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minden kedveS munkatárSunknak!

FérÔHelyBÔvítéSek 
Pintér Sándor belügyminiszter adta át a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet 
konyha-rekonstrukciós és férőhelybővítési beruházását Kecskeméten. Pécsett 
huszonnégy, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai ob jek-
tumában száz új fogvatartotti férőhely létesült. A következő két évben a tervek 
szerint további 3500-zal nő az elhelyezhető fogvatartotti létszám.
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Újabb 35 fogvatartott 
elhelyezését biztosítja a 
Bács-Kiskun Megyei Bv. 
Intézetben a férőhely-
bővítési program 
keretében megvalósult, 
95 millió forintos 
beruházás. Befejeződött 
az intézet konyhájának 
teljes rekonstrukciója is, 
amelyre 104 millió forintot 
fordítottak. A beruházások 
költségeit a BVOP 
finanszírozta.
A Mátyási utcai 

objektumban nyolc zárkát, egy új fogvatartotti foglalkoztatót 
és egy könyvtárhelyiséget is kialakítottak, valamint új irodák 
is épültek. A segédmunkákat fogvatartottak végezték, a zárka-
felszerelési tárgyakat a bv. gazdasági társaságai állították elő.  
A Sopronkőhidai Kft. a bútorokat, a Duna-Mix Kft. a zárkaajtókat, 
az ágybetéteket és a szivacsmatracokat, míg az Adorján-Tex Kft. 
az ágyneműt szállította. Az intézet az ország egyik legzsúfoltabb 

börtöne, telítettsége olykor elérte a 200 százalékot. A beru-
házással közel 20 százalékkal nő az elhelyezhető létszám.
A börtönbe eddig külső vállalkozó szállította az ebédet, az intézet 
most bekapcsolódik a belső ellátási rendszerbe. Kicserélték 
a homlokzati nyílászárókat, az elektromos és gépészeti 
vezetékeket, a szanitereket, valamint a fal- és padlóburkolatot. 
Új hűtőkamrákat alakítottak ki, és megújultak a berendezések, 
új kazánt és bojlert is üzembe helyeztek. A kivitelezés részben 
fogvatartotti munkáltatással, húsz elítélt bevonásával valósult meg. 
Az élelmiszerek bv. gazdasági társaságaitól való megrendelésével 
mintegy 10 millió forint megtakarítás érhető el évente, a konyha 
újabb 12 fogvatartott  foglalkoztatását biztosítja a jövőben.
Az új körletrészt és a konyharekonstukciós beruházást Pintér Sándor 
belügyminiszter és Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
december 12-én adta át. A belügyminiszter beszédében kiemelte: 
jövő év végéig el kell érni, hogy a jogerősen elítélt, munkaképes 
fogvatartottak dolgozzanak, a bv. intézeteknek pedig önellátóvá kell 
válniuk. A társadalomba történő visszavezetés célját szintén előtérbe 
kell helyezni, különösen a gondatlan bűncselekmények elkövetői, 
valamint az első bűntényesek esetében. “A közrend és a közbiztonság 
javításának elengedhetetlen része a rendőri bűnügyi és a büntetés-
végrehajtási munka” – tette hozzá.

Férõhelybôvítések

Férőhelybővítés és új konyha Kecskeméten

Huszonnégy új férőhely Pécsen
December 6-án adták át Pécsen a 86 millió forintos beruházással 
kialakított huszonnégy fogvatartotti férőhelyet. A Baranya 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet utcai szárnyának második 
emelete korábban irodáknak adott helyet, az épületrészben most 
tíz két- illetve háromszemélyes zárka, valamint két iroda létesült. 
A beruházás során a segédmunkákat nagyrészt fogvatartottak 
végezték. A külső nyílászárókat korszerű műanyag ablakokra 
cserélték, és megújultak a belső burkolatok is. A zárkaajtókat 
a Duna-Mix Kft. gyártotta. A beruházás során felújították 
a gépészeti rendszert és az elektromos berendezéseket, a víz-, 
csatorna- és fűtési hálózat cseréje mellett új szellőzőrendszert 
alakítottak ki, továbbá a régi, korszerűtlen elektromos 
berendezések helyett korszerű, energiatakarékos eszközöket 
szereltek fel. Az átalakított épületrészben új biztonságtechnikai, 
valamint tűzjelző rendszer is létesült. A pécsi intézet épületét 
1884-ben adták át Pécsi Királyi Ügyészségi Fogház néven. 2006-
ban nyitották meg fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló objektumát. 
Az ország egyik legtelítettebb börtöne, kihasználtsága olykor 
elérte a 180-200 százalékot. A beruházás erre a problémára nyújt 
megoldást, hiszen egynegyedével nő az elhelyezhető létszám.
A beruházás költségeit a büntetés-végrehajtás finanszírozta, 
a kivitelező a pécsi KŐHÁZ Építőipari és Beruházási Zrt. volt. 
Az új körletrészeket Tóth László, a Belügyminisztérium helyettes 
államtitkára és Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka adta át.

Még száz hely a Gyorskocsiban
Lapzártánk után, december 18-án adták át a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet II. objektumában a száz új férőhelyet. 
A bővítésre a BRFK által átadott, északi épületszárnyban került 
sor. A közel tíz éve használaton kívüli területen kicserélték a 
homlokzati és belső nyílászárókat, felújították a gépészeti, 
a fűtési rendszert és az elektromos hálózatot, a körlet padlófűtést 
kapott, és minden zárkában van mellékhelyiség.

Kecskeméti kolléganőnk, Takács Andrea 17 éves fiát 
szeptemberben rosszindulatú agydaganattal műtötték, amit 
decemberben újabb műtét követett. Nemsokára kezdődik 
a sugár- és a kemoterápiás kezelés. Édesanyja azt mondja: 
„Bízunk a gyógyulásban, hiszen terveink vannak, az egyetemi 
felvételi.” A szükséges gyógyszerek, amiket Németországból 
kell beszerezni, havonta több százezer forintba kerülnek, 
ezért a kecskeméti kollégák gyűjtést szerveznek a családnak. 
Kérünk minden munkatársat, hogy amennyiben lehetősége 
van rá, segítsen a beteg fiatalember felépülésében! 

Ahová az adományokat várjuk: OTP Bank 11773384-01800360

Gyűjtés egy munkatársunknak
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, 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.

Közel 600 millió forintból 
újult meg a tököli intézet

November 22-én adták át a Fiatalkorúak Bv. Intéze tének 
energetikai szempontból megújult épületét.   
A korszerűsítést az Új Széchenyi terv finanszírozta: az unió 
Kohéziós Alapjából a KEOP programban rendelkezésre 
álló forrásra az intézet négy energetikai pályázatot 
nyújtott be, és összesen 586 903 816 forint támogatásban 
részesült. A fogvatartotti körleteket, a látogatófogadó 
helyiséget, a parancsnoki épületet és a személybejáratot 
érintő energetikai korszerűsítés kivitelezési szerződését 
2013. január végén írták alá. A munka során több mint 
500 nyílászárót és 134 radiátort cseréltek ki, valamint 
szigetelték a falakat és a tetőt. A projektben a segédmunkát 
nagyrészt a fogvatartottak végezték. 
A korszerűsítés eredményeként radikálisan csökkennek 
az energiafelhasználás és a kar ban tartás költségei: a börtön 
éves energiafelhasználása több mint felére apad, így az 
energiamegtakarítás évente 43 millió forintra becsülhető. 
Ez az összeg az intézet dologi előirányzatának hét százaléka. 
A beruházás kivitelezője az E-OS INNOVATIV 
Energetikai Zrt. és az ÉPKAR Zrt. által alkotott Tököl 
BV2012 Konzorcium. Az átadáson részt vett Tóth László, 
a Belügyminisztérium gazdasági és informatikai helyettes 
államtitkára, Hoffman Pál, Tököl polgár mestere 
és Tarnai Richárd kormánymegbízott is, a rendezvény 
elöljárója Csóti András országos parancsnok volt.

Az utóbbi időben jelentős változások mentek végbe az informatika 
terén: nemcsak a technológia, de az egész szakterület megújult.
A ’90-es évek elején fogalmazódott meg először az igény egy 
elektronikus fogvatartotti nyilvántartás létrehozására, ami 1994-ben 
meg is valósult. Időközben azonban az informatika rohamos fejlődésen 
ment keresztül, amellyel ez a felület nem tudta tartani a lépést. 
A 2000-es évek végén, az EKOP projekt keretében megkezdődött 
a rendszer fejlesztése. Kiképezték a szervezet 88 informatikusát, akik 
megkezdték az egységes rendszer létrehozását. Az új rendszer így 
a szervezeten belül, saját tudással épült ki. 
A korábbi felügyelő informatika helyett a végrehajtó informatika 
valósult meg. A több mint 1,4 milliárdos beruházásból megtörtént 
a munkaállomások és szerverek cseréje, a lokális hálózatok 
korszerűsítése, de elkezdték a személyügyi és fogvatartotti 
nyilvántartások megújítását is. A személyügy terén a korábbi SZPR-t 
a Nexon HR váltja, a fogvatartotti nyilvántartás kialakítása viszont 
komoly fejtörést okozott. A több mint másfél évtizedig szolgáló 
Fogvatartotti Alrendszer (FAR) a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően több lett egy egyszerű nyilvántartó programnál, 
minden munkafolyamatot rögzítő és kiszolgáló rendszer lett belőle, 
a befogadástól a kérelmek és panaszok kezelésén át a nevelői vélemények 
rögzítésére is kiválóan alkalmas volt. Ezt a tizenöt éves fejlesztést és 
a közben felhalmozódott igényeket meglehetősen nehéz volt egy 
teljesen új rendszerben létrehozni, nem is beszélve az intézeti 
eltérésekről, hiszen míg a FAR „szigetszerűen”, telephelyenként 
kis eltéréssel dolgozott, a Főnix egy egységes, országosan működő 
program lett. Nagy a váltás, sok az újítás, aminek természetes 
velejárói az apróbb fennakadások, de ezek az idő múlásával egyre 
zökkenőmentesebben leküzdhetők lesznek mind informatikai, mind 
felhasználói oldalról. Persze szükség van a szervezetben ehhez egyfajta 
szemléletváltásra is, az informatikai kultúra fejlődésére, hogy 
a rendszer hatékony, a feladat-végrehajtást egyszerűsítő eszköz 
lehessen.  „A jövő elkezdődött, de egy pillanatra álljunk még meg 
tisztelegni a FAR előtt és mindazok előtt, akik munkájukkal, 
szakértelmükkel és elszántságukkal egy közel két évtizedig működő 
rendszert építettek.” – mondta Sebestyén Attila bv. ezredes, a BvOP 
Informatikai Főosztályának vezetője, az új rendszer átállása kapcsán.

„A jövő elkezdődött”

Functioner: a fejlődés brandje a Duna-Mixnél
Jelentős fejlesztések történtek a váci Duna-Mix Kft.-nél is. Az elmúlt két évben mintegy 
százmillió forint értékben szereztek be gépeket és eszközöket, nagyobb részben saját erőforrásból, 
kisebb részben központi támogatásból. 1500 m2-rel bővült a termelési és a raktározási terület, 
emellett magasnyomótermet, gépi kötészetet és kézi kötészeteket is létesítettek. 
A termelésszervezést a magyar fejlesztésű Scroll 4.0 célszoftver támogatja, és a logisztikában 
is erősödtek egy 7,5 tonnás teherautó beszerzésével, valamint új csomagolóberendezésekkel. 
Látványos fejlődésen ment át a gyártási technológia is: az ofszet nyomtatványgyártás és a kézi 
kötészet mellett már légkondicionált digitális nyomóterem, színes és nagy teljesítményű 
fekete-fehér ofszetnyomás, gépesített kötészet is bővíti kínálatukat. 
Idén új termékmárkát vezettek be az irodai nyomtatványok terén, FUNCTIONER néven.
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Bv. Hírlevél: – 
Melyek voltak 
2013-ban a 
legfontosabb 
célok, 
és hogy ítéli 
meg ezek 
teljesülését?
Csóti András: 
– Általános 
célkitűzésünk, 
hogy a 
befogadási, 
elhelyezési, 

ellátási és előállítási kötelezettségünket jogszerűen, szakszerűen, 
folyamatosan és biztonságosan teljesítsük. 
Ez mindennek az alapja, és ezeket az elvárásokat idén is 
teljesítettük. Egyébként sem unatkoztunk, munkánkat négy 
kiemelt feladat is meghatározta: az új büntetés-végrehajtási 
törvény megalkotása, a fogvatartotti foglalkoztatás bővítése, 
a belső ellátás kiépítése és a személyi állomány oktatási 
rendszerének átalakítása. 

Kezdjük a kódex megalkotásával. Milyen módon vett részt 
a büntetés-végrehajtás az előkészítésben?
Óriási a jelentősége ennek a törvénynek, hiszen a modern 
büntetés-végrehajtás történetében törvény még soha nem 
rendelkezett erről a területről. A munka már évek óta folyik, 
ennek során feltérképeztük a működést, erősségeinket 
és gyengeségeinket. Megnéztük, hogy nemzetközi 
kötelezettségeinknek hogyan tudunk eleget tenni, és tucatnyi 
ország bv. rendszeréről szereztünk be adatokat. Az igazságügyi 
és a belügyi tárca vezetése, szakértői és bv.-sek egyaránt 
közreműködtek a normaszöveg elkészítésében. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy kollégáink munkája is benne van a törvény 
szövegében és szellemiségében.
A munka a kódex elfogadása után sem áll meg, 2014-ben 
a rendeleti és alacsonyabb szintű szabályozást is a törvényhez kell 
igazítani, ez lesz jövőre a feladataink egyik sarkalatos pontja. 

Mit gondol a törvény szellemiségéről, illetve az mi újat hoz 
a börtönök működésébe?
Meghatározónak tartom a kockázatkezelő és értékelő rendszer 
beépítését a magyar büntetés-végrehajtás munkájába. A jövőben 
egységes sztenderdek alapján mérjük fel a fogvatartottak 
szükségleteit, a kockázatokat és a reintegrációs hajlandóságokat, 
ennek megfelelően helyezzük el a különféle rezsimekbe majd az 

embereket. A rezsim is tágabb értelmezést kap. A hagyományos 
végrehajtási fokozatok három, speciális rezsimre tágulnak. 
Az általánosba kerül mindenki, majd munkája, magatartása és 
egyéb szakmai mutatók szerint kerülhet enyhébb vagy szigorúbb 
fokozatba. Ugyanakkor a joghátrány érvényesítése mellett 
elsőrendű cél marad a reintegráció. Ezért megtartjuk és bővítjük 
a speciális csoportokat, így a hosszú idős, a gyógyító-nevelő 
csoportot és a kábítószer-prevenciós részlegeket. Személyes 
véleményem szerint a jövőben külön kell foglalkoznunk a 
szexuális bűnelkövetőkkel és az időskorú fogvatartottakkal is. 
Itt óhatatlanul felmerül a férőhelyek problémája.
Tudjuk, hogy évtizedek óta a legnagyobb problémánk 
a túlzsúfoltság. Ez most 144 százalék, hiszen az elmúlt két-három 
évben több mint kétezerrel növekedett a fogvatartottak száma. 
Ezek az adatok megkövetelik új férőhelyek építését, melyek 
nagyrészt a már meglévő börtönök területén, ún. barnamezős 
beruházásban épülnek meg. Nemrég adtunk át Pécsen 
huszonnégy, Kecskeméten harmincöt, a Gyorskocsiban száz új 
férőhelyet. 2014-ben 1200, 2015-ben további 2300 új férőhelyet 
tervezünk építeni, ezzel három-négy év alatt száztíz százalékos 
telítettségre tudnánk lemenni.

Hol épülnek az új férőhelyek?
Alapvetően a már meglévő intézetekben, emellett a fejlesztés 
Észak-Kelet-Magyarországra koncentrál. Jövőre új ötszáz 
férőhelyes börtönt építünk Szirmabesenyőn, majd 2015-ben egy 
ezer férőhelyes börtön is abban a térségben épül meg. 
A férőhelybővítéshez és a kockázatelemzéshez kapcsolódik az is, 
hogy ún. alacsony biztonsági fokozatú börtönöket is létesítünk, 
ahol a gondatlan elkövetőket, első bűntényeseket, rövid időre 
ítélteket és az együttműködő elítélteket helyezzük majd el.

Idén egyre nagyobb hangsúlyt kapott a fogvatartottak 
munkáltatása. Itt milyen lépések várhatóak a jövőben, van még 
hová fejlődni?
A szakmai szempontok itt találkoznak a közvélemény és a 
kormányzat elvárásával: aki tud, az dolgozzon, a börtönben is. 
Nekünk az a dolgunk, hogy megteremtsük a feltételeket. 
Az is meggyőződésem, hogy a reintegrációs célok érdekében nem 
csak a szakmákat, hanem magát a munkakultúrát is tanítanunk 
kell. A börtönökben vannak olyan második, akár harmadik 
generációs elítéltek, akik életükben nem találkoztak még a 
munkával. Épp ezért gazdasági társaságaink a teljes nyereséget 
visszaforgatják az új munkahelyek létesítésébe. Tavaly 1,7 
milliárd forint saját beruházásunk volt. 
(A fejlesztésekről a Hírlevél is folyamatosan beszámolt – 
a szerk.) A foglalkoztatással szorosan összefügg a belső ellátás 

Jó pályán vagyunk
Itt az év vége, otthon az ünnepek, munkában az évértékelés ideje. Arra kértük Csóti András országos parancsnokot, 
hogy tekintsük át a szervezet szempontjából fontos eseményeket, az elvégzett és az előttünk álló feladatokat. Szó 
esett az új büntetés-végrehajtási törvényről, a férőhelybővítésről, a személyi állomány oktatásáról, a fogvatartottak 
foglalkoztatásáról, az árvízről és a munkatársak innovatív szellemiségéről.
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kiterjesztése is. Vagyis mindent, amit elő tudunk állítani, azt 
előállítjuk és fel is használjuk. Ezek egymást erősítő folyamatok. 
Minél inkább emelkedik a belső ellátás, annál inkább nő 
a foglalkoztatás és a nyereség. Idén Állampusztán avattunk 
baromfivágóhidat, Pálhalma sertést és zöldséget, a baracskai új 
pékség pékárut szállít. Az ajtótól az ágyig, a papírtól a cipőig 
gyártunk termékeket. A cél, hogy mindenkinek munkát és 
akinek szükséges, oktatást adjunk. Tudjuk, hogy az általános 
iskolának kiemelt szerepe van, hiszen másfél-két százalék 
az analfabéták aránya. A kollégák részéről is nagy figyelmet 
igényel a foglalkoztatás, hiszen a fogvatartottak mindössze nyolc 
százalékának van szakmája. Velük kell minőségi, a külső piacon 
is eladható terméket gyártani. Ezzel együtt elérjük az erre az évre 
kitűzött ötszázalékos növekedést a foglalkoztatásban.

Az interjú elején említette a munkatársak képzését, 
ezen a területen mi történt?
Ebben az évben megtörtént a személyi állomány oktatási 
rendszerének teljes átalakítása. Idén valamennyi vezető kollégánk 
vezetőképző kurzuson vett részt, a különböző szolgálati területeken 
éves továbbképzéseket rendszeresítettünk. Nagy előrelépés, hisz 
olyan állománycsoportokat vontunk be, akik évek, évtizedek 
óta nem vettek részt továbbképzésben, mint például a biztonsági 
tisztek, akik pedig kulcsszereplői  a napi végrehajtásnak. 
Szeptember elsején elindítottuk a moduláris képzést is, ahol 
szakembereink kétszer három hónap alatt sajátítják el szakmájuk 
alapjait és mesterfogásait. Emellett tréningeket szervezünk, nem 
csak a vezetők, hanem a beosztottak számára is.

Látványos volt a szervezet munkája a nyári árvíz idején is.

A természet úgy diktálta, hogy az árvízi mentésből is 
ki kellett vennünk a részünket. Több mint ezer állományi tag 
és kétezer elítélt dolgozott a védelemben és a helyreállításban. 
Több hónapon át, sok helyszínen, nagyfokú biztosítás mellett. 
Nagybetűvel mondom azt is, hogy ennek ellenére semmi 
rendkívüli esemény nem történt. Nem volt munkabaleset, és nem 
volt konfliktushelyzet. A kollégák a legnagyobb szakszerűséggel 
és odaadással végezték a munkát, és még a fogvatartottak 

is átérezték a helyzetet. Ezért is nagyon jólestek a pozitív 
visszajelzések. Példaértékűnek tartották munkánkat.

Beszélt a reintegráció fontosságáról. Mi a helyzet most 
a visszaesők számával?
A visszaesők száma 44-48 százalék között mozog, ezzel európai 
összehasonlításban a középmezőnyben vagyunk. 
Felnőtt emberek személyiségét nehéz befolyásolni. 
Mi adhatunk esélyt, de nem tudjuk a külső feltételeket biztosítani. 
Nem tudjuk garantálni, hogy kint legyen munkája, családja, 
támogató környezete. Ezért is fontos, hogy vannak természetes 
szövetségeseink, a pártfogók, civilek, támogató közösségek 
és vannak saját reintegrációs programjaink. A mutató hosszú 
távon szerintem tényleg csökkenni fog, mert akit megtanítunk 
dolgozni, kap egy szakmát, esetleg megmutatjuk neki az egyéb 
kapaszkodókat, annak esélye jóval nagyobb lesz kint.

Hol helyezné el a magyar büntetés-végrehajtást európai 
összehasonlításban?
Az EU összehasonlító mutatóiban a középmezőnyben vagyunk 
majdnem mindenben, de vannak jó, világviszonylatban is 
kiemelkedő programjaink. Ilyen például az állatterápia, 
ahol a felelősségvállalással szembesülnek az elítéltek. 
Ilyen az európai innovációs díjat kapott meseterápiás 
programunk, ahol az volt megrendítő felismerés, hogy 
a kibeszéletlen dolgok mennyire gátolják a jövőt.  
Művészetterápiás programjaink az együttműködésre tanítják 
az elítélteket. A dunaújvárosi börtönszínházi találkozót kivittük 
a nagyközönség elé, és telt házak nézték végig az előadásokat. 
A felnőtt embereket csak így lehet befolyásolni. És én azt 
látom, hogy a szakmai tartalmat tekintve is jó pályán vagyunk, 
elsősorban azért, mert kiváló kollégákkal dolgozunk. Nálunk 
van innováció, mindig hoz valaki valamit. Már csak azt kell 
megtanulnunk, hogy nem kell feltétlenül bejárni a világot, 
elég, ha megosztjuk egymással ötleteinket és tapasztalatainkat. 
Végezetül, mindenkinek köszönöm a munkáját, minden 
kollégának sikereket és jó egészséget kívánok az új évben.

T. SZ. 

Gyorsfagyasztott pékáruk Annamajorból
A baracskai székhelyű Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. péküzeme 2012-ben épült újjá, azóta több mint tízezer 
fogvatartottat lát el rendszeresen pékáruval. A belső ellátáson túl a civil piacra is gyárt péksüteményeket, a termékkört a vevői 
igényekhez alakították, így közel 130 féle pékáruval állnak a megrendelők rendelkezésére. Nagyon kelendő a kakaós csiga,  
a bukta és a briós, a jövő év elejétől pedig már derelyét is gyártanak a péküzemben.
Új fejlesztésként, közel 160 m2-en egy mélyhűtött péksüteményeket előállító üzemet hoztak létre. A gyorsfagyasztott 
pékárukból akár két perc alatt is frissensült péksütemény készíthető. 
A közeljövőben az étkezési kultúra változásaival lépést tartva a csökkentett szénhidráttartalmú péksütemények gyártásába 
fognak bele, továbbá a szállodák kiszolgálására is törekednek a nekik megfelelő, kisméretű pékáruk gyártásával.
A márka illetve a pékség nevére pályázatot hirdettek, amelyre több mint negyven kollégánk pályázott, a beküldött ötletek 
száma meghaladja a százat. A pályázatot december 20-án bírálták el, így a következő számunkban visszatérünk a nyertes 
névre és kitalálójára.



6

SZERVEZETI ÉlET

Elismerések október 23. alkalmából

Áder János köztársasági elnök október 23. alkalmából kimagasló 
szakmai tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási 
dandártábornokká nevezte ki Tikász Sándor András ezredest, 
a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokát. (Interjúnk Tikász 
Sándorral a 12. oldalon.)
Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréséül büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő 
Rózsahegyi Tamás alezredest, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
parancsnokát. 
Büntetés-végrehajtási zászlóssá léptette elő Hártó 
Csaba főtörzsőrmestert, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
körletfelügyelőjét és Varga Irén főtörzsőrmestert, a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház biztonsági felügyelőjét. 
Aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott 
Bojasz Aliz főhadnagynak, a Váci Fegyház és Börtön 
osztályvezető-helyettesének.
50. születésnapja alkalmából, eredményes szakmai munkája 
elismeréséül festmény emléktárgyat adományozott Balogh 
Tibor alezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet gazdasági vezetőjének és Újvári Zoltán alezredesnek, 
az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
osztályvezetőjének.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka eredményes 
szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát adományozta 
Laczkó Lóránt alezredesnek, az Annamajori Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatóhelyettesének, 
Tomsicsné Horváth Emőke alezredesnek, a Duna Papír 
Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatóhelyettesének, Zagyiné Juhász Katalin alezredesnek, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
gazdasági vezetőjének, Gömbösné Karsay Ibolya őrnagynak, 
a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének, 

Kővágó Andrásné őrnagynak, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt 
főreferensének, dr. Lekics Tamás őrnagynak, 
a Szegedi Fegyház és Börtön osztályvezetőjének,
 Viola Zoltán századosnak, a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
tisztjének, Fehér József főhadnagynak, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjének, Czippán Zsuzsanna 
hadnagynak, a Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének, 
Kollár Péter főtörzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
foglalkoztatási segédelőadójának, Micskóné 
Uzsák Klára főtörzszászlósnak, a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, 
Molnár Gábor törzszászlósnak, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-

főfelügyelőjének, Polyucsák István törzszászlósnak, 
a Budapesti Fegyház és Börtön főápolójának, Ádám György 
főtörzsőrmesternek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, Baksay 
Attila főtörzsőrmesternek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
körletfelügyelőjének, Fodor Mihály főtörzsőrmesternek, 

a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gépjárművezetőjének, 
Sipaki Ferencné főtörzsőrmesternek, a Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének, Tompa József 
főtörzsőrmesternek, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet körletfelügyelőjének, Tóth Krisztián főtörzsőrmesternek, 
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
kutyavezetőjének, Vas Attila főtörzsőrmesternek, 
a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő 
és Szolgáltató Kft. foglalkoztatási felügyelőjének, Bányai János 
közalkalmazottnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet raktárosának, Molnár Gabriella Zsuzsanna 

H í r l e v é lBv.
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közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja előadójának és Pappné 
Bancsó Zsuzsanna közalkalmazottnak, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet előadójának.
A büntetés-végrehajtási szervezet céljainak elérése érdekében, 
huzamosabb időszakon át végzett, több intézetben is kifejtett 
áldozatkész börtönlelkészi szolgálata, valamint támogató és 
hatékony együttműködése elismeréséül Farkas Péternek, 
a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió nyugdíjas munkatársának, 
valamint a büntetés-végrehajtási szervezet céljainak elérése 
érdekében végzett szakmai munkája és a RÉV Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálat képviseletében kifejtett támogató és hatékony 
együttműködése elismeréséül Siposné Kohári Szilviának, 
a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egri alapítványa 
intézményvezetőjének. 
Soron kívül büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő 
Bartos Róbert századost, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága kiemelt főreferensét, Kállai Péter századost, 
az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjét, 
Kis-Tóthné Asztalos Ágnes századost, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága osztályvezetőjét és Richterné 
Kormos Ágnes századost, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet nevelőjét.
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Bessenyei 
Beáta főhadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága kiemelt főreferensét, Erős Lajos főhadnagyot, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját, 
Kalmárné Bazsó Anna főhadnagyot, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet belső ellenőrét, Karászi Szilárd 
főhadnagyot, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjét, Káldi Róbert főhadnagyot, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

osztályvezető-helyettesét és Kohány Péter főhadnagyot, 
a Kalocsai Fegyház és Börtön osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette elő 
Pintér Tamás hadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága kiemelt főreferensét és Kondás Katalin 
hadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
kiemelt főreferensét.
Országos parancsnoki dicséretben részesítette Bakó Zsolt 
alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
kiemelt főreferensét, dr. Bokányi Eszter őrnagyot, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensét, 
Szabó Imre századost, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet szakpszichológusát, Toppantó Zoltán 
főtörzszászlóst, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjét, Gyenes József törzszászlóst, a Bács-Kiskun 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, 
Staller Tamás Tibor zászlóst, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága segédelőadóját, Végh Marcell főtörzsőrmestert, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, 
Dakó Éva közalkalmazottat, a Budapesti Fegyház és Börtön 
előadóját, Dignerné Sőrés Tímea közalkalmazottat, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előadóját, 
Kiss Anett közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága előadóját, Kiss László Péterné 
közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja előadóját, Molnár Ferencné közalkalmazottat,  
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előadóját, 
Papp Zsolt közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága gépjárművezetőjét és Soós Tamás 
közalkalmazottat, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet gyógytornászát.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!

H í r l e v é lBv.

Megnyílt a Jurta bolt Sátoraljaújhelyen
Az országban elsőként Sátoraljaújhelyen nyitott meg október 18-án 
a fogvatartottak által készített árukat értékesítő mintabolt. A büntetés-végrehajtási 
szervezet egy franchise rendszerű bolthálózatot hoz létre Jurta néven,
amelynek első tagja a Sátoraljaújhely belvárosában lévő üzlet, tulajdonosa 
és üzemeltetője a ruha- és textiliparban működő Adorján-Tex Kft. 
A Jurta, a BvOP által alapított védjegy, az állami partner első kereskedelmi márkája. 
A Jurta hálózat a textilipari, papírfeldolgozási, cipőgyári, élelmiszer-ipari és 
bútorüzemi fejlesztések eredményeképpen létrejövő új termékportfólió bemutatására, 
népszerűsítésére és értékesítésére jött létre. A kínálatban megtalálhatóak az Adorján-
Tex Kft., a balassagyarmati Ipoly Cipőgyár Kft., a váci Duna-Mix Kft., valamint 
a tököli Duna Papír Kft. termékei is. A sátoraljaújhelyi üzlet megnyitásának célja  
a büntetés-végrehajtás irányítása alatt álló gazdasági társaságok imázsának építése, 
eredményességük növelése. A boltot Felkai László, a Belügyminisztérium közigaz ga tási 
államtitkára és Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági 
és informatikai helyettese adta át.



Bv. Hírlevél: – A Belügyminisztérium 
és a büntetés-végrehajtás dzsúdóbaj-
nokságainak állandó résztvevője vagy.  
Honnan az energiád?  
Tizenkét éves koromban kövér kiskölyök 
voltam. Sokat ettem, nem sportoltam, egy 
fekvőtámaszt sem bírtam megcsinálni. 
Ekkor jött az ötlet, hogy menjek birkózni, 
és formáljam át a testem. Tizenhét éves 
korom ra reggelente megcsináltam ezer 
fekvőtámaszt, délután még elmentem 
birkózóedzése. Majd a Rendőrtiszti Főiskolán 
megismerkedtem Ipacs László háromdanos 
mesterrel és a dzsúdó alapjaival. Annyira 
megszerettem a sportot, hogy a nyári 
szünetekben is már reggel hatkor kint voltam 
a vízparton, és lefutottam a magam négy 

kilométerét. A mai napig az orromban érzem azt a friss reggeli illatot. Nem ösztönzött senki, 
de mégis a maximumot akartam kihozni magamból. Ennek ma már csak töredékét edzem, de 
harmincéves koromig annyit sportoltam, amennyit egy versenyzőnek szükséges.  
Első látásra jókötésű fickónak tűnsz, de nem vagy az a klasszikus izompacsirta. 
Mikor a legjobb formámban voltam, akkor is csak 43-as karom volt, de nehézsúlyú birkózóként 
is gyors, dinamikus versenyző voltam. Mindig nehéz volt megfelelő súlyú edzőpartnert 
találnom, így gyakran végeztem egyéni gyakorlatokat. Súlyzóval ugyanis nem lehet dinamikus 
izmokat építeni. Itt Kalocsán rendszeresen szkanderoztam a motoros találkozón mindenféle 
erős emberrel. Volt közöttük testépítő, rokker, kőműves. Ötször indultam és ötször nyertem. 
Általában indítás után azonnal sikerült az asztalra csapnom ellenfelem kezét. 
Rengeteg sportrelikvia van irodád falán, a rendőrség bevetési egységénél is komoly 
ellenfélként tartanak számon. Van-e, akitől te is tartasz?
Több danos, más küzdősportban jártas emberek is sikerként könyvelik el, ha legyőznek. 
Összesen tizenötször nyertem meg a bévés cselgáncsversenyt. Húsz év után az első akciót 
Papp Sanyi barátom csinálta meg rajtam, aki annyira örült, hogy „Az ember, aki legyőzte 
Barna Zolit” feliratú pólót akart csináltatni. A bévés cselgáncsversenyek rendkívül magas 
színvonalúak. Ha ott nyerek, az szakmai berkekben is elismerést jelent. Ott találkoztam 
például Klányi Janival a Fővárosi Bv.-ből, aki nemzetközi szinten is jelentős eredményeket ér 
el. Ha őt megverem, arra nagyon büszke vagyok. 
Hogyan kerültél a büntetés-végrehajtáshoz?
Általános iskolában még nyomozó akartam lenni, de a gimnáziumban úgy döntöttem, hogy 
ide jövök dolgozni. A bévések élete mégiscsak nyugodtabb, mint a rendőröké.  
A kecskeméti Katona József Gimnáziumban érettségiztem, majd a Rendőrtiszti Főiskola 
nappali tagozatán végeztem 1996-ban, azóta itt dolgozom Kalocsán. 2007-ig biztonsági tiszt 
voltam, 2008-tól biztonsági osztályvezető-helyettes, 2010-től pedig biztonsági osztályvezető. 
Milyen problémákkal küzdesz munkád során?
Én szervezem a biztonsági és a körletfelügyelők szolgálatát is, és kevesen vagyunk. Nagyon 
egyenetlen az irodai illetve a végrehajtói állomány leterheltsége. Nehéz megoldani, hogy ne 
szaladjanak el a túlórák. Mikor idekerültem, zömében 40 év körüli kollégáim voltak, ma már 
ennél jóval fiatalabb az állomány. Kollár Zoli, a helyettesem gyakran tart intézkedéstaktikai 
órákat a kollégáknak, hogy intézkedéseik minél szakszerűbbek legyenek. Fontos a 
magabiztosság, a szabályismeret, hisz másképp nem állhat helyt a felügyelő. Úgy érzem, nagy 

hangsúlyt kell fektetni az állomány képzésére. 
Szerencsére a helyettesem is fanatikus, 
mindenkinek ilyen „hátvédet” kívánok. 
Azt szeretném elérni, hogy minden osztály 
minden munkatársa felfogja, hogy közös a cél. 
A befogadástól a szabadításig előírásszerűen 
kell működnie, és akkor nyugodtan alhatunk. 
Nem vagy kiégve, sőt, elhivatott vagy. 
Mitől ez a dinamizmus?
Nincs két egyforma napom, mindig vár 
valami új. A jogszabályi változások nyomon 
követése szellemileg frissen tart, de a sport
is sokat segít, és igyekszem mindig pozití van 
állni a dolgokhoz. A hosszú szolgálati éveket 
ímmel-ámmal dolgozgatva, megtörten, 
a hivatásból kiábrándulva nem lehet végig-
csinálni. Teljes mellszélességgel kell odatenni 
magunkat, hogy nyugodtak legyünk, mikor 
becsukjuk magunk mögött a börtön kapuját. 
Az előbb említetted, hogy van egy fiad. 
Mennyi időd jut a családra?
A fiam tizenkét éves és nagyon jó gyerek. 
Nincs még meg benne a megfelelő 
akaraterő, de jobb fizikai alapokkal 
rendelkezik, mint én annak idején. 
Azt szeretném, ha életvidám, egészséges 
felnőtt lenne belőle. Hetente háromszor 
a birkózóteremben különedzést tartok neki. 
Ezenkívül biciklizünk, focizunk, sokat 
töltünk a szabad levegőn. Nem nőhet fel 
sport nélkül. A párom egy művelt, megértő 
nő (hiszen pedagógus), aki mindenben, 
így a sportban is támogat minket, ezért (is) 
köszönet neki. Szabadidőmben maximálisan 
figyelembe veszem a „családi akaratot”, így 
mindenkire jut elég idő, kiegyen súlyozott, 
boldog kapcsolatban élek. Ez a nyugodt 
háttér fontos a mindennapok során.
Mik a terveid a szakmában, hogyan 
látod a jövőd?
Úgy érzem, becsülettel végzem a munkám. 
Sose törtettem jelenlegi beosztásomra sem 
jelentkeztem, hanem felkértek rá. Pár éve még 
úgy gondoltam, biztonsági tisztként megyek 
nyugdíjba, és akkor is boldog voltam. Nem 
gondolkozom magasabb vagy más beosztáson, 
mindig az aktuális beosztásban igyekszem 
a legjobban teljesíteni. 

B. Zs.

PoRTRÉ

Teljes mellszélességgel kell odatenni magunkatTeljes mellszélességgel kell odatenni magunkat
Birkózó magyar bajnok, összesen tizenkilencszer nyerte meg a bévés dzsúdóbajnokságot, és a helyi szkanderversenyeken 
sem talált még emberére. Kinézetre nem klasszikus izomember, „csak” egy magas, jókötésű, mosolygós férfi. Barna 
Zoltánnal, a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági osztályvezetőjével beszélgettünk.
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Bv. Hírlevél: Hogy kerül egy ilyen 
fiatal, csinos hölgy erre a pályára?
Cselószki Regina: – Nyíregyházáról 
származom, édesapám a helyi, 
édesanyám a tiszalöki intézetben 
dolgozik, úgyhogy volt előttem példa… 
Amikor érettségi után nem sikerült 
bekerülnöm a felsőoktatásba, szülői 
buzdításra úgy döntöttem, szerencsét 
próbálok a büntetés-végrehajtásnál. 
Vonzott a lehetőség, hogy három év 
után jelentkezhetek majd a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem bv. szakára.
Ezek szerint nem adtad fel 
továbbtanulási szándékodat. Most is 
az oktatási központban beszélgetünk. 
Jelenleg milyen képzésre jársz?
Tavaly szeptemberben szereltem 
fel, decemberben végeztem el az 
alapképzést. Szerettem ide járni, nagyon 
jó tanárokkal, kiváló szakemberekkel 
találkoztam az iskolában. Jelenleg 
zászlósképzőre járok. Az alapképzés 
után a Gyűjtő biztonsági osztályán 
dolgoztam, majd megbízott szociális 
segédelőadó lettem a bv. osztályon. 
Ha esetleg egyszer véglegesítenek 
beosztásomban, szükségem lesz 
a középfokú szakmai vézettségre. 
Kerestem a lehetőséget, hogy 
visszatérhessek, és ez a megbízás 

alkalmat adott az újbóli tanulásra. 
Szeptemberben az ELTE igazságügyi 
igazgatás szakát is elkezdtem. A két 
képzést párhuzamosan csinálni elég 
húzós, de majd valahogy megbirkózom  
a feladattal. 
Úgy látom, igyekszel minél több 
tudást magadba szívni. Mi motivál 
erre?
Az ELTE képzése a közigazgatásban, 
a jog útvesztőiben segít eligazodni, 
a zászlósképzőn pedig egy bv.-re 
kihegyezett, speciális, szakmai tudást 
kapok. A kettő együtt megalapozhatja, 
hogy később sikeresen elvégezzem majd 
az NKE büntetés-végrehajtási szakát. 
Az ELTE-re azért jelentkeztem, hogy ne 
kelljen három évet várnom, nem bírtam 
volna három évig tétlenkedni.
Ennyi tanulás mellett jut időd 
magánéletre?
Hétköznaponként gyakran elmegyünk 
tornázni a barátnőimmel, ha pedig 
hazamegyek Nyíregyházára, akkor 
autóvezetői tanfolyamra járok. 
Szórakozásra, párkapcsolatra mostanában 
nem igazán jut időm. Mindig csinálok 
valamit, gyakorlatilag nincs szabadidőm.
Hogy telt az első éved a cégnél? 
Nehéz mindenkinek megfelelni, sok a 
munka és talán kevés a visszajelzés, az 

elismerés. Már rájöttem, hogy muszáj 
tovább lépnem a napi problémákon akkor 
is, ha éppen nem látom az alagút végét. 
Igyekszem jól dolgozni, és tanulni a 
tapasztaltabb kollégáktól, mert ez lehet 
talán a fejlődés egyik titka. A Gyűjtőben 
százötven kolléga szolgálatát szerveztem, 
ami nem volt egyszerű feladat. 
Tapasztalt, régi bv.-sek sem tudnak 
olyan szolgálatszervezést készíteni, ami 
mindenkinek megfelel, így újoncként 
én is sokat szenvedtem vele. Nem volt jó 
érzés, hogy amikor úgy gondoltam, hogy 
végre kész vagyok, most mindenkinek 
jó lesz, akkor jött egy betegállomány, 
vagy valami egyéb váratlan dolog, és 
kezdhettem elölről az egészet.
Remélem, azért nem ábrándultál ki  
a szakmából. Hogyan képzeled  
a jövődet?
Most itt az iskolában, aztán az intézetben 
kell jól teljesítenem. Később szeretnék 
nevelő lenni, de ez egyelőre csak álom. 
Érdekelnek a fiatalkorúak és a női 
fogvatartottak speciális nevelési igényei, 
és szívesen megismerkednék a Gyűjtőn 
túl más intézetek sajátosságaival is. De 
az előttem álló évek ezt majd hozzák 
magukkal. Nekem csak tanulni kell és 
dolgozni, a többit az idő majd megoldja.

Balogh Zsolt

Nekem csak tanulni 
és dolgozni kell
Vidám, fiatal és tele van energiával. 
Cselószki Reginával, a Budapesti Fegyház 
és Börtön huszonegy éves őrmesterével 
beszélgettünk a máról, terveiről 
és életstratégiájáról.
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Mészáros László bv. dandártábornok december 1-jétől a Tiszalöki Országos Bv. 
Intézet kinevezett parancsnoka

1960-ban született Sátoraljaújhelyen, képzettsége szociológus. 1993. április 1-jével került 
Sátoraljaújhelyre törzsőrmesterként körletfelügyelői beosztásba. 1997. március 1-jével 
áthelyezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol 
először körletfelügyelő, majd nevelő volt. 2001. július 15-től a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézet parancsnokhelyettese, 2006. június 1-jétől parancsnoka, 2007. január 
1-jétől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet parancsnoka volt. 2011. március 17-
étől a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokaként teljesített szolgálatot.

Széles Gábor bv. ezredes december 1-jétől a Budapesti Fegyház és Börtön kinevezett 
parancsnoka
1963-ban született Vácott, képzettsége szociológus. 1987. január 1-jével került Vácra, 
nevelői munkakörébe. 1994. január 1-jétől a BvOP főelőadója. 1998. január 1-jétől a Szegedi 
Fegyház és Börtön parancs nokhelyettese, 2000. június 1-jétől mb. parancsnoka, majd ismét 
helyettese. 2006. október 1-jétől a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese, 
majd rövid ideig ismét a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokaként tevékenykedett. 
2009. november 15-étől a BvOP Fogvatartási Ügyek Főosztályának vezetője volt.

Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes december 1-jétől a BvOP Fogvatartási Ügyek 
Főosztályának megbízott vezetője. 
1972-ben született, 1995 októberében került Győrbe őrmesterként, biztonsági felü-
gyelői beosztásba. 2000. július 1-jétől, az RF elvégzését követően a BvOP Fogvatartá-
si Ügyek Főosztályának főelőadója, 2007. július 1-jétől a Központi Szállítási és Nyil-
vántartási Osztály osztályvezetője. 2009. december 1-jétől ugyan itt főosztályvezető. 
Megbízását eredeti beosztása mellett látja el.
 
Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes december 16-tól a Békés Megyei Bv. Intézet 
kinevezett parancsnoka
1969-ben született Győrben, szakképzettsége középiskolai tanár. 2004. február 1-jével 
került Vácra, nevelői munkakörbe. 2005. december 1-jétől a Fogvatartási Ügyek Osztálya 
megbízott, majd március 1-jétől kinevezett osztályvezető-helyettese. 2006. június 1-jétől az 
osztály megbízott vezetője. 2006. augusztus 2-ától az intézet megbízott parancsnokhelyet-
tese, 2007. február 1-jétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet parancsnoka volt.

Horváth Ákos bv. alezredes december 16-tól a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. 
Intézet megbízott parancsnoka
1975-ben született Szentesen, elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet. 
2001. február 1-jén került Márianosztrára informatikai osztályvezető-helyettesként. 2001. 
november 1-jétől nevelő, 2003. január 1-jétől vezető nevelő. 2005. július 1-jétől fegyelmi 
tiszt. 2006. január 1-jétől a szolnoki intézet nevelője, 2006. november 1-jétől ugyanitt 
személyügyi és szociális osztályvezető, ugyanakkor nyomozó tiszti és biztonsági vezetői 
feladatokat is ellátott. 

Pesti Ferenc bv. őrnagy december 20-tól a Fiatalkorúak Bv. Intézetének kinevezett 
parancsnoka

1979-ben született Kecskeméten, elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. 2001. november 
1-jei hatállyal került a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe őrmesteri 
rendfokozattal. 2003 augusztusában a Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak 
nappali tagozatára vezényelték. 2006. július 1-jétől főhadnagy, a Bács-Kiskun Megyei Bv. 
Intézet biztonsági tisztje. 2008. február 1-jétől a Pálhalmai Országos Bv. Intézet biztonsági 
osztályvezetője, majd 2009. június 1-jén kinevezték a Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) 
igazgatóhelyettesévé. 2013. január 1-jétől az intézet megbízott igazgatója volt. 

Személyi változások

SZEmÉlyI HíREk
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Látványosan volt rá igény
Életünkben egyre nagyobb szerepet kap a gazdálkodás, másfelől nézve a foglalkoztatás. Ez a folyamat – noha 
pénzügyileg már most eredményes – korántsem könnyű. Az eredményekről és a nehézségekről Varga Valéria bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás gazdasági és informatikai helyettese beszélt a Figyelő című hetilapnak. Itt 
az írás szerkesztett verzióját közöljük, a teljes cikk a Figyelő december 12-ei számában olvasható.

Hihetetlen fejlődést mutattak 
az elmúlt bő két esztendőben 
a néhány éve még jórészt bér-
munkából élő, az adott üzleti 
éveket gyakran csak százmilliós 
állami támogatással átvészelő 
börtöncégek, amelyek így idővel 
akár jelentős bevételt is hajt-
hatnak. A kft.-k tavaly nagy-
jából kétszer akkora árbevételt 
könyvelhettek el, mint 2010-ben, 
nyereségük pedig ennél is jóval 
nagyobb mértékben nőtt: a 2012-es 

1,4 milliárd bő háromszorosa a két esztendővel korábbinak. 
A hatalmas fejlődés jórészt egy 2011-es jogszabályváltozásnak 
köszönhető. Ez tette ugyanis kötelezővé a központi államigaz-
gatási szervek számára, hogy amennyiben százezer forintot 
meghaladó értékben vásárolnak terméket vagy szolgáltatást, 
akkor a BvOP-tól is kérjenek ajánlatot, és azt fogadják el, 
ha a kínált ár kevesebb mint ötödével haladja meg a piacit.

   Gumitalp és vágóhíd
A megrendelések számának növelése, illetve a növekvő 
nyereségből megvalósított beruházások eredményeként 
mostanra a bv. gazdasági társaságai a legtöbb ágazatban hasonló 
ár-érték arányt képesek biztosítani, mint a hagyományos piaci 
szereplők. Ma már képes felvenni a versenyt a konkurensekkel 
a baracskai péküzem, és sokat léptek előre a textilágazatban 
is – mondja Varga Valéria, a büntetés-végrehajtás gazdasági 
ügyekért felelős parancsnokhelyettese. Sőt – teszi hozzá – 
olyan fejlesztéseket is megvalósítottak, amelyekkel egyes 
szegmensekben versenytárs nélkül maradtak; ilyen például  
a gumitalpú lábbeli gyártása, amivel korábban egyetlen 
vállalat sem foglalkozott Magyarországon. Az elmúlt évek 
beruházásainak sora pedig ezzel még korántsem ér véget: 2010 
óta fejlesztették nyomdai tevékenységüket, a textilüzemeket, 
bővítették a mosodai illetve a bútoripari kapacitást, és közel 
félmilliárd forintból épült egy új vágóhíd is.
A javuló versenyképességet a bv. arra kívánja használni, hogy 
külső megrendelőktől származó bevételeit is növelje, hiszen  
a kedvezményezettek beszerzései egy idő után már nem képesek 
újabb növekedést biztosítani. Az idén eddig nagyjából 3,7 
milliárd forint értékben kötöttünk szerződéseket költségvetési 
szervekkel, ennél jelentősen magasabb éves forgalom pedig  
a jövőben sem valószínű, hogy össze fog jönni – mondta Varga 
Valéria, aki szerint az új rendszerből legfeljebb 4 és 4,5 milliárd 
forint közötti árbevétele származhat évente a börtöncégeknek. 

   Nincs rongálás
A végső cél a munkaképes elítéltek teljes foglalkoztatása.  
A munkáltatás felpörgetése osztalék nélkül is nagy szerepet 
játszott abban, hogy az elmúlt két évben a büntetés-végrehajtás 
vagyoni, pénzügyi helyzete stabilizálódott, és most már évek óta 
esedékes fejlesztésekbe is bele tud vágni a szervezet.  
A fogvatartottak juttatásából napi 360 forintos tartási 
hozzájárulást vonnak, a foglalkoztatás növelésével pedig az ebből 
a forrásból származó – és egyébként már évi durván 300 millió 
forintra rúgó – bevétel is folyamatosan emelkedik. Ami azonban 
ennél is fontosabb, hogy a dolgozó elítéltek nem rongálnak, 
nem ülnek a zárkában, és nem a tévét nézik, hanem – saját 
véleményük szerint is – hasznos munkával múlatják az időt. 
Persze az új rendszerre való átállás korántsem volt 
zökkenőmentes: sok esetben a börtönöknél, a korábbi helyzetbe 
belekényelmesedett bv. kft.-knél és a kedvezményezetti 
jogkörüktől nem boldog kedvezményezetteknél is komoly 
ellenállásba ütközött elfogadtatása. A börtöncégek esetében 
a fő gondot az jelentette, hogy a társaságok egyszerűen 
nem voltak felkészülve: eltűnt a piaci szemlélet, az uralkodó 
álláspont az volt, hogy a megrendelő van a vállalatért, így 
pedig nem olyan könnyű versenyezni a tisztán piaci alapon 
működő konkurensekkel – idézi fel az átállás talán legnagyobb 
kihívását Varga Valéria. A vállalatokkal egyszerűen meg kellett 
értetni: attól, hogy alájuk toltak egy piacot, még ugyanúgy 
le kell hajolniuk minden megrendelésért, mint bármely más 
konkurensüknek. A péküzem vezetése a börtönökbe menő 
szállítások útvonalába eső kisboltokat és vendéglátóhelyeket 
kereste meg, nincs-e igény esetleg termékeinkre. Látványosan 
volt. Ez is azt mutatja, hogy megtanultunk piaci szereplőként 
gondolkodni és működni.

Januárban adták át a baromfivágóhidat Állampusztán



Tábornok a Csillag élén
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Debrecen, Tiszalök és Szeged – munkája e három településhez kötötte az elmúlt 35 évben, amelyet a büntetés-végrehajtás 
szolgálatában töltött. Tikász Sándor, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka október 23-tól dandártábornokként vezeti 
az ország egyik legnagyobb intézetét. Beszélgetésünkben felidézzük pályafutásának néhány meghatározó pillanatát.

a tisztképzőbe, négyen hallgattuk meg a tájékoztatót. Nekem megtetszett ez a 
pálya. Debrecenben éppen volt nevelői állás, így kerültem 1978-ban a büntetés-
végrehajtáshoz. Emlékszem, az intézet egyik legeldugottabb zugában volt az irodám 
a rácsokon belül, a fogvatartottak zárkái ott voltak mellette. Szinte együtt éltem 
velük, és ők ezt értékelték is, soha semmilyen atrocitás nem ért. Aztán ahogy 
haladtam előre, nevelési szolgálatvezető lettem, de akkor is volt egy negyven főből 
álló elítéltcsoportom azért, hogy napi kapcsolatban maradjak a fogvatartottakkal. 
Debrecenből jelentkeztem a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógia–
földrajz szakára, itt ismerkedtem meg a pszichológiával. Akkor Geréb professzor 
nagy mumus volt a főiskolán, de én ötöst kaptam pszichológiából. Ezután egyre 
többet kezdtem olvasni a témáról, majd a szervezet támogatásával Debrecenben, a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem pszichológusdiplomát. Az idő haladt, 
parancsnok lettem. Életemnek nyugodt, szép időszaka volt ez a hét év.
Debrecen után mi volt a következő állomás?
2002 környékén Bökönyi urat (a szervezet akkori országos parancsnoka – a szerk.) 
kísértem román tapasztalatcserére, ahol megemlítette, hogy épül egy új börtön 
PPP konstrukcióban. „Úgy gondolom, hogy alkalmas lennél ennek vezetésére. Mit 
szólnál hozzá?  Nem kell most válaszolni, de még beszélünk róla!” – mondta. Két 
hétig gondolkodtam, aztán igent mondtam. Először kitaláltuk, majd leírtuk, hogy 
mit akarunk, végül egy hatfős bizottság írta meg az alapokat. Ez majdnem két évig 
tartott. Elkezdődött a pályáztatás, hogy ki építse, majd a tervezővel a folyamatos 
egyeztetések. Sokszor a malteros vödrök között jöttünk-mentünk, figyelve, hogy 
minden úgy történik-e ahogy elképzeltük. 540 alvállalkozó dolgozott Tiszalökön 
az építkezés során, ebben a kubikostól a kárpitosig szinte mindenki benne volt. 
Magántőkéből épült, azonban az országos parancsnokság főosztályai folyamatosan 
felügyelték a munkálatokat. Naponta egyeztettünk, hiszen a bv. látásmódját, érdekeit 
mi képviseltük. Ez három évig tartott. Felépült a börtön, betelepítettük, belaktuk. 
Kitaláltunk mindent, szépen működik az intézet. Óriási megtiszteltetésnek élem 
meg, hogy most az ország egyik legnagyobb, háromobjektumos intézetében lettem 
parancsnok. Látjuk a múltból, hogy itt azért mindig olyan kiválóságok ültek 
a parancsnoki székben, akik valamit letettek a büntetés-végrehajtás asztalára. 
A személyi állomány is felkészült, jó szakemberekből áll. Sokrétű a fogvatartottakkal 
kapcsolatos munka, mert szinte minden kategória megtalálható, itt minden van, ami 
egy börtönben előfordulhat. 
Fél éve a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, mik az első benyomásai?
Amit vártam, azt kaptam, ha tisztességesen állok a dolgokhoz, munkatársakhoz, 
akkor ezt kapom vissza. Mindig is azt vallottam, hogy arra a feladatra 
koncentráljunk, amivel megbíztak bennünket. A központi elvárásokhoz igazodunk, 
a kollégákat is ebbe az irányba tereljük, és ha a napi feladatokat jól kezeljük és 
megoldjuk, akkor nagy baj nem lehet. Eddig nem csalódtam.
Embert próbáló, nehéz feladat ennek az intézetnek a parancsnokának lenni. 
Honnan merít erőt?
A családom szeretetéből, tőlük nagyon sok támogatást kapok. Mostanában napi egy 
órát jó intenzív gyaloglással töltök, hogy ezt a szép várost is megismerjem. Este, 
mikor hazamegyek, megnézem a híreket, és filmnézés helyett járom az utcákat, 
lefekvés előtt egy jó nagyot sétálok. Ez lazít, rendezi a gondolatokat. Kell egy 
óra, amikor magammal is foglalkozhatok.

Bozó Bea

Bv. Hírlevél: – Az irodát elítéltek 
festményei teszik hangulatossá, de a 
falon néhány fegyver is díszeleg. Szereti 
a puskákat, kardokat?
Tikász Sándor: – Édesanyám erdész volt, 
így közel éltem a természethez. Gyerekfejjel 
lovas vadász akartam lenni. Egy hatéves 
gyerek azt gondolja, hogy milyen jó lehet a ló 
hátán ülni puskával a kézben. A fegyverekhez 
csupán ennyi vonzalmam volt. A falon van egy 
Kossuth-kard, mellette meg egy kiskarabély. 
Van is egy kisebb gyűjteményem tőrökből, 
vadászkésekből. Néhányszor vadászaton is 
voltam, de sohasem a lövés érdekelt, hanem 
a séta, a jó levegő és a közeg. 
Gondolt arra valaha, hogy egyszer majd 
börtönparancsnok lesz?
Még csak a környezetemben sem volt 
senki, aki fegyveres testületnél dolgozott. 
Édesapám tanárember volt. A közgazdasági 
technikumban tanított. A pedagógia 
iránti érdeklődésem biztosan innen ered. 
Határőrként vonultam be a seregbe, onnan 
jelentkeztem a BM Tartalékos Tiszti 
Iskolába, mert úgy gondoltam, hogy 
hasznosan töltöm el azt a két évet. Mikor 
ott kiváló eredménnyel végeztem, alhadnagy 
lettem. Egyszer jöttek az iskolába a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságáról 
nevelőket toborozni. Kétszázan jártunk 
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Cseh vendégekkel az ellenőrzésről
A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának meghívására 
október 7. és 10. között hazánkban tartózkodott Jitka Stloukalova, 
a cseh büntetés-végrehajtási szervezet ellenőrzési főosztály -
vezető-helyettese és két kollégája. A vendégeket Csóti
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok fogadta.  
A látogatás célja a két szervezet ellenőrzési 
tevékenységének összehasonlítása és a
tapasztalatcsere volt. Ezen túlmenően 
a küldöttség betekintést nyert a ma  -
gyar büntetés-végrehajtási szer -
vezet működésének min den-
napjaiba, majd meglátogatta 
a Budapesti Fegyház és 
Börtön, a Szegedi Fegyház 
és Börtön, valamint a Bács-
Kiskun Megyei Bv. Intézet 
objektumait is.

Csíkszeredaiak 
Állampusztán
Október a diplomáciai kapcsolatok hava volt
a szervezet életében: október 8. és 11. között 
a csík  szeredai intézet négy munkatársa tett 
látogatást az állampusztai intézetben, ahol 

a belső ellátásról és a foglalkoztatásról 
folytattak tapasztalatcserét 

a magyar kollégákkal. 
A szintén több éves kapcsolat 

hagyományait ápolva 
az erdélyi delegáció 
a pálhalmai és a szegedi 
intézet működését 
és életét is 
megismerhette. 

Bernaui 
delegáció 

Veszprémben
A Veszprém Megyei Bv. Intézet 

és a bernaui büntetés-végrehajtási 
intézet immár több évre visszanyúló 

együttműködése újabb állomásaként október 
7. és 11. között a bajor intézet hét munkatársa 
volt a veszprémi intézet vendége. 
A delegációt Josepf Obermeier intézet-
parancsnok-helyettes vezette. A német kollégák 
a szakmaitapasztalatok megbeszélése mellett 
megtekintették a veszprémi és a pécsi intézetet, 
majd ellátogattak Veszprém és Budapest 
nevezetességeihez is.

Lengyelekkel 
az egészségügyi 
ellátásról
Október közepén három napot töltött 
hazánkban a lengyel büntetés-végrehajtási 
szervezet szakmai delegációja. A küldöttséget 
Andrzej Lenczuk alezredes, körzeti parancsnok (Rzeszowie) 
vezette, aki négy intézetparancsnokkal és két intézeti orvossal érkezett 
Magyar országra. A vendégeket először Rózsahegyi Tamás bv. alezredes, 
intézetparancsnok és dr. Torma Albert bv. o. ezredes, az Egészségügyi 
Főosztály vezetője fogadta. A találkozó  témája a két szervezet, illetve 
az egyes intézetek egészségügyi tevékenységének összehasonlítása, 
elemzése volt. Ezt követően a küldöttség tagjai ellátogattak 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönbe, valamint a Borsod-Abaúj
-Zemplén és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetbe egyaránt.

H í r l e v é lBv.

Pálinkaverseny újratöltve
November közepén, Igalon rendezte meg a Továbbképzési Központ a szervezet második Országos 
Pálinkaversenyét. A megmérettetésre kizárólag amatőr pálinkakészítő által készített, kereskedelmi 
forgalomba nem kerülő pálinkával lehetett nevezni, amelyet kollégánk, vagy családtagja készített.
A versenyre húsz pálinkakészítő nevezte be hatvan főzetét. A 2013. év Bv. pálinkája vándorkupát, 
ahogy 2012-ben is, Finta Zoltán a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
zászlósa nyerte el, törköly pálinkájával. Az elismeréseket Obbás Gyula, Igal polgármestere, Csóti 
András országos parancsnok, Vass Ferencné igazgatóhelyettes és Kreka Ferenc szervező adták át. 
Egészségünkre!
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A Belügyi Tudományos Tanács és a Büntetés-végrehajtás 
Tudományos Tanácsa „Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban” 
című közös tudományos-szakmai konferenciáját tartották 
meg november 5-én a Belügyminisztérium Márványaulájában. 
A tanácskozás egyben a magyar tudomány ünnepe belügyi 
fejezetének nyitórendezvénye is volt. A konferencia nyitányaként 
először Pintér Sándor belügyminiszter, a konferencia fővédnöke 
köszöntötte Korinek László kriminológus, egyetemi tanárt, 
a Belügyi Szemle főszerkesztőjét abból az alkalomból, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Ezt 
követően Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos 
Tanács ügyvezető alelnöke, a BM Oktatási, Képzési és 
Tudományszervezési Főigazgatóságának vezetője mondott 
megnyitóbeszédet.
A délelőtti program – amelynek levezető elnöke Csóti András 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
volt – első előadását Pallo József PhD bv. ezredes, a BvOP 
főosztályvezetője tartotta meg „A magyar börtönügy kodifikációs 
historikája” címmel. Farkas Ákos, a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának dékánja a szabadságvesztés-büntetés és  
a büntetés-végrehajtás változó szerepeiről beszélt. Vókó György,  
az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója a büntetés-
végrehajtási jognak a jogállamban betöltött szerepét vizsgálta 
előadásában, majd Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, címzetes 
egyetemi tanár a magyar börtönügy „fénykorát”, az 1880-tól 1913-
ig terjedő időszak börtönügyének eredményeit érzékeltette. Lajtár 
István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese a büntetés-végrehajtás 
feletti kontroll különböző modelljeit vázolta fel. 
A délutáni program Schmehl János bv. dandártábornok,  
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
előadásával folytatódott, aki a fogvatartottak kockázati és kezelési 
rendszerét, az új bv. törvénytervezet fontos jogintézményét 
mutatta be. Estók József ny. bv. dandártábornok, a Magyar 
Börtönmúzeum megalapítója a büntetés-végrehajtás irányításának 
és felügyeletének a kiegyezéstől a rendszerváltásig terjedő 
történetét vázolta fel. Budai István bv. ezredes, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön parancsnoka a bv. intézetekben alkalmazható 
resztoratív technikákat ismertette előadásában. Hamula János, 

az IMEI orvosigazgatója a fogvatartottak önkárosításának 
megelőzési lehetőségeiről és annak korlátairól osztotta meg 
gondolatait a hallgatósággal. A nők fogvatartásának speciális 
aspektusait Tanács Eszter Tímea bv. ezredes, a Kalocsai Fegyház 
és Börtön parancsnoka mutatta be, majd Fliegauf Gergely, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kara Bv. Tanszékének főiskolai docense beszélt „A tetoválás 
mint szubkulturális jelenség” címmel a börtöntetoválások 
sajátosságairól. Somogyvári Mihály bv. főhadnagy, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főelőadója a 
civil szervezetek és a büntetés-végrehajtás kapcsolatrendszerét 
vizsgálta. Az utolsó eladó, Horváth Zoltán bv. törzsőrmester, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Bv. 
Tanszékének hallgatója a főiskolai hallgatók alapkiképzésének 
tapasztalatait foglalta össze. 

Zárt ajtók, nyitott lelkek
Idén a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 
és az ELTE PPK közös szervezésében, október közepén 
rendezték meg Tökölön a IV. „Zárt ajtók - nyitott lelkek” 
Konferenciát. A rendezvényen több mint kétszáz, 
a büntetés-végrehajtásban, a gyermekvédelemben 
és a bűnmegelőzésben dolgozó szakember képviseltette 
magát. A színvonalas előadásokon túl a szekcióüléseken 
értékes ajánlások fogalmazódtak meg a közös munka 
folytatásáról. Az előadók közül Ruzsonyi Péter, a nemzeti 
közszolgálati egyetem rendészettudományi karának 
dékánja beszélt a szerepkonfliktusokról a büntetés-
végrehajtásban, Hegedűs Judit, az RTK tanszékvezető 
egyetemi docense a tipikus gyermekvédelmi életutakról 
tartott előadást. Farkas Johanna pszichológus révén 
szó esett többek között a családon belül bántalmazott 
gyermekekről, Csonka György r. alezredes 
a bűnmegelőzési szaktanácsadásról osztotta meg 
tudását. Gratzer-Sövényházy Edit r. őrnagy a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiáról beszélt, Pesti Ferenc, 
az intézet igazgatója pedig ismertette a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézetében alkalmazott 
reintegrációs törekvéseket és módszereket.
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Konferencia a magyar 
tudomány ünnepén

Megalakult a büntetés-
végrehajtási jogi kabinet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, 
Büntetés-végrehajtási Tanszéke hallgatóinak régi óhaja teljesült 
azzal, hogy elkészült a büntetés-végrehajtási jogi kabinet, ahol 
tekintélyes szakirodalom áll a kutatni vágyó, tudományos 
munkát végző hallgatók rendelkezésére. Ezzel párhuzamosan 
az egyetem megalapította a Büntetés-végrehajtás Tudomány 
Műhelyt is, ahol a hallgatók behatóan foglalkozhatnak a 
büntetés-végrehajtásban felmerülő problémákkal és a korunk 
növekvő kihívásaira adandó válaszokkal. 
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Szervezet éS tudomány

Somogyvári Mihály bv. 
főhadnagy, a BVOP Stratégiai 
Elemzési és Tervezési 
Főosztályának munkatársa 
2010 óta dolgozik a bv. 
szervezetnél, két éve a 
Büntetés-végrehajtás 
Tudományos Tanácsa 
titkári teendőit is ellátja. 
A szociológus végzettségű 
fiatalembert pályázati 
munkájáról kérdeztük.
A nem állami szereplők, így a piaci 
és a civil szervezetek megjelenése 

a börtönrendszerekben komoly kihívások elé állították az elmúlt 
évtizedekben a szakpolitikai döntéshozókat és a büntetés-
végrehajtási vezetőket. Az angolszász országokban a piaci 
szereplők – például a magánbörtönöket létesítő cégek – 
alapjaiban alakították át a büntetés-végrehajtás felépítését, 
irányítását, a felügyeletet és általában a társadalom 
börtönökről kialakított képét. 
Magyarországon azért nem ez a helyzet. 
Hazai viszonylatban a piaci szereplők relevanciája talán 
kisebb, azonban a civil szervezetek szerepe nálunk is egyre 
hangsúlyosabb lesz. Nem pusztán – elsősorban a nevelési 
szakterülethez köthe tő – szakmai relevanciájukról van szó, 
de pragmatikus oldalról azt is figyelembe kell venni, hogy az 
elmúlt évtizedben az alternatív forrásokhoz való hozzáférés 
kulcsszereplőivé váltak.
A büntetés-végrehajtás és a civil szervezetek kapcsolata tehát 
nem problémamentes.
Ez a jelenség a nyugat-európai börtönrendszerekre jellemző, 
és sok esetben komoly súrlódási pontokat is jelent a civil 
szféra és büntetés-végrehajtás között. Tanulmányomban azt 
próbáltam feltérképezni, hogy pontosan milyen természetűek 
ezek a konfliktusok, és a hazai viszonyokban ez vajon hogyan 
jelentkezik.

A Büntetés-végrehajtás 
Tudományos Tanácsa 
pályázatának első díját Nagy 
István bv. hadnagy, a Szegedi 
Fegyház és Börtön nevelője 
kapta meg. 2006 óta dolgozik 
a büntetés-végrehajtásnál, az 
eredetileg teológus, hittanár 
végzettségű szakember jövőre 
fejezi be tanulmányait a Szegedi 
Tudo mányegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán. Arról 
kérdez tük, hogy mi irányította 
érdeklődését az 50-es évek felé.

A történeti témák mindig érdekeltek, ezen belül is az érintett 
korszak büntetés-végrehajtásának története. Nem elhanyagolható 
szempont, hogy sok megkeresés érkezik hozzánk a Csillag 
múltjával kapcsolatban, ezért fontos, hogy jobban megismerjük 
a büntetés-végrehajtás, illetve az intézet ezen kevésbé ismert 
korszakát.
Az látszik a pályamunkán, hogy jelentős kutatómunka ered -
ményeként született meg.
Az összegyűjtött forrásanyag kétharmad része a Csongrád Megyei 
Levéltárból származik. Nagy szerencsém volt, mert a jórészt 
rendezetlen anyagokban sok értékes dokumentumot találtam. 
A dolgozat javaslatot tesz egy egységes kutatási és digi tali-
zálási programra is.
Igen. Ha rendelkezésre állna egy olyan adatbázis, amely a 
büntetés-végrehajtás irányítási rendszerét, valamint az egyes 
intézetek történetére vonatkozó források pontos megjelölését 
felölelné, az nagy segítséget jelentene a kutatóknak és a téma 
iránt érdeklődő állampolgároknak. 
Úgy tudjuk, hogy a jelenkor nem kevésbé érdekli, mint a múlt.
A nevelőként összegyűjtött tapasztalataimat is szeretném közzé 
tenni. Ebből a szempontból inspiráló volt számomra Fiáth 
Titanilla Börtönkönyv című munkája. Tervezem például,  
hogy írok a fogvatartottak börtönbeli főzési szokásairól.

Bv.-s sikerek a tudományos pályázatokon
A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozatának zárásaként 
november 29-én, a Belügyminisztériumban adták át a belügyi 
tárca felügyelete alá tartozó szervek tudományos pályázatának 
díjait. A Belügyi Szemle című folyóirat pályázatának első díját 
bv.-s kolléga, Somogyvári Mihály bv. főhadnagy, a BVOP Stratégiai 
Elemzési és Tervezési Főosztályának munkatársa nyerte el „A civil 
szervezetek szerepe a büntetés-végrehajtásban” című dolgozatával. 
A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa „Régi utak, 
új megoldások” címmel kiírt pályázatára 14 pályamű érkezett. 
Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető értékelése szerint a 
tehetséggondozás céljával meghirdetett pályázat rendkívül 
sikeresnek bizonyult. Az első díjat Nagy István bv. hadnagy, 
a Szegedi Fegyház és Börtön nevelője kapta a „Forrásközlések 

az 50-es évek büntetés-végrehajtásának történetéhez – Javaslat 
egy egységes kutatási és digitalizálási program kidolgozásához” 
című munkájával. Második díjat nyert Kovács Zsuzsanna bv. 
főhadnagy, a Veszprém Megyei Bv. Intézet pszichológusa 
a fogvatartottak kockázatelemzési és kezelési rendszerének 
lehetőségeit, módszertani kihívásait elemző pályamunkájával. 
A harmadik díjat Reitinger Gábor bv. főtörzsőrmester, a Fővárosi 
Bv. Intézet biztonsági felügyelője kapta az „Ítélkezés a 11. századi 
Magyarországon” című dolgozatával. A BVOP dísztermében 
megtartott ünnepségen Pallo József és Csóti András 
a megmérettetés jelentőségéről beszélt, majd az országos 
parancsnok oklevéllel és könyvjutalommal ismerte el 
a pályázat résztvevőinek munkáját.

Villáminterjúk a pályázatok gyôzteseivel
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SZERVEZET ÉS SPoRT

A Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálata által idén először meg  ren dezett 

versenyen a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet a Zala Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálata, a Zala Megyei 
Főügyészség és a Zala Megyei Törvényszék 
csapataival mérte össze erejét. A csapatok 
négy sportágban: asztaliteniszben, 
teremfociban, kosárlabdában és 
kislabdahajításban versenyeztek. 

A zalaegerszegi bv.-sek minden számban 
remekeltek, így összesítésben az első helyen 

végez tek. A vándorkupa mellett a győzelemmel 
elnyerték a jövő évi sportnap rendezési jogát is.

A zalaegerszegiek nyerték 

az I. Igazságügyi Kupát

Konditeremmel folytatódik
a bûnmegelõzési projekt
A Továbbképzési és Rehabilitációs Központ (BVSZTRK) a Szentendrei 
Rendőrkapitányság szakmai támogatásával júliusban megnyitotta a POLICE 
COFFEE-t. A kávézó a BVSZTRK „A bűnmegelőzés szempontjából 
kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című TÁMOP-pályázatra 
benyújtott, a „Pilis térségi együttműködés a gyermek- és fiatalkorúak 
bűnmegelőzése és áldozattá válásuk elkerülése érdekében” elnevezésű projekt 
keretében nyert EU-támogatást.
Októberben átadták a BVSZTRK új konditermét is, amelyre a központ 
negyvenmillió forintot nyert a TÁMOP keretéből. Az új sportlétesítmény 
aktív és ingyenes sportolási lehetőséget kínál a célcsoportnak, ahol szakképzett 
edzők és korszerű felszerelések segítik a fiatalokat. Az új konditerem 
természetesen a bv. munkatársainak is rendelkezésére áll.

Versegen rendezték meg a Szolgálati Kutyák és Vezetőik Szituációs 
Versenyét, amelyen a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet háromfős csapata 
is képvise ltette magát. A fővárosiak csapata a  megmérettetésen kiemelkedően 
jól szerepelt: Professional kategóriában első helyezést ért el Takács László bv. 
főtörzsőrmester Bundás nevű szolgálati kutyájával. Ugyanebben a kategóriában 
második helyezést ért el Gávai Gábor bv. törzsőrmester Néróval, és negyedik 
helyezett lett Széles János bv. főtörzsőrmester Rico hívónevű szolgálati 
kutyájával. Ebben a kategóriában Takács László a legjobb fegyelmező 
gyakorlat bemuta tásáért járó különdíjat is megkapta. Bencsik Norbert 
bv. őrmester a versenyen civilként indult saját kutyájával. Az őrmester 
universal kategóriában ért el első helyezést, valamint az abszolút első 
helyezést is ő szerezte meg.

Országos dzsúdóbajnokság 
November 13-án, az UTE Megyeri úti 
dzsúdótermében rendezték a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet ez évi országos dzsúdóbajnokságát, 
a versenyt idén is az Oktatási Központ szervezte meg. 
A bajnokságon 14 bv. szerv 120 versenyzője vett részt.
A csapatverseny eredményei: 
1. Szegedi Fegyház és Börtön
2. Fővárosi Bv. Intézet
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
4. Pálhalmai Országos Bv. Intézet
5. Állampusztai Országos Bv. Intézet 
6. Baranya Megyei Bv. Intézet 

Egyéni és csapat sakkbajnokság 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 
rendezte meg az Országos Sakkbajnokság döntőjét is. 
Idén új, az ún. svájci versenyrendszer alapján  zajlott 
le a döntő, amely az ország hat legjobb, regionális 
selejtezőt nyert intézete sorrendjének megállapítása 
mellett lehetőséget adott minden intézetből egy-egy 
egyéni versenyző nevezésére, így az idei év három 
legjobb egyéni sakkozójának kiválasztására is.

Egyéni eredmények:
1. Kovács Tamás bv. zászlós, Sátoraljaújhely, Adorján- 
 Tex Kft.
2. Gellei Tibor ny. bv. főtörzsőrmester, Fiatalkorúak  
 Büntetés-végrehajtási Intézete
3. Filep Miklós bv. százados, Szegedi Fegyház és Börtön

Csapateredmények:
1. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, 
 Tököl, 18 pont
2. Budapesti Fegyház és Börtön, 15,5 pont
3. Szegedi Fegyház és Börtön, 15 pont
4. Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási  
 Intézet, 13,5 pont
5. Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet,  
 11,5 pont
6. Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,  
 11 pont.

A Fõvárosi Bv. Intézet 
kutyásainak sikere
A Fõvárosi Bv. Intézet 
kutyásainak sikere


