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Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából, kiváló szakmai munkájáért 
több kollégánk részesült köztársasági elnöki, belügyminiszteri és országos 
parancsnoki kitüntetésben, elismerésben. Minden munkatársunknak gra
tulálunk és további jó munkát kívánunk! Cikk a 45. oldalon.
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Évértékelõ állománygyûlés
A büntetés-végrehajtási szervezet tavalyi munkáját értékelő és az idei év fő feladatait meg határozó, 
szokásos értekezletét, amelynek elöljárója Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási 
állam titkára volt, február 10-én rendezték meg a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai objektumának szín-
h áztermében. Az értekezleten részt vettek a Belügyminisztérium, a társszervek, valamint a büntetés-
végrehajtás vezetői egyaránt.            

Az állománygyűlés résztvevőit Varga Valéria bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági 
és informatikai helyettese köszöntötte, majd Csóti András 
bv. vezérőrnagy, országos parancsnok értékelte a büntetés-
végrehajtás tavalyi tevékenységét, beszámolt a szervezet 
eredményeiről, problémáiról, fejlesztéseiről, valamint ismertette 
az idei év feladatait és céljait. Elmondta: a szervezet az elmúlt 
év során is eleget tett a jogszerű, szakszerű, folyamatos és 
biztonságos befogadási, elhelyezési és ellátási kötelezettségeinek. 
Kiemelte, hogy a tavalyi év legjelentősebb eredménye az új bv. 
kódex megalkotása volt. Ennek kapcsán beszélt arról is, hogy a 
kodifikációs munkában a Belügyminisztérium és a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium mellett a bv. szervezet is aktívan 
részt vett. Az új jogszabály elfogadásával először szabályozza 
törvény a modern büntetés-végrehajtást. 
A személyi állomány létszáma 2013. december 31-én 8050 fő volt, 
ez 96,8 százalékos feltöltöttséget jelent. Az elmúlt időszakban 
javult a toborzási rendszer, amelynek hatékonyságát bizonyítja 
a felvételek számának gyarapodása és a szervezet létszámának 
stabilizálódása. Elmondta továbbá, hogy az elmúlt évben nagy 
figyelmet kapott a személyzet továbbképzése is: a vezetői 
állomány minden tagja vezetőképző oktatáson vett részt, emellett 
valamennyi szolgálati területen szerveztek továbbképzéseket.
A fogvatartottak létszáma az első negyedévben több mint ezer 
fővel emelkedett, júliusra elérte a 18 439 főt, ami utoljára 2002-

ben fordult elő. A második fél évben az orszá-
gos átlagtelítettség 144-145 százalékon moz-
gott, az összlétszám 2013. december 31-én 17 
841 fő volt, amely 142 százalékos telítettséget 
jelent. Az év egészét vizsgálva a fogvatartot-
tak átlagos létszáma 18 042 fő (143 százalék) 
volt. Jelentős mértékben nőtt a hosszú ítélettel 
rendelkező, illetve az életfogytiglani szabadság-
vesztére ítélt fogvatartottak száma. A növekvő 
létszám ellenére az előző évhez viszonyítva ja-
vult a fogvatartás biztonsága, köznyugalmat 
megzavaró rendkívüli esemény 2013-ban nem 
történt. Komoly szakmai eredmény és az elmúlt 
években bevezetett intézkedések hatékonysá-
gát jelzi az is, hogy nem történt fogolyszökés.  
A bv. intézetekben folyó szakmai munka kap-
csán az országos parancsnok arról beszélt, hogy 
annak középpontjában a reintegráció: a fog-
vatartottak munkáltatása, valamint oktatásuk 
és képzésük áll, hiszen a társadalomba való si-

keres visszailleszkedés egyik fontos feltétele a megfelelő iskolai 
végzettség, illetve a szakképzettség megszerzése. Elhangzott az 
is, hogy a fogvatartottak iskolai végzettsége jóval alacsonyabb a 
társadalmi átlagnál, noha az elmúlt években az adatok kismér-
tékű javulást mutatnak, sőt, a büntetés-végrehajtáson belül az 
általános iskolai képzés befejezése és a szakmatanulás mellett to-
vább erősödött a középiskolai érettségi megszerzésének igénye is.  
                                                                            Deák Ferenc István
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Miniszterelnöki köszönet a Belügyminisztérium 
évértékelôjén

Pintér Sándor belügyminiszter évértékelő beszédében a büntetés-
végrehajtással kapcsolatban arról beszélt, hogy a szervezet életében 
jelentős változások történtek. „A legjelentősebb változás az elmúlt 
év december 17-én született, amikor új büntetés-végrehajtási 
törvényt fogadott el a parlament. Harmincnégy év után az 1979. 
évi törvényerejű rendeletet váltotta ki ez a törvény. A büntető 
törvénykönyvek és a bv. törvény módosításával eljutottunk 
ahhoz az alapelvünkhöz, hogy a törvények az áldozatokat és a 
társadalom törvénytisztelő tagjait védjék, és csak ezt követően 
tekintjük át a bűnelkövetők jogait. Cél a büntetés-végrehajtásnál 
természetesen alapvetően az, hogy megszabadítsuk egy időre a 
társadalmat a bűnözőktől. De cél az is, hogy ezeket a bűnözőket 
visszavezessük a társadalomba. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk 
tenni, a munka társadalmát kell bevinni a börtönbe. A büntetés-
végrehajtás önellátásán keresztül látjuk ezt végrehajthatónak. 
Ne a sértettek tartsák el a bűnözőket! A bűnözők tartsák el 
magukat megérdemelt büntetésük alatt! Élelmezésükhöz 2010-
ben csak tízszázalékos volt a fogvatartottak hozzájárulása, 2013-
ban már hetvenöt százalékos. Ahhoz, hogy ez megvalósulhason, 
fejlesztéseket is végrehajtottunk. Vágóhidat telepítettünk, 
pékséget üzemeltetünk és más munkákat is elvégzünk. A 
fogvatartotti foglalkoztatásnál is érvényes az, amit mondtam a 
közfoglalkoztatásnál. Az egészséges, munkaképes fogvatartott 
dolgozzon, tartsa el magát, tartsa el a büntetés-végrehajtási 
intézetet! Még nem értük el a száz százalékot. A fogvatartottaknak 
csak a 75 százaléka dolgozik, ez azt jelenti, hogy a büntetés-
végrehajtás parancsnokainak van mit javítani, van fejlődési irány. 
Külön siker az, hogy a túlterhelt börtönök mellett a rendkívüli 
események nem szaporodtak. 140 százalékkal vannak túltelítve 
a börtöneink. Egyértelmű, hogy büntetés-végrehajtási intézetet 
kell építeni. Ennek a terveit elkészítették a parancsnokok, 
reményeink szerint a közeljövőben ez meg is kezdődhet. A 
terheket megpróbáljuk csökkenteni az elektronikus házi őrizet 
bevezetésével” – összegezett a miniszter.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédében a büntetés-végrehajtás 
munkáját ismerte el: „Én nagy elismeréssel figyeltem azt a 
teljesítményt, amit Önök ezen a területen nyújtottak. Nagyon 
nehéz körülmények között látják el a munkájukat, mert miután 
Magyarország minden biztató gazdasági fejlemény ellenére 
továbbra is egy szegény ország, az nem úgy van, hogyha új börtön 
kell, akkor csak leakasztgatjuk a tíz- meg húszmilliárdokat 
a költségvetésből, hogy új börtönöket építsünk. Ez komoly 
beruházást, komoly kiadást, komoly tervezést és anyagi 
áldozatot igényel a központi költségvetéstől. És én köszönöm az 
Önök türelmét meg az odaadó munkáját, hogy a nyilvánvalóan 
túlterhelt és túlzsúfolt állapotok ellenére fönntartották a rendet 
a büntetés-végrehajtási intézetekben. Sőt, volt erejük arra is, 
hogy a belügyminiszter úr számára általam kiszabott és nyilván 
őáltala pedig továbbadott feladatot, miszerint gondoskodjanak 

arról, hogy azt tudják mondani az ország vezetői a magyar 
embereknek, hogy a bűnözőket nem ők, az adófizetők tartják el, 
hanem keressük a módját, lehetőségét annak, hogy önfenntartóvá 
tegyük ezeket az intézményeket, hogy a börtönök nem jóléti 
intézmények, hanem olyan helyek, ahol bizony mindenkinek 
erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a megélhetéséhez 
és a fönntartáshoz szükséges napi összegekhez hozzájáruljon. 
Én méltányolom a belügyminiszter úrnak az erőfeszítéseit. A 75 
százalékot elfogadható eredménynek tartom, csak arra szeretném 
fölhívni a figyelmét, hogy a 75 százalék az kevesebb, mint a 100.”
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A bv. szervezet évértékelője előtt, január 28-án tartották meg a Belügyminisztérium évértékelőjét, 
amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt. 

Pintér Sándor belügyminiszter a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény előkészítése 
és kidolgozása során végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenységéért festmény emléktárgyat adományozott 
több kollégának is január 20-án. Szervezetünk részéről 
miniszteri elismerésben részesült Illés Melinda bv. alezredes, 
a Belügyminisztérium kiemelt főreferense, Sipos Edit bv. 
ezredes, a BvOP főosztályvezetője, Bencze Béla bv. alezredes, 
a Baranya Megyei Bv. Intézet parancsnokhelyettese és Csoma 
László bv. alezredes, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
jogtanácsosa. Az elismeréseket Felkai László közigazgatási 
államtitkár adta át. 

Elismerések a bv. törvény 
elõkészítéséért
Elismerések a bv. törvény 
elõkészítéséért
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Kitüntetések és elismerések március 15-én
Áder János köztársasági elnök - a belügyminiszter előterjesztésére - 
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából, a büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett közel három évtizedes, példamutató 
szolgálata elismeréséül a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
Katonai tagozatát adományozta Fülöp István András bv. 
alezredesnek, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gazdasági 
vezetőjének. A büntetés-végrehajtási szakterületen több mint három 
évtizeden át végzett példamutató szolgálatteljesítése elismeréséül        
a Magyar Arany Érdemkereszt Katonai tagozatát 
adományozta Koncz Klára Rózsa bv. ezredesnek, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága, Gazdasági Társaságok 
Főosztály vezetőjének. A büntetés-végrehajtási szervezet 

állományában hosszú időn át végzett példamutató szolgálatteljesítése 
elismeréséül a Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai tagozatát 
adományozta Sipos Gyula bv. főtörzsőrmesternek, 
a Szegedi Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének.

Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé 
léptette elő Tóth Gábor bv. alezredest, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnok-helyettesét. Büntetés-végrehajtási zászlóssá 
léptette elő Dénes Péter bv. főtörzsőrmestert, a Nostra Vegyesipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. foglalkoztatási felügyelőjét. 
Seiko óra emléktárgyat adományozott Szép Mónika bv. 
törzszászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
főápolójának. Főtanácsosi címet adományozott Hirják András 
Péter ezredesnek, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezető igazgatójának. Tanácsosi címet adományozott 
Pleszné Antal Ágnes alezredesnek, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének és Varga 
Miklós Péter alezredesnek, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
osztályvezetőjének. 
Soron kívül büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Dobráter 
Tibor főhadnagyot, az Informatikai Főosztály kiemelt főreferensét.
Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott Penderikné 

Karanyic Gréta alezredesnek, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének. Seiko óra 
emléktárgyat adományozott Takács Csaba századosnak, 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető 
nevelőjének.
A büntetés-végrehajtási törvény előkészítése és kodifikálása során 
végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül dísztőr 
emléktárgyat adományozott dr. Pallo József ezredesnek, 
a Titkársági és Jogi Főosztály vezetőjének.

Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter kimagas-
lóan eredményes szakmai tevékenységéért Miniszteri Elismerő 
Oklevelet adományozott dr. Bogotyán Róbert bv. ezredesnek, 
a BvOP főosztályvezetőjének.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-
végrehajtási törvény előkészítése és kodifikálása során végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát 
adományozta dr. Pázsit Veronikának, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium szakmai tanácsadójának. 
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát 
adományozta Nagyné dr. Bogár Erzsébet o. alezredesnek, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjének, Tóthné Szabó Zsuzsanna alezredesnek,
az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatóhelyettesének, Bacsa Ágnes alezredesnek, a Közgazdasági 
Főosztály kiemelt főreferensének, Néderné Patus Mónika alezredesnek, 
a Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének, Májer Tamás 
őrnagynak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet vezető nevelőjének, Gazsi Tamás századosnak, 
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) osztályvezető-
helyettesének, Zakor Tibor századosnak, a Biztonsági Főosztály 
ügyeletes tisztjének, Haraszti Tamás főhadnagynak, a Baranya 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének, 
Jó Ferenc főhadnagynak, a Szegedi Fegyház és Börtön nevelőjének, 
Jantyik Zoltán főtörzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet körlet-főfelügyelőjének, Szloboda Krisztián főtörzszászlósnak, 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
főfelügyelőjének, Baloghné Kiss Gyöngyi főtörzszászlósnak, a 
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, 
Andrási Sándor főtörzs zászlósnak, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet segédelőadójának, Beszkid Zoltán törzszászlósnak, 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön műhelyvezetőjének, Barna 
László törzszászlósnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadójának, Jaczenkó Istvánné törzszászlósnak, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön szociális segédelőadójának, Csurai 
Csaba törzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet kiemelt művezetőjének, Nagy Péter törzszászlósnak,
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szociális 
segédelőadójának, Benicsák János törzszászlósnak a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, 
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Máté Katalin törzszászlósnak, a Központi Szállítási és 
Nyilvántartási Főosztály segédelőadójának, Mizik Károlyné 
zászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
szakápolójának, Major György zászlósnak, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadójának, Megyes Ilona 

zászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
szakápolójának, Bognár József főtörzsőrmesternek, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, 
Molnár István főtörzsőrmesternek, a Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének, Bőhm Károly 
főtörzsőrmesternek, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, Lipták Zoltán András 
főtörzsőrmesternek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott foglalkoztatási segédelőadójának, 
Jung Lajos főtörzsőrmesternek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
körletfelügyelőjének, Reményi Józsefné főtörzsőrmesternek, 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének 
és Czerván Károlyné közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja felszolgálójának.
Soron kívül büntetés-végrehajtási alezredessé léptette elő 
Volford Róbert György őrnagyot, a Szegedi Fegyház és Börtön 
osztályvezetőjét és dr. Bokányi Eszter őrnagyot, a Műszaki és  
Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét. 
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Deák Levente István 
századost, a Budapesti Fegyház és Börtön előadóját, Pesti Csilla 
századost, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjét, Kajtán László századost, a Somogy Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, Farkasné Szalkai 
Tünde Carmen századost, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét és Radvánszki 
András László századost, a Koordinációs Főosztály vezetőjét. 
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Mihályi László 
főhadnagyot, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
nevelőjét, Lehel Péter főhadnagyot, a Váci Fegyház és Börtön 
osztályvezető-helyettesét és Barbalics Nikoletta főhadnagyot, 
a Fogvatartási Ügyek Főosztálya kiemelt főreferensét.

Főmunkatársi címet adományozott Bordán Gáborné 
közalkalmazottnak, a Titkársági és Jogi Főosztály ügykezelőjének.
Országos parancsnoki dicséretben részesítette Tóth Attila 
alezredest, a Személyügyi és Szociális Főosztály kiemelt főreferensét, 
dr. Reider-Gera Ildikó őrnagyot, az Egészségügyi Főosztály kiemelt 
főreferensét, Horváth Katalin őrnagyot, a PPP osztály kiemelt 
főreferensét, Kárász Kitti főhadnagyot, a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztálya munkatársát, Tormási 
Attila főtörzszászlóst a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet foglalkoztatási segédelőadóját, Nagyné Tyukodi Ildikó 
törzszászlóst, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) 
szociális segédelőadóját, Szabó János törzszászlóst, a Műszaki és Ellátási 
Főosztály foglalkoztatási segédelőadóját, Pácza Gyula főtörzsőrmestert, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjét, Varga Zsolt főtörzsőrmestert, a Budapesti Fegyház 
és Börtön körletfelügyelőjét, Kuti Csaba főtörzsőrmestert, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét, Pruch Zoltán 
főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági felügyelőjét, Ilyés Gábor törzsőrmestert, a Központi 
Ellátási Főosztály megbízott kiemelt főreferensét, Kisné Széles Enikő 
Anna közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja előadóját, Pántya Ferencné közalkalmazottat, a Közgazdasági 
Főosztály előadóját, valamint életmentés során tanúsított kiemelkedő 
helytállása, éber és gyors helyzetfelismerése, szakszerű és higgadt 
reagálóképessége elismeréséül Debreczeni János századost, a Duna-Mix 
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiemelt főelőadóját. 
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!

Csóti András nyugállományba vonulása alkalmából,  a büntetés-
végrehajtási szervezet állományában végzett áldozatos munkájáért 
köszönetet mondott dr. Petheő Klárának.

A Magyar Rendvédelmi Kar elismerései
A Belügyminisztérium Márványtermében, március 6-án 
tartotta meg a Magyar Rendvédelmi Kar soros és egyben 
ünnepi közgyűlését, ahol átadták a szervezet által alapított 
Magyar Rendvédelemért Emlékérmeket, a Kar eredményes 
munkáját kimagasló közösségi tevékenységgel támogató 
kollégáinknak. Az elismerést nyolc munkatársunk kapta 
meg: Baronics Attiláné bv. főtörzszászlós, Közép-Dunántúli 
Országos Bv. Intézet, Kámánné Kiss Gizella bv. főtörzszászlós, 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szabó Imre bv. főtörzszászlós, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet, Takács Zoltán bv. 
főtörzszászlós, Szegedi Fegyház és Börtön, Kerchnerné dr. Felső 
Zsuzsanna bv. őrnagy, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Dr. 
Lebujos Imre bv. százados, Tiszalöki Országos Bv. Intézet és 
Schmehl János bv. dandártábornok, BvOP.  Szemendri Attila 
bv. őrnagy, a BvOP mb. kiemelt főreferense egy későbbi 
időpontban veszi át az emlékérmet.
Az elismeréseket Dobson Tibor bv. dandártábornok, az MRK 
elnöke és a Büntetés-végrehajtási Tagozat alelnöke, Lampert 
Csaba bv. százados adták át.  
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Én mindig is 
„Harci Marci” voltam 
– Az első bv.-s 
misszióvezető

Bv. Hírlevél: – Mi volt a misszió, illetve az 
Ön feladata Irakban?
Huszár László: – Az Eujust-Lex egyike az 
EU válságkezelési misszióinak, amelyek 
számos válságövezetben működnek. Ezek 
a missziók vagy az adott országban nem 
működő igazságszolgáltatást helyettesítik, 
amilyen például a koszovói, ahol végrehajtói 
mandátuma is van a missziónak. Mások 
mentorálnak, monitoringot végeznek és 
képzéseket tartanak a helyieknek. Mi is 
képzéseket tartottunk és mentoráltunk. 
A miénk egy integrált, büntető- és 
igazságszolgáltatási misszió volt azzal 
a feladattal, hogy az adott körülmények 
között – polgárháborúhoz közeli helyzetben 
– hozzájáruljunk a rend stabilizálásához az 
igazságszolgáltatás, a rendőrség és a büntetés-
végrehajtás területén. Ennek a hatvanöt fős 
nemzetközi missziónak voltam a vezetője. 
– A misszió az iraki állam munkáját segítette?
– Igen. Három helyszínen dolgoztunk: a 
központ Bagdadban volt, de ott voltunk 
északon, az iraki Kurdisztánban és a déli 
olajmezőkön, Baszra mellett. A bíróságokkal 
a legfontosabb projektünk a nemzetközi 
igazságügyi együttműködés volt, ami 
tulajdonképpen a terroristákkal szembeni 
sikeres büntetőeljárást takarja. A kiadatási 
protokollokhoz mindkét félnek ismernie 
kell a nemzetközi jogi vonatkozásokat, 
és ez Irak számára is fontos volt. A rendőrségi 

területen a bűnügyi nyomozók képzését 
emelném ki. Az iraki rendőrök minimális 
tudással rendelkeztek ezen a téren. 
A büntetőeljárásban nagy szerepe van ugyan 
a vallomásnak, de ők szinte csak azt használták 
bizonyítékként, így gyakori volt a kínvallatással 
kicsikart beismerő vallomás. Mi, a tizenkét 
hetes kiképzésünk alatt megtanítottunk az iraki 
rendőröket olyan kihallgatási technikákra, amik 
túlmutattak azon, hogy kiverik a gyanúsítottból 
a beismerő vallomást, és megtanítottuk nekik 
a helyszínelést is. A büntetés-végrehajtás 
területén egy belső ellenőrzési rendszer 
alkalmazására képeztük ki az irakiakat. Ez egy 
viszonylag egyszerű és könnyen alkalmazható 
brit metódus, amivel a parancsnok ki tudja 
építeni  intézetét és biztosítani tudja a fontos 
funkciók működését. Ebben a programban 
a szakmai tartalom mellett vezetési 
menedzsmentismereteket is oktattunk.
– Az iraki lakosság és az állami tisztviselők 
elfogadták a Nyugatról érkező, nyugati 
szemléletű programokat, módszereket?
– Én különbséget tennék az európai és 
általában a nyugati segítség között. Amikor 
2003-ban a koalíció bevonult Irakba, 
a lakosság túlnyomó része nagy szimpátiával 
és várakozással fogadta őket. Ez néhány év 
alatt átfordult, és a koalícióval szemben erős 
társadalmi ellenérzés alakult ki, ami befolyásolta 
a missziók munkáját is. Majd az amerikai 
kivonulás után a nemzetközi missziók azzal 

szembesültek, hogy az irakiak nem nagyon 
fogadják el segítségüket. Ez nem vonatkozott 
viszont az EU misszióira. Amit és ahogy 
tanítottunk, az szimpatikus volt az irakiaknak. 
Ennek az lehet az oka, hogy az európaiak jó 
érzékkel és empátiával állnak hozzá, nem a saját 
kliséiket közvetítik, hanem próbálják megérteni 
a helyi viszonyokat, és a helyi kultúrával igyekez-
nek összefésülni mondandójukat. Mi több mint 
ötezer embert képeztünk ki. Az irakiak átvették 
a tizenkét hetes protokollunkat, és beillesz  tették 
a saját képzési rendszerükbe. A kurdisztáni 
regionális kormányzat gyakorlatilag a mi 
tematikánk alapján kezdte el átfogó reformját.
– Bagdad a híradókat nézve sem tűnik 
biztonságos zónának. Hogyan gondoskodtak 
a biztonságukról?
– Mi polgári misszió voltunk. Ebben 
a kontextusban ez azt jelenti, hogy nem katonai, 
hanem kiképző feladatunk volt, de civilek és 
egyenruhás rendőrök, csendőrök egyaránt 
dolgoztak benne. Ugyanakkor a biztonsági 
helyzet miatt fegyver nélkül senki sem mehetett 
sehova. Nekünk is egy nagy harci tapasztalattal 
rendelkező privát biztonsági személyzetünk 
volt, komoly fegyverzettel.  
–  Ön volt életveszélyben? 
– 2006-2007-ben bv.-s szakértőként már részt 
vettem iraki misszióban. Folyamatosan lőttek 
minket rakétákkal. Még most is a pénz          -
tár  cámban őrzöm azt a repesz darabot, ami 
a fejem mellett néhány centivel lyukasztotta 

Huszár László bv. dandártábornok 2011 októberétől két 
év három hónapot szolgált Irakban, az EUJUST-Lex Irak, 
az Európai Unió integrált jogállamisági missziójának 
vezetőjeként. Ennek a posztnak elnyerése nem kis szakmai 
bravúr egy közép-európai bévéstől. Meg is kérdeztük tőle, 
mi kellett ehhez a sikerhez? És persze azt is, mi vitte rá, hogy 
háborús övezetben vállaljon munkát? Így nem lehetett 
megkerülni a bátorság és a félelem témáját sem.
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ki a konténer falát. Most is gyakran lehet 
az ember rosszkor rossz helyen. Már az 
sem kockázatmentes, amikor egy dugóban 
várakozol arra, hogy átengedjenek a 
checkpointon. Egyébként úgy dolgoztunk, 
hogy volt egy munkatervünk, és mentünk 
dolgozni, amikor tudtunk. Minden reggel 
nekem kellett eldöntenem, hogy aznap 
mehetünk-e vagy nem. Mi nem voltunk 
közvetlen célpont, de a partnereink, 
akikkel dolgoztunk, igen. Ez permanens 
veszélyhelyzet. Az utóbbi hónapokban 
ismét havi ezer fölé nőtt az erőszakos 
cselekményekben meghaltak száma, és ritka 
volt az olyan nap, hogy ne lett volna néhány 
robbantás Bagdadban, de a helyiek évtizedek 
óta élnek ilyen körülmények között. 
– Ők oda születtek, de Önt mi vitte Irakba
már másodszor?
– Azt hittem, különleges vagyok, hogy ilyen 
helyekre vágyom. Bagdadban kiderült, hogy 
egyáltalán nem vagyok különleges, tele 
vannak a missziók ilyen bolondokkal, mint 
én. Háborús övezetben dolgozni, annak van 
romantikája. Ez ott részben elmúlik, de valami 
mégis megmarad, amitől az ember mindig 
újra menne. Ez a misszióvezetői beosztás 
pedig mindenképpen eddigi pályám csúcsa.  
Ráadásul én vagyok Kelet-Európából 
a második misszióvezető.  
–  Második kelet-európaiként és bv.-s tisztként 
hogy sikerült ezt az állást elnyernie?
–  Az EU magyar képviselete hívta fel a figyel -
memet, hogy van egy pályázat a misszióveze   -
tői állásra. Jelentkeztem. 
Nagyon kemény és nyomasztó interjúkon 
estem át, végtelenül hosszú jelentkezési lapot 
kellett kitöltenem, majd oda kellett ülnöm 
a bizottság elé, ahol másfél órán át „grilleztek”. 
Átmentem a szűrésen, de fontos volt az állam 
és a büntetés-végrehajtás támogatása is. Amire 
büszke vagyok, hogy még sosem választottak 
fegyőr misszióvezetőt. Eleinte éreztem is 
egyfajta tartózkodást. Nekem ezért is fontos, 
hogy elfogadtak, jó kapcsolatot alakítottam 
ki a brüsszeli hierarchiával, és minden arra 
utal, hogy elégedettek voltak velem. Mondjuk 
erre okot is adtam, mert amikor kiérkeztem, 
a tervezett programoknak csak a felét tudták 
végrehajtani, mi pedig hoztuk a száz százalékot. 
– Hazatérése után hogyan tervezi a jövőjét?
– Továbbra is szeretnék nemzetközi 
válságkezeléssel foglalkozni, és ezt szívesen 
összekapcsolnám az itteni munkámmal, 
szeretnék újszerű projekteket kezdeményezni. 
Bekerültem egy svéd hadgyakorlatba, ami 
egy nemzetközi koalíció háborús övezetben 

való működését szimulálja. Itt leszek 
megfigyelő döntnök. Szándékom, hogy 
ennek a nagy projektnek valamilyen részét 
átültessem a hazai vezetőképzésbe. Emellett 
folytatom az itteni tréningeket, és dolgozom 
azon, hogyan lehetnének ezek a tréningek 
szerves részei a bv.-s képzésnek. 
–  Mit szólt a családja az iraki küldetéshez?
– Ez nem olyan hely, ahová a családot lehet 
vinni, no family missions-nek is mondják. 
Nekem szerencsém van, mert nagyon ritka, 
hogy valakit a családja ennyire támogat.  
A feleségem nélkül nem ment volna, 
ő nagyon sokat segített. Baromi nagy 
mázlim van, hogy mellette tudok vitézkedni.  
– Ön szociológusnak tanult. Egy „szobatudósból” 
hogy lesz harcos?  
– Én mindig is „Harci Marci” voltam, de 
a pályaválasztás környékén sem a családi 
hátterem, sem a történelmi szituáció miatt nem 
tűnt vonzónak, hogy fegyveres tanulmányokat 
folytassak. Az egyetemen viszont hamar 
rátaláltam a büntetés-végrehajtásra, mert 
fegyveres testület, és itt tanulni is lehet. 
– Milyen érzés volt hazajönni? 
– Egyhuzamban két hónapot voltunk kinn,  
és a vége már mindig vergődés volt.  
A repülőről, a Kék Duna-keringő hangjaira 
visszaintegetni Bagdadnak nagyon jó. 
És lehet májkrémes zsömlét enni, lehet az 
utcákat járni, vásárolgatni, és nem vagy 
bezárva. Az, hogy az emberek színes ruhában 
járnak és nem homokszínű minden, már 
az is egy flash. Ez eltart egy darabig, aztán 
indulnék megint... 

– Meg tudja fogalmazni, hogy miért? 
– Az egyik magyarázat a mission junkie, 
az adrenalin is függőséget okoz. A választ 
pontosan nem tudom, de nyilvánvaló, hogy 
aki így él, az valahogy racionalizálja, hogy itt 
nem kell otthoni problémákkal foglalkozni, 
több a pénz, nem unalmas stb. Persze azt is 
mindenki elhatározza, hogy soha többé, de 
pár hónap múlva megint ott van a fronton. 
Sok embernek az önbecsülését is megemeli, 
úgy érzi, ő különb, bátrabb, mint a többiek.  
– És mi a helyzet a félelemmel? 
– 2006-ban az első hetekben annyira 
rettegtem, hogy azt gondoltam, ezt nem 
bírom ki. Aztán ott maradtam. Az ember 
hozzászokik a helyzethez. Amitől korábban 
félt, attól már nem fél annyira. Vagy fél, de 
ismeri a reakcióit és a helyzetet, és az már 
nem annyira szorongató. Sosem akkor a 
legrosszabb, amikor éppen történik valami, 
hanem előtte. A tudat, hogy kétszáz lesz 
a pulzusom, izzadok, nem kapok levegőt, 
de elmúlik. Biztosan van ebben valamennyi 
felelőtlenség is, hiszen nem racionális 
dolog tudatosan ilyen helyzetekbe kerülni. 
Ez is tanulás, kialakul egy védekező 
mechanizmus. Talán az a mi bátorságunk, 
hogy kibírjuk a rettegést. Itt mindenki 
különleges szeretne lenni, de azt látom, 
hogy mind átlagos emberek vagyunk. 
Akinek fontos az a tudat, hogy egy ilyen 
küldetést meg tud csinálni, az meg is 
tudja csinálni. Rossz félni, de nem olyan 
különleges. Olyasmi, mint a fájdalom. 
                                                 Mészáros Zita
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– Ma még nem közismert a bűnözők körében, hogy a rendőrség 
és az ügyészség nyelvészeket is bevonhat a nyomozásba – mondja 
Ránki Sára, aki fél éve dolgozik nyelvész szaktanácsadóként 
a Központi Nyomozó Főügyészségen.  Szerinte a nyelv olyan, 
mint az ujjlenyomat. Nem olyan egyszerűen és látványosan, de 
közel ugyanolyan pontosan lehet valakit azonosítani a beszéde 
vagy az írása, mint ujjlenyomatai alapján. Minden szövegben 
találni egy-egy olyan szót, fordulatot, mondatot, amely az adott 
összefüggésben az elkövetőre utalhat. A legjobban „kitalált” 
álnevek is egyértelműen utalnak azok viselőinek kilétére. 
Feladatának egy része is a gyanúsítottak vagy potenciális 
gyanúsítottak internetes nickneveinek dekódolása.
– Az ember egoista, így egyszerűen nem képes megállni, hogy 
az álnevében ne utaljon valami közvetlenül rá, a személyére. 
Ugyanez igaz akkor is, amikor az interneten különböző 
nickneveket adunk meg. Ez még azokra is igaz, akik amúgy 
igen rafinált módon alkotnak álnevet maguknak.
Egyik ügyükben valaki több levelet is írt, aláírásokkal. Az összes 
levelet egybevetve kiderült, hogy a szignók együtt egy filmhős 
nevét adják ki. Megnézték a filmet, hogy abban mi volt az adott 
hős szerepe, milyen volt az életútja, majd ezeket összevetették 
az ügyben szóba jöhető gyanúsítottakról meglévő infor mációink-
kal. A harminc potenciális elkövető között csak egy volt, 
aki hasonlított a filmbeli hősre.
Volt, amikor egy fogvatartott írásban vonta vissza a nevelői 
ellen bántalmazásért tett feljelentését. A nyelvész végül arra 
a következtetésre jutott, hogy a levelet nem egyedül, és – ami 
ebből szinte egyenesen következett – valószínűleg nem is 
önszántából írta. Olyan szavakat használt, amelyeknek valódi 

jelentését nem ismerte, és olyan szövegösszefüggésben, amely 
teljesen idegen volt az ő nyelvi teljesítményétől.
Egy másik esetben abból a tényből kiindulva sikerült lelepleznie 
egy gyanúsítottat, egy hatóság hivatásos tagját, hogy a fegyveres 
testületeknél mindenki pontosan le tudja írni a saját szervezetének 
nevét, de más egységek esetén már többnyire hibát vét. A nyelvész 
számára az is hamar kiderül, ha valaki nem a saját gondolatait 
adja elő, hanem betanult szöveget. Elég megkérni az illetőt, hogy 
„akkor most a saját szavaival mesélje el, mi és hogyan történt” – 
már le is bukott. Vagy, ha egy szakmailag és nyelvileg színvonalas 
szöveg hemzseg a helyesírási hibáktól, feltételezhető, hogy nem az 
fogalmazta, aki leírta. Ez arra utal, hogy az adott ügyben esetleg 
nem egy, hanem két elkövetőt kell keresniük.
Az írás nyelvezete, stílusa utalhat az író nemére. Ma már 
bizonyított tény, hogy a nők sokkal érzelmesebben, érzékenyebben 
írnak a férfiaknál. Az átlagember nem tudja megtéveszteni 
a nyelvész szakértőt, és önmagát leplezi le, ha mondjuk meggyilkolt 
felesége nevében SMS-eket, e-maileket küldözget másoknak.
Tévedés ugyanakkor azt hinni, hogy az iskolázottság, az 
intelligencia közvetlen összefüggésben áll a nyelvhasználattal. 
Ránki Sára a börtönnyelv tanulmányozása során számos 
funkcionális analfabéta fogvatartottnál tapasztalt kiemelkedő 
nyelvi teljesítményt. – Igaz – teszi hozzá –, a fogvatartottak 
több csoportnyelvet is beszélnek. Beszélik a saját köznyelvüket, 
a börtönszlenget, hiszen ennek ismerete túlélésük záloga, és 
a jogi nyelvet is valamennyire. Mindez jobbára csak szóban 
tapasztalható, leírni már nem tudják.
A csoportnyelvnek több funkciója is van: a csoport tagjainak 
egymás közötti azonosítására szolgál (aki nem érti meg, vagy 
nem megfelelően használja, betolakodó, nem „rendes” tag), 
továbbá a csoport tagjainak szóló üzeneteket kódolja. Amikor 
azt tapasztalják, hogy a hatóságok már kezdik érteni a csoport 
kódrendszerét, bámulatos gyorsasággal képesek azt átalakítani. 
Azonban az, hogy a különböző korosztályokhoz tartozó, más-más 
környezetből érkező fogvatartottak hogyan tanulják meg szinte 
napok alatt az adott intézményben használt börtönszlenget, 
a szakértők számára is rejtély – a nyelvész szakértői vizsgá-
latoknak ez is részterülete.
Ránki Sára szerint a nyelvészet kriminalisztikai célú felhasz-
nálásában nálunk előbbre tartó országokhoz hasonlóan idővel 
nálunk is létrehozzák majd a bűnelkövetők hangadatbázisát. 
A beszédhang ugyanúgy alkalmas lehet az egyes személyek 
azonosítására, mint az ujjlenyomat. A nyelv tehát nyom, 
az egyes személy nyelvi teljesítménye pedig nyelvi lenyomat, 
amely egyedivé és azonosíthatóvá teszi az embert.

Fekete Gy. Attila cikke nyomán

Ha megszólalsz, lebuksz Ha megszólalsz, lebuksz
Érdekes interjút közölt nemrégiben a Népszabadság Ránki Sárával, a főügyészség nyelvész szaktanácsadójával. 
A börtönszleng funkciói mellett a szaktanácsadó kifejtette, miként lehet alkalmas a beszédhang az egyes szemé -
lyek azonosítására, hiszen  tulajdonképpen a nyelv és az írott szó olyan, mint az ujjlenyomat. Az interjú szer-
kesztett változatát olvashatják.
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FEJlESZTÉSEk
 

A tervek szerint 1360 férőhellyel bővül a börtönök kapacitása idén és jövőre. 
Jelentős korszerűsítés kezdődik az IMEI-ben, folyik az új rabomobilok 
beszerzése, és megújul a Gyűjtő melletti sportpálya is. Ezek az idei év legfon -
 to sabb fejlesztései, melyek részleteibe Bárándi Gyula bv. ezredes, a Műszaki 
és Ellátási Főosztály főosztályvezetője avatta be lapunkat.

A  büntetés-végrehajtási szervezet egyik legégetőbb problémája 
börtöneink túlzsúfoltsága, amely a szakmai munka szinte 
valamennyi területére kihat. Csökken a személyi állomány 

reagálóképessége, a megnövekedett adminisztráció miatt kevesebb idő 
jut a fogvatartotti programokra, a speciális csoportok és rezsimek tere 
beszűkül, nagyobb a rendkívüli események kockázata. A zsúfoltság 
olyan panaszokra is adhat okot, amelyek alapján Magyarországot 
több alkalommal is kártérítésre kötelezte az Emberi Jogok Európai 
Bírósága. Ugyanakkor feladatunk, hogy hatékonyan és a reintegrációs 
célokat szem előtt tartva hajtsuk végre a szabadságelvonással járó 
büntetéseket és intézkedéseket. Ezért elementáris érdekünk és 
kötelességünk a férőhelyek bővítése  –  tudtuk meg Bárándi Gyulától.  
A bővítési program tavaly el is kezdődött: 2013-ban 159 új férőhely 
létesült a Bács-Kiskun Megyei és a Baranya Megyei Bv. Intézetekben, 
valamint a Fővárosi Bv. Intézet II. számú objektumában. 

2015-ig 1360 új férőhely
Ez év végéig a tervek szerint újabb 310 férőhellyel bővül az 
intézetek kapacitása. A BFB-ben idén egy 55 férőhelyes TÉSZ 
körlet épül, itt a csillag alakú épület használaton kívüli szárnya 
újul meg. Felső szintjén HSR-körletet is kialakítanak, amely a 
Csillagbörtönt fogja tehermentesíteni. A debreceni intézet az egyik 
leginkább zsúfolt börtönünk, így az emeletráépítéssel megépülő, 
80 új férőhely jelentősen javítja az elhelyezési körülményeket. A 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet évek óta kihasználatlan 
martonvásári objektuma felújítását követően pedig további 175 
fogvatartott elhelyezésére lesz lehetőség még ebben az évben.  
2014-ben további három beruházás tervezése is elkezdődik, amelyeket 
már 2015-ben birtokba vehet a bv. szervezet. Az Állampusztai 
Országos Bv. Intézet solti objektuma egy 144 fogvatartottat befogadó 
új épületet kap. Szombathelyen az A2 jelű épületet alakítják át, 
itt 405 új férőhely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 
szirmabesenyői objektuma területén pedig egy 500 fő befogadására 
alkalmas új körlet épül. Ezzel az intenzív férőhely-bővítési 
programmal a jelenlegi 140 százalék feletti átlagról 110 százalékosra 
mérséklődik majd a telítettség – tudtuk meg Bárándi Gyulától. 
A szoros határidőkre vonatkozó kérdésünkre a főosztályvezető 
elmondta, hogy az idei beruházások vonatkozásában már tavaly 
elindult az eljárás. Február elején megtörtént a szerződéskötés a 
tervezőkkel, május végén pedig meglesznek a kiviteli tervek és az 
engedélyek. Ezt követi a kivitelezők kiválasztása és augusztus elején 
elkezdődhet az építkezés. – Tavaly hasonlóan szoros határidő mellett 

történtek a férőhelybővítések, de sikeresen megoldottuk azokat is. 
A feszített, de sikeres munka legfőbb tanulsága az volt, hogy 
a BvOP-nak és az intézeteknek  együtt kell működniük és 
kommunikálniuk kell egymással, hogy ezt a valóban szoros 
határidőt tartani tudjuk – fűzte hozzá Bárándi Gyula.

Sportpálya a Gyűjtő tövében és új rabók
A prioritást élvező férőhelybővítések mellett a főosztályvezető további 
négy jelentős, erre az évre tervezett fejlesztésről beszélt. 
Idén nagy hangsúlyt kap a jogvédő szervezetek és az ombudsman 
által tett észrevételek elhárítása, akik kifogásolták, hogy a vécék 
használatának körülményei sok intézetben nem felelnek meg az 
európai sztenderdeknek. Március 15-ig befejeződik az a felmérés, 
amelynek alapján látni lehet hol, mennyi és milyen átalakítás szükséges 
a probléma megoldásához. Régóta tudjuk azt is, hogy az IMEI-
ben nem tartható fenn a mostani állapot. Az idén végre jelentős 
felújításra van lehetőség a körleteken és az állományt kiszolgáló 
helyiségekben is.  A Gyűjtő melletti sportpálya felújításával az a 
cél, hogy alkalmas legyen az aktív sportolásra, emellett a szervezeti 
rendezvényeknek is korszerű helyszíne lehet. Tárgyalások folynak 
a X. kerületi önkormányzattal a közös pályázat benyújtásáról. 
Tavaly elkezdődött a nagy befogadóképességű szállítójár  művek
beszerzési eljárása. Az öt és opcionálisan még öt szállító jármű
megrendelésével az elöregedett, gyakran lerobbanó járműveket
váltjuk le – tudtuk meg Bárándi Gyulától.     
                                                                                             -emzé-
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Folyik az új rabomobilok beszerzése és 
megújul a Gyûjtõ melletti sportpálya is
 

Új hûtôkamra Zalaegerszegen
A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tavaly adták 
át az új hűtőkamrát, valamint a hús- és zöldség-előkészítőt, 
ahol a belső ellátásból beszerzett félsertéseket, csirkéket és 
a tisztított zöldségeket dolgozzák fel, fogvatartottak bevo-
násával. A korszerű technológia a választékot is frissítette: 
egészségesebb és változatosabb lett az intézet „étlapja”.
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Könyvéhez gyűjtött adatokat az orosz 
professzor

A Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában szakmai 
látogatást tett az orosz Alekszander Szergejevics 
Szmikalin professzor január 30-án, hogy anyagot 
gyűjtsön készülő, európai börtönrendszerekről szóló 
könyvéhez. A vendéget Császár László bv. alezredes, 
az intézet parancsnokhelyettese tájékoztatta a magyar 
büntetés-végrehajtási rendszerről és az intézet 
működéséről, valamint az előzetes letartóztatás 
gyakorlati végrehajtásáról. A professzor élénken 
érdeklődött a fogvatartottak munkáltatásáról és 
a belső ellátás működéséről.

Magyar parancsnok 
az EU bizottságában

Juhász Attila bv. 
ezredest, a Heves 
Megyei Bv. Intézet 
parancsnokát 2013 
decemberében 
beválasztották a 
strasbourgi székhelyű 
Európa Tanács 
egyik szervezete, 
a Börtönügyi 
Együttműködési 

Tanács (PC-CP) állandó tagjai közé. A szervezet 
készíti elő az Európai Tanács  különböző büntetés-
végrehajtási témájú ajánlásait. A PC-CP 9 állandó 
tagból áll, akiket 2+2 évre választanak meg. Jelenleg 
Magyarország mellett Németország, Svájc, Írország, 
Románia, Olaszország, Lettország, Svédország 
és Norvégia képviselői dolgoznak az évente négy 
alkalommal ülésező bizottságban.

Schmehl János 
Brüsszelben
Schmehl János bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok biztonsági és 
fogvatartási helyettese tavaly november 
végén részt vett az Európa Tanács 
által rendezett, büntetés-végrehajtási 
szervezetek országos parancsnokainak 
találkozóján. A konferencia fő témái 
a túlzsúfoltság, a pártfogók és 
a büntetés-végrehajtás kapcsolata, 
a vezetési rendszer, a feltételes 
szabadságra bocsátás, a szabadulásra 
történő felkészítés, valamint az egyéni 
nevelési tervek voltak. Fontos kérdésként 
kezelte emellett a konferencia a rövid 
tartamú szabadságvesztések kérdését és 
e témában a bíróságok szerepét is.

A Közszolgálatban Dolgozók 
Európai Szövetsége 
delegációjának látogatása

A Közszolgálatban Dolgozók 
Európai Szövetségnek 
(EUROFEDOP) delegációja 
február 10-én látogatást 
tett a Budapesti Fegyház 
és Börtönben. Ez az 
egyik legrégebbi európai 
szakszervezeti konföderáció, 

jelenleg ötvenöt tagszervezettel rendelkezik Európában. A delegációt a 
szervezet főtitkára, a belga Bert Van Caelenberg vezette, magyar részről 
Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke és Kucsera 
Miklós, az FBVSZOSZ főtitkára kísérte. 
A küldöttség Széles Gábor bv. ezredes, a BFB parancsnoka 
prezentációjával és az intézet bejárása során képet kapott 
a magyarországi börtönügy jelenlegi helyzetéről, a személyi 
állomány munkájáról és a fogvatartottak részére 
kidolgozott programokról.

NEmZETköZI kApcSolATok

H Í R L E V É LBv.

Kenyai delegáció a Fővárosiban
Joseph Ole Lenku, a Kenyai Köztársaság belügy- és koordinációs 
minisztere háromfős delegációjával tett látogatást január 29-én 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában. 
A küldöttséget Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka, valamint Cséri Zoltán bv. dandártábornok, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka fogadta. 
A delegációnak Csóti András bemutatta a magyar bv.  szervezetet, 
kiemelve az elítéltek foglalkoztatási lehetőségeinek bővülését. 
Ezt követően Cséri Zoltán ismertette az intézet szakmai tevékeny-
ségét. Joseph Ole Lenku a kenyai igazságügyi rendszer reformjáról 
beszélt, valamint a hazájában is zajló, börtönöket érintő költségvetési 
megszorításokról. Elmondása szerint ott is fontos feladat az elítéltek 
munkáltatása, ezzel is csökkentve a fogvatartás költségeit. 
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Emberölések a rácsok mögött
A Börtönügyi Szemle tavalyi harmadik számában jelent meg Lehoczki Ágnes, az IMEI szakpszichológusának írása 
a börtönök falain belül bekövetkező erőszakos eseményekről. A cikk, amelynek szerkesztett változatát közöljük, 
az elmúlt tíz év eseteit és tanulságait tekinti át.

A magyar büntetés-végrehajtás legvéresebb eseménye 1984. október 
19-én történt. A Csillag börtönhöz tartozó Alföldi Bútorgyárban 
Richter Richárd négy perc alatt hét embert sebesített meg, hárman 
meghaltak. Az elkövető negyedik börtönbüntetését töltötte. 
Nehezen kezelhető volt, ennek ellenére a késdobálást gyakorolhatta. 
A cselekményt megelőző napon vették el késeit. Másnap 
figyelmeztetést kapott, mire sértegetni kezdte a művezetőt. Miután 
meglátta a művezetőnél a gumibotot, elrohant korábban elrejtett két 
késéért. Az útjába kerülő állományi tagokat leszúrta vagy megdobta. 
Amikor már az elítéltek is üldözték, megadta magát. Az eljárás során 
szöget nyelt, de megmentették. 1985-ben akasztották fel. 

Az elmúlt tíz év
2003 és 2013 között hat eset fordult elő, amikor fogvatartott 
ember-halált okozott. A sértettek minden esetben fogvatartottak 
voltak. A 2005. év első eseténél tévénézés kapcsán alakult ki vita. 
A későbbi áldozaté volt a tévé, használata feletti uralmát előszeretettel 
demonstrálta. A cselekmény éjszakáján a sértett a kérés ellenére 
sem engedte az elkövetőnek, hogy a tévét nézze, amire az elkövetőt 
elöntötte az indulat, és megfojtotta a sértettet. 
A 2005-ös másik esetről lehet a legkevesebbet tudni a doku-
mentációkból. Egy fogvatartottat ágyában holtan találtak. A halál 
oka természetesnek tűnt, azonban a test átvizsgálásakor az áldozat 
nyakában egy zsineget találtak, valamint nagy mennyiségű altatót, 
ami az idegenkezűség gyanúját vetette fel. 
2007-ben fiatalkorúak között történt emberölés. A 19 éves áldozat 
nemrég került az ötszemélyes zárkába, ahol egy éjjel felakasztotta 
magát. Később fény derült az idegenkezűségre és az önakasztásra 
való kényszerítés előtti bántalmazásokra. 
2010-ben két esetet regisztráltak. Az első elkövetője szóváltást követően 
többször orrba vágta a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. 
A második eset szilveszter éjszakáján történt. Az eseményt megelőző 
napon került a zárkába egy emberölés miatt szabadságvesztés-
büntetését töltő fogvatartott. A másik elítélt is emberölésért, harmadik 
zárkatársuk, az idősebb korú sértett szexuális cselekményért töltötte 
büntetését. A két elkövető brutálisan bántalmazta a sértettet, amibe 
az a helyszínen belehalt. A két férfi ezután nyaki ütőéren életveszélyesen 
falcolt. Az a fogvatartott, aki a sértettel már egy hónapja egy zárkában 
volt, 2013-ban öngyilkosságot követett el.
2012-ben egy idősebb, látássérült és dementálódó fogvatartott zárkán 
belüli „fegyelmezése” vezetett halálesethez, bántalmazása a vizelet- és 
széklettartási problémáiról való leszoktatását célozta. 

Közös pontok
Azt látjuk, hogy mind az elkövetők, mind az áldozatok férfiak. 
Az áldozatok átlagosan 12 évvel voltak idősebbek az elkövetőknél, 
és a 6 áldozat közül hárman 50 év felettiek voltak. Az áldozattá válás 

magyarázata részben 
a csökkent önvédelmi képes-
ség lehet. Az apafigurával 
való hasonlóság is kivált-
hatja az agressziót, 
hiszen az antiszociális 
személyiségfejlődés 
hátterében határozottan 
kimutatható az apafigura 
hiánya, illetve a problémás 
kapcsolat. Felvetődik 
az is, hogy a fiatalabb 
saját reménytelen jövőjét 
és pusztulását látja 
megelevenedni az idősebb 
férfiban. A halálhoz általában 
vagy az elfajuló sanyargatás 
vezetett, vagy valamilyen 
konfliktusból származó 
tettlegesség. A zárkaközösségek általában 3-5 fősek voltak, ami 
kedvez a felelősséghárító, a szélsőségek irányába sodró csoportdinamika 
kialakulásának. A legtöbb cselekmény hétvégén történt vagy éjjel, amikor 
a személyi állomány létszáma és a figyelem inten zitá   sa a legalacsonyabb. 
Három esetben problémás, agresszív rab volt az elkövető, egy 
esetben az elkövetők eleve emberölésért töltötték büntetésüket. 

Az okok
A büntetést töltő személyek nagy részére jellemző az agressziókezelési 
problémák jelenléte. A fogvatartott gyakran nem látja okát annak, hogy 
agresszivitását miért kellene féken tartania, az erre vonatkozó szabályok 
nem épültek be személyiségébe, sok fogvatartottnál a problémamegoldás 
elsődleges eszköze. A prizonális környezetben az egyik legfontosabb 
érték a maszkulinitás és a hierarchiában elfoglalt magas pozíció, mely 
elérésének látványos és egyszerű eszköze az erőszak. Az agressziót 
fokozza a zárt intézetben tapasztalható megnövekedett feszültségszint, 
a szabadság, javak és szolgáltatások, heteroszexuális kapcsolat, autonómia, 
biztonság hiányérzetével járó állandó frusztráció és az egyik legfontosabb 
stresszfaktor, a túlzsúfoltság. 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a rendszeren belül elkövetett 
emberölések elsősorban a férfi fogvatartottakat érintik, melynek 
az idősödő fogvatartottak fokozottabban vannak kitéve. 
A legrizikósabb időszakok azok, amikor a személyi állomány 
létszáma a legalacsonyabb. Az esetek arra is felhívják a figyelmet, 
hogy a zárkaközösségek összeállításában az eddiginél is nagyobb 
körültekintésre van szükség. Bár Magyarországon más országok 
adataihoz viszonyítva alacsonynak mondható az ilyen események 
száma, de a cél természetesen nullára való csökkentésük.

Lehoczki Ágnes
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A Biztonságpiac.hu, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 
Szövet   sége és a Magyar Rendészettudományi Társaság közös 
szervezésében az Országos Rendőr-főkapitányság székházában 
februárban tartották a Biztonságpiac 2013-2014 elnevezésű 
konferenciát.
A magyar hadiipar nem volt, hanem lesz – jelentette ki Hende 
Csaba honvédelmi miniszter a Biztonságpiac 2013-2014 konferencia 
megnyitóján. Ismertetése szerint korábban 35-40 ezer ember dolgozott 
a magyar hadiipar területén, amely komoly exportbevételeket is jelentett. 
A rendszerváltozás következményeként azonban a magyar hadiipar 
szétesett, a szakembergárda szétszóródott. Az elmúlt négy évben 
a Honvédelmi Minisztérium négy hadiipari vállalata is több korszerű 
termékkel is előrerukkolt: drónok, víztisztító berendezések vagy 
a legmagasabb biztonsági szintű mobillabor. A miniszter kiemelte: 
a biztonság a legfontosabb érték, amit az állam polgárainak adhat. 
A biztonság garantálásához fontos, hogy a katonák, rendőrök, 
polgárőrök, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és  
a hadiipar dolgozói is összefogjanak. 
Csóti András országos parancsnok a konferencián azt emelte ki, hogy 
a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben tavaly fogolyszökés nem 
volt. Fontos eredménynek nevezte, hogy tavaly év végén az Országgyűlés 
elfogadta azt a jövő januártól hatályos törvényt, amely új alapokra helyezi 
a büntetés-végrehajtás működését. Kitért arra is, hogy a következő 
két évben több mint háromezer új férőhely létesítését tervezik, hogy 
megoldják a magyar büntetés-végrehajtás legnagyobb problémáját, 
a túlzsúfoltságot. Elmondta, hogy a büntetés-végrehajtás a távtárgyalási 
és az elektronikus távfelügyeleti rendszer kiépítését is tervezi.

Új öltözôk Kaposváron
Évszázados hiányt pótoltak Kaposváron: a Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben elkészült a női öltöző. Az 1905-ben épült börtönt 
már több alkalommal korszerűsítették, de nem létesítettek öltözőt a személyi 
állomány női munkatársai részére, holott az intézet dolgozóinak egyötöde nő. 
A korszerűsítés 2,4 millió forintos költségének kétharmadát a BvOP, 
egyharmadát az intézet finanszírozta. A kivitelezésben tizenöt fogvatartott 
is részt vett, ők készítették az öltözőszekrényeket és padokat az intézet 
asztalosműhelyében.

Az MRK bv. tagozata 
Balassagyarmaton ülésezett 
Februárban Balassagyarmaton tartotta soron 
következő ülését a Magyar Rendvédelmi kar 
Büntetés-végrehajtási Tagozata. 
A tanácskozáson Budai István bv. ezredes, 
intézetparancsnok és Nemszilaj Sándor bv. 
ezredes, ügyvezető igazgató adtott tájékoztatást 
a történelmi múltú intézetről és az Ipoly 
Cipőgyár Kft.-ről, majd áttekintették a 
büntetés-végrehajtás és a személyi állomány 
aktuális helyzetét. 

Napelemes rendszer termeli tavasztól a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
áramfogyasztásának egy részét. A beruházást 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai 
központi költségvetési előirányzat közösen 
finanszírozza. A projekt eredményeként az intézet 
villamosenergia-ellátásának egy részét két, közel 
50 kW-os és egy közel 40 kW teljesítményű, 
új hálózati visszatáplálásos napelemrendszer 
biztosítja. A beruházás eredményeként az 
intézmény napenergiából előállított villamos 
energiával biztosítja szükségleteinek 15 százalékát. 
A Pálhalmai Országos Bv. Intézet, Pálhalma-
Sándorháza-Bernátkút objektumok naperőművei 
projekt 137 951 972 forint összegben a Környezet 
és Energia Operatív Program (KEOP) keretén 
belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
és hazai központi költségvetési előirányzat 
100 százalékos finanszírozásával valósul meg. 
A beruházás várhatóan április végén fejeződik be.

Napelemek 
Pálhalmán

Biztonságpiaci konferencia 
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Amikor van ihlet
Miniatűr fémszobrokat készít villából szabadidejében Rutai Zoltán a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági 
felügyelője. Zoltán 18 éve dolgozik a Büntetés-végrehajtásnál, pályafutását Nagyfán kezdte. Egy közösségi 
portálon figyeltem fel a villából hajtogatott apró térplasztikai alkotásokra. Volt köztük kismadár, emberi 
alak, de versenyautó is.

kApuN kíVÜl

Bv. Hírlevél: – Mióta formál evőeszközből apró tárgyakat?
Rutai Zoltán: – Három évvel ezelőtt karácsonyra valamilyen 
ötletes ajándékot szerettem volna készíteni. Egy aukciós hírpor-
tálon figyeltem fel egy villából készült szoborra. Először egy gitáros 
emberalakot hajlítottam egy rokonomnak, aki egy zenekarban 
játszik. Az ajándéknak nagy sikere volt és a családból másoknak 
is tetszett, így a következő munkám egy skorpió volt, ezután 
elkészítettem az összes csillagjegyet villából.
Aztán jöttek az ötletek, olyan ez, mint a versírás. Mentem az utcán, 
vagy valamit láttam a tv-ben, jön az ihlet és elkészítettem az apró tárgyat.
Az elmúlt három évben mennyi evőeszköz fogyott el otthon?
Úgy 300-400 villát használtam el, eddig 82 apró tárgyat készítettem. 
Mikor hazaérek, este lefekvés előtt a nappaliban a dohányzóasztalra 
kiterítek egy nagy újságpapírt és azon dolgozom. Ezzel a minden-
napos munka feszültségét is oldom.
Előfordult már, hogy a konyhaszekrényből elfogytak az evőeszközök, 
mert aznap túl sok volt a gondolat?
Volt, mikor néhány villát a konyhaszekrény fiókjából vettem ki, 
de feleségem bebiztosította magát és fanyelű étkészletet használ, 
ezekből nem lehet szobrokat készíteni, pedig annyi ötletem van, 
hogy itt ezt a tanácstermet, ahol beszélgetünk meg tudnám tölteni 
apró tárgyakkal.
Honnan merít ötleteket, teremt önálló új gondolatokat az alkotásokhoz?
Úgy van ez, hogy elképzelek valamit és azt utána térben látom. 
Amikor gyorsan jön egy gondolat, 10 perc alatt formába alakítom, 
azonnal sikerélményt ad és már készítem a következő hármat. 
Az esetek többségében sikerül a szobrot elkészíteni, de például egy 
Forma1-es autó még mindig nem stabil, ott várakozik a polcon, hogy 
befejezzem. A nyári olimpiával kezdődött a sportolók sorozat, ennek 
első darabja egy fáklyával futó alak, majd ezt követte a diszkoszvető, 

a birkózó, a súlyemelő és így tovább. Tizenkét sportág alakját 
készítettem el eddig. Mostanában a szakmákról készítek sorozatot. 
Tegnap fejeztem be a fogorvost. Az a pillanat a legszebb az egészben, 
amikor leteszem a kész tárgyat az asztalra és mindenki felismeri.
Áprilisban Mórahalmon a városlakók is megtekinthetik az apró 
térplasztikákat. Hogyan sikerült ezt a kiállítást megszervezni? 
Rendszeresen járunk a feleségemmel könyvtárba. Regényeket 
kölcsönzünk és a hétéves lányomnak meséskönyveket. Ilyenkor 

elbeszélgetünk a könyvtárossal és egyszer szó volt a kisszobrokról. 
A fiam, a nagyobb, focista és egy közösségi hírportálon meg jelentette 
az alkotásaimról készült képeket. Gyorsan elterjedt a híre
a városban, az iskolai fabatkavásárra is készítettem villából 
a kislányoknak nyakláncot, a fiúknak csigát, szöcskét. Így terjedt 
el a híre Mórahalmon, hogy mivel foglalkozom. Február elején, 
egy szombati napon ismét a könyvtárban voltunk és ott megbeszéltük 
a szervezőkkel, hogy április 2-tól a Tóth Menyhért Városi Könyvtárban 
egy hónapon át láthatja majd a közönség a villából készült kisplasztikákat.

Bozó Bea
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Segítség egy beteg kollégának
A Zala Megyei Bv. Intézet munkatársai karitatív kezdemé-
nyessel fordultak szerkesztőségünkhöz. Gergely Róbert bv. 
törzszászlós, biztonsági felügyelő már több mint tíz éve 
az intézet dolgozója. Nemrég agyvérzést kapott, most 
rehabilitációs kezelés alatt áll. Gyesen lévő feleségével nevelik 
kislányukat, a betegség miatt nehéz anyagi körülmények 
között. A zalaegerszegiek gyűjtést szerveznek beteg kollégájuk 
és családja javára. 
Minden segítséget megköszönve, a támogatást erre a 
számlaszámra várják: 116000006-0000000-63248027



SZERVEZETI ÉlET
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Személyi hírek

Kurusa János bv. őrnagy 
február 15-től a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
kinevezett parancsnokhelyettese. 
Kurusa János 1977-ben született 
Makón, elvégezte a Rendőrtiszti 
Főiskolát.  
2000. május 1-jétől tagja 
a büntetés-végrehajtási 
szervezet hivatásos 
állományának, ekkor került 
őrmesteri rendfokozattal 
a Szegedi Fegyház és 
Börtön biztonsági felügyelői 
beosztásába. 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 
kérelmére áthelyezték a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Biztonsági Főosztályának Biztonsági Osztálya kiemelt főreferensi 
beosztásába.  2013. szeptember 15-étől e kinevezéséig megbízottként 
volt a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet parancsnokhelyettese. 
Kinevezésével egyidejűleg soron kívül őrnaggyá léptették elő.

Ötvenéves volt a tököli börtön
A Fiatalkorúak Bv. Intézete fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte előző 
lapzártánk után, tavaly december 20-án, amelyre az intézet aktív 
és nyugállományú munkatársai is meghívást kaptak. Ünnepi beszédet 
mondott Pesti Ferenc bv. őrnagy, mb. igazgató és Tóth Tamás bv. ezredes, 
a szombathelyi intézet parancsnoka, az intézet előző vezetője, majd Tari 
Ferenc, ny. altábornagy, a NKE Rendészettudományi Kar Bv. Tanszékének 
vezetőhelyettese és Lőrincz József ny. dandártábornok, címzetes egyetemi 
tanár osztotta meg emlékeit és gondolatait a hallgatósággal. Ezt követően 
elismerések átadására került sor. 
Az ünnepség végén Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
értékelte a jubiláló intézet szerepét. Az intézetlátogatást követő 
állófogadáson Hoffmann Pál, Tököl polgármestere beszélt a város és 
a Fiatalkorúak Bv. Intézete kapcsolatáról. 
Csóti András az ünnepségen nevezte ki az intézet igazgatójává Pesti Ferenc 
addigi megbízott igazgatót, egyúttal bv. alezredessé léptette elő.
A jeles ünnep alkalmából az intézet megjelentette az „Akiket nevelésre 
ítéltek” című emlékkönyvet, amelyet dr. Lőrincz József és Csányiné Lukács Emese szerkesztett. A könyv túlmutat az intézet szűken vett 
történetén, egészen a Csemegi-kódex megalkotásától tekinti át, miként fejlődött a fiatalkorúak büntetés-végrehajtása, hogyan alakult ki 
a mai formája. A kiadvány aprólékos kutatómunka eredménye, így érdekessége mellett fontos tudománytörténeti dokumentum is. 

Farkas Zsolt 
február 14-től a Pálhalmai 
Agrospeciál Mezőgazdasági 
Termelő, Értékesítő és 
Szolgáltató Kft. 
ügyvezető 
igazgatója.

Az 1958-ban, 
Mátészalkán 
született Farkas 
Zsoltot Csóti 
András országos 
parancsnok jelölte 
ki erre a posztra, 
megbízatása határozott 
időre, 2017. február 28-ig szól. 
Az okleveles agrármérnök és növénytermesztő 
üzemmérnök képesítéssel is rendelkező ügyvezető 
igazgató e kinevezését megelőzően a nyírbátori Éden 
cégcsoport termelési igazgatója volt, közel negyven-
éves tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdaságban, 
pályája során több vezető pozíciót is betöltött. 
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A Rácsos Pékség névadói nyertek

Régi vágy teljesült: renoválták a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác 
utcai objektumában a biztonsági osztály öltözőit. A felújítás másfél hónapig tartott, 
a szakipari munkákat fogvatartottak végezték. Kicserélték a padlózatot, átfestették 
és csempézték a falakat, ezenkívül kicserélték a szanitereket és felújították a 
szellőzőrendszert is. A pihenőbe, valamint az öltözőhelyiségbe a belső ellátás keretében 
a BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.-től vásárolták az új bútorokat 
és a száz öltözőszekrényt. A tizenhárom millió forintos beruházás során megszépült a 
biztonsági tiszt irodája és az ügyeleti helyiség is.

Együttműködési megállapodást írt alá 
a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Vas Megyei 
Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. 
Az aláírás során Tóth Tamás bv. ezredes, 
intézetparancsnok  és Takács Árpád tű. 
ezredes, igazgató a két szervezet közötti 
hatékony együttműködés fontosságát 
hangsúlyozta.

Együttmûködési 
megállapodás 
Szombathelyen

Fogvatartottak újították fel az öltözõt

Egészségesen 
a Pálhalmai 
Országos 
Bv. Intézetben
A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben 
egy régóta tervezett egészségfejlesztő és 
-megőrző projekt indult el, amelyben az 
intézet munkatársai mellett az Agrospeciál 
Kft. dolgozói is részt vesznek. A program 
anyagi forrását a TÁMOP „Maradj 
egészséges a rácsok mögött – 
a bv. intézményekben dolgozó személyzet 
egészségtudatos szemléletének alakítása, 
a distressz káros hatásait csökkentő technikák 
megismerésének és az egészséges életmód 
kiterjedt bemutatásának segítségével” című 
nyertes pályázat biztosítja. Az intézet a 
Pszichológiai és Pedagógiai Intézet KH 
Alapítvánnyal közösen pályázott. 
A projekt célja az egészségtudat erősítése, 
a stresszkezelés és a problémamegoldó 
képesség fejlesztése, valamint az ezekhez 
kapcsolódó módszerek elsajátítása. 
A projekt első szakaszában a parancsnoki 
törzs és az osztályvezetők vettek részt egy 
vezetői érzékenyítő tréningen.

Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. a bv. szervezet munkatársai 
körében pályázatot hirdetett  új pékségük elnevezésére. A pályázatra 61 kolléga 
küldött javaslatot a pékség névre. A bírálóbizottság jobbnál jobb ötleteket kapott, 
végül a zsűri tetszését 
a Rácsos Pékség nyerte el. 
Erre a névre hat pályázat is 
érkezett, így mind a hatan 
elnyerték a tízezer forintos 
ajándékcsomagot.
A győztesek: Nyikos 
Árpád, Pálhalma, Kovács 
Erika, Baracska, Kovács 
Krisztina, BvOP, Lestár 
ZoItán, Pálhalmai 
Agrospeciál Kft., Ruzicska 
Józsefné, Baracska és 
Végh Károlyné, Pálhalmai 
Agrospeciál Kft.

Terep-Börze 
Debrecenben
Több éve sikerrel szervezi meg a Debreceni 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Szociológiai Tanszéke a hallgatók gyakorlatát 
és kutatási munkáit segítő Terep-Börzét. A 
rendezvényen bemutatkozó, terepgyakorlatot 
biztosító intézmények sorában idén első alkalommal 
vett részt a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet is.
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Március 12-én rendezték meg az induló bv. intézetek közötti végső sorrendet 
eldöntő Országos Asztalitenisz Bajnokságot, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központjában.  A döntőben hat bv. intézet huszonhárom játékosa csapott 
össze. A díjakat  Zakhar Tibor bv. ezredes, az intézmény igazgatója adta át.
 
A csapatverseny végeredménye:
1. : Balassagyarmati Fegyház és Börtön
2.: Kalocsai Fegyház és Börtön
3.: Pálhalmai Országos Bv. Intézet
4.: Budapesti Fegyház és Börtön
5.: Márianosztrai Fegyház és Börtön
6.: Zala Megyei Bv. Intézet
 
Gratulálunk!

SZERVEZET ÉS SpoRT

Az Országos Asztalitenisz Bajnokság döntôje

A bv.-sek mindenkit lefőztek 
a Sziréna kupán
Az ország nyugalma és biztonsága felett őrködő intézmények 
amatőr focicsapatai február 23-án már másodszor mérték össze 
erejüket a Fáy utcai Vasas Sportközpont kispályás stadionjában. 
A második Sziréna kupán a BvOP csapata a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, 
a Belügyminisztérium, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Terrorelhárítási
Központ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Alkotmányvédelmi
Hivatal, az Országos Mentőszolgálat, a Rendészeti Szervek Kiképző
Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csapataival 
mérkőzött meg. A győztesnek járó, Pintér Sándor belügyminiszter által 
felajánlott serleget az Országos Rendőr-főkapitányság együttese vehette át. 
A BvOP csapata a bronzmeccsen sajnos vereséget szenvedett a NAV-osoktól, 
de a tizenöt focicsapat között elért negyedik hely így is szép eredmény, annál 
is inkább, mert a legjobb kapusnak járó különdíjat Petróczi Tamás, 
a BvOP játékosa vehette át. A büntetés-végrehajtás ráadásul még egy díjat 
besöpört a rendezvényen: a focitorna kísérő eseményeként megrendezett 
szabadtéri bográcsfőzőversenyt a mieink nyerték meg. 


