg más célra használt 
helyiségeket alakítják vissza eredeti funkciójuknak meg-
felelően. A férőhelybővítéssel nyolc zárkát állítanak helyre, 
amelyekben harmincöt fogvatar tott elhelyezése oldódik meg. 
A bontási és egyéb segédmunkálatokat itt is fogvatartotti 
munkaerő bevonásával végezték el. Megkezdődött a négyszáz 
adagos konyha felújítása is a börtönben, annak érdekében, hogy 
az intézet is csatlakozhasson a bv. belső ellátási rendszeréhez. 

Gyorskocsi utca
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumában 
zajló, százfős férőhely-növekedést eredményező beruházás 
célja az Eu-normáknak is megfelelő zárkák és kiszolgáló 
egységek kialakítása. A bővítésre a BRFK által átadott, 
4. és 5. emeleti, északi épületszárnyakban kerül sor. 
A közel tíz éve használaton kívüli területen kicserélik
 a homlokzati és belső nyílászárókat, felújítják a gépészeti, 
a tűzvédelmi rendszert és az elektromos hálózatot, és beépítik 
a padlófűtést. A zárkák a belső válaszfalak elbontásával 
tágasabbak lesznek, és mindegyik önálló mellékhelyiséget kap.

Energetikai felújítások

Tököl
Befejeződött a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében 
a beszélő, a biztonsági és a parancsnoki épület, a gépjárműjavító, 
valamint a karbantartó műhely energetikai felújítása. A tököl 
BV 2012 konzorcium kivitelezésében megvalósult, 586 millió 
forint értékű beruházás az Új Széchenyi terv keretében valósult 
meg. A megújult és megszépült épületekben javulnak a dolgozók 
munkakörülményei, az olcsóbbá váló üzemeltetés következtében 
pedig jelentős források szabadulnak fel, a nyílászárók cseréje, 
a külső hőszigetelés és a fűtési rendszer korszerűsítése 
eredményeként mind a fűtésre felhasznált energiamennyiség, 
mind a karbantartásra fordított költség radikálisan csökken.

Szekszárd
több mint 16 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet az 
Új Széchenyi terv keretein belül meghirdetett, Környezet 
és Energia Operatív Program (KEOP) „Helyi hő- és hűtési 
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű 
pályázaton. Az uniós forrásból napkollektoros rendszert 
telepítettek a büntetés-végrehajtási intézet tetejére, 
amivel a használati melegvíz előállítására fordított energia 
60-65%-át, a teljes energiafelhasználás közel 10%-át 
takaríthatják meg.
A másik projektet a büntetés-végrehajtás finanszírozta 
és hajtotta végre. A 20 millió forintos beruházás célja 
a tetőszerkezet megerősítése, és ezzel együtt a héjazat teljes, 
valamint az ereszcsatorna részleges felújítása volt.
Az ünnepélyes átadást október 1-jén Tóth László, a Belügy-
minisztérium gazdasági és informatikai helyettes államtitkára 
és Varga Valéria bv. vezérőrnagy, gazdasági és informatikai 
helyettes részvételével tartották.

fe
jle

sz
té

se
k

Megújuló börtönök

FEJlESZTÉSEk

Az elmúlt időszakban több büntetés-végrehajtási intézetben kezdődtek meg, illetve fejeződtek be a korszerűsítési és 
a férőhely-bővítési munkálatok.
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Felújítások Debrecenben 
és Miskolcon

Megújult a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 
bástyafala és sétaudvara is. Itt a mai kor 
követelményeinek megfelelő, új őrhelyet alakítottak ki, 
amely elsősorban az intézet biztonságos működését, 
illetve a fogvatartás biztonságát szolgálja, a falak 
rekonstrukciója és az őrhely korszerűsítése pedig 
csökkenti a karbantartási és az energiaköltségeket.A 
beruházás részeként térkővel burkolták és három 
részre osztották a sétaudvart. Ez a fejlesztés lehetővé 
teszi egyszerre több fogvatartotti csoport szabad 
levegőn tartózkodását. A munkálatok során közel 
harminc fogvatartott dolgozott. 
Az átadóünnepségen részt vett Tóth László, 
a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai 
helyettes államtitkára és Schmehl János bv. 
dandártábornok, biztonsági és fogvatartási helyettes. 

Miskolcon megszépült az intézet körletrészén 
a 400-as szint függőfolyosója, melyhez a szükséges 
forrást a BvOP biztosította. A felújítás során a 
meglévő fapallós járófelületet kibővítették és vasbeton 
szerkezetre cserélték. A tartószerkezetek megfelelő 
tűzvédelmi felületkezelést kaptak, így már a teljes
szerkezet megfelel a hatályos tűzvédelmi előírásoknak.
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A zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben az év folyamán kialakítottak 
egy hűtőkamrát, egy zöldség- és húsfeldolgozót. Felújították a fogvatartotti 
fürdőket és a körlet lépcsőit.

Új homlokzat Szegeden
Elkészült a Szegedi Fegyház és Börtön főépü letének új homlokzata, 
valamint új öltözőket kapott a Dorozsmai úti II. objektum személyi 
állománya. A néző főépület homlokzatának felújítását a műemlék véde-
lem  mel és a városi főépítésszel egyeztetve végezték, a 128 éves épület 
eredeti terveit is felhasz nálták a kivitelezésnél. A megszépült homlokzat 
így Szeged városképét is javítja. Az átadó-ünnepségen augusztus 
2-án részt vett Felkai László, a Belügy  minisztérium közigazgatási 
államtitkára, Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, 
valamint az inté z ettel együttműködő hivatalos szervek és gazdálkodó 
szervezetek képviselői.

Átalakítások Zalaegerszegen

Megalakult az Adorján-Tex Kft.
Az Ábránd textil termelő és Kereskedelmi Kft. és a Kalocsai 
Kalocsai Konfekcióipari termelő és Kereskedelmi Kft. 
összeolvadásával, Kovács lászló ny. bv. ezredes vezetésével 
október 1-jén megalakult az Adorján-tex Konfekcióipari és 
Kereskedelmi Kft. A kft. négy fióktelepen folytatja munkáját.



Bv. Hírlevél: – Hogyan lehet 
pályázni erre a díjra?
Kincséné Bak Erika: – 
Az intézmény vezetője vagy 
főorvosa jelölhet kollégát, 
engem a BvOP Egészségügyi 
Főosztályának vezetője jelölt.
Ő mutatott be a zsűri nek, akik
elkérték szakmai háttér a nya-
gomat, és nekem is ír nom 
kellett egy pályázati anyagot, 
amelyben a napi munkámat, 
tevékenységemet és hit val-
lásomat fogalmaztam meg.

Hogyan került a büntetésvégrehajtáshoz?
Az Országos Kardiológiai Intézetben dolgoztam a gye rekosztályon, amikor 
meghallottam, hogy a Fia talkorúak Bv. Intézetében egészségügyi ápolót keresnek. 
Mérlegeltem a körülményeket, és úgy dön töttem, jelentkezem. 
Nem volt hatalmas váltás egy gyermekosztály után börtönben dolgozni?
Nagy váltás volt, de a fiatalkorúak közelebb vannak korban a gyermekekhez, mint a 
felnőttek. A feladat is teljesen más jellegű itt, a kórházban fekvőbetegek vannak, ez a 
munka pedig inkább a civil alapellátáshoz hasonlít. Huszonhárom éve dolgozom itt, és 
nem bántam meg.
Hogyan fogadta ezt a munkahelyváltást a család?
Először megijedtek, a civil embereknek a börtön misztikus hely. De elfogadták, 
gyerekeimnek pedig már természetes, hogy anya börtönben dolgozik. Négyéves volt 
a nagyobbik lányom, amikor éppen a barátnőm vigyázott rá a játszótéren. Amikor a 
homokozóban nem láttak körülötte felnőttet, egy néni odament hozzá és megkérdezte 
tőle: Miért vagy egyedül? Hol vannak a szüleid? A gyerek természetesen rávágta: apa a 
rendőrségen, anya a börtönben. A néni elsápadt, barátnőmnek pedig magyarázkodnia 
kellett… A gyerekeim természetesnek veszik, hol dolgozom, minden évben várják a 
„börtönös tábort”, amelyet a dolgozóknak szervez az intézet a Duna-parton.
A napi rutinfeladatok mellett mi az, ami kitölti munkaidejét?
A büntetés-végrehajtásban az egészségügyi alapellátás egészen más, mint a civil 
életben. Ott a háziorvosi és ügyeleti ellátást külön-külön team végzi, a börtönökben 
ezeket a feladatokat együtt kell ellátni. Ezért nagyon összetett és szerteágazó a mi 
munkánk. Ezenkívül a tököli intézet egyik alapfeladata a HIV-pozitív fogvatartottak 
ellátása. 1992 óta veszek részt ebben a munkában, elmondhatom, hogy jelen voltam az 
első HIV-pozitív fogvatartott befogadásánál is. Ezek és a fogvatartotti egészségügyi 
szűrések, illetve a személyi állomány éves szűrése az a pluszfeladat számomra, amelyet a 
mindennapi munkám mellett még végzek. Mi, akik a bv-s egészségügyben dolgozunk, 
nagyon sokrétűek vagyunk, nehéz és felelősségteljes munkát végzünk. Sokfelé kell 
figyelni, és nem csak az egészségügyi szabályozóknak kell megfelelni, hanem a bv.-s 
jogszabályoknak is. Minden egészségügyi szolgálatnál dolgozó bv-s büszke lehet 
önmagára, hiszen a mi munkánk komoly munkabírást és szakmai tudást igényel. Úgy 
gondolom, ezt a díjat, ezt az elismerést minden egészségügyben dolgozó bv.-s kolléga 
kapta, nem csak személy szerint én. Nagyon remélem, hogy hamarosan igen sokan 

állhatnak még ott rajtam kívül a büntetés-
végrehajtási dolgozók közül ezen a díj-
átadón.
Mit tart a legfontosabbnak mun ká
jában?
Hatalmas siker, ha egy infarktusgyanús 
ember állapotát sikerül stabillá tennünk, 
és a kiérkező mentős kollégák úgy viszik 
el, hogy van esélye a túlélésre. és ebből 
a szempontból teljesen mindegy, hogy 
fogvatartottakkal foglalkozunk, vagy a 
személyi állománnyal. Hatalmas siker, ha a 
szűrések alkalmával feltárunk időben egy 
problémát, azt tudjuk kezelni, gondozni, 
és ezáltal megelőzzük a szövődmények 
kialakulását. Ezért hangsúlyozom, hogy 
az éves szűrésnek óriási jelentősége van. 
Fontos, hogy a kollégák is belássák ezt.
Mit üzen az olvasóknak?
A bv.-s szakmának nagyon negatív a tár-
sadalmi megítélése, de azt gondolom, min-
den kolléga legyen nagyon büszke magára, 
mert mi olyan feladatot látunk el, amit 
nem mindenki tudna végrehajtani. A díj 
ezért is megbecsült helyre kerül: az 
oklevél másolatát a munkahelyemre is 
beviszem. Szeretnék köszönet mondani 
kollégáimnak a támogatásért, hisz ez az 
díj közös munkánk eredménye.

TB

poRTRÉ

Huszonhárom éve dolgozom itt, és nem bántam megHuszonhárom éve dolgozom itt, és nem bántam meg
Kincséné Bak Erika bv. főtörzszászlós, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének vezető ápolója, megbízott 
osztályvezetője nyerte az idei Astellas-díjat az egyéni alapellátás kategóriában. Az idén harmadik alkalommal 
meghirdetett pályázatot az Astellas-díjért az Astellas Pharma, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és négy 
egyetem indította el. A díjjal elismert kolléganőnkkel munkájáról és életéről beszélgettünk.

Hatalmas siker, 
ha a szûrések 

alkalmával feltárunk 
idõben egy problémát, 

azt tudjuk kezelni, 
gondozni, és 

ezáltal megelõzzük 
a szövõdmények 

kialakulását.
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SZERVEZETI ÉlET

A kétévente megrendezett, rangos 
szakmai verseny lebonyolítása hasonló volt 
az előző két vetélkedőhöz. A regionális 
selejtezőkből hat csapat jutott tovább, 
az Állampusztai Országos Bv. Intézet, a 
Győr-Moson-Sopron Megyei, a Hajdú-
Bihar Megyei és a Közép-dunántúli Bv. 
Intézet, a Fiatalkorúak Bv. Intézete, 
valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön hat-hat munkatársa állt rajthoz.
A versenyt Nagy István bv. ezredes, a 
kaposvári intézet parancsnoka nyitotta 
meg, nem véletlenül, hiszen joggal 
nevezzük őt a Hivatás Mestere verseny 
ötletgazdájának és szellemi atyjának. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok köszöntőjében arról beszélt, 
hogy számára ez a vetélkedés azért 
fontos, mert ez olyan csapatmunka, 
ahol a börtönökből minden szakterület 
képviselteti magát. A versenyfeladatokat 
is úgy állították össze, hogy a csapatok 
csak közösen, együttműködve lehetnek 
eredményesek, a helyes megoldásokhoz 
a nyilvántartósoknak ugyanúgy ott 
kell lenniük a topon, mint a biztonsági 
felügyelőknek vagy éppen a nevelőknek. 
A vetélkedés azt is megmutatja, hogy 

ez tanulható és 
magas szakmai 
tudással művelhető 
szakma, amely gyakorlati és elméleti 
felkészültséget egyaránt igényel.
A feladatok megoldását idén is a büntetés-
végrehajtás kiemelkedő tudású-tapasztalatú 
aktív és nyugdíjas tagjaiból álló zsűri 
felügyelte, amelynek elnöke
prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. 
dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendé szettudományi Karának 
dékánja volt.

Hasznosítható tapasztalatok

Nos, gyakorlati és elméleti kérdésekből 
nem is volt hiány. A nyolc versenyfeladat 
alaposan próbára tette a csapatok 
helyzetfelismerését, szabályismeretét és 
elméleti tudását, de humorát és rímfaragó 
tehetségét is. 
Az első feladattal a szervezők már 
a megnyitó után „lecsaptak” a 
versenyzőkre. A civilben sorakozó 
csapatoknak riadót rendeltek el, majd 
teljes szolgálati öltözékben kellett 
visszaérkezni a bázisra. A bírák pontozták 

a szabályos öltözetet, az alaki-
asságot, a felszerelést és a riadó-

csomag készletét. Ezt a feladatot
a debreceniek nyerték, 112 ponttal.
Az immár teljes harci díszben felálló 
csapatoknak ezután egy P9RC szolgálati 
pisztolyt kellett szét- és összeszerelni, 
illetve egy Mossberg lőfegyvert betárazni.
Mint minden feladatban, itt is volt egy kis 
csavar: a versenyzők eggyel több lőszert 
kaptak, mint amekkora a tár, emellett 
tudniuk kellett különböző lőszerek, 
az ólom, a gumi és a granulátum 
betárazási sorrendjét is. Ezt a versenyt 
a maximális 30 ponttal és 28 
másodperces rekordidővel a 
pisztolyrészfeladatnál Állampuszta 
csapata nyerte.

Ami mindenkin kifogott

A harmadik feladat arra volt jó példa, 
hogy a lankadó figyelem és a rosszul 
használt rutin egyenesen vezet rossz 
döntésekhez. Ebben a versenyszámban az 
iráni konzul érkezett a börtön kapujához, 
aki az „Adel Hamar Ahallat” nevű 
fogvatartottat kívánta meglátogatni. 

Idén Állampusztára 
került a vándordíj
Augusztus végén  harmadik alkalommal küzdött 
meg a döntőbe jutott hat csapat a Hivatás Mestere 
szakmai vetélkedő vándorserlegéért. 
Az Igalon megrendezett, kétnapos versenyen 
a Hivatás Mestere címet ezúttal Állampuszta csapata 
nyerte el, így Szombathely és Szeged után két évig 
őket            illeti a vándorserleg.
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A balassagyarmati Kovács Mihály bv. 
alezredes remekül alakította 
a konzult, határozottan, diplomáciai 
előjogaira hivatkozva követelte 
a bebocsáttatást. talán a remek 
előadásnak is köszönhetően, mindenki 
lépre ment, a csapatok engedélyezték 
a konzul belépését a fogvatartotthoz. 
A hiba az volt, hogy a fogvatartott 
papírjaiból kiderült, hogy magyar 
állampolgár, emiatt a konzul belépését 
meg kellett volna tagadni.
Csóti András a feladat értékelésekor, a 
hibából is erényt kovácsolva elmondta: 
itt egy példa arra, hogy jó, ha kiderülnek
a rendszerhibák, hiszen ezek után ezt 
a problémát be lehet építeni a szakterületi 
továbbképzésekbe.
A negyedik feladatban a sopronkőhidai 
börtön mintazárkájából kellett egy 
fogvatartottat a bíróságra előállítani. 
A helyzetet bonyolította, hogy mindkét 
fogvatartott vezetékneve Kovács volt 
(volt csapat, amelyik majdnem 
a „rossz” elítéltet kezdte motozni…). 
A IV. biztonsági csoportos, veszélyes 
elítélt lábáról frissen került le a gipsz, 
tehát mankóval közlekedett. Őt kellett 
a kisrabóhoz kísérni, majd, mikor 
kiszállásakor hirtelen elájult, 
szakszerűen eljárni.
A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy 
milyen konkrét megoldások születnek 
a mozgáskorlátozó eszközök használatára, 
vagy a rendkívüli esemény kezelésére. Ezt 
a feladatot Állampuszta és Sátoraljaújhely 
csapata oldotta meg legjobban.
Az 5. feladatban a zárka és 
a fogvatartottak tele vannak tiltott 
tárgyakkal. Bilincskulcs a szájban, penge 

az elítélt talpára ragasztva, pénz 
az övbe varrva, gyógyszer a hónaljtapasz 
alatt. Vajon ki és hogyan találja meg 
a legtöbbet? A zsűri itt azt pontozta, 
mennyire szakszerű a keresés és 
a motozás. Eközben a nyilvántartósok 
is kaptak egy feladatot, nekik 
az összbüntetés utolsó napját kellett 
kiszámítaniuk egy bonyolult, több 
tényezős számítás alapján. Mindkét 
feladatra Állampuszta kapta a legtöbb 
pontot.
Ezután „Mutyi Mihály” fogvatartott 
és felesége tette próbára a versenyzőket. 
A rendőrség a kerekes székes rabot 
elzárás letöltésére átszállítja a börtönbe.  
Felesége hamarosan megérkezik egy 
hivatalos szakvéleménnyel, amellyel 
igazolja, hogy férje súlyosan fogyatékos, 
önálló életvitelre nem képes. Ez az 
igazolás kizárja az elzárást, ilyen esetben 
a vonatkozó törvény paragrafusa alapján 
azonnal szabadítani kell a fogvatartottat. 
Ennek ellenére több csapat a tököli 
kórházba irányította őt. 
Itt is Állampuszta és Sátoraljaújhely 
brillírozott, maximális pontszámot 
értek el. Pihenésképpen a versenyzőknek 
tizenegy belügyi, igazságügyi és 
büntetés-végrehajtási vezető arcképét 
kellett felismerni, ami 
a tökölieknek sikerült a legjobban.

A Dunántúl közepén van 
két jó dutyi
A hetedik te magad légy, mondja 
a költő és így gondolhatták ezt a 
szervezők is, hisz a hetedik feladatban 
a csapatoknak a hivatásukhoz és a 

versenyhez fűződő érzéseiket kellett 
megénekelniük. A hév minket is 
elragadott, idézünk:

„Ha rázod a rácsot, a zárkarácsot, hát 
érezd magad jól. Üvölts úgy, ahogy a 
torkod bírja, hogy jöhet néhány pont, 
jöhet még feladat, lesz még penge ötlet. 
A rabomobil majd tovább robog és a 
pontok is csak jönnek.” Debrecen
„Petike a jó kutyás, Janié a munkáltatás. 
Főhadnagyunk most nősül, úgy kell 
neki, ha nősül. Kriszti a bny. király, 
számolásban lepipál. Itt van a mi 
Mónikánk, lövészetben nem hibáz. 
Rita a körlet őrnagya, ki zsugáz és 
jutalmaz. tiszta szívvel dolgozunk, 
így esemény nélkül maradunk. 
Megtartjuk az eskünket, hogy büszke 
legyen a testület. Mi is büszkék lehetünk, 
mert hivatás az életünk.” Tököl
„Kihívás az életünk,  spec. csoport az 
kell nekünk. Őrzünk, védünk, figyelünk, 
fegyelmezünk, nevelünk. Rend van 
nálunk, fegyelem, ha rossz vagy, nincs 
kegyelem.” Állampuszta  
„Kaptunk eleget, meleget, hideget, 
tapasztalt öregektől építő ötletet.  
Visszatérünk Győrbe, eltelt ez a két nap, a 
Hivatás Mestere szép emlék marad.” Győr
„A Dunántúl közepén van két jó dutyi, 
minden zsivány álma ide bejutni. Szuper 
hely Fehérvár, a királyok városa, bár aki 
hozzánk jön, nem várja vacsora. Pihenni 
túl drága lett manapság Mallorca, De 
néhány évre jöjjön el Annamajorba!” 
SzékesfehérvárBaracska

E feladatra a zsűri minden csapatnak 
megadta a maximális pontszámot.

SZERVEZETI ÉlET
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SZERVEZETI ÉlET

A Hivatás Mestere verseny végeredménye

1. Állampusztai Országos Bv. Intézet, 518 pont.
2. Hajdú-Bihar Megyei Bv, Intézet, 499 pont. 
3. Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet, 440 pont. 
4. Fiatalkorúak Bv. Intézete, 434 pont. 
5. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 428 pont 
6. Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet, 379 pont.

A győztes csapat tagjai
Tóth Károly bv. őrnagy, vezető nevelő, Oszlányi Tamás bv. főhadnagy, biztonsági tiszt, 
Csontos Tibor bv. főhadnagy, mb. csoportvezető, Jauch Krisztián bv. törzszászlós, 
munkáltatási segédelőadó, Molnár Gábor bv. törzszászlós, körletfelügyelő és 
Csvila Gábor bv. főtörzsőrmester, biztonsági felügyelő. 

A vándorserleget az Adorján-napi központi ünnepségen vették át Pintér Sándor 
belügyminisztertől.
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 Ötvenegy kérdés
A komoly szakmai felkészültséget igénylő gyakorlati feladatok után a csapatok elméleti tudását tették próbára. Ötven egy kérdést 
kellett megválaszolni, amely az elmúlt időszakban hatályba lépett új jogszabályok miatt naprakész tudást igényelt a versenyzőktől. A 
győzelemhez tökéletesen kellett ismerni többek között a munkáltatás ellenőrzési szem pontjait, a minősített adatok biztonsági 
szabályzatát, a panaszok és kérelmek elbírálását, a befogadás szabályait, a Fogva tartotti Fórum megtartására vonatkozó szabályokat, 
a szabadságvesztés félbeszakításának és a kényszergyógykezelés végrehajtásának hatályos szabályait és természetesen a Biztonsági 
Szabályzatot. Itt Debrecen csapata bizonyult a legjobbnak, akik az elérhető 302 pontból 232-t teljesítettek.



Szervezeti élet

Kollégáink munkáját az elmúlt időszakban az Adorján-napi kitüntetések mellett a pedagógusnap, a Semmel-
weis-nap és augusztus 20. alkalmából is elismerték. Ezúton is gratulálunk minden kitüntetettnek! 

Pedagógusnap
Pintér Sándor belügyminiszter 
pedagógusnap alkalmából  
a közel négy évtizedes büntetés-
végrehajtási munkássága 
elismeréséül Seiko óra 
emléktárgyat adományozott 
Kántor Gáspár ny. bv. 
ezredesnek és dr. Mező László 
ny. bv. ezredesnek, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja főelőadóinak. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, 
bv. főtanácsos, a büntetés-

végrehajtás megbízott országos parancsnoka eredményes szakmai 
munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Horeczky Tibor 
bv. őrnagynak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet nevelőjének, Kaduk István bv. őrnagynak, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének, Molnár Roland 
bv. őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztály vezetőjének és Szabó Ágnes Veronika bv. főhadnagynak, 
a tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének. 
Eredményes szakmai munkája elismeréséül soron kívül, június 2-ai 
hatállyal előléptette büntetés-végrehajtási őrnaggyá Bagi Zita 
bv. századost, a Szegedi Fegyház és Börtön nevelőjét és 
dr. Czenczer Orsolya bv. századost, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási 
tanszék kiemelt főreferensét. Századossá léptette elő Cselik Beatrix
 bv. főhadnagyot, a BvOP megbízott kiemelt főreferensét 
és Szita Péter bv. főhadnagyot, a zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet nevelőjét.

Semmelweis-nap  

Pintér Sándor 
belügyminiszter Semmelweis-
nap alkalmából a büntetés-
végrehajtási szervezet 
állományában végzett ki    -
váló szakmai tevékenysége 
elismeréséül tanácsosi 
címet adományozott Reszegi 
Ibolya bv. alezredesnek, az 
Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet 
diplomás ápolójának.  

A büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több 
évtizedes 
kiváló szakmai tevékenysége elismeréséül festmény 
emléktárgyat adományozott dr. Bénik Gyulának,  
a Váci Fegyház és Börtön szakorvosának.
Csóti András, a büntetés-végrehajtás mb. országos 
parancsnoka eredményes szakmai munkája elismeréséül 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
bronz fokozatát adományozta Barna Jánosné 
bv. törzszászlósnak, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön szakápolójának, Klembucz Adrienn Tímea bv. 
törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
főápolójának, Rekliné Czipó Krisztina bv. törzszászlósnak, 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön szakápolójának, 
Szilágyi Erika bv. törzszászlósnak, a Budapesti Fegyház 
és Börtön szakápolójának és Bíróné Egresi Katalin bv. 
zászlósnak, a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház 
szakasszisztensének.

Augusztus 20. 

Áder János köztársasági elnö
a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában 
végzett közel két évtizedes 
kiemelkedő szolgálatteljesítése 
elismeréséül a Magyar Bronz 
Érdemkereszt katonai 
tagozatát adományozta 
Hartyányi Csaba bv. főtörzs-
őrmesternek, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének. 
Pintér Sándor belügyminiszter eredményes szakmai 
tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta 
Tóth Ágnes bv. főtörzszászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet főápolójának. A büntetés-végrehajtási 
tanácsosi címet adományozta Bizderi Andrea bv. őrnagynak, 
a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági 
vezetőjének. Soron kívül büntetés-végrehajtási zászlóssá 
léptette elő Tolnai Attila bv. főtörzsőrmestert, a Baranya 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét. 
Emléktárgyat adományozott Szabó Zoltán bv. ezredesnek, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja igazgatójának és Jaczenkó Dóra 
közalkalmazottnak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
ügykezelőjének.

Elismerések  Elismerések
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Közös tűzvédelmi gyakorlatot hajtott végre a szombathelyi intézet területén 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.  
A feladat szerint az épület első emeletén egy fogvatartott tüzet okozott. Az épületet 
ki kellett üríteni, a takarókba burkolózott fogvatartottak a nevelők vezetésével 
kettes sorokba rendeződve vonultak a sportpályára, a sérült fogvatartottak ellátásáról 
az egészségügyi személyzet gondoskodott. Mentés közben érkezett a hír, hogy 
a rendkívüli helyzetet kihasználva két fogvatartott megszökött, így szükségessé 
vált a rendőrség bevonása is. A büntetés-végrehajtás és a rendőrség szakemberei 
kutatóláncot alkotva alaposan átvizsgálták a terepet. Az egyik fogvatartott megadta 
magát, akit azonnal elfogtak a rendőrök, majd a másik, futásnak eredő fogvatartottat 
a büntetés-végrehajtás kiképzett kutyája teperte le és fogta el kutyavezetője 
segítségével.  A közös tűzvédelmi gyakorlat eredményesen zárult.

Új képzés, új eszközök
Elkészült az új gyakorló akadálypálya a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjá  ban. 
Az akadálypálya 110 méter hosszú, első akadálya egy tyúklétrás egyensúlyozó gerenda, ezt követi 
egy ferde létra, majd a kúszófolyosó, a fémvázas palánk, a gumiabroncs-folyosó, egy kétrészes 
drótakadály, végül egy lengő pallót kell legyűrni. A nagy kapacitású, kétsoros pályát egy egész 
szakasz tudja egy időben használni a rendvédelmi közelharcgyakorlatokon. A pálya akadályainak 
leküzdése a kollégák terhelhetőségét, testi erejét és mozgáskoordinációját javítja, emellett segíti 
a bátorság, a határozottság, a helyzetfelismerés és a problémamegoldás készségeinek fejlesztését. 

Szeptember 9-én ugyanitt elkezdődött a tanév az első moduláris képzésben részt vevő 
hallgatóknak. A tanévnyitón Zakhar Tibor bv. ezredes, az intézet igazgatója köszöntötte a meg-
jelenteket, majd ismertette a képzési programot. Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
a szakmai ismeretek mind magasabb szintű adaptálásának szükségességét hangsúlyozta a jogszerű 
szolgálatellátás érdekében. Az évfolyamon huszonhárman kezdték meg tanulmányaikat.

Kinyitott 
a Police Coffee
A Büntetés-végrehajtási Szervezet továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja is képviseltette magát 
a Police Coffee elnevezésű rendezvényen július 
19-én, amelyen a bv. szervezet nevében Pesti Ferenc 
bv. őrnagy, a Fiatalkorúak Bv. Intézetének mb. 
igazgatója válaszolt a kérdésekre. A tÁMOP által 
támogatott, bűnmegelőzési célú rendezvényre 
egy bevásárlóközpontban került sor, ahol az 
érdeklődők egy kávé elfogyasztása mellett 
tehették fel bűnmegelőzési témájú kérdéseiket 
a jelenlévő szakembereknek.  
A pályázat célja a bűnmegelőzés szempontjából 
kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 
fiatalkorúak segítése volt.

Nem félreértés, noha ez a Süsü is egyfejű, 
most egy holstein-fríz szarvasmarháról 
van szó: „törzskönyvezett holstein-fríz 
állomány, minősített tenyészállat-előállító 
üzem” védjegytáblát kapott a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. július 19-én a kft. 
hangosi tehenészeti telepén tartott 
díjátadó ünnepségen. A gazdasági társaság 
Excellent minősítést kapott tehenének, 
Süsünek pedig aranytörzskönyvet adtak 
át. Süsü a kft. hangosi tehenészetének 
büszkesége, 11. születésnapján kapta meg 
az aranytörzskönyvet, így hazánk első 
Excellent minősítésű tehene lett, amely 
elérte a százezer kilogrammos laktációt.

Két fogvatartottakat segítő projekt is nyert 
az ERStE Alapítvány 2013-as pályázatán.  
A társadalmi Integrációs Díj az állami 
és nonprofit szektor olyan szervezeteit 
támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi integrációját, 
köztük az elí tél tekét is segítik. A 
résztvevő tizenhárom ország harmincöt 
nyertes projektje között nyolc magyart is 
jutalmaztak. Köztük volt a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönben működő „Mesekör 
a börtönben” című és a Heves Megyei Bv. 
Intézetben zajló „Mese a sebekre” projekt. 
A két program egyen ként 16 ezer euró 
támogatást nyert.

díjat nyertek 
a mesélõk

Katasztrófavédelmi gyakorlat 
Szombathelyen

Süsü jól tejelt
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Megtalálja!
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet III. objektumának Bendzsó 
hívónevű kutyáját Európában elsőként 
képezték ki mobiltelefonok keresésére. 
A négyéves belga juhász kiképzője, 
Domokos István bv. törzsőrmester jó 
ideje dolgozik a kutyával. 
A kutyavezető szerint egy abszolút 
képzetlen kutya négy hónap alatt 
kiképezhető erre a tevékenységre. 
Bendzsónak kevesebb idő kellett, mivel 
korábban már járőrkutyaként dolgozott. 
Egyelőre még járőrkutyaként is végzi a 
munkáját, de a hosszú távú cél az, hogy 
külön minősítést kapjon, és „teljes munka-
időben” mobilkereső kutyaként dolgozzon. 

ENSZdelegáció 
látogatása
Az ENSZ Emberi Jogi Főigazgatóságának 
a Jogellenes Fogvatartással Foglalkozó 
Munkacsoportja első ízben látogatott hazánkba 
szeptember 23. és október 2. között, hogy 
a szabadságtól való megfosztás magyarországi 
jogszabályi, bírói, adminisztratív és végrehajtási 
aspektusait vizsgálják. 

A szakértők a kormányzati szereplők és 
a parlamenti bizottsági tagok mellett az 
igazságszolgáltatás és a civil szféra képviselőivel is 
találkoztak. A küldöttséget a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán Csóti András bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok fogadta, 
ezt követően pedig felkeresték a Hajdú-Bihar 
Megyei és a Békés Megyei Bv. Intézetet, a Szegedi 
Fegyház és Börtönt, a tököli Fiatalkorúak Bv. 
Intézetét, valamint az IMEI-t is.

Szent István-emlékév Székesfehérváron
2013-ban emlékezünk Szent István halálának 975. évfordulójára, ezért az évet 
Székesfehérvár közgyűlése emlékévvé nyilvánította. Az eseménysorozathoz 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet székesfehérvári 
objektuma is csatlakozott. Ennek keretében szeptember 3-án tartották meg a 
„Megemlékezés Szent Istvánról a börtönben” című programot. Kiszely Pál bv. 
dandártábornok, intézetparancsnok és Tornyai Gábor katolikus börtönlelkész 
ünnepélyes megnyitója után a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola 
diákjainak népdalokból és klasszikus művekből álló produkciója következett, 
majd Zemlényi Eszter operaénekes énekelt. A műsort a fogvatartottak István, 
a király-feldolgozása zárta, majd az objektum kápolnájában megnyílt az a 
kiállítás, amelyen a fogvatartottak részére kiírt pályázat győztes pályamunkái 
mellett Szakál Antal festőművész képei voltak láthatóak. Az ünnepségen részt 
vett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is.

Mobilkereső 
kutyák világszerte
Nagyon kevés a Bendzsóhoz hasonló 
munkakörben dolgozó kutya a világon. 
Egy brazil börtönben szolgáló kutyáról 
találtak a kiképzők alapinformációkat 
az interneten, Amerikában 
telefonkereső kommandók működnek, 
kutyák bevonásával. 
Nagy-Britannia tagországaiban 
dolgoznak még mobiltelefon-kereső 
kutyák, arról, hogy a kontinensen 
lenne még Bendzsóhoz hasonlóan 
képzett kutya, nincs információ.

Múzeumok 
éjszakája
A sátoraljaújhelyi börtönmúzeum hatodik, 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
pedig harmadik alkalommal csatlakozott 
a Múzeumok éjszakája országos rendez-
vénysorozathoz. Az éjszaka folyamán közel 
négyszáz látogató tekintette meg a múzeum
állandó kiállítását, a rabkocsmában kóstolhatta 
meg a betyárkor ételeit, meg bor zong hatott a korhű 
kalodában, a deresen és a vártömlöcben is. Az érdeklődők 
a Zsindely együttes koncertjét is meghallgathatták, élvezhették a Black 
Dance Company rabosított táncrituáléját és a Sátorelő Íjász Klub showját. 
Balassagyarmaton a vendégek láthattak akasztófát, a siralomzárkát 
és megnézhették a felújított kápolnát is. Nagy érdeklődés kísérte 
a fegy verzettechnikai és kényszerítő eszközök bemutatóját. 
A program befejeztével a látogatók szabadulóigazolás kiállítása után 
hagyhatták el a börtönt.

H Í r l e V É lBv.
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Országos lõbajnokság
Idén is a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja volt a házigazdája 
az Országos Lőbajnokságnak. A szeptember 11-i rendezvényen harminc bv. szerv, 
összesen százhúsz fővel vett részt. A helyezett csapatok részére a díjakat Schmehl János 
bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
adta át.

Nemzetközi járőrbajnokság
A Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szeptember 
5-én rendezte meg a XIX. Nemzetközi, Regionális Járőrbajnokságot Püspökszilágyon. 
A versenyen a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 5-5 fős női és férficsapata is 
képviseltette magát. A táv a férfiaknak 14 km, míg a nőknek 12 km volt, a pályán kilenc 
akadályt kellett teljesíteni, például lövészetet, kúszófolyosót, gépjárműtolást és gumi-
átfordítást. Az intézet női csapata 3., a férficsapat 4. helyezést ért el.
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Eredmények:
I. Szegedi Fegyház és Börtön
II. Kalocsai Fegyház és Börtön 
III. Heves Megyei Bv. Intézet
IV. Márianosztrai Fegyház és Börtön  
V. Budapesti Fegyház és Börtön 
VI. Baranya Megyei Bv. Intézet 

Budogála a Syma 
csarnokban
Szeptember 14-én második alkalommal 
rendezte meg a TEK a Budo- és Küzdősport Gálát, 
melynek idén is a SYMA rendezvény csarnok adott 
otthont. A tavalyinál erősebb mező nyben a bv. 
szervezetet a Fővárosi Bv. Intézet, a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézet, a Fiatalkorúak Bv. Intézete 

és a Budapesti Fegyház és Börtön munkatársai 
képviselték, szép eredményekkel. Különösen  
a fővárosiak szerepeltek kiválóan, innen Kelemen 
Vajna Géza  kategóriájában megnyerte a karate 
küzdelem- és a formagyakorlat-versenyt is, 
Tapolcsányi Zsolt József második lett a k1 – 90 kg-os 
kategóriában, míg Dobrai Mihály harmadik lett a 
k1 – 95 kg-os kategóriában. A tököli Viola Károly 
harmadik lett a kyokushin karate kategóriában.

Futás a túlélésért
A Magyar Honvédség pápai repülőterén rendezték meg júliusban a rendvédelmi 
szervek III. Katonai túlélőfutó Bajnokságát, amelyen a bv.-s kollégák tizenegy 
csapattal vettek részt. A versenyzők extrém fizikai és pszichikai terhelés alatt tették 
próbára állóképességüket, illetve koordinációs és feladatmegoldó készségeiket. 
Az embert próbáló verseny egy 12 km hosszú, 33 akadályból álló pályán zajlott,  
amit 200 perc alatt kellett teljesíteni. A 144 indulóból 109 versenyzőnek sikerült 
megtennie a távot szintidőn belül, az abszolút győztes Alexandre Nowakowski, a 
belga csapat versenyzője lett, nulla hibával. A hölgyeknél ki kell emelni Csányiné 
Lukács Emese bv. őrnagy (tököl) és Hajdu Ildikó bv. őrnagy (BvOP) remek 
teljesítményét, ők második, illetve harmadik helyezést értek el kategóriájukban.

…és a reintegrációért
Szeptember 8-án rendezték a 28. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton 
futóversenyt a Városligetben, csaknem 13 ezer indulóval. Köztük volt Iváncsics 
Zsolt amatőr maratoni futó is, akinek a táv leküzdésén túl célja volt az is, hogy 
felhívja a figyelmet a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának fontosságára. 
éppen ezért viselt egy speciális felsőt, melynek egyik fele fehér pamutpóló, míg 
másik fele hagyományos fogvatartotti formaruha volt. A kezdeményezés mellé állt 
a Budapest Főváros Kormányhivatala Pártfogó Felügyelői Osztálya, illetve 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet is. Mindkét csapat tagjai remekül 
szerepeltek, hiszen azon 7300 futó között voltak, akik célba értek. Közülük 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet indulója, Leidinger Árpád bv. őrnagy 
futotta a legjobb időt, 1 óra 31 perc  27 másodperc alatt teljesítette a távot. 
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Sárkányok
a vízen
 

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön a Dunai 
Sárkányhajózási Vállalat Kft.-vel közösen rendezett 
sárkányhajóversenyt a festői szépségű Bánki-tavon 
augusztus 25-én. A hajókba a vendéglátók mellett 
a BvOP Sharkanyok, az Ipoly Cipőgyár Kft., a 
Váci Fegyház és Börtön és a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön csapatai leheltek tüzet, a családtagok 
és a barátok népes szurkolótáborának legnagyobb 
örömére.
Szegeden első alkalommal rendezték meg augusztus 
24-én a Vízi Szabadidősport Fesztivált, amelyen ott volt 
a Szegedi Fegyház és Börtön csapata is. A tizenkilenc 
fejű „Csillagsárkányok” Tikász Sándor parancsnok veze-
tésével álltak rajthoz, a tizenkét csapatos versenyben az 
erős középmezőnyben végeztek.
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Szukop Dávid bv. hadnagy, a kaposvári intézet biztonsági tisztje 
ezüstérmes lett a szeptemberben végén Egerben megrendezett 
Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokságon, a 75 kg-os kategóriában. 
Szukop a Bv. Hírlevélnek elmondta: célja a világbajnoki cím megszerzése, és 
kipróbálja magát a testépítés versenyszámban is. „Gyermekkorom óta vonz 
a büntetés-végrehajtás. 2006 óta dolgozom itt, 2010-ben elvégeztem a zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bv. szakát. Köszönet az elöljáróimnak és 
kollégáimnak a támogatásért és a biztatásért. Szabadidőmben járok edzeni, 
a Somogyi Rendőr Sportegyesület tagja vagyok. Ez a sport az életem része, 
már nem hobbi, hanem életforma.”

Ezüstérmes fekvenyomó

Az International Police Association Kalocsai 
Szervezete volt idén a házigazdája a XVII. 

Nemzetközi lövészversenynek. Az Állam-
pusztai Bv. Intézet lőterén megtartott 

versenyen hat ország tizenhárom csapata 
indult el. A használt lőfegyverek: P9RC 
pisztoly, AMD-géppisztoly és Mossberg 
sörétes puska.  Részt vettek Románia, 
Csehország, lengyelország, Szlovákia, 
Németország és Bács-Kiskun megye 
rendőrei, a Magyar Honvédség 59. Számú 
Repülőezrede, a Honvédelmi Minisztérium 
Elektronikai, logisztikai és Vagyonkezelő 

Részvénytársaság Fegyveres Biztonsági 
Őrsége és az Állampusztai Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet. A versenyből 
végül Szlovákia került ki győztesen.

Nemzetközi lövészverseny 
Állampusztán 

Gyôzelem a Gébárti tavon
Első lett a zala Megyei Bv. Intézet négyfős csapata a zalaegerszegi Gébárti tavon 
megrendezett II. Nemzetközi Víziversenyen. A versenyt az International Police 
Association (IPA) Magyar Szekció zala Megyei Egyesülete szervezte, amelyre 
tizenegy csapat nevezett. A győzelemért sárkányhajóban, gyorsasági és ügyességi 
kenuban, valamint kajak-szlalom versenyen folyt a küzdelem. 
A nyertes csapat tagjai: Móricz Krisztián bv. hadnagy, Baráth Gábor bv. zászlós,
Lévai Zoltán bv. őrnagy és Szalai Csaba bv. törzszászlós.


