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Lajtár József  
bv. vezérõrnagy
az országos parancsnok
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kai helyettese
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Adorján-nap
A Fõvárosi Bv. Intézet Venyige utcai objektuma adott otthont a büntetés-végre-
hajtás központi ünnepségének, melynek apropója, hogy idén az intézet kapta a 
belügyminiszter által adományozott csapatzászlót. Az ünnepen sok munkatársunk 
kapott magas színvonalú munkájáért rangos elismerést. Balázs Péter, Horváth Éva 
és Kovács Ferenc kitüntetésük alkalmából adott interjút lapunknak. A szintén nagy 
hagyományokkal rendelkezô Családi nap pillanatait képriportban idézzük fel.



2 H Í R L E V É LBv.

– 

Központi ünnepi állománygyûlés
A büntetés-végrehajtási szervezet napja és a Fővárosi Bv. Intézet részére adományozott csapatzászló 
átadása alkalmából ünnepi állománygyűlést rendeztek a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai objektumának 
színháztermében szeptember 5-én.  A rendezvényen részt vettek a fegyveres társszervek és az 
együttműködő szervezetek képviselői. Az ünnepség elöljárója, Tasnádi László, a Belügyminisztérium 
rendészeti államtitkára átadta a belügyminiszter által adományozott csapatzászlót a Fővárosi Bv. Intézet 
személyi állománya részére.

A megjelenteket Tóth Tamás bv. dandár-
tábornok, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokának általános helyettese üd-
vözölte, majd ünnepi műsor következett. 
Nemcsák Károly színművész, a József At-
tila Színház igazgatója szavalta el Wass Al-
bert „A bujdosó imája” című költeményét, 
illetve a Tutta Forza zenekar adott ko-
molyzenei műsort, majd ismertették a bel-
ügyminiszter ünnepi, Szent Adorján-nap 
alkalmából kiadott parancsát. Ezután 
Tasnádi László és Csóti András bv. vezérőr-
nagy, a büntetés-végrehajtás országos pa-
rancsnoka kitüntetéseket és elismeréseket 
adott át a jutalmazottaknak. 
Ezt követően felolvasták a csapat zászló 
adományozásáról szóló határozatot, és 
Tasnádi László átadta a zászlót Cséri Zol-
tán bv. dandártábornoknak, a Fővárosi Bv. 
Intézet parancsnokának.
A Belügyminisztérium rendészeti államtit-
kára ünnepi beszédében – utalva arra a sok-
rétű és összetett feladatra, amelyet a Fővá-
rosi Bv. Intézet magas színvonalúan, hibát-
lanul lát el – megköszönte az intézet dolgo-
zóinak munkáját. Mint elmondta: a bünte-
tés-végrehajtásnak 2010 után új feladatokat 
kellett megoldania, de ezeket a szervezet si-
keresen teljesítette, ezért mindenkit dicsé-
ret illet. A korábbiaktól eltérően nagymér-

SZENT AdoRJÁN-NAp

2 H Í R L E V É LBv.

Tábornokok, Főtisztek, Tisztek, Zászlósok, Tiszthelyettesek, Közalkalma-
zottak és Munkavállalók!

A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából köszöntöm a teljes személyi állományt 
és a szolgálatuk hátterét áldozatosan biztosító családtagjaikat. Szent Adorján napja alkal-
mából 19. alkalommal ünnepeljük a büntetés-végrehajtási szervezet napját. 
A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya hajtja végre a törvények megsze-
géséért Magyarországon kiszabható legsúlyosabb büntetést, a szabadságelvonást. A haza 
szolgálatában és a büntető-igazságszolgáltatásban végzett munka minden nap fegyelmet, 
becsületet és tisztességet követel meg a büntetés-végrehajtásban dolgozóktól. A bünte-
tés-végrehajtási szervezet elismertségének és feladatainak növekedésével azonban kiemel-
ten fontos, hogy a személyi állomány folyamatosan készen álljon az új elvárásokhoz való 
alkalmazkodásra és megfeleljen a szervezet életében megjelenő új kihívásoknak. Az Önök 
előtt álló feladatok eredményes végrehajtásához szükséges a felelős, felkészült és áldoza-
tos szolgálatteljesítés, a tradíciók ápolása, de elengedhetetlenül szükséges az új iránti nyi-
tottság is. Munkájuk csak közösen, egymással együttműködve végezhető eredményesen, 
amely munkában a szervezet minden tagjának és az intézetek számára támogatást adó 
társszerveknek, egyházaknak és civilszervezeteknek egyaránt fontos szerep jut.
Önök az elmúlt évek során bizonyították, hogy minden időszakban, rendkívüli hely-
zetekben is képesek feladataikat kifogástalan szakmai színvonalon ellátni, és az új kihí-
vásokra is szorgalommal, kreatívan, a megfelelő hozzáállással reagáltak. Magyarország 
Kormánya és a Belügyminisztérium vezetése tiszteli az Önök által elvégzett munkát, a 
társadalom pedig elismeri szolgálatuk során nyújtott teljesítményüket, és az állampolgá-
rok tudják, hogy nemcsak a bajban, hanem a mindennapokban is számíthatnak Önökre. 
A következő év a munkájukat meghatározó jogszabályi környezetben bekövetkező válto-
zások jegyében új korszakot hoz a Büntetés-végrehajtási Kódex hatálybalépésével. A jog-
alkotók régi adósságot teljesítettek azzal, hogy munkájuk végre a legmagasabb szintű jog-
szabállyal, törvénnyel legyen szabályozva. Ez egyértelmű elismerése az Önök által végzett 
munka fontosságának, de egyben nagy felelősséget is jelent. Az új jogszabály által létre-
hozott keretek modernizálják és évtizedekre átalakítják a büntetés-végrehajtást. Legyenek 
büszkék arra, hogy részesei ennek a változásnak.  
Ami azonban nem változik, hogy a rendnek és a biztonságnak továbbra is a legfontosabb 
társadalmi értékek között lesz helye, és ezen értékek védelmezőit mindig a legnagyobb 
erkölcsi megbecsülés kell hogy övezze.
Elvárom, hogy legjobb tudásuk szerint, elkötelezetten, erkölcsileg feddhetetlenül dolgoz-
zanak a jövőben is annak érdekében, hogy feladataikat a jogszabályoknak és a társadalmi 
elvárásoknak megfelelően eredményesen és hatékonyan teljesítsék. Magyarország Kor-
mánya, valamint a Belügyminisztérium vezetése nevében sikeres munkavégzést, erőt, 
egészséget kívánok Önöknek.

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Ünnepi parancs

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

Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • 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: Apex design Kft.

Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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tékben nőtt a 
fogvatartottak 
fogl a l kozta-
tása, a bünte-
tés-végrehajtás 
jelentős szere-
pet tölt be az 
intézetek belső 
ellátásában és 
az államigaz-
gatási szervek 
i g é n y e i n e k 
k i e l é g íté s é -

ben. Az új bv. kódex kapcsán kijelentette, hogy a tavaly elfogadott 
törvény felelősséget, ugyanakkor lehetőséget teremt, és innovatív 
hozzáállást igényel, amely a büntetés-végrehajtási szervezet részé-
ről már több ízben megmutatkozott. Végezetül utalt arra, hogy fo-
lyik az életpályamodell kidolgozása. Olyan kiszámítható életpályát 
kívánnak kialakítani a büntetés-végrehajtás területén is, amelyben 
a szervezet tagjai számára mind az anyagi, mind az előmeneteli le-
hetőségek biztosítva vannak.
Cséri Zoltán a zászlót megköszönve úgy fogalmazott, hogy a csa-
patzászló szimbolizálja az intézet dolgozói számára az esküjükhöz 
és a szervezethez való feltétlen hűséget, valamint olyan értékeket 
és erényeket, mint az összetartozás, a helytállás, az önfeláldozó 

szolgálat. Elmondta, a több mint 120 éves intézet szakmai mun-
kájának elismerése egyben a jelenlegi és a jövőbeni munkatár-
sak felelőssége is, hogy továbbra is méltók legyenek a kitüntető 
címre. Hangsúlyozta, hogy az előállítások és a szállítások magas 
száma és az intézet profiljából adódó feladatok megnövekedése 
ellenére, évről évre növekszik a munkáltatásban részt vevő fog-
vatartottak száma.

A rendezvény részt-
vevői megtekinthet-
ték a Venyige utcai 
színházterem előte-
rében felállított, a 
Fővárosi Bv. Intézet 
három, egymástól 
földrajzilag különálló 
objektumát, illetve az 
intézet múltját bemu-
tató fotókiállítást is.

Az állománygyűlést követő állófogadáson Csóti András mon-
dott pohárköszöntőt. Megköszönte és továbbra is kérte a bün-
tetés-végrehajtással együttműködő fegyveres társszervek és 
szervezetek segítségét, majd arról is beszélt, hogy a Fővárosi Bv. 
Intézet méltán szolgált rá a csapatzászlóra, munkájának magas 
szintű elismerésére.

Deák Ferenc István
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A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
Magyarország legnagyobb megyei jellegű intézete három önálló 
objektumból áll, feladata elsősorban az előzetes letartóztatások és 
az előállítások végrehajtása. Az intézet telítettsége 164 százalék. 
A női fogvatartotti létszám  növekedése ebben az intézetben is 
érzékelhető, jelenleg 19 százalék.
I. objektum (V. kerület, Nagy Ignác u. 5–11.)
Az épület a 19. század végén épült a Törvény kezési Palota része-
ként. A 153 fő befogadására alkalmas objektumban a férfi és a 
fiatalkorú fogvatartottakat helyezik el, az átlagos fogvatartotti 
létszám 250-300 fő. Itt történik a befogadás, az előzetes letartóz-
tatás foganatosítása és a megőrzéses fogvatartottak elhelyezése. 
2013-ban 16 260 fogvatartottat állítottak elő és 45 048 fogvatar-
tott szállítására került sor. 
II. objektum (II. kerület, Gyorskocsi u. 25.)
Az objektum 298 fogvatartott befogadására alkalmas, az elhelye-
zett létszám 430 fő körül van. Itt helyezik el a női fogvatartotta-
kat, valamint a megőrzéses férfi és női fogvatartottak egy részét. 
III. objektum (X. kerület, Budapest, Maglódi u. 24.)
Ez az első magasépítésű börtön Magyarországon, 2000 szeptem-
bere óta funkcionál börtönként. A három objektum közül ez a 
legnagyobb és a legkorszerűbb. Az elhelyezhető létszám 628 fő, 

az átlagos létszám 1200 fő. A mozgássérült fogvatartott részére 
zárka, minden szinten ügyvédi beszélőhelyiség, a szolgálati ku-
tyák számára korszerű kutyatelep is létesült.  
Munkáltatás: A három objektumban közel 450 fogvatartott 
munkáltatása valósul meg. A legnagyobb foglalkoztató a Pálhal-
mai Agrospeciál Kft., amely a „Venyigén” működteti üzemeit. 
Reintegráció: A Támop támogatásával megvalósuló oktatáso-
kon folyamatosan képezik a fogvatartottakat. Az intézet együtt-
működik több civilszervezettel, a börtönlelkészi szolgálat pedig a 
lelki gondozás lehetőségét biztosítja. 
Beruházások: 2013-ban száz férőhellyel bővült a II. objektum 
kapacitása. Az I. objektumban megújult a biztonsági tiszti iro-
da, a technikai kezelő és a fegyverszoba, új bútorokat építettek 
be, és megújultak a fogvatartotti körleteken a függőfolyosók. 
A III. objektumban elkészült a távtárgyaló, valamint a nape-
lemekből álló erőmű. Az I. és III. objektumban új beléptetési 
rendszert avattak. 
Családbarát munkahely: Az intézetben jelenleg 856 munkatárs 
dolgozik. 2013-ban elnyerték a „Családbarát munkahely” kitüntető 
címet. Mindhárom objek tumban edzőterem, szauna és sportléte-
sítmény áll a személyi állomány rendelkezésére. 
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Elismerések Adorján-nap alkalmából

Pintér Sándor belügyminiszter kiváló szakmai munkája és 
példamutató vezetői tevékenysége elismeréséül a Szent Adorján-
érdemjel címet adományozta Biczó László bv. dandártábornoknak, 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokának, dr. Kiszely Pál 
bv. dandártábornoknak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokának, dr. Barna Ildikó Marianna 
nyugállományú orvos ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás 
Központi Kórház osztályvezetőjének, Matiasovics Mária 
nyugál        lományú alezredesnek, a BvOP munkatársának, Kovács 
Ferenc bv. főtörzszászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági-főfelügyelőjének és Csuka Tamásné 
közalkalmazottnak, a Váci Fegyház és Börtön osztályvezető 
lelkészének. Magas szintű büntetés-végrehajtási és oktatói munkája 
elismeréséül a Tauffer Emil-díjat adományozta dr. Tari Ferenc 
József közalkalmazottnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék megbízott 
tanszékvezetőjének. A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett arany fokozatát ado    má     nyozta Králik Tibor 
bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
gazdasági vezetőjének. Büntetés-végrehajtási főtanácsosi 
címet adományozott dr. Bogotyán Róbert bv. ezredesnek, a BvOP 
főosztályvezetőjének és Herbszt Krisztina bv. alezredesnek, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 
osztályvezetőjének. Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet 
adományozott Berkenyei Attila bv. alezredesnek, a BvOP 
kiemelt főreferensének, Bozáné Török Erika bv. alezredesnek, a 
Budapesti Fegyház és Börtön osztályvezetőjének, Diósi István 
bv. alezredesnek, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatóhelyettesének, Domin Ágnes bv. alezredesnek, 
a BvOP osztályvezetőjének, Juhász Jácint László bv. alezredesnek, 
a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet belső ellenőrének, 
Matovics Csaba bv. alezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnokhelyettesének, dr. Monostory Péter bv. alezredesnek, 
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) fegyelmi 
és nyomozótisztjének, Orehovszki Zoltán bv. alezredesnek, a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének, Koncz 
Katalin bv. őrnagynak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézet vezető nevelőjének, Horváth Éva bv. 
századosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet szakpszichológu-
sának, Lakatos Viktor bv. századosnak, a BvOP 
kiemelt főreferensének és Veszeli Dániel bv. szá-
zadosnak, a BvOP osztályvezetőjének. Bün     te -
tés-végrehajtási zászlóssá léptette elő Himmer 
Péter bv. főtörzsőrmestert, a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön biztonsági felügyelőjét és Oláh Zsolt 
bv. főtörzsőrmestert, a Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézete (Tököl) biztonsági felügyelőjét. 
Aranygyűrű emléktárgyat ado mányozott 
Fogarasi László bv. ezredesnek, a Duna Papír Termelő 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatójának. Zsolnay-készlet emléktárgyat 
adományozott Pappné Dávida Gabriella bv. 
főtörzszászlósnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet raktárvezetőjének, 

Nagyné Molnár Lívia közalkalmazottnak, a Sopron kőhidai Fegyház 
és Börtön előadójának és Szombathy Árpádné közalkalmazottnak, a 
BvOP előadójának. Seiko óra emléktárgyat adományozott Vajda 
Szabolcs bv. őrnagynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesének, Balogh Roland bv. törzszászlósnak, 
a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének, Pintér 
József bv. törzszászlósnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet élelmezésvezetőjének és Kassiár Pál közalkalmazottnak, 

az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet ápolási 
asszisztensének. Festmény emléktárgyat adományozott 
Bodnár István bv. alezredesnek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön tűz- és munkavédelmi vezetőjének, Geiger Ildikó bv. 
alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
gazdasági vezetőjének, Zolta Csaba Levente bv. főhad nagynak, 
az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatóhelyettesének és 60. születésnapja alkalmából Gálfi Lajos 
bv. ezredesnek, a Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatójának. 
Csóti András országos parancsnok a Büntetés-végrehajtási 
Szolgála tért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta 
Farkas Piroska bv. alezredesnek, a Szombathelyi Országos 
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Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Törzsök Tibor bv. 
alezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnok helyettesé-
nek, Tóth Lajos bv. főtörzsőrmesternek, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön biztonsági felügyelőjének, Daniss József Csabáné 
közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási Szerveztet Tovább-
képzési és Rehabilitációs Központja előadójának. A büntetés-
végrehajtási szervezet céljainak megvalósítása terén, 2010 és 
2014 közötti időszak alatt országgyűlési képviselőként kifejtett 
tevékenysége elismeréséül Kulcsár Józsefnek, a büntetés-
végrehajtási szervezetnél megvalósuló tanúvédelmi tevékenység 
során kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 
Hankovszki István r. ezredesnek, a Készenléti Rendőrség Különleges 
Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat vezetőjének. 
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fo   -
ko za tát adományozta Winkler József bv. alez re           des       nek, a Ba    lassa-
          gyar               mati Fegyház és Börtön csoport ve ze    tőjének, Banyárné 
Sánta Lívia bv. őrnagynak, a BvOP kiemelt főreferensének, 
Bartal Mónika bv. őrnagynak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének, dr. Steier Tímea 
bv. őrnagynak, a BvOP kiemelt főreferensének, Hromek Zsolt 
bv. őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének, Szabó Balázs bv. őrnagynak, a 
Szegedi Fegyház és Börtön nevelőjének, Prihoda Bernadett bv. 
hadnagynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének, 
Ferkovicsné Szilvási Éva bv. főtörzszászlósnak, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Heim 

Tamás bv. főtörzszászlósnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Konyicsák Zsolt 
bv. főtörzszászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet körlet-főfelügyelőjének, Varga Zsolt bv. főtörzszászlósnak, 
a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, 
Erdősi Levente bv. törzszászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet szakápolójának, Gyermeli Rafael bv. 
törzszászlósnak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
biztonsági főfelügyelőjének, Horváth Péter bv. törzszászlósnak, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
raktárvezetőjének, Kondás János László bv. törzszászlósnak, 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
főfelügyelőjének, Muróczki János bv. törzszászlósnak, a Közép-

dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
biztonsági tisztjének, Bezeczky János bv. zászlósnak, a Nostra 
Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. művezetőjének, Leki 
Edina bv. zászlósnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
szakápolójának, Romsics Endre Attiláné bv. zászlósnak, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön segédelőadójának, Börcsökné Rádóczi Erika 
közalkalmazottnak, a Szegedi Fegyház és Börtön segédelőadójának, 
Volter Sándor közalkalmazottnak, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet szakmunkásának, valamint 
Kirov Attila tű. őrnagynak, a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ Tűzoltási és Mentési Szakcsoportja 
szakcsoportvezetőjének, dr. Korom Ritának, a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi 
Nyilvántartó Hatóság főosztályvezetőjének, Borgulyáné Antal 
Zsuzsannának, a Pannon Oktatási Központ Gimnázium Általános és 
Szakképző Iskola ügyvezető igazgatójának és Csikós Imrének, a Bella 
István Gimnázium Általános és Szakképző Iskola igazgatójának. 
Soron kívül büntetés-végrehajtás alezredessé léptette elő 
Farsang Tamás bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatóhelyettesét. 
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Balogh Brigitta bv. 
századost, a BvOP kiemelt főreferensét, dr. Buzálné dr. Szabó 
Mária bv. századost, a BvOP osztályvezetőjét, Fülöp Krisztina 
bv. századost, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet csoportvezetőjét, Heresznyei Gábor bv. századost, a 
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, 
Kónya Zsolt bv. századost, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjét, Pálóczi Sándor bv. századost, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
tisztjét és Szalai Tímea bv. századost, a BvOP osztályvezetőjét. 
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Ambrus Gábor bv. 
főhadnagyot, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
nevelőjét, Mészáros Bence bv. főhadnagyot, a BvOP ügyeletes 
tisztjét és Szabó László Gábor bv. főhadnagyot, az Ipoly Cipőgyár 
Termelő és Szolgáltató Kft. üzemvezetőjét. Büntetés-végrehajtási 
főhadnaggyá léptette elő Zsók Sándor Imre bv. hadnagyot,  
a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét. 
Munkatársi címet adományozott Lázár János Tamásné 
közalkalmazottnak, a BvOP ügykezelőjének. Országos 
parancsnoki dicséretben részesítette Nagy István bv. ezredest, a 
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, Soczó 
László György bv. alezredest, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokát, Oláh Gábor bv. alezredest, a Budapesti 
Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét, Falcsikné Turcsányi 
Tünde bv. alezredest, a BvOP kiemelt főreferensét, Belláné Scherer 
Magdolna Katalin közalkalmazottat, a BvOP főelőadóját, Erni 
Valéria közalkalmazottat, a BvOP előadóját, dr. Mészáros István 
közalkalmazottat, a Kalocsai Fegyház és Börtön osztályvezető 
lelkészét, Tuncsik Emese Cecília közalkalmazottat, a BvOP előadóját, 
Gregori Attila bv. törzszászlóst, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet kutyatelep-vezetőjét, Madarász Zsolt József bv. zászlóst 
a Budapesti Fegyház és Börtön kutyatelep-vezetőjét és Nagy 
Henrik bv. zászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön kutyavezetőjét.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk! 
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Bv. Hírlevél: – Hogy kezdődött bv.-s 
pályafutása?

Balázs Péter: – 1985. január 1-jén kerültem 
a szervezethez. Nem mondhatnám, hogy 
teljesen véletlenül, mert a családban erős 
a rendvédelmi, katonai vonal. Édesapám is 
bv.-s volt, nagyapám őrsparancsnok, és a 
feleségem családjában is hasonló a helyzet. 
Én testnevelő akartam lenni, de nem 
vettek fel a Testnevelési Főiskolára. Végül 
autószerelőként kezdtem el dolgozni, de a 
klientúrám kilencven százaléka itt is rendőr, 
bv.-s, katona vagy vasutas volt. Mindez 
Sátoraljaújhelyen történt. Ott adódott az a 
lehetőség is, hogy a börtön garázsmestere 
lehetek. Édesapám ugyan azt mondta, hogy 
maradjak a civil pályán, elég, ha a családban 
egy ember foglalkozik bűnözőkkel, de én 
úgy döntöttem, hogy megpróbálom. 

– És mára a garázsmesterségtől egészen 
messzire jutott.

– Telt-múlt az idő, és én többet szerettem 
volna. Jelentkeztem a Rendőrtiszti Főiskolára, 

ahol 1990-ben végeztem, és mint fiatal had-
nagyot, a házi műhely vezetésével bíztak meg. 

– 1990 izgalmas éve volt Magyarországnak. 
Hogy élte meg a végzős tiszt az eseményeket?

– Mi már az új alkotmányra esküdtünk, de 
előtte egy évvel mint tartalékosok készültünk 
a Kossuth téri tüntetésre. Hála istennek, 
bevetésre nem került sor. Nagyapám mindig 
az mondta: ne politizálj, tanulj, azt nem vehetik 
el tőled. Nagy példaképem volt, megfogadtam 
ezt, és azt is, amit akkor mondott, amikor 
hadnagyként hazatértem. Akkor azt vártam, 
hogy megdicsér, ehelyett annyit mondott, 
hogy „úgy bánj az emberekkel, hogy te is 
voltál őrmester. 
Ha valaki vezető lesz, akkor se felejtse el, 
honnan jött.” Ez egy életre szóló intelem 
volt az öregtől. 

– A vezetői készségeket már Márianosztrán 
sajátította el?

– Amikor a pécsi egyetemen elindult a 
humánerőforrás-képzés, oda is jelentkeztem. 

Sátoraljaújhelyen így lettem garázsmesterből 
személyzeti főelőadó, és a kihelyezett oktatási 
centrumot vezettem, ahol tanítottam is. 
2000-ben kaptam egy óriási lehetőséget 
az élettől és a feletteseimtől, amikor 
fölkértek, hogy vállaljam el Márianosztrán 
a parancsnokhelyettesi beosztást. Voltam én 
előtte is körleten és toronyban is, sok mindent 
csináltam, de kétségtelen, hogy a vezetői 
munkát Veszelka Vendel parancsnoksága alatt 
kezdtem megtanulni. Három és fél év múlva 
az Igazságügyi Minisztériumban létrejött a 
büntetés-végrehajtás-felügyeleti főosztály, 
ahova Csordás Sándor hívott dolgozni. Itt is 
nagyon jó és felkészült csapattal dolgoztam 
négy évig. Amikor átszervezték az osztályt, 
akkor kerültem az országos parancsnokság 
ellenőrzési főosztályára, Csorba György 
helyetteseként.

– Innen került vissza a „sűrűbe”? 

– Igen. 2005-ben először megbízással 
vezettem négy hónapig a pálhalmai 
börtönt – mondjuk, ez volt az előkóstolás. 
Majd Szekszárd következett, ahonnan 

Mi a családban 
„kikapcsoltuk” 
a civil életet

Áder János köztársasági elnök Balázs 
Pétert, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokát 
2014. szeptember 8-ai hatállyal bv. 
dandártábornokká nevezte ki. 
A parancsnokkal magas elismerése 
alkalmából beszélgettünk pályájáról 
és szakmai hitvallásáról.

H Í R L E V É LBv.6



poRTRÉ

7

egy rövid kitérőt tettem Kaposvárra. Ott 
tulajdonképpen a kríziskezelés volt a dolgom. 
Egy nagyon nehéz helyzetben lévő intézetet 
és állományt kellett összekapni, sínre tenni és 
vinni a normális napi életet, emellett segítettük 
a nyomozószerveket is a súlyos rendkívüli 
események feltárásában. Amikor a dolgok 
elrendeződtek, visszakerültem Szekszárdra, 
innen 2011-ben Pálhalmára.

– Pálhalma minden kollégának nagy falat.

– Így van. Nagy falat és nagy megtiszteltetés 
volt, hogy rám bízták az egyik legnagyobb 
letöltő intézet vezetését. Négyezer 
hektár, három objektum, tizenegy 
kilométer az objektumok között. Komoly 
szervezési és logisztikai munka, mert az 
1500 fogvatartottból 1200 dolgozik 38 
munkahelyen. Emellett folynak az oktatások, 
a tréningek, a színház, a drámapedagógiai 
kurzus. Tavaly mi rendeztük meg az első 
börtönszínház-fesztivált is. Most Roszík 
Gáborral azt tervezzük, hogy megnyitjuk 
az ország második APAC körletét a női 

objektumban. Színes és nagy munka, ami 
olyan embert kíván, akinek mindenhez 
érteni kellene, de ez lehetetlen. Nagy 
szerencsém van, hogy olyan munkatársakkal 
dolgozhatok, akik önállóan is megállják 
a helyüket, akarnak és tudnak dolgozni. 
Természetesen itt is akadnak problémák, de 
a jó kollektívával ezeken úrrá tudunk lenni, 
hogy megfeleljünk az elvárásoknak, leginkább 
a jogszerűségnek, a törvényességnek és a 
szakmai követelményeknek.

– Ez nyilvánvalóan stresszes, megterhelő 
munka. Mi jelenti a kikapcsolódást? Mivel tölti 
szívesen szabadidejét? 

– A feleségem rendőr, a fiam is 
bv.-s, a lányom mesterképzős, a 
katasztrófavédelemnél dolgozik. 
Azt mondjuk, hogy mi a családban 
kikapcsoltuk a civil életet. Én még civilben 
is katonáskodom, huszár vagyok a Váci 
Huszár Hagyományőrző Bandériumban. 
Amikor pihenni szeretnék, felülök a lóra és 
kimegyek az erdőbe, vagy a feleségemmel 

együtt ülünk fel a motorra és megyünk 
egy kört az országban, vagy történelmi 
emlékhelyeket látogatunk. Legutóbb Rákóczi 
Ferenc szülőházát néztük meg barátainkkal 
a felvidéki Borsiban. Kevés szabadidőm 
másik felét az oktatás tölti ki: szociális 
munkásokat tanítok bv.-s ismeretekre a Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula Karán.

– Megosztaná velünk azt az ars poeticát, 
amellyel befutotta ezt a már eddig is gazdag 
és elismert pályát?

– Lojalitás, szakmaiság és 
emberközpontúság. Meggyőződésem, 
hogy a fogvatartottak nagy része hányatott 
sorsú ember, akik segítségre, támogatásra 
szorulnak. Nekünk mindent meg kell 
tennünk azért, hogy valódi esélyt kapjanak 
arra, hogy ha ők is akarnak, vissza tudjanak 
illeszkedni a társadalomba. Ehhez kell 
empatikus képesség és egy jó közeg, 
amelyik támogatja ezt a szándékot. 

Deák Ferenc István
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Mindenre figyelni kell
A Büntetés-végrehajtás Szolgálatáért ezüst 
plakettjét kapta Tóth Lajos, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelője. 
– Tizenhat éve dolgozom Sopronkőhidán, nem könnyű 
munka, de biztos munkahely – mondja mosolyogva a 36 
éves Tóth Lajos, akinek kollégái már mind gratuláltak az 
elismeréséhez. 
Katonaság után választotta a hivatását, s azóta sem bánta 
meg a döntést. – Elég nagy a fluktuáció, az ausztriai 
munkalehetőségek sokakat elcsábítanak. Talán a kitar-
tásomat, az elmúlt tizenhat évet is elismerték ezzel a 
kitüntetéssel – vélekedik Tóth Lajos. Lövőn él, a tizenkét 
órás munkát, huszonnégy órás pihenő követi, aztán egy 
éjszakai szolgálat, majd két szabadnap. – Ez a munkarend 
nekem nagyon megfelel, nemrég építkeztünk, sok munka 
akad még itthon a ház körül. Így legalább gond nélkül teljesíthetek az otthonomban és a munkahelyemen is – meséli. A munkájáról is 
faggattuk: – Azért nem mondanám, hogy könnyű a fogvatartottakkal, meg kell tartani a távolságot velük, kell egy jó kiállás velük szemben, 
sokszor megkörnyékeznék az embert mindenféle kéréssel, ha hagyná magát. A munkánkat sok jogszabály köti és szabályozza, a fogvatartottak 
ideje, tevékenysége percre be van szabályozva. Mindenre figyelni kell! – hangsúlyozta Tóth Lajos. 

Nagy Márta, Kisalföld
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A fiatalkorúaktól nem válok megA fiatalkorúaktól nem válok meg
Adorján-nap alkalmából kapta meg a büntetés-végrehajtási tanácsosi címet Horváth Éva bv. százados, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakpszichológusa. 
 

Bv. Hírlevél: – Hogy került 
a szervezethez? 
Horváth Éva: – 2007-ben 
szereltem fel a tiszalöki intézetbe. 
Középiskolásként sokáig nem 
tudtam eldönteni, hogy katona 
lennék vagy pszichológus, 
végül a bölcsészettudományi 
karra jelentkeztem. A Szegedi 
Tudományegyetemen meg ta-
pasz talhattam, hogy a két irány összekapcsolható: szakmai 
gyakorlataimat a Magyar Honvédség kötelékén belül töltöttem, 
csapatpszichológusok szakmai irányítása alatt. A diplomát 
követően nem volt kérdés, hogy fegyveres leszek. Talán a sors 
keze, de éppen toboroztak az épülő tiszalöki intézetbe, ahol egy 
teljes pszichológiai osztály létesült Homonyikné Bertha Laura 
vezetésével. Azt hiszem, a fiatalkorúak iránti kíváncsiságomat 
és – mostanra mondhatom – elhivatottságomat is neki 
köszönhetem.

– Munkája során kikkel foglalkozik? 
– A fogvatartotti állomány szinte teljes palettájával dolgoztam 
már együtt. Jelenleg elsősorban az intézet fiatalkorúak 
regionális telephelyén teljesítek szolgálatot, az előzetes 
és jogerős fiatalkorúak pszichológiai ellátását végzem. 
A velük való munka sok türelmet és kreativitást igényel, 
de ehhez kollégáimtól és az intézet vezetésétől minden 
segítséget megkapok. Hozzám tartoznak az előzeteses nők, 
de az itt végzett munkám sajnos egyfajta utánkövetés is, 
hiszen sok korábbi fiatalkorúval találkozom megint.
Mióta 2012-ben bővült a szakterület létszáma, több időm
jut a személyi állományra is, akiknek most készítünk elő 
egy csapatépítő tréninget.   

– Miben látja munkája szépségét, esetleg árnyoldalait?
– A közhiedelemmel ellentétben a bv.-ben végzett pszichológusi 
munka rendkívül hálás feladat, hiszen évekig figyelemmel tudjuk 
kísérni a hozzánk forduló fogvatartottak pszichés állapotában 
bekövetkező változásokat. Számos esetben előfordul, hogy a 
szabadulás előtt álló elítéltek megköszönik a közös munkát, és 
arra is volt példa, hogy szabadulásukat  követően is visszajeleztek  
életük alakulásáról. 
Sajnos a növekvő adminisztráció minket is érint, de az intézeten 
belül, a társszakterületek munkatársaival,  valamint a más 
bv.-kben dolgozó pszichológuskollégákkal ápolt jó szakmai 
és emberi kapcsolatok révén lehetőség nyílik a munkavégzés 
hatékonyságának fenntartására.

– Mit tekint pályája legnagyobb szakmai 
sikerének, és ha van ilyen, kudarcának?
– Bár mindegyik soktényezős 
folyamat, de személyes sikerként 
könyvelem el, hogy az intézet vezetése 
beépítette a pszichológia módszereit 
a személyi állomány professzionális 
kiválasztási folyamatába, így valóban a 
legalkalmasabb emberek kerülhetnek 
az egyes szolgálati beosztásokba. 

Sikertörténetnek tartom a telephelyen futó speciális reintegrációs 
programok előkészítését és menedzselését, gondolok itt a 
vakvezetőkutya-képzésre, vagy a közeljövőben induló lovas 
programra. Büszke vagyok arra is, hogy jó kapcsolatot ápolunk a 
rendvédelmi társszerveknél dolgozó pszichológus szakemberekkel, 
valamint több felsőoktatási intézménnyel, melynek hallgatói 
előszeretettel választják intézetünket szakmai gyakorlataik, 
diplomamunkáik, vagy épp kutatásaik színhelyéül.  

– Munka után mivel tölti szívesen a szabadidejét?
– Sok fogvatartott válaszolja befogadása során, hogy 
szabadidejében dolgozott. Velem is ez a helyzet. Munkaidőn 
kívül hátrányos helyzetű, főként 8–18 éves gyerekekkel 
foglalkozom az alacsony küszöbű drogellátásban, és a velük 
dolgozó segítőknek tartok szupervíziót. Tanulom az integratív 
gyermekterápiát, emellett megváltozott munkaképességű 
emberek elhelyezkedésében is segédkezek, és természetesen 
otthon is igyekszem helytállni. A valódi kikapcsolódást a DVTK 
mérkőzései jelentik számomra, ugyanis miskolci lévén, lelkes 
szurkolójuk vagyok, de ha időm engedi moziba és koncertekre is 
szívesen elkísérem a páromat.     

– Családja hogyan viszonyul munkájához?
– Azt hiszem, szüleim nagyon büszkék rám, amiért ilyen fárad-
ságos, de társadalmilag hasznos munkát választottam. Nagy 
könnyebbség, hogy vőlegényem nemcsak bv.-s, de szociális 
végzettségű is, így tökéletesen érti a nehézségeket, és teljes 
mértékben támogat. Szeretnék szakmailag fejlődni, ameddig csak 
lehetséges, a fiatalkorúaktól azonban valószínűleg nem válok 
meg, ha nem muszáj.  

– Mit érzett, amikor megtudta, elismerésben részesül?
– Bár elöljáróm is gyakran kifejezi a munkámmal való 
elégedettségét, nagyon örültem, hogy idén hivatalosan is 
ilyen magas szintű elismerésben részesített. De a valódi 
motivációt továbbra is a segíteni akarás és a közszolgálat 
jelenti számomra. 



SZENT AdoRJÁN-NAp

Bv. Hírlevél: – Mióta tagja a szervezetünknek?
Kovács Ferenc: – 1990. október 1-jétől, már huszonnégy éve.
Mindig is ebben a szférában akartam dolgozni. Először hivatásos 
tűzoltó szerettem volna lenni, de mire felvételre kerültem volna, 
betelt az az állás, ott ajánlották számomra a büntetés-végrehajtást, 
ahol jelentkezésemet sikeres felvétel követte. Pályám során 
különböző lépcsőfokokat jártam be: voltam őr, körletfelügyelő, 
szociális ügyintéző, 1996–2012 között körletfőfelügyelő, 2012-től 
pedig biztonsági főfelügyelőként teljesítek szolgálatot.
 
– Van családi kötődés, esetleg családtagok is dolgoznak a börtönben?
– Családomban eddig senki nem dolgozott hivatásosként, csak 
engem fogott meg az egyenruha varázsa. Az sem valószínű, hogy 
folytatódik az örökség, ugyanis három lányom van, a legnagyobb 
tanár lesz, a középső védőnő, a legkisebb még csak másfél éves.

– Családja hogy viseli az egyetlen bv.-st a családban?
– Ehhez a munkához elsődlegesen biztos családi háttérre van 
szükség, és én meg is kaptam ezt, ugyanis a családom megértő 
és toleráns a rendkívüli berendelésekkel, a hétvégi munkával, az 
éjszakai és az ünnepi munkával szemben.

– Mivel telik a szolgálat, kikkel foglalkozik jelenleg? 
– Munkám két részből tevődik össze: egyrészt a kollégáim 
tevékenységét irányítom és hangolom össze, másrészt a 
fogvatartottak tevékenységét szervezem és felügyelem. Munkám 
velejárója, hogy emberekkel foglalkozom, a velük kapcsolatos 
pozitívumot és negatívumot is megtapasztalom. Ez jelenti a 
szépséget, de egyben a nehézséget is.
 
 – És mi jelenti a kikapcsolódást? 
– A néha megterhelő munka után felüdülést jelent számomra a 
numizmatika és a kertészkedés.

– Az elismert munka tudatosságot feltételez. Mik a tervei a jövőre nézve?
– A legfontosabb, hogy gondoskodjam három lányom 
iskoláztatásáról, életre való felkészítéséről, s mivel a legkisebb 
még csak másfél éves, az ő felneveléséről. A börtönön belül pedig 
célként tűztem ki magam elé a megszerzett tapasztalatok átadását a 
fiatalabb generációnak.
 
– Mi jutott eszébe először, amikor átvette az elismerést?
– Örömmel és büszkeséggel töltött el, mikor kiderült, hogy az egyik 
legmagasabb elismerést kapom. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
hátradőlhetek, hanem azt, hogy úgy kell végeznem  a munkámat, 
hogy méltó legyek az elismeréshez. A kitüntetést ugyanakkor nem 
kaphattam volna meg a családom és a munkatársaim segítsége nélkül. 
Eszembe jutott az is, hogy munkám során azért értem el sikereket, 
mert a fogvatartottakra egyenlő félként tekintek, nem számít, ki milyen 
bűncselekményt követett el, nálam tiszta lappal indul mindenki.

 

Ha megszólalsz, lebukszNálam tiszta lappal indul mindenki
Kovács Ferenc bv. főtörzszászlós, a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet biztonsági főfelügyelője 
a Szent Adorján Érdemjel kitüntető címet kapta a büntetés-végrehajtás ünnepén, akit szintén 
megkérdeztünk, milyen út vezetett a magas elismerésig.

H Í R L E V É LBv.

A győri intézet raktárvezetője, Horváth Péter bv. törzszászlós a
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát 
kapta. 1999-ben lépett az intézetbe, a biztonsági osztály felügyelője 
volt öt évig. 2004-ben úgy döntött, más vizekre evez. – Elvégeztem 
a zászlósképzőt és egy kis raktár, majd  három év múlva a központi 
raktár vezetője – meséli. Így két váltással és sok tanulással 
kőművesből az intézet kulcsfigurája lett, hiszen a mindennapi 
működés alapfeltétele, hogy a raktárvezető gondoskodjon az anyagok 
beszerzéséről, s ott vannak a napi biztonsági feladatok is: a fegyver- 
és lőszerraktár. – Nehéz volt belerázódni az új feladatba, a biztonság 
után a számviteli politikát kellett megismerni – mondja a kétgyerekes, 
39 éves törzszászlós, akit arról is kérdeztünk, belépésekor 
megváltozott-e a képe a börtönről. – Mielőtt becsöppentem volna, 
kívülről én is úgy képzeltem, hogy megállt bent idő, csak a dróthálót, 
a kerítést látja az ember. Pedig belül nagyon pontos munka folyik, 
egy szervezett, nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlít a bv. intézet.

Laczó Balázs, Kisalföld

 Szervezett, nyüzsgô hangyaboly
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Személyi változások
Lajtár József  bv. vezérőrnagy szeptember 1-jétől az országos parancsnok 
gazdasági és informatikai helyettese 

Pintér Sándor belügyminiszter szeptember 1-jei hatállyal a büntetés-végrehajtási szervezet 
hivatásos állományába helyezte át Lajtár Józsefet, az Országos Rendőr-főkapitányság koráb-
bi gazdasági főigazgatóját, kinevezte a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka gazdasági 
és informatikai helyettesévé, egyben átminősítette büntetés-végrehajtási vezérőrnaggyá.
Lajtár József 1955-ben született Kiszomboron. A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán szerzett diplomát. 1977-ben nevez-
ték ki hadnagyi rendfokozattal a Határőrség hivatásos állományába. 1990. február 1-jétől 
a Határőrség Országos Parancsnokságán pénzügyi főosztályvezetői, 1993-ban gazdasági 
igazgatói, majd gazdasági főigazgatói beosztást töltött be. 1995. szeptember 15-től a Bel-
ügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkára. 2002-ben szolgálati nyugállományba 
helyezték, 2010-ig különböző állami és civil cégek alkalmazásában állt. 2010. július 1-jén a 
belügyminiszter előterjesztésére rendőr vezérőrnagyi rendfokozatban került vissza a rend-
őrség hivatásos állományába, ezzel egyidejűleg kinevezték országos rendőrfőkapitány-he-
lyettessé, az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatói beosztásába. 2014. ja-
nuár 1-jétől e kinevezéséig a Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkár Titkárságán 
végezte szolgálati feladatait.

Dr. Nemes Nagy Anna bv. o. alezredes augusztus 1-jétől a BvOP 
Egészségügyi Főosztályának megbízott vezetője
Dr. Nemes Nagy Anna 1984-ben szerzett diplomát a SOTE Általános Orvosi Karán, 
majd 1992-ben letette a csecsemő-gyermekgyógyász, 1997-ben a gasztroenterológus 
szakvizsgát. Az egyetem elvégzését követően a SOTE Szülészeti- és Nőgyógyászati, 
illetve Gyermekgyógyászati Klinikáján, valamint a klinika gasztroenterológiai osztá-
lyán dolgozott.  
2002. június 1-jétől tagja a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának, 
ekkortól a Budapesti Fegyház és Börtön szakorvos századosa. 2004. március 1-jé-
től a BvOP Egészségügyi Főosztály főorvosa, majd a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet szakorvosa volt. 2005. december 1-jével kérelmére áthelyezték a Budapesti 
Fegyház és Börtön szakorvosi beosztásába. Ezt követően, 2010. január 1-jétől jelen 
megbízásáig a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője volt.

Fazekas Szilvia bv. alezredes augusztus 15-től a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet II. objektumának parancsnokhelyettese

Fazekas Szilvia 1974-ben született Budapesten. Diplomát szerzett a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán, általános szociális munkás szakon. Emellett meg-
szerezte a bv. felsőfokú szaktanfolyam, a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezető képző 
képesítéseket.
2000. augusztus 1-jétől tagja a büntetés-végrehajtási szervezet közalkalmazotti állomá-
nyának, ekkortól a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nevelője. 
2001. június 15-én kinevezték a szervezet hivatásos állományába főhadnagyi rendfo-
kozattal. 2007. április 10-től ugyanitt fegyelmi és nyomozó tiszti feladatokat látott el, 
majd 2011. április 1-jétől e megbízatásáig a Baracskai Objektum büntetés-végrehajtási 
osztályvezetője volt.

SZEmÉlyI HíREk
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Sikerült olyan állományt kinevelni, 
akikre rábízhatom a céget

Bv. Hírlevél: Altábornagy úr, Ön 45 
évvel ezelőtt szerelt fel a büntetés-
végrehajtáshoz, és jövőre tölti be a 70. 
életévét. Egy gyönyörű életpálya áll Ön 
mögött, jelenleg is aktív szakember. Miért 
éppen most döntött úgy, hogy végleg 
visszavonul?

Tari Ferenc: Nem vonulok vissza, csak 
átadom a helyem a fiataloknak. Jelenleg a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára 
vagyok, és mivel a felsőoktatásban 70 éves 
korig lehet dolgozni, így abba kell hagynom 
az oktatást. De az élet nem áll meg, rengeteg 
tennivalóm van, mert ugye van élet a bv.-n 
kívül is.

- Hogyan indult a pályája?
- Egy barátom dolgozott a bv.-nél, és 
tetszett, amit a munkájáról mesélt. Amikor 
jelentkeztem, jó fizetést ígértek, így 1969. 
augusztus elsején, nevelési előadóként kezdtem 
dolgozni a nevelési osztályon.

- Egyszer Csépai ezredes úrral 
beszélgettem, és szóba került egy lelkes 
hadnagy, aki jelentősen kivette a részét 
a 79. évi 11-es tvr. megalkotásából.
- A tvr. megalkotása hatalmas szakmai 
kihívás volt. Akkor fektettük le a büntetés-
végrehajtási munka alapjait. Mészáros 
József, az akkori igazgatási osztály vezetője 
hihetetlen szakmai precizitással, időt, energiát 
nem kímélve dolgozott a jogszabályon. A 
’79-es tvr. bv.-s szakemberek alkotása volt. 
Ezt azért fontos kiemelni, mert azelőtt a 
minisztériumban a jogszabály-előkészítők 
megcsinálták a törvény szövegét, majd átadták 
a szakembereknek, hogy mondjanak róla 
véleményt. 1979-ben ez megfordult, ránk 

bízták, hogy alkossuk meg 
a saját törvényünket, és a bv. 
szervezet nagyon komoly 
előkészítő munkát végzett, 
aminek én is részese lehettem. 
Meggyőződésem, hogy Európa 
legkorszerűbb jogszabályát 
alkottuk meg akkor. 
Szerencsére a jövőre hatályba 
lépő új bv. kódex is a szakma 
részvételével készült.

- 1993-ban jelentősen módosították 
a törvényt. Ön ekkor már országos 
parancsnok volt.
A rendszerváltás, és a fejlett Európához való 
közeledés megkövetelte, hogy átdolgozzuk a 
jogszabály szövegét. Ez rendkívül izgalmas 
dolog volt. Az Európa Tanács számos 
szakértőjét meghívtuk, neves pönológusokkal 
dolgozhattunk együtt. Sokszor napokig 
vitatkoztunk, elemeztünk egy-egy témát. 
Gyakorlatilag ekkor indítottuk el a börtönök 
humanizálását. Fejes Imrének, Garami 
Lajosnak, Estók Jóskának, vagy a nemrég 
elhunyt Csetneky Lacinak ebben óriási 
szerepe volt. Olyan alaptételeket rögzített, 
ami a munkánk alfája és omegája lett. Végül 
ellenszavazat nélkül fogadta el a parlament az 
1993. évi XXXII. törvényt. 

- A szervezeti törvény, vagy a 6/96-os 
IM rendelet megalkotásakor is Ön vezette 
a szervezetet. Tudta, hogy börtönügyi 
szempontból történelmet ír?
- Dehogy írtam én történelmet! Csak 
elvégeztem minden nap a dolgomat. A korszak 
hozta, hogy ezek ma már nagy dolognak 
számítanak. És ne felejtsük el, hogy rengeteg 
elkötelezett munkatárs és szerencse is 

kellett hozzá. Olyan egyéniségek dolgoztak 
mellettem, akik nélkül egyedül semmire nem 
mentem volna.

- Nagy Imre és mártírtársainak újra-
temetésében is komoly szerepe volt. 
Az azért már csak történelmi jelentőségű…
Az 56-os mártírok újratemetése valóban 
hozzájárult a rendszerváltáshoz, de én úgy 
csöppentem bele, mint Pilátus a krédóba… A 
80-as évek vége felé az országos parancsnok 
helyettese voltam éppen, amikor eljutott oda a 
pártvezetés, hogy az öt ismert 56-os mártír földi 
maradványait ki kell adni a hozzátartozóknak. 50 
előterjesztést csináltunk a kormánynak, hogy ez 
hogyan történjen. Gráber Mária kolléganőmmel 
éjjel nappal írtuk az előterjesztéseket. Borics 
Gyula, aki valamikor a pártközpontban 
dolgozott, kapta az ügyet, mivel Nagy Erzsébet, 
Nagy Imre lánya kijelentette, hogy nem hajlandó 
tárgyalni a Belügyminisztérium képviselőivel, 
hiszen az akkori Belügyminisztériumnak része 
volt apja kivégzésében. Borics államtitkár engem 
bízott meg a hozzátartozókkal való tárgyalással, 
valamint a kihantolás utáni újratemetés 
szervezésével.  Azzal a kikötéssel vállaltam el a 
feladatot, hogy a kutatás, illetve bármilyen tény, 
amit feltárunk, legyen nyilvános. Azelőtt a bv.-

Negyvenöt év szolgálat után visszavonul Tari Ferenc
bv. altábornagy, szervezetünk korábbi országos 
parancsnoka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, 
a modern magyar büntetés-végrehajtás egyik formálója, 
Nagy Imre újratemetésének egyik szervezője. 
Életpályája izgalmas szakmai és emberi történelem.

poRTRÉ
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nél minden adat titkos volt. A létszámadatokról 
sem eshetett szó nyilvánosan, nemhogy az ’56 
utáni halálos ítéletekről. 

- Ekkor még a rendszerváltás előtt álltunk. 
Nem érték támadások „fentről”?
- A pártbizottságból többször bíráltak, hogy 
mit akar ez az ifjonc, de olyan is volt, hogy 
egy III/III-as arra akart rábírni, hogy csak 
annyit mondjak, amit már amúgy is tudnak 
az emberek. De akkor már nem volt megállás, 
végig kellett csinálni. A kihívás pedig mindig 
hajtott. Arról sem volt pontos névsor, hogy 
egyáltalán kiket végeztek ki. 300-350 emberről 
szólt a lista, de nem tudtuk, hogy melyik sírban 
kik vannak. Azt sem tudtuk, kit végeztek ki, 
és kit nem. Csak annyi volt odabiggyesztve a 
nevek mellé, hogy halálbüntetés. De, hogy ki, 
miért kapta, és hogy végrehajtották-e az ítéletet, 
az nem. Ezt kellett nekünk végigbogarászni. 
Két szálon futott a történet, miközben én a 
kivégzettek családjaival tárgyaltam, Pajcsics 
József r. ezredes (később tábornok) bravúros 
munkával derítette ki, hogy Nagy Imre és 
mártírtársai hol lettek eltemetve. Az exhumálást 
orvosszakértő-csoport végezte. Ekkor 
következett az azonosítás. Fényképeket kértünk 
a hozzátartozóktól, de megkaptuk például Nagy 
Imre protézisét is, és ezek segítettek végül az 
azonosításban. A segítőkészség, a tisztességes 
ügyintézés volt a kulcs a hozzátartozók 
ellenérzéseinek eloszlatásához. Az újratemetés 
előtti estén például felhívott az egyik 

hozzátartozó, hogy a temetői vízcsap szerinte 
nincs jó helyen, útban lesz. A szertartás 
kezdetére már ötven méterrel arrébb rakattam.

- Volt néhány helyes személyügyi döntése 
is. Hallottam egy azóta legendává vált 
toborzásról…
- 1977-ben komoly hiánnyal küzdöttünk 
a nevelési területen, és éppen a kistarcsai 
tiszthelyettes-képzőben toboroztunk 
embereket. Én akkor főhadnagy voltam. 
Unott, üres tekintetek egy hatalmas teremben, 
láttam, hogy a társaság nagy része egyáltalán 
nem akar smasszer lenni. Vettem a bátorságot 
– az ezredesi rendfokozatban lévő parancsnok 
megdöbbenésére – és kiküldtem mindenkit a 
teremből azzal, hogy csak azok jöjjenek vissza, 
akiket valóban érdekel a dolog. Öt perc múlva 
három ember jött vissza. Az egyiküket úgy 
hívták, hogy Csóti András.

- Nemrég Tauffer Emil-díjjal 
jutalmazták, ami azért különleges, 
mert ennek a díjnak az alapítása is az 
Ön nevéhez köthető.
- A rendszerváltáskor a korábbi elismerések 
idejétmúlttá váltak, nem volt saját „belső” 
elismerő díja a szervezetnek. Tauffer 
pedig azért jó jelkép, mert egyaránt volt 
börtönparancsnok, közszolga és tudós. És, bár 
nem volt könnyű képet találni róla, örülök, hogy 
sikerült létrehozni ezt a miniszteri elismerést. 
A színvonalát pedig az biztosítja, hogy évente 

csak két ember kaphatja meg a szervezetnél. 
Megtisztelő számomra, hogy úgy gondolták, én 
is érdemes vagyok erre az elismerésre.

- Kis túlzással azt is mondhatjuk, Szent 
Adorjánt is Ön jelölte ki a börtönőrök 
védőszentjévé.
- Az egy pofonegyszerű munka volt. A rendőrök 
felett már Szent György, a tűzoltók felett Szent 
Flórián őrködött, amikor jeleztem az akkori 
igazságügy-miniszternek, hogy szükségünk 
lenne egy védőszentre. Kértem, hogy ha lehet, 
olyat válasszanak, akinek nem téli hónapra esik 
az ünnepe, ugyanis akkor nem lehet bulizni. 
Nem titkolt célom volt, hogy a kollégák 
összejöjjenek, leüljenek egymással beszélgetni. 
Hogy régi, egymástól távol került emberek 
lássák egymást, hogy legyen egy pillanat, amikor 
megállhatunk megünnepelni magunkat.

- 1999-ben nyugállományba vonult, de 
2002-ben Bárándy György igazságügy-
minisztersége idején tanácsadóként tért 
vissza. Később államtitkár is lett. Mit 
tekint a pályája csúcsának?
- Mindenképpen az országos parancsnoki 
poszt, hiszen szakmailag ott tudtam igazán 
kiteljesedni. Talán az a legnagyobb siker, hogy 
sikerült olyan állományt kinevelni, akikre 
rábízhatom a céget. Rengeteg tehetséges 
kolléga dolgozik ma a bv.-nél, itt az ideje, hogy 
átadjam a stafétát.

Balogh Zsolt
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Veszélyes fiatalok, vagy fiatalok veszélyben? 
Czenczer Orsolya bv. őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bv. Tanszékének docense részt vett a „Tu-
dományos nemzetközi együttműködés támogatása” című nemzetközi pályázatban, amelynek célja a bán-
talmazás hatásának vizsgálata a kriminogén devianciák körében. A magyar kutatás a gyermekbántalmazást 
és az erőszakos bűncselekmények közötti összefüggéseket vizsgálta a hazai elítélt fiatalkorúak körében. 
A kutatásban Czenczer Orsolyát Kisnémet Judit bv. szakos hallgató segítette. A téma feltérképezése 
Németorszában kezdődött, ahol a török, majd Franciaországban az algériai, Belgiumban és Hollandiában a 
marokkói kisebbségből származó bántalmazott bűnelkövető gyerekeket vizsgálták, majd a kutatócsoport 
vezetője felkérte Czenczer Orsolyát a magyarországi helyzet felmérésére. Az általa vezetett team ez év 
február és július között a teljes magyar fiatalkorú elítéltpopulációt vizsgálta pszichológiai kérdőívek és 
mélyinterjúk segítségével. A hazai kutatás célja annak felmérése, hogy van-e direkt és jelentős összefüggés 
a bántalmazott gyermekek és a bűnelkövetés között, illetve azt is vizsgálták, hogy azok a gyermekek, akik 
bv. intézetben töltik büntetésüket és bántalmazó családból származnak, a reintegráció tekintetében is sok-
kal nagyobb odafigyelést igényelnek-e? A kutatás vezetője emellett lajstromba veszi azokat az eszközöket 
és módszereket, amelyek segíthetnek az intézeteinkben raboskodó, bűnelkövető bántalmazott fiatalok 
kezelésében és a társadalomba való beilleszkedésük megoldásában. A Tilburgi Egyetemen a témában meg-
rendezett konferencián megállapodás született a kutatás folytatásáról és az együttműködésről. A kutatás 
2015 januárjától egy monográfia formájában is elérhető lesz.



Bv. Hírlevél: – Először is gratulálunk a 
kitüntetéséhez. Mit érzett, mire gondolt, 
amikor megtudta, hogy ilyen magas szinten 
ismerik el a munkáját?
Pálfiné Nagy Ilona: – Meglepett és 
csodálkoztam, soha nem gondoltam arra, 
hogy én, a szociális segédelőadó kapha-
tok egy ilyen magas kitüntetést. Amikor 

már a Belügyminisztériumba mentem 
az ünnepségre, még akkor sem 
gondoltam arra, hogy ez egy ilyen
 jelentős kitüntetés lesz. 
– Mióta dolgozik a bv. szervezetnél, és mi 
vezette erre az útra?
– 1977-ben kerültem az akkori Alföldi 
Bútorgyárba, amely az egyik gazdasági 

szervezete volt a Szegedi Fegyház 
és Börtönnek. Ott kezdtem, mint 
adminisztrátor, de voltam könyvelő, 
számlázó és pénztáros is. Körülbelül 
tizenhét évet dolgoztam ott, közben 
gyermekeket szültem, majd a gyesről 
visszatérve egy átszervezés során 
kerültem az intézetbe.

Szakmai tudással lehet 
az ember magabiztos 
Augusztus 20-a alkalmából, közel négy évtizedes kiemelkedő
munkája elismeréseként Pintér Sándor belügyminiszter a
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Pálfiné 
Nagy Ilona bv. zászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön szociális
segédelőadójának. Elismerése kapcsán arról is kérdeztük
kolléganőnket, mi a titka annak, hogy ennyi idő után és ebben a
kemény intézetben sem vesztette el motivációját.
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Áder János köztársasági elnök az Európai Unió iraki polgári válságkezelési missziójának vezető-
jeként végzett, az iraki és az európai partnerek legmagasabb szintű elismerését kiváltó, valamint 
Magyarország nemzetközi hírnevét öregbítő munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozta dr. Huszár László bv. dandártábornok-
nak, a BvOP főosztályvezetőjének. A büntetés-végrehajtási szervezet vezetői állományában 
végzett több mint két évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Tóth Tamás Tibor bv. ezredesnek, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának. A büntetés-végrehajtási 
szervezet állományában végzett közel négy évtizedes kiemelkedő munkája, példamutató szolgá-
latteljesítése elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Pálfiné 
Nagy Ilona Zsuzsanna bv. zászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön szociális segédelőadójának. 
Pintér Sándor belügyminiszter a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlékplakett arany 
fokozatát adományozta Juhász Csaba bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesének. Tanácsosi címet adományozott Kovács István bv. alezredesnek, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének. Soron kívül büntetés-végrehajtási 
zászlóssá léptette elő Kovács Miklós bv. főtörzsőrmestert, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet körletfelügyelőjét. Festmény emléktárgyat adományozott Satoczkiné dr. Snitzer Ilo-
na közalkalmazottnak, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) szakorvosának. Sei-
ko óra emléktárgyat adományozott Koncos Róbert bv. főtörzsőrmesternek, a Tolna Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének. 60. születésnapja alkalmából Zsolnay-készlet 
emléktárgyat adományozott Szilveszter Gergelynének, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza 
főápolójának. 50. születésnapja alkalmából festmény emléktárgyat adományozott Tomasovszki 
László Csaba bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének. 

Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!

Elismerések augusztus 20. alkalmából



– Sok bv.-s munkatársra jellemző a családi 
előzmény, esetleg Önnek is volt ilyen érin-
tettsége is?
– Köszönöm a kérdést… Örömmel mon-
dom el, hogy édesapám is ebben az inté-
zetben dolgozott, innen ment nyugdíjba a 
’80-as években, mint osztályvezető.
– Mi a mindennapi munkája egy szociális 
segédelőadónak?
– A szegedi intézet speciális börtön, sok 
a hosszúidős elítélt, akik főleg férfiak. 
Közvetlenül foglalkozom velük is, emel-
lett adminisztrálok, intézem az ügyeket, 
viszem a napi ügymenetet. 
– Melyek a munkájának speciális vonatko-
zásai?
– Nehéz a fogvatartottakkal bánni, hiszen 
ők „múlttalan” és bizonytalan jövőjű embe-
rek, akik gyakran egész, vagy legalább fél 
életüket a börtönben töltik. Velük nehéz 
foglalkozni, vagy hogy még pontosabban 
fogalmazzak, nehéz a szó szoros értelmében 
nevelni őket. Ezzel együtt úgy gondolom, 
ha igazságos és emberséges valaki, és lel-
kiismeretesen próbálja a munkáját végezni, 
akkor jót és jól próbál csinálni. Úgy érzem, 

az én munkám olyan, mintha én csak egy 
kis fogaskerék, egy láncszem lennék ebben 
a bv.-s gépezetben, de az én munkámra is 
szükség van, mert ettől működik az egész.
– Itt már elkanyarodtunk a hivatástudat 
felé. Önnek mi jelenti a sikert, mikor elége-
dett a munkájával?
– Sokat vagyok a fogvatartottak között, és 
még mindig bízom abban, hogy ha kom-
munikálunk, ha mondok valamit, tudok 
olyat közölni, ami „betalál”. Ha ez csak egy 
kis meggondolásra is készteti őket, úgy ér-
zem, már tettem valamit. Vannak kollégák, 
akik öt, hat, de főleg tíz év után már nem 
tudnak hinni, nem hiszik el, hogy ennek a 
munkának van értelme, fásulunk is termé-
szetesen. Én még mindig ott tartok, mint 
fiatalon: ugyanúgy hiszek a munkában. Az 
évek alatt tanultam is, elvégeztem a zász-
lósképzőt, majd szociális szakon a főiskolai 
diplomát is megszereztem. Egyfelől ezt 
azért tartom fontosnak, mert amikor az 
ember megszerez egy újfajta tudást, akkor 
a munkájában is újat, pluszt tud nyújtani. 
Másfelől amikor úgy éreztem, nekem most 
egy kicsit elég ebből az egészből, nagyon 

jókor jött az iskola, mert adott egy újabb 
lökést ahhoz, hogy tovább tudjam csinálni.
– Hogyan tölti a szabadidejét, ami gon-
dolom szintén fontos ahhoz, hogy ezt a 
munkát ezen a magas színvonalon tudja 
csinálni?
– Szabadságot is, pénzt is arra gyűjtök, 
hogy a családommal utazni tudjunk, és lega-
lább Európát lássuk, megismerjük. A másik 
hobbim a hímzés, a gobelin. Tele van már a 
lakás azokkal a gobelinképekkel, melyeket 
én készítettem, de nekem egy nehéz nap 
után ez a megnyugtató kikapcsolódás.
– Egy ilyen hosszú és elismert pályát befut-
va milyen tudást, tapasztalatot osztana meg 
a munkatársakkal?
– Ahogy már mondtam, rájuk is, minden-
kire szükség van, és csak mindenki együt-
tes munkájával működhet „bv. ország”. 
A másik, talán fontos gondolat, hogy szak-
mai tudással lehet az ember magabiztos, 
nem föltétlenül azért, mert nála vannak a 
kényszerítő eszközök, a gumibot. Ahogy 
egyébként minden szakmában, itt is nélkü-
lözhetetlen a tudás és alázat.

Esze Bernadett
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Baracska erős embere
Galambos  Tibor bv. főtörzsőrmester, az Annamajori Kft. 
hivatásos állományú tagja szabadidejében erőemeléssel 
foglalkozik, méghozzá szép eredményekkel. 
ABiatorbágyon augusztus 23-án megrendezett versenyen 
3., egy szeptemberi, pusztaszabolcsi versenyen 2. lett 
fekvenyomásban, a 83 kg-os súlykategóriában. 

Katonai háromtusa és járőrbajnokság
A Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár Püspökszilágyi Kiképző Bázisán rendezték 
meg szeptember 3-án és 4-én a katonai háromtusa- és 
járőrbajnokságot, amelyen szervezetünk női csapata regionális 
második, férfi csapata regionális ötödik helyezést ért el, női 
csapatunk különdíjban is részesült.

80 éves Kun László 
volt országos parancsnok
A bv. szervezet hagyományosan nem 
feledkezik meg nyugdíjasairól sem. 
Nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából Csóti András
jelenlegi parancsnok 
köszöntötte Kun László 
bv. vezérőrnagyot, a büntetés-
végrehajtás korábbi országos 
parancsnokát. 
További szép nyugdíjas 
éveket és jó egészséget kívánunk!

Sárkányhajók a Bánki-tavon
A balassagyarmati intézet és a Dunai Sárkányhajózási Vállalat szeptember 20-án 
rendezte meg a második amatőr sárkányhajó versenyt a Bánki-tavon. A festői 
környezetben a vendéglátók mellett a BvOP, az Ipoly Cipőgyár és a márianosztrai 
börtön két csapata indult, de a családtagok is kipróbálhatták a sárkányhajózást. 
A 200 méteres pályán a vegyes csapatok versenyét a BvOP - Balassagyarmat közös 
csapata, a női versenyt a BvOP - Balassagyarmat - Ipoly Cipőgyár közös csapata, 
a férfiak versenyét és a tókerülő kupát Márianosztra csapat nyerte. 
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kElkészült a péküzem Szegeden

Elítéltek sütik a kenyeret augusztus elejétől a Szegedi 
Fegyház és Börtön szomszédságában elhelyezkedő Nagyfa 
– Alföld Kft. gyártelepén. Az Annamajori Mezőgazdasági 
Kereskedelmi Kft. egy közel 300 négyzetméteres épületben 
alakította ki az új péküzemet.  A Rácsos Sütöde építési 
munkálatai a tél folyamán kezdődtek, és a külső vállalkozók 
mellett fogvatartottak is részt vállaltak annak kialakításában. 
Március első napjaiban emelték be az üzembe az új gázüzemű 
kemencét, ezzel együtt a kiszolgálóhelyiségek, raktárak 
festése és burkolása is megkezdődött. Az építkezés befejezése 
és a szakhatósági engedélyek beszerzése után, a nyár közepén 
kezdődött a próbaüzem, ezzel tizenkét új fogvatartotti 
munkahely létesült. A pékségben sütik a Csillagbörtön 1500–
1600 lakója részére a kenyeret és a péksüteményeket.

Gyermekmeghallgató 
a Szolnoki Törvényszéken
Szeptember 8-án adták át a Szolnoki Törvényszéken az újonnan 
kialakított gyermekmeghallgató-helyiséget. Az átadóünnepségen 
Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke külön köszönetét 
fejezte ki Tóth Gábor bv. ezredesnek, a szolnoki intézet parancsnokának, 
hogy részt vállaltak a helyiség kialakításában. A gyermekmeghallgató-
szoba felújítási munkálatain három elítélt dolgozott, akik tisztában 
voltak azzal, hogy milyen munkában vesznek részt, így még nagyobb 

odaadás sal és figyelemmel 
dolgoztak. A megnyitón elhangzott, 
hogy a „Gyermekközpontú 
igazságszolgáltatás” programja a 
gyermekek jogainak tiszteletben 
tartását és hatékony érvényesítését 
biztosítja. Ennek része az úgyneve-
zett gyermekmeghallgató-szobák 
kialakítása, ahol a 14 év alatti 
kiskorúak meghallgatása speciális, 
az ő igényeik szerint kialakított 
környezetben zajlik.

Folytatódnak a felújítások Vácon
Augusztus végén 
befejező dött a Váci 
Fegyház és Börtön 
Biztonsági Osztálya 
eligazítófolyosójának és  
a felügyelők őri 
pihenőjének felújítása, 
amely másfél hónapon 
keresztül, tizenegy 
fogvatartott részvételével 
készült el, akik közül 
többen az intézetben 
tettek vizsgát az 
építőipari képzéseken. 

A felújítás során új burkolatot kapott az eligazítófolyosó, a 
falakra pedig világos falfesték került, megújult a vizesblokk, 
valamint kialakítottak egy jól felszerelt, új melegítőkkel, 
konyhabútorral és konyhai készülékekkel ellátott 
étkezőhelyiséget is. Augusztus 19-én 140 munkatárs vehette 
birtokba a modernizált szolgálati helyet. 
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Bv. Hírlevél: – Csöppet sem jellemző, hogy 
egy fiatalember börtönlelkész akar lenni. 
Beavat minket választása történetébe?
Kaszó Gyula: –  Kárpátalján születtem
1976-ban. Szüleim orvosnak szántak,
de én lelkész szerettem volna lenni. Az
járt a fejemben, hogy az orvos csak
tüneteket kezel, ami áldásos, de az 
embereknek többre van szükségük. 
15 éves voltam a forrongó
Ukrajnában, amikor az édesapám
gyilkosság áldozatává vált. Megéltem, 
hogy létezik megbocsátás a legnagyobb
sérelem után is, és e tapasztalat
birtokában a bűncselekményekbe
sodródott emberek szolgálatára éreztem
elhívást. Így jelentkeztem a Károli Gáspár
Református Egyetemre 1993-ban, mert
otthon nem volt református lelkészképzés.

– Mégis a wuppertali egyetemen doktorált.
– Bár több nyelven beszéltem, a Károlin
előírt nyelvvizsgák kilátástalannak tűntek, 
így egy évre kimentem Németországba 
bébiszitternek és megtanultam a németet. 
1999-ben letettem itthon a  záróvizsgát, 
ezután  egy kétéves ösztöndíjjal 
ismét Németországba kerültem, a 
wuppertali teológiai fakultásra.  Ott 
börtönszemináriumra is jártam, majd a 
Károlin doktorim témájául is a börtönbeli 
lelki gondozást választottam. Ukrán 
állampolgár lévén viszont a tanulás mellett 
sokat kellett dolgoznom, így a doktorimmal 
nem haladtam. Egy doktori iskolai 
pályázattal kerültem újra Wuppertalba. 
A szintén teológus feleségemmel indultunk 
két hátizsákkal 2001-ben, és két gyermekkel 
költöztünk vissza 2004-ben.

– Volt érdekes tapasztalata a német 
börtönökben?
– Önkéntes voltam egy börtönben, 
ahol elsősorban az orosz nyelvű 

fogvatartottakat bízták rám. Nagyon 
erős geng volt, mindenkit „leuraltak”. 
A német individualizált társadalom, 
a szláv pedig közösségi, ugyanakkor 
nagyon tekintélytisztelő nép. Rám 
is erősen „gyúrtak”, én viszont az 
anyanyelvükön tudtam őket megszólítani, 
így  gyorsan elfogadtak. A német 
börtönökben az egyszemélyes elhelyezés 
általános, és büntetésnek számít, a közös 
cella.  Sikerült megértetnem, hogy a szláv 
embereknél  fordított logikával érdemes 
eljárni, ami sokkal fegyelmezhetőbbé 
tette a fogvatartottakat.

– Tíz éve tért vissza Magyarországra, de 
csak két éve börtönlelkész. Mi történt az 
elmúlt években?
– Jelentkeztem én börtönlelkésznek, de 
nem volt szabad hely. Motivációm viszont 
nem változott. Ezért nem vállaltam 
önálló gyülekezeti állást – hiszen még 
egy olyan emberrel is előfordulhat, mint 
én, hogy az emberek megszeretik, és 
komoly törést okozhatok, ha egyszer 
csak azt mondom, hogy a börtönt többre 
értékelem, mint őket. 2013-ig a Károlin 
tanítottam, emellett a zsinati hivatal 
2005-ben megbízott a börtönlelkészek 
továbbképzésével.

– Lassan megérkezünk Szekszárdra…
– 2012-ben keresett és talált meg 
a szekszárdi gyülekezet. Eleinte az 
egyetem mellett voltam lelkipásztor, 
majd börtönlelkész, de ez sok volt. 
Így maradt a gyülekezet és 
a rész munkaidős börtönlelkészség 
Szekszárdon. Örülök annak, hogy 
a bv.-s kollégák ma már megkérnek, 
hogy segítsek a problémás helyzetekben, 
és elviselik, hogy a fogvatartottakkal is 
kezet fogok: ember az emberrel, 
Isten színe előtt. 

– Említette a motivációt. Mi az Ön lelki, 
szakmai motivációja?
– Az a fontos, hogy Isten kegyelme 
ragyogjon fel a legsötétebb körülmények 
között is. Ha ebben eszköz lehetek, az 
csodálatos dolog. A fogvatartottra is 
úgy tekintek, mint Isten egyetlenszerű 
teremtményére. Éreztetem vele azt a 
megbecsülést, amit Isten mindannyiunk felé 
kész mutatni. Ebből nőhet ki az önbecsülés, 
egy új motiváció, amiből egy másik 
élet eredhet. Valaki például drogosként 
felismeri, hogy ha nem kerül börtönbe, 
lehet, hogy meghalt volna. Nem nekem kell 
kimondanom, rájön, hogy őt Isten vezette a 
börtönbe. Isten hihetetlenül sokoldalúan tud 
munkálkodni. Én csak kísérek. 

– Ennyi felkészüléssel és tapasztalattal hogy 
látja a magyar börtönlelkészi szolgálatot?
– Elfogadom a kialakult rendszert, 
miközben látom a hiányosságait. Mi nem a 
rendszeren, hanem az abban élő emberek 
életén tudunk változtatni. Ehhez viszont 
alaposan, minden részletében meg kell 
ismernünk a rendszert. A hierarchia 
egységes, mégis minden börtön más. 
Fontos látni azokat a területeket, ahol 
szabad a mozgás, ahová szívesen hívnak 
meg. A szolgálat helyzete is stabil, de 
látok problémákat. Sok például a nyugdíj 
előtt álló kolléga, akik kitaposták az utat. 
Ám amint egy hely megürül, az intézet 
összezár, és könnyen visszajutunk az 
origóhoz. Az egyháznak és a szervezetnek 
is jobban kellene figyelnie arra, hogy a 
váltás átmenet legyen és ne törés, ne kelljen 
mindig újraépíteni a rendszert. Ezzel együtt 
jól lehet dolgozni a magyar bv. rendszerében 
lelkészként, és én a magam helyét is látom 
benne. Különösen akkor vagyok elégedett, 
amikor bv.-s munkatársak is megkeresnek 
problémáikkal.

Mészáros Zita

Én csak kísérek
Nem mozdonyvezető, nem tűzoltó, hanem börtönlelkész 
akart lenni. Kárpátalján született, Magyarországon és 
Németországban tanult, volt bébiszitter, és átélt egy 
családi tragédiát. Két éve a szekszárdi börtön lelkésze. 
Pilisszentkereszten, a börtönlelkészek továbbképzésén 
beszélgettünk az előadást is tartó dr. Kaszó Gyulával. 
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Krakkóban találkoztak szeptember 15. és 17. között a lengyel, a szlovák és 
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet országos parancsnokai, akik a személyi 
állomány helyzetéről, oktatásáról és képzéséről, illetve a fogvatartottak 
foglalkoztatásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint a jóvátételi programok 
hatékonyságáról tárgyaltak. A parancsnokok a szakmai program mellett a 
kegyelet jeléül virágot helyeztek el az auschwitzi táborban felállított Halál 
falánál. A háromoldalú szakmai programon a magyar büntetés-végrehajtást 
Csóti András országos parancsnok képviselte.

Szeptember 3. és 5. között Rostockban zajlott az a nemzetközi konferencia, 
amelyet az Igazságügyi Együttműködési Hálózat (JCN) szervezett 
a „Magas kockázatú elkövetők reintegrációja” témában. A konferencián 
az Európai Bizottság „Criminal Justice” programja keretében támogatott 
hároméves nemzetközi projekt eredményeit mutatták be. Az előadások 
négy fő téma köré csoportosultak: jogalkotás; reintegrációs terv és kezelés; 
szabadulás és átmenet; utógondozás és monitoring. A konferencián 
34 európai ország több mint 370 képviselője vett részt, szervezetünket 
tízfős szakmai delegáció képviselte.

Rostocki konferencia a magas 
kockázatú elkövetõkrôl

Kínai delegációk 
Budapesten
A Budapesti Fegyház és Börtönt 
látogatta meg szeptember 8-án 
Dai Sujun r. altábornagy, országos 
parancsnokhelyettes vezetésével a Kínai 
Fegyveres Rendőrség ötfős delegációja. 
A kínai kollégák a magyar büntetés-
végrehajtási szervezet működésével 
ismerkedtek, majd megtekintették a 
Budapesti Fegyház és Börtönt.  
A küldöttséget Csóti András kalauzolta.

Az országos parancsnok fogadta 
szeptember 22-én a kínai Jiangxi 
Tartomány Igazságügyi Hivatal 
delegációját is. Csóti András a 
vendégeknek bemutatta a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezetet,  
majd látogatást tettek a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet  
II. számú objektumában.

Tóth Tamás bv. dandártábornok, az országos parancsnok általános helyettese vett részt 
a Közép-európai Büntetés-végrehajtási Parancsnokok Kerekasztala (MECR) soron 
következő ülésén a csehországi Kromerizben szeptember 23. és 25. között. A vezető 
szakemberek tájékozódtak a cseh büntetés-végrehajtás helyzetéről, majd ellátogattak 
a mirovi bv. intézetbe. Ezt követően kerekasztal-beszélgetésen tárgyaltak a speciális 
őrizetben lévő csoportok intézményéről és a mentálisan beteg fogvatartottakkal 
kapcsolatos megelőző biztonsági intézkedésekről.

A cseh-magyar együttműködési megállapodás keretében látogatott Magyar-
országra szeptemberben a cseh bv. országos parancsnoksága Logisztikai 
Főosztályának vezetője ás munkatársai. A delegációt Lajtár József, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese fogadta, majd a Műszaki és 
Ellátási Főosztály munkatársaival folytattak tapasztalatcserét a beruházási és 
ellátási kérdésekről. A vendégek látogatást tettek a Budapesti Fegyház és 
Börtönben és a Pálhalmán is.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kezdeményezésére, a Támop 5.6.3 projekt kere-
té ben Magyarországon tartózkodó belorusz delegáció július 23-án látogatást tett a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol az intézet parancsnoka 
a fogvatartottak munkáltatásáról és a reintegrációs programokról adott tájékoztatást. 

 Regionális találkozó Krakkóban 

MECR tárgyalások Csehországban

Cseh delegáció látogatása

Belorusz vendégek Miskolcon
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A törvényszékektől átvett feladat jelentős jogosultsággal ruházza 
fel a büntetés-végrehajtást, amely most első ízben – a törvényben 
rögzített keretek között – érdemi ráhatást gyakorolhat a befogadási 
és elhelyezési feladatok időbeli és földrajzi megoszlására. Gyakorlatilag 
a büntetőeljárás során szabadlábon védekező elítéltek számára a BvOP 
jelöli meg, hogy melyik büntetés-végrehajtási intézetben és mely napon 
kell jelentkezniük a szabadságvesztés megkezdésére.
Ez a döntési jogkör több ponton is csatlakozik a büntetés-
végrehajtás célkitűzéseihez. A bíróság által biztosított információk 
és az esetleges korábbi fogvatartás adatai alapján közvetlenül 
a megfelelő, végrehajtó jellegű bv. intézetbe lehet kiadni a felhívást, 
ezzel elkerülve a megyei jellegű (jellemzően túlzsúfolt) bv. 
intézetbe történő befogadást, ideiglenes elhelyezést és szállítást. 
Így gyorsabban sor kerülhet az elítéltek beiskolázására, munkába 
állítására, sőt, a releváns szakképzettséggel rendelkezők munkaerő-
elosztását már a befogadást megelőzően végre lehet hajtani. 
A megyei jellegű bv. intézetek befogadással kapcsolatos feladatai és 
a heti rendszeres fogvatartotti szállítás létszáma egyaránt csökkenhet. 
Ha a bíróság öt évnél hosszabb tartamú szabadságvesztést szab ki, 
vagy az elítélt többszörös visszaeső, soron kívül kell intézkedni a 
felhívásra, így a civil társadalom számára megerősítést nyer, hogy 
nem lehet indokolatlanul halogatni a büntetés végrehajtásának 
megkezdését. Az előzőek mellett természetesen figyelembe 
kell venni a méltányolható személyes körülményeket, és nem 
lehet aránytalan intézkedéseket kiadni, például teljesen más 
országrészben található bv. intézetet megjelölni a felhívásban. 
A felhívási feladatokat jelenleg a törvényszékek büntetés-végrehajtási 
csoportjai saját illetékességi területükön, némileg eltérő rendben 

adják ki, ez a szabadságvesztés tekintetében január 1-jétől a BvOP-n 
központosításra és egységesítésre kerül. A beérkező bírósági 
iratok értékelése után a felhívási dokumentumot kiküldik az elítélt 
lakcímére, erről értesítik az illetékes bíróságot és bv. intézetet 
is. Ha a felhívás nem lehetséges (például a címzett nem veszi 
át a küldeményt, vagy ismeretlen helyen tartózkodik), a BvOP 
lakcímkutatást végez, vagy tartózkodási hely felderítését kéri az 
illetékes rendőri szervtől a kézbesítés érdekében. Ha más intézkedés 
nem vezet eredményre, vagy a sikeres felhívás ellenére az elítélt nem 
jelentkezik a megadott helyen és időben, a büntetés-végrehajtásnak 
lehetősége lesz elővezetésre intézkedni, vagy a bíróságnál 
kezdeményezni az elfogatóparancs kiadását. 
Az előzőekből látható, hogy a felhívás az elhelyezéssel és a 
nyilvántartással áll leginkább kapcsolatban, így célszerűen az 
ezzel kapcsolatos feladatokat a BvOP Központi Szállítási és 
Nyilvántartási Főosztálya látja majd el. A nagyszámú (évente tízezres 
nagyságrendre prognosztizált) felhívás eredményes kiadásához egy jól 
meghatározott eljárásrend szükséges, ezért már jelenleg is folynak az 
egyeztetések a BvOP és a törvényszékek között, továbbá megkezdték 
már a felhívással foglalkozó kollégák kiválasztását és felkészítését. 
A feladatkör átvételével kapcsolatos alapelvárás, hogy továbbra 
is jogszerűen történjen a felhívások kiadása, folyamatos 
együttműködést és információcserét biztosítva az abban résztvevő 
valamennyi érintett között. Ezenkívül az a cél, hogy már az 
első időszaktól érvényesüljenek a büntetés-végrehajtás kiemelt 
célkitűzései a felhívások szakmai döntés-előkészítése során, és 
legyen valamennyi bv. intézetnek közvetlen információja a várható 
befogadási feladatok nagyságrendjéről és ütemezéséről. 

Jelentôs változások a szabadságvesztés 
megkezdésére történõ felhívás szabályozásában
Január 1-jétől a 2013. évi CCXL. törvény, vagyis a bv. kódex rendelkezései alapján a szabadságvesztés 
büntetés végrehajtásának megkezdésére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kell felhívnia 
valamennyi elítélt személyt. Írásunk az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.

Kriminálexpó 2014
November 17–19. között huszadik alkalommal rendezik meg a Kriminálexpó 
biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási 
konferenciát és szakkiállítást. A jubileumi alkalomra tekintettel a helyszín a 
Villányi úti konferencia-központ lesz, ahol a rendezvénysorozat 1991-ben az 
Ügyészek Országos Egyesülete szervezésében elkezdődött. 
A büntetés-végrehajtási szervezet – a hagyományoknak megfelelően – 
szakmai konferenciát tart, illetve önálló kiállítási standdal képviselteti magát a 
Kriminálexpón. „A legjobb gyakorlatok a fogvatartotti reintegráció területén” 
címet viselő tanácskozás egyben a büntetés-végrehajtás idei, a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénye lesz, kapcsolódva a Belügyi 
Tudományos Tanács refererenciáihoz.



SZABAdIdô

20

július 20-án dunaújvárosba ért a jeles fehérvári ultrafutó, Lajkó 
Csaba ötlete alapján szerveződő közösségi esemény, a down-
szindrómás gyerekek segítését célzó jótifuti akció. a jótékony 

gyűjtést nem szalasztotta el a pálhalmai intézet közössége sem. 
Miklós Enikő bv. törzszászlós, a mélykúti objektum szociális 

segédelőadója is részt vett a jótékonysági futáson, ahol átadta azt 
a tízezer forintot, amelyet a kollégák adtak össze.  

Jótifuti a Down-szindrómás
gyerekekért

Bv.-s gyerekek a nyári táborokban

Balassagyarmat 
Június 23. és 27. között a balassagyarmati börtön munkatársainak gyermekei 
vették birtokba az Ipoly Cipőgyár Nyírjesi Közösségi Táborát. Az idén 
ötödik alkalommal megrendezett programon huszonhét gyermek vett részt, 
akiknek a tábor vezetői sportvetélkedőket, kézműves játékokat, falmászást és 
strandolást szerveztek, emellett a vadasparki séták és a túrázás tette színessé 
ezeket a nyári napokat.

Zalaegerszeg
A zalaegerszegi bv.-s szülők gyermekei július 21-től július 25-ig nyaral-
hat tak az intézet dolgozói által alapított Tartalmas Életért Közhasznú 
Egyesület ötnapos táborában, a Zalaháshágyi Sasfészek Ifjúsági Szállón. 
A gyerekek megismerkedtek az íjászat rejtelmeivel és a szinte még érintetlen 
őrségi táj csodás erdeivel, nagy csatákat vívtak egymással és a felügyelőkkel a 
focipályán és a medencében. Akik még ettől sem fáradtak el, agyagedényeket 
is készíthettek. Az utolsó napon a gyerekek a szüleikkel együtt egy fergeteges 
záróbulin vettek részt, ahol szalonnát, prószát és nyársat sütöttek, majd egy 
nagy tábortűz mellett idézték fel a tábori élményeiket. A tábor a Támop 
6.1.2/11/1. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – 
lokális színterek” című pályázat támogatásával jött létre.

Sátoraljaújhely
Július 3-tól öt napon át tartott a Karosban a Sátorelő Íjász Klub III. Nomád Tábora. Itt a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási intézet húsz munkatársa nyaralt negyven gyermekével. A vendéglátók a 
Karosi Honfoglalás Kori Látogatóközpont kéthektáros területén korhű nomád tábort alakítottak ki. A táborozók gerendaházban, 
paticsházban, veremházban és a közösen elkészített jurtában laktak a tábor ideje alatt. A programok közt szerepelt a természetismeret 
és az ősi magyar harcmodor, melynek keretében a táborozók elsajátíthatták a nyilazás, a kard-, a bot- és az ostorforgatás alapjait, de 
volt solymász- és barantabemutató is. A pozsonyi csata évfordulójára rendezett lovas íjászverseny részeként a bátrabbak páncélt öltve 
vehettek részt egy korhű, koreografált csatában, majd a nap zárásaként egy sámán vezetésével tisztelegtek az ősök előtt a szertűz 
szertartáson. A tábort a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület és az Adorján-Tex Kft. támogatta.

Szombathely
Idén második alkalommal rendezték meg a szombathelyi intézetben dolgozó kollégák gyermekeinek nyári táborát, amely idén már 
két turnusban fogadta a kis vendégeket. A közel ötven gyermeket szabadidős elfoglaltságokkal és játékokkal, valamint a tűzoltók, a 
rendőrök és az állatvédők bemutatóival várták a szervezők.
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Ajánló a Börtönügyi Szemle  
ez évi 3. számához

A Börtönügyi Szemle legújabb száma változatos témájú cik-
keket, tanulmányokat, köztük több gyakorlati jellegű írást 
tartalmaz.
Dr. Polgár András tanulmánya a feltételes szabadságra bocsátás 
eljárásjogi kérdéseivel és a jogintézmény fejlesztésének iránya-
ival foglalkozik, tekintettel az új bv. törvény vonatkozó szabá-
lyaira. Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina a büntetés-végrehajtás 
személyi állománya körében végzett idegenellenesség-kutatá-
sának eredményeit teszi közzé a lapban. Javaslatai között sze-
repel, hogy a személyi állomány képzésében, továbbképzésé-
ben kapjanak nagyobb szerepet a külföldi fogvatartottakkal 
kapcsolatos ismeretek. Fiáth Titanilla tanulmánya a börtönbeli 
önkárosítások hátterét kommunikációelméleti szempontból 
tárja fel. A szerző rámutat, hogy az önkárosítás, attól függően, 
hogy a személyi állománynak vagy a fogvatartott-társaknak 
szól, különböző jelentéseket hordozhat, illetve javaslatokat is 
tesz a fogvatartottak manipulatív önkárosításának visszaszo-
rítása érdekében.
A Műhely rovat első írása, melynek szerzői dr. Boldizsár Ildikó, 
Luzsi Margó és Juhász Attila, a Heves Megyei Bv. Intézetben 
büntetésüket töltő asszonyok és gyermekeik reintegrációs me-
seterápiás programját mutatja be, összegezve az egri terápiás 
csoport működésének eddigi tanulságait. Pölöskey Ágnes cikké-

ben a nőknek a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állo-
mányában betöltött szerepét vizsgálja, a Fővárosi Bv. Intézet-
ben végzett felmérésének elemzése alapján. Fontos megjegyez-
ni, hogy hasonló jellegű cikk, tanulmány még nem jelent meg 
a Börtönügyi Szemlében. Bakó Zsolt írása az idei országgyűlési, 
illetve európai parlamenti választás a büntetés-végrehajtási 
szervezet munkáját érintő vetületéről, a bv. intézetekben lezaj-
lott választások megszervezéséről, lebonyolításáról számol be.
A Kitekintés rovatban dr. Juhász Andrea Erika a japán bün-
tetés-végrehajtásról, a fogvatartottak foglalkoztatásáról, kap-
csolattartásáról és egészségügyi ellátásáról írott tanulmányát 
valamint dr. Király Klára színes börtönhíreit olvashatjuk.
A Röviden rovat az Eseménynaptárban 2014 második negyed-
évének fotókkal illusztrált szervezeti híreit tartalmazza, to-
vábbá az új bv. törvénnyel foglalkozó Árop-konferenciáról szó-
ló rövid beszámolót közli.
Ezt követően a folyóirat dr. Csetneky László ny. bv. ezredesről, 
a hazai bv. pszichológia kiemelkedő alakjáról emlékezik meg dr. 
Lőrincz József Csetneky László temetésén elhangzott gyász-
beszédének közlésével. A lapszámot a szokásos könyvajánló és 
Somogyvári Mihály könyvrecenziója zárja.

Deák Ferenc István

Csetneky László nyugalmazott bv. ezredesre emlékezünk
Eltávozott közülünk egy gondolkodó, egy humanista, egy pedagógus, szeretett társ, barát, kolléga, 
elismert kutató és kimagaslóan sikeres tanár. 
1970-ben 26 évesen gyógypedagógusként érkezett a bv. szervezethez. Innen nézve a legjobb időpont-
ban. Akkor, amikor bekövetkezett a szakma humán fordulata, amikor elkezdtük feltárni a kriminális 
személyiségek között is az individuális különbségeket, akkor, amikor néhány küldetéses pszichológus 
kezdte meg tevékenységét a bv. intézetekben, amikor az elítéltek nevelése újabb optimista lendületet 
vett és bátortalan kísérletek indultak, különösen a kriminálpedagógia és a bv. pszichológia területén. 
Ennek az új generációnak egyik szellemi vezetője volt Csetneky László. Olyan progressziót képviselt, 
amely képes volt szétfeszíteni a kőkemény biztonságközpontú látásmódot, és képes volt megláttatni, 
hogy a társadalom számkivetett bűnelkövetői jogos büntetésük elviselésén túl esendő emberek, akik-
nek életük krízisidőszakában van a legnagyobb szükségük a szakértő segítségre.

Kiemelkedő tehetség volt, akit a szakma elismert: hivatali karrierjét főiskolai tudományos és oktatói pályája koronázta meg, az 
időközben megszerzett bölcsészi, klinikai pszichológusi végzettséggel, majd egyetemi doktorátussal. Nevét ma már tudomány-
szak- és iskolateremtőként tartjuk számon. 1984-től a Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszékén oktatva és kutatva kezdte szintetizálni 
a bv. pszichológiával kapcsolatos külföldi és hazai ismereteket, amelynek eredménye a szerzőtársával, Boros Jánossal együtt 
megalkotott Börtönpszichológia, amely elméleti alapvetése ennek a szakismeretnek. Szakmai életútjának csúcsa a az EPEA-ban 
és a CPT-ben betöltött szerepe.
Csetneky László nevéhez egy szakterület kötődik elválaszthatatlanul. Tudós elődök értékeit örökítette át, példát mutatott ember-
ségből, hűségből, kitartásból, a gyengék, az elesettek, a segítségre szorulók iránti alázatból. Szemléletformáló erejű szakismerettel 
és gondolkodásmóddal ismertetett meg bennünket.
Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük!

A Lőrincz József által elmondott nekrológ szerkesztett változata
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Hetedik alkalommal rendezték meg a rendvédelmi napot a kőbányai Óhegy-
parkban augusztus 30-án, amelyen a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet is bemutatkozott. Az ország legnagyobb 
ilyen jellegű nyilvános rendezvényén idén is felvonult a teljes hon- és rendvédelmi 
szektor. A program rendkívül sokszínű és változatos volt, felnőttek és 
gyermekek egyaránt találhattak érdeklődésüknek megfelelőt. A két fővárosi 
intézet látványos közelharc- és szolgálatikutya-bemutatói is nagy sikert arattak, 
emellett sátraikban biztonságtechnikai eszközöket, zárkaberendezéseket, 
szállítójárműveket tekinthettek meg az érdeklődők, akik a büntetés-végrehajtási 
szervezetre vonatkozó kérdéssorral is tesztelhették tudásukat.

Augusztus 23-án koszorúzták meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
falán az 1952–1953 között az intézetben raboskodó női politikai elítéltek 
emlékére állított márványtáblát. A megemlékezésen a Politikai Elítéltek 
Közössége Rózsahegyi Tamás bv. ezredesnek adományozta a közösség 
jubileumi emlékérmét és oklevelet a közösségért végzett odaadó 
munkájáért.
A rendezvényen részt vett Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, 
Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, Tóth Tamás bv. 
dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos parancsnok általános 
helyettese, a Politikai Elítéltek Közössége, a Recski Szövetség, valamint a 
rendvédelmi, civil szervezetek vezetői, képviselői. 
A koszorúzást követően az intézet kápolnájában az intézet két 
börtönlelkésze, Hajdú Miklós és Darvas Szilárd celebrált ünnepi liturgiát. 

A nôi politikai foglyokra emlékeztek
– emlékérem a közösségi munkáért

Rendvédelmi nap Kôbányán

Gyakorlat 
Zalaegerszegen

A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet volt 
a helyszíne annak a közös gyakorlatnak, melyet a 
Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Zala 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött 
együttműködési megállapodás alapján hajtottak 
végre szeptember 10-én. A feltételezés szerint a 
csomagátadás során az őrök robbanótestnek látszó 
tárgyat fedeztek fel egy dobozban. Értesítették 
a rendőrséget, akik keresőkutya segítségével 
azonosították a tárgyat, eközben a tűzoltók is 
megérkeztek két gépjárműfecskendővel, egy 
magasból mentővel, egy műszaki mentős szerrel, 
műszaki konténerrel és vízszállítóval, és két 
sugárral biztosították a helyszínt a robbanótest 
hatástalanításáig. A gyakorlat eredményesen zárult. 

SZERVEZETI ÉlET

Bajnok a tököli túlélô
Még a nyáron rendezték meg a IV. Katonai Túlélőversenyt a Magyar 
Honvédség pápai bázisrepülőterén, amelyen a honvédség, a rendvédelmi 
szervek képviselői és a szövetséges országok katonái vettek részt. A 
180 indulónak – köztük a magyarok mellett hollandoknak, belgáknak, 
amerikaiaknak és észteknek – a tizenkét kilométeres pályán harminckét 
akadállyal kellett megbirkózniuk. Ezt a kemény versenyt nyerte 
meg Csányiné Lukács Emese, a tököli intézet őrnagya a 40 feletti nők 
kategóriájában. Munkatársunk az aranyérem mellé egy meghívót is 
kapott a jövőre, Belgiumban megrendezendő nemzetközi túlélőversenyre.
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2012. január 1-jén hatályba léptek az egyes rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és 
fizikai alkalmasságáról; a közalkalmazotti és köztisztviselői 
munkakör egészségi alkalmasságáról; a szolgálat-, 
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az 
egészségügyi alapellátásról szóló rendelet módosított 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezésében, 
szeptember 10-én tartották az Országos Lőbajnokságot, amelyen 
32 bv. szerv csapata és 128 versenyzője vett részt. A díjakat Csóti 
András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok adta át. 
A lőbajnokságon első lett a Márianosztrai Fegyház és Börtön, 
a második helyet a Szegedi Fegyház és Börtön, a harmadikat 
pedig az Állampusztai Országos Bv. Intézet szerezte meg.
A negyedik helyezett a Heves Megyei Bv. Intézet, ötödik 
a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet lett, a hatodik helyet 
a Somogy Megyei Bv. Intézet nyerte el.

IPA lövészverseny Állampusztán
Az IPA nemzetközi szervezetének kalocsai csoportja szervezésében zajlott le 
augusztus 8-án az a nemzetközi lövészverseny, amelyen tíz csapat nyolcvan 
versenyzője mérte össze tudását. A lengyel, cseh, szlovák, szlovén és magyar 
csapatok versenyét Csehország nyerte, második lett a kecskeméti MH.59 Szent-
györgyi Dezső Repülőbázis, harmadik a vendéglátó állampusztai intézet csapata.

Sporthorgászok a Maty-éren 

A Szegedi Fegyház és Börtön rendezte szeptember 12-én a Maty-
éri pályán a XVIII. Lovas Bálint Emlékhorgászversenyt, amelyre 
az ország bv. intézeteiből 96 versenyző és 32 csapat nevezett. 
A versenykiírás szerint úszós módszerrel lehetett horgászni, 
egy bottal és egy egyágú horoggal. 
A csapatversenyt a Farkas András, Gömöri István és Csurel 
János alkotta, Fekete Ló nevű szegedi csapat nyerte. Második 
a tököli Nyuggerek (Farkas Ferenc, Tisza Károly, Versics János), 
harmadik az állampusztai Betli Team (Őrsi László, Sántha Tibor, 
Faragó Lajos). Egyéniben első lett Farkas Ferenc (Tököl), második 
Katona Zoltán  (Baracska), harmadik Farkas András (Szeged).

Kispályás foci
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szervezésében, Szolnokon rendezték meg szeptember 10-én 
a belügyi kispályás labdarúgó-bajnokságot. Szervezetünket a 
Fővárosi Bv. Intézet, a Pálhalmai Országos Bv. Intézet valamint 
a Szombathelyi Országos Bv. Intézet csapata képviselte. A bv. 
szervezet országos parancsnokának különdíját a szombathelyi 
csapat kapta, melyet Baltás László bv. őrnagy, a Bv. Szervezet 
Oktatási Központjának igazgatóhelyettese adott át.
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Megjelent a Börtönügyi Lexikon

A börtön több ezer éves intézmény, már a 
legrégebbi írott emlékek is tanúskodnak 
alkalmazásáról, mint a bűncselekmények 
büntetés-végrehajtási eszközéről. Az elmúlt 
évszázadok során, különösen a büntetések
18. századhoz köthető humanizálódása után 
a szabadságvesztés büntetés végrehajtásával 
kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok hatalmassá 
duzzadtak, s kialakult a börtönügy mint 
tudomány, illetve – nem mellékesen – a 
büntetés-végrehajtási szakma. A kötet több mint 
1300 szócikkben és 250 képpel illusztrálva tesz 
kísérletet a büntetés-végrehajtás legfontosabb 
fogalmainak, eszközeinek, intézményeinek 
s nem utolsósorban több évszázados, hazai 
és egyetemes fejlődésének összegzésére, 

megjelenítve a börtönügyhöz kapcsolódó 
társadalomtudományok széles spektrumát. A 
kötet számos börtönügyi szakember és reformer 
életrajzának, a büntetés-végrehajtás ókorba is 
visszanyúló eszközeinek és jogintézményeinek 
tudományos, mégis olvasmányos stílusban 
történő feldolgozása mellett nagy hangsúlyt 
helyez a hazai büntetés-végrehajtási intézetek 
és az elítéltek munkáltatását biztosító gazdasági 
társaságok bemutatására is, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy a börtönök „természetes” zárt 
világát nyitottá, a társadalom minél szélesebb 
rétegei számára átláthatóvá tegye.
A kötet bolti ára 4800 forint. Közvetlenül a 
kiadótól történő megrendelés esetén a kiadó 25 
százalék kedvezményt biztosít.
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A lexikon szerzőjével, Bencze Bélával legutóbbi számunkban olvashattak interjút. A Baranya Megyei Bv. 
Intézet parancsnokhelyettese ott többek között elmondta, hogy a világon is ritkaságnak számító kötet a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa pályázati támogatásával született meg. Itt a Kronosz 
kiadásában megjelent könyv fülszövegét idézzük, és ha kedvet kapnak, alább megtalálják a megrendelőt is. 
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