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Férőhelybővítések
Jelenleg a hazai börtönök 18 300 fogvatartottat őriznek 12 800 férőhelyen,
amely 142 százalékos terheltséget jelent országos szinten. Ezen a helyzeten
javít a férőhely-bővítési program, amelynek keretében már ebben az évben is
több száz új férőhelyet alakítottunk ki, és a jövő évi költségvetési törvényben
további négymilliárd forintot irányoztak elő e célra.

Gyűjtő

A Budapesti Fegyház és Börtön „A” objektumában, egy rég nem használt
körletrészen javában zajlik a munka. 2015-től ebben az objektumban
is megkezdi működését egy speciális, hosszú ítéleti időt töltő fogvatartottak
elhelyezésére szolgáló körlet.

Martonvásár

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet használaton
kívüli martonvásári objektumában 175 új férőhelyet alakítanak ki.
Minden zárkában lesz fallal elválasztott vécé, készülnek irodahelyiségek,
az alagsorban pedig étkező, melegítőkonyha, raktárak. Kialakítanak egy
egészségügyi blokkot orvosi szobával, és nem marad el a nyílászárók
cseréje sem. A lakóhelyiségekre nem vas zárkaajtók, hanem beltéri ajtók
kerülnek. Az eligazító, valamint az ügyvédi és családi látogatóhelyiség
külön épületben kap helyet.

Szombathely

A legnagyobb lépést Szombathely teszi meg, itt egy épület teljes átalakításával
újabb 400 fogvatartott befogadására válik alkalmassá a börtön. Öt hónappal
ezelőtt kezdődtek a munkálatok, melynek során kicserélik a vízvezetéket,
elvégzik a hidegburkolást és az épületgépészeti munkákat, korszerűsítik
a fűtést, illetve cserélik a nyílászárókat és a rácsokat. Szintenként kilenc
zárkát, kilenc lakóhelyiséget és irodákat érint a felújítás, melynek munkálatain
fogvatartottak is részt vesznek.

Újabb pékség
A Csillag börtön nemrég átadott pékségében
is folyamatosan fűtik már a kemencéket: két
óriáskemencében sül a mindennapi kenyér,
kalács, zsemle, kifli és briós, a tésztát 10-12
elítélt dagasztja. A nagyobbik kemencében
egyszerre 160, a kisebbikben 80 darab 80
dekás kenyeret tudnak megsütni. A Rácsos
Sütödében naponta 830 kenyeret sütnek, amely
a Csillagbörtön, a Dorozsmai úti előzetes ház,
valamint a nagyfai börtön fogvatartottjait látja
el péksüteménnyel.
A baracskai mellett a most megnyílt Rácsos
Sütödét is az Annamajori Kft. üzemelteti.

Új gépjárművek
A férőhely-bővítési program mellett a gépjárműpark megújítása is folytatódik. A júniusban átadott öt nagyrabó után
elkészült az újabb három szállítójármű is. Az új Renault Tornádó típusú, Euro 6-os motorral felszerelt járművek egyenként
42 személy szállítására alkalmasak. A klímás vezetőfülke
mellett egy hűtőszekrény is helyet kapott a gépkocsikon,
amely az egész napos szállítások során a személyi
állománynak jelent könnyebbséget. A három gépjármű
a miskolci és a pálhalmai, valamint a Közép-dunántúli
Országos Bv. Intézet munkáját fogja segíteni.

Fotó: Mójzes Erzsébet
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Régi adósságot sikerült törleszteni: november 28án vette át a Központi Kórház az újonnan átalakított
betegszállító járművét. Az ÁNTSZ követelményeinek
megfelelően, 5,6 millió forintból átalakított Mercedes
Sprinter kisbusz egyidejűleg három, köztük egy
kerekesszékes és egy fekvőbeteg szállítására is alkalmassá
vált. A jármű elsősorban a betegek külkórházi kezelésre
szállításában nyújt nagy segítséget az intézménynek.
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Új kapuk a Fővárosi Bv. Intézetben
Újabb beruházásokra került sor a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetnél: a
Nagy Ignác utcai objektumba november 1-jétől, a Venyigébe december 1-jétől lehet
új kapun belépni.
A Nagy Ignác utcai objektumban a kaput automatizálták, így azt távirányítóval
is lehet üzemeltetni. Technikai újdonság a zsiliptérben az elszívó ventillátorok
beépítése és az alvázvizsgáló kamera. Megújultak a kapuhoz tartozó helyiségek is,
így a személybejárati kapu zsiliptere, valamint – aminek az ott dolgozók a legjobban
örültek, – az új telefontartó szekrények. Felújították az intézet főfolyosóját is.
A kivitelező cég mellett tizenhárom fogvatartott is dolgozott az építkezésen.
A felújítás 18,5 millió forintba került.
A Venyigében elsősorban az objektum biztonságának fokozása, a tiltott tárgyak
bekerülésének megakadályozása érdekében vált indokolttá a személybejárati kapu
átépítése. Figyelembe kellett venni azt is, hogy a január 1-jén hatályba lépő bv. kódexben
meghatározott látogatási időtartam biztosítása érdekében a be- és kiléptetés is felgyorsul,
hiszen naponta több mint 200 hozzátartozó érkezik beszélőre. (A bv. kódex szerint
a fogvatartott havonta legalább egyszer, alkalmanként 60 percben, de legfeljebb 90 percben egyidejűleg négy személyt fogadhat.) Az
új kapu akadálymentesített, és a várakozó helyiségben is kicserélték a burkolatot és a nyílászárókat.
A munkálatokban a szakemberek mellett tíz fogvatartott vett részt, amely közel félmillió forinttal csökkentette a költségeket.
Az átalakítás központi és saját forrás felhasználásával, hétmillió forintba került.

Napelemek a Venyigében
Októberben átadták a Venyigében a „III. objektum naperőműve
2. ütem” című, több mint 50 millió forintból megvalósult
beruházást is, amely az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi
Operatív Program keretében, 51,6 millió forintos támogatással
valósult meg. A napelemek telepítése fogvatartotti munkaerő
bevonásával történt. A teljes beruházás eredményeként a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában éves
szinten mintegy ötmillió forintos megtakarítás érhető el, ez
az objektum éves energiafelhasználásra fordított költségének
hét százaléka. A fotovoltaikus rendszert Lajtár József bv.
vezérőrnagy, gazdasági és informatikai helyettes adta át.

Új hulladékválogatót
épített a BUFA

Október 29-én próbaüzemmel indult el a BUFA Kft. új egysége,
ahol a fogvatartottak a lakosság által szelektíven gyűjtött hul
ladékot válogatják szét. A mitegy 150 millió forintos fejlesztés a
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel aláírt együttműködési
megállapodás alapján valósult meg. A BUFA egy új bútorgyártó
üzem kialakítását is tervezi a Mezőkövesdi Bútor Kft.-vel közösen.

Új csomagvizsgáló

Szekszárdon

Korszerű csomagvizsgáló berendezéssel gazdagodott
a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. A készülék, amelyet
az országos parancsnokság finanszírozott, éves szinten 25003000 csomagot világít át. Korábban, gyanú esetén a törvényszék
röntgengépét vették igénybe. A dupla falú borotvásflakonba és a
cipő légbetétébe rejtve, az öblítősdobozba többször becsomagolva
– sorolta Soczó László bv. alezredes a teol.hu internetes lapnak, hogy
a tiltott tárgyakat, a mobiltelefont, a kábítószert, vagy éppen
a tömegnövelő tablettát milyen „kreatív” módon igyekeznek
becsempészni a fogvatartottaknak. A monitor különböző
színekkel jelzi, hogy az átvilágított tárgy milyen halmazállapotú
részekből áll, így azonnal kiderül az oda nem illő dolog.

Elektronikus hulladékbontó

Tökölön

Jövő év elején megkezdődik a munka a Duna Papír Kft. új üze
mében is, ahol tizenöt fogvatartott foglalkoztatására – köztük
a frissen végzett targoncavezetőkre – lesz lehetőség. A 400
négyzetméteren kialakított üzem rendelkezik fedett és zárt
munkaterülettel, raktárral és szociális blokkal. Az eddig haszná
laton kívüli épület teljes felújításában tizenkét fogvatartott vett részt.

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.

3

Szervezeti

élet

Elismerések Október 23. alkalmából
Pintér Sándor belügyminiszter nemzeti ünnepünk, október 23.
alkalmából kiváló szakmai munkája elismeréséül miniszteri

elismerésben részesítette Váradi Balázs bv. alezredest, a BvOP
kiemelt főreferensét és Bolvári Imre bv. főtörzsőrmestert, a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét.
Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott dr.
Simaházi György bv. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének
és dr. Siklódi Adél bv. őrnagynak, a Budapesti Fegyház és
Börtön fegyelmi és nyomozótisztjének.
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok eredményes
szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta
Szincsák Dénes bv. törzszászlósnak, a Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz
fokozatát adományozta Kárdási József bv. alezredesnek,
a BvOP osztályvezetőjének, Kovács Tünde bv. őrnagynak, a
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének,
Ugróczky László bv. őrnagynak, a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének, Verebélyi
Kálmán bv. őrnagynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet vezető nevelőjének, Kondor Szabolcs
bv. főhadnagynak, a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági
tisztjének, Rába Zsolt bv. főtörzszászlósnak, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt művezetőjének,
Gillich Henrik bv. törzszászlósnak, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Kovács
Sándor bv. törzszászlósnak, az Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Kft. művezetőjének, Kispál Gábor bv. zászlósnak,
a Márianosztrai Fegyház és Börtön kutyatelep-vezetőjének,
Márhoffer László bv. zászlósnak, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Horváth
Péter bv. főtörzsőrmesternek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet gépjárművezetőjének, Kálóczi
Balázs bv. főtörzsőrmesternek, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, Kis Attila
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Csaba bv. főtörzsőrmesternek, a Szegedi Fegyház
és Börtön kutyavezetőjének, Pikó László bv.
főtörzsőrmesternek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági felügyelőjének és Romsics Norbert
Szilveszter bv. főtörzsőrmesternek, a Kalocsai
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének.
Soron kívül büntetés-végrehajtási alezredessé
léptette elő Tarjányi István Árpád bv. őrnagyot, a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjét, Imréné Kovács Tímea bv. őrnagyot,
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjét, Horváth Enikő Sára bv. őrnagyot,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fegyelmi és
nyomozótisztjét, Hegymegi Krisztián bv. őrnagyot,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét és
Tövisfalvi Andrea bv. őrnagyot, a Szegedi Fegyház
és Börtön gazdasági vezetőjét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő
Kelemen Zsolt bv. századost, a Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét és Tóth
Ágnes bv. századost, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezető-helyettesét.
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Kiácz
Nikoletta bv. főhadnagyot, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
főelőadóját. Büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette
elő Sallai Julianna Amália bv. hadnagyot, az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet nevelőjét. Főmunkatársi
címet adományozott Jaczenkó Edit közalkalmazottnak, a BvOP
előadójának. Országos parancsnoki dicséretben és karóra
ajándéktárgyban részesítette Kovács Viktória bv. alezredest,
az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjét,
Kiss Károly bv. alezredest, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézete (Tököl) osztályvezető-helyettesét, dr. Győrfi Márta bv.
alezredest, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjét, Nagy Tivadar Ákos bv. őrnagyot, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön biztonsági tisztjét, Horváth Zoltánné bv.
századost, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
főelőadóját, Horváth Jenő Csabáné bv. főtörzszászlóst, az AdorjánTex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. kiemelt művezetőjét,
Farkas Istvánné közalkalmazottat, a Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet ügykezelőjét és Katona-Berényi István
közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs csoportvezetőjét. Országos parancsnoki
dicséretben és 30 000 forint értékű Erzsébet utalványban
részesítette Vidáné Szőllősi Éva és Deli Éva bv. alezredest, a BvOP
kiemelt főreferenseit, Fenyő Ildikó bv. őrnagyot, a Váci Fegyház
és Börtön nevelőjét, Csikosné Bonyhádi Katalin bv. őrnagyot, a
BvOP kiemelt főreferensét, dr. Stocz Ferenc bv. őrnagyot, a BvOP
kiemelt főreferensét, Ördög László bv. századost, a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt főelőadóját,
Valla Viktória bv. századost, a BvOP osztályvezetőjét, Juhász Ferenc
bv. főhadnagyot, a BvOP kiemelt főreferensét, Molnár Irén bv.
főhadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
nevelőjét, dr. Belovics Balázs Ákos bv. főhadnagyot, a BvOP kiemelt
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főreferensét, Kertész Albin bv. törzszászlóst, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjét, Luncz Mihály bv.
törzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet műhelyvezetőjét, Karácsonyi Zsuzsanna bv. törzszászlóst, a

Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Nagy
Sándor bv. zászlóst, a BvOP gépjárművezetőjét, Pechl Tamás bv.
főtörzsőrmestert, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
körletfelügyelőjét, Ágics Péterné közalkalmazottat, a Büntetés-

BvOP segédelőadóját, Patai Nándor Balázs bv. zászlóst, a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Sebestyén
Ferenc bv. zászlóst, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
megbízott biztonsági tisztjét, Benkő Sándor bv. zászlóst, a Zala

végrehajtás Központi Kórház operátorát, Szlottáné Szíjártó Katalin
közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs központja csoportvezetőjét és Apró Andrea
közalkalmazottat, a BvOP főelőadóját.

Közszolgálati Díj Sátoraljaújhelynek
Sátoraljaújhely képviselő-testülete a város érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenységük elismeréséül Közszolgálati Díjat
adományozott a Sátoraljaújhelyi Fegyház
és Börtön dolgozói részére október 23.
alkalmából. A díjat Rózsahegyi Tamás bv.
ezredes, az intézet parancsnoka vette át
Szamosvölgyi Péter polgármestertől. A
városi ünnepségen a város képviselő-tes
tülete e szavakkal méltatta az intézetben
folyó példás munkát:
„A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
1905 óta hajtja végre a törvények
megszegéséért Magyarországon
kiszabható legsúlyosabb büntetést,
a szabadságelvonást. A személyi
állománytól minden szolgálati napon
fegyelmet, becsületet és tisztességet
követel a büntetés-végrehajtási
szervezet. Felelős, felkészült és
áldozatos munkájukban azonban
fontos szerepet kapnak az intézetet
támogató társszervek, önkormányzatok és a városban
működő civilszervezetek. Az intézet a büntetés-végrehajtás
és a fogvatartottak reintegrációja fő tevékenységei mellett
109 éve részt vesz a város életében. Színes programokkal
csatlakozik az intézet a város kulturális életéhez, úgymint
a Múzeumok Éjszakája, a Biztonság Napja. A városban élő
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állampolgárok tudják, hogy mind a hétköznapokban, mind
a bajban számíthatnak a büntetés-végrehajtási dolgozókra,
így a személyi állomány folyamatosan részt vesz a város
árvízi védekezésében. 2010. évben több
napon át helytállt a város és lakosai védelme
érdekében. Az intézet személyi állománya
és fogvatartotti állománya jelentős részt
vállal a Hősök Temetője rekonstrukciós
munkálataiban.
A város szépítése, rendbetétele, felújítása
kapcsán az intézetben elhelyezett fogvatartottak
fogvatartotti munkáltatás keretében jelentős
tevékenységet végeztek és végeznek.
Fogvatartotti munkával épült fel a Tourinform
Iroda, a szökőkút, a kilátó, a Ronyva-gát,
de folyamatosan végeznek munkát a vár
feltárásánál, mint ahogyan jelenleg a városban
működő V. István Katolikus Szakközépiskola
és Gimnázium felújítási munkálataiban is
közreműködnek. A városban felnövekvő
diákok számára a börtönmúzeumban
múzeumpedagógiai program keretében
hozzájárul, hogy a diákok törvénytisztelő állampolgárokká
váljanak, hiszen ők képviselik a jövő nemzedékét. A
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön szakmailag országosan
elismert büntetés-végrehajtási intézet, vezetői állománya kiemelt
feladatnak tartja a város életébe való bekapcsolódást, hiszen az
állomány is itt él, a város fontos szerepet játszik életükben.”
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Interjú

Megerősítést
kaptam
Pintér Sándor belügyminiszter nemzeti ünnepünk,
október 23-a alkalmából kiváló szakmai munkája
elismeréséül büntetés-végrehajtási zászlóssá
léptette elő Bolvári Imre bv. főtörzsőrmestert,
a Fővárosi Bv. Intézet biztonsági felügyelőjét.
Bv. Hírlevél: Nemrégiben egy német
börtöntörténeti filmet forgattunk a
Gyorskocsiban. Akkor egy olyan smasszert
kértem kísérőnek, aki régóta szolgál ott,
ismeri az objektum történetét, alaposan
tisztában van a szakmai szabályokkal,
és van szava az állomány előtt. Akkor
téged jelöltek ki a feladatra. A közös
munka annyira jól sikerült, hogy amikor
megláttam a neved a jutalmazottak között,
az volt az első gondolatom, hogy jó helyre
került a miniszteri elismerés. Mindig ilyen
lelkiismeretesen végzed a munkádat?
Bolvári Imre: Azt hiszem, igen. A bv.nél töltött eddigi 18 év alatt négyszer
jutalmaztak, a törzsőrmesteri és a
főtörzsőrmesteri csillagot is soron kívüli
előléptetéssel kaptam. Nekem ez nem
munka, hanem hivatás, nem lehet és nem is
tudnám másképp csinálni.
– Honnan tudtad meg, hogy ilyen magas szintű
elismerést kapsz?
– Éppen egy problémás előállításból
érkeztem vissza az intézetbe, amikor hivatott
a biztonsági osztályvezető. Azt mondta, van
egy rossz meg egy jó híre. A rossz hír az,
hogy a bíró jelezte, hogy engedély nélküli
beszélőt engedélyeztem a tárgyaláson.
Jelentettem, hogy a jogi képviselőjével
beszélt a fogvatartott, a hölgy egyszerre
volt jogi képviselő és barát. Mivel nekem
megmutatta ügyvédi igazolványát, és
védőként mutatkozott be, engedélyeznem
kellett a beszélgetést. Miután ezt tisztáztuk,
a beszélgetés végén odaszúrta: „Ja, és kapsz
egy miniszteri jutalmat huszonharmadikán!”
Hogy mit, azt nem árulta el, csak annyit
mondott, hogy várjam türelemmel az
ünnepséget.
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– Milyen beosztásokban
szolgáltál eddig? Tizennyolc év
alatt azért biztos megfordultál
jó pár helyen.
– Amit egy tiszthelyettes csinálhat,
azokat a beosztásokat mind végigjártam.
Voltam biztonsági felügyelő, körletfelügyelő,
KSZ-es, kapus, KÜ/2-es felügyelő… és
még sorolhatnám. Helyettesítettem körletfőfelügyelőt és biztonsági főfelügyelőt is,
mindig azt csináltam, amit éppen kellett.
Most épp nyolcórásként dolgozom. Ha kell,
a sétát viszem le, vagy a szállítást biztosítom.
– Miben volt más a munka két évtizeddel
ezelőtt?
– Régen, ha valaki elrontott valamit, azt
nagyon gyorsan megtudta az egész állomány.
A következő szolgálat előtti eligazításon
átbeszéltük a hibát, az előzményeket, a hibát
kiváltó okokat. És ez nem megszégyenítés
volt, senki nem sértődött meg ezen. Sőt! Ez
egy rendkívül fontos kőkemény szakmai
fórum volt, ahol mindenki tanult. Ma
már másképp van. A vezető inkább csak
négyszemközt kéri számon a beosztottat
egy-egy hiba után, ami persze egyrészről
rendkívül tapintatos dolog, másrészről
viszont elmarad a kollektív tanulás, nem
okulunk a másik hibájából. Igaz, talán
azért is jobban odafigyelt az ember, mert
nem akarta, hogy a következő eligazításon
mindenki azt hallja, hogy elbaltázott valamit.
De, ez egy egészséges szégyenérzet volt, ami
ösztönözte, motiválta a kollégákat.
– Hogy vezeted le a feszültséget, hazaviszed
a munkahelyi problémákat?
– A párom is több mint tíz éve dolgozik
a cégnél, úgyhogy ha vele beszélném meg,

szakmázhatnánk
reggelig, ezért
mindketten igyekszünk a börtönkapun belül
hagyni a munkahelyi problémákat. Ha egyegy szolgálat után úgy érzem, kezd sok lenni,
és mindenképpen ventillálnom kell, vagy
a tizennyolc éves nevelt fiammal beszélem
meg, vagy édesanyámmal. Ők teljesen
kívülállók, anélkül tudják végighallgatni a
céges dolgokat, hogy megülné a gyomrukat.
De általában elég, ha csak egyszerűen
kimegyek az udvarra, és kiszellőztetem
a fejem, vagy elsétálok a Duna-partra és
kavicsokat dobálok a vízbe.
– Mit szólt a környezeted az elismeréshez?
– Az esett a legjobban, hogy több, hosszú
ideje szolgáló kolléga is odajött hozzám,
hogy kifejezze az örömét. Azt mondják,
megérdemeltem. Ez számomra legalább
olyan értékes volt, mint maga az elismerés.
– Most, hogy zászlós lettél, akár főfelügyelői
beosztásba is kinevezhetnek.
– Igen, a lehetőség megvan, de hogy
a főnökeimnek van-e ilyen tervük,
azt csak ők tudják. Mindenesetre
megerősítést kaptam, hogy jól végzem
a munkám, és jól gondolkozom a szakmáról.
Bízom benne, hogy azok a fiatal kollégák,
akikkel a jövőben találkozom, és zászlósként
ismernek meg, nem a rendfokozatom miatt
tisztelnek majd, hanem azért, mert azt
látják, hogy szívből és a legnagyobb szakmai
alapossággal végzem a munkámat.
Balogh Zsolt
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B v.

A büntetés-végrehajtási pártfogás

kódex

reformja

Új szerpkörben

A bv. kódex január 1-jei hatálybalépésével változik a büntetés-végrehajtási pártfogás rendszere és
filozófiája, melynek kulcsszavai az egyéniesítés, a reintegráció és a szabadulás utáni jogkövető életmód.
A pártfogás reformját Juhász Ferenc bv. főhadnagy foglalta össze.
A reformfolyamat első lépcsőjét jelentette a bv. kódex elfogadása,
amelyben nagyobb szerepet kapott az egyéniesítés, valamint
kiemelkedő célként fogalmazódott meg a társadalomba való
visszailleszkedés elősegítése és a szabadulás utáni jogkövető
életmód kialakításához szükséges feltételek biztosítása. A célok
meghatározásakor a reintegráció új fogalomként került be a
jogszabályba. Utóbbiakkal összhangban a korábbiakhoz képest
jelentős mértékben kibővült a pártfogó felügyelők hatásköre, és a
törvény hatálybalépését követően számos új funkciót, feladatot kell
ellátniuk az intézetekben.
A pártfogói tevékenység jogintézményének bevezetésére hazánkban
1970-ben került sor, amely az utógondozás jelentőségét is
felismerve, 1975-ben tovább bővült. A kor évtizedeken átnyúló
jellemzője, hogy az eltérő életkorú – fiatal és felnőtt – pártfogoltak
körében végzett szakmai tevékenységek egymástól függetlenül,
elkülönülten működtek. További szervezeti átalakításokat
követően, 2003-ban következett be újabb változás, a pártfogó
felügyelői tevékenységek egységesítésével és intézményesülésével.
A pártfogó felügyelői szakma fejlődésével és a büntetés-végrehajtási
intézetekben jogszabályok által meghatározott, mind szélesebb
körű pártfogó felügyelői feladatok megjelenésével egyre inkább
megfogalmazódott annak igénye, hogy a büntetés-végrehajtással
összefüggő pártfogó felügyelői feladatokat a bv. szervezet saját
hatáskörében lássa el. Utóbbi megállapításakor figyelembe kell
vennünk azokat a külföldi tapasztalatokat is, amelyek szerint
azokban az államokban, ahol a büntetés-végrehajtás és a pártfogó
felügyelői szakterület részben vagy teljes mértékben azonos
szervezeti egységben működik – jellemzően a skandináv államokban
és Nagy-Britanniában – a visszaesési kockázatok csökkentése terén
kimagasló eredményeket sikerült elérni.
A reform következő állomásaként egyes, a büntetés-végrehajtással
összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységek még a törvény
hatálybalépését megelőzően a büntetés-végrehajtási szervezet
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hatáskörébe kerültek. A feltételes szabadságra bocsátással
összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítése, a
feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt
pártfogó felügyelet végrehajtása, az utógondozás keretében végzett
börtönpártfogási tevékenység és a szabadságvesztésből szabadultak
utógondozásának ellátása a büntetés-végrehajtási szervezet irányítása
és felügyelete alá került.
A büntetés-végrehajtási szervezethez integrált pártfogó felügyelői
tevékenységek logikusan épülnek egymásra. A feltételes szabadságra
bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény
elkészítését követően a bv. pártfogó felügyelő kapcsolatot tarthat
az elítélttel, amely önmagában lehetőséget teremt a szabadulásra
való felkészítésre, és az intézeti előterjesztéstől, valamint a bv. bírói
döntéstől függően az azt követő pártfogó felügyelet végrehajtásának
előkészítésére. A feltételes szabadság tartamára törvény alapján
fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtása során,
a szabadult elítélt bv. pártfogó felügyelővel való fokozottabb
együttműködése várható.
Az új típusú feladatok a büntetés-végrehajtási intézetekben
és intézményekben végzett börtönpártfogási tevékenység
hatékonyságának jelentős mértékű növelését célozzák, elősegítve a
szabadulást követő utógondozás keretében biztosított utánkövetés
lehetőségét is, amely által a szabadult személy részére további
támogatási lehetőségek biztosíthatók. A szabadult elítélt
életvitelének nyomon követése, az indokolt támogató jellegű
beavatkozások jelentős mértékben hozzájárulnak a visszaesési
kockázatok csökkentéséhez.
A büntetés-végrehajtási intézetekben megkezdett börtönpártfogási
tevékenység, majd a pártfogó felügyelet alatt állók életvitelének
fokozott figyelemmel kísérése és ellenőrzése, a szabadult elítéltek
önkéntes utógondozás keretében történő támogatása fokozottan
hozzájárul a visszaesési kockázatok csökkentéséhez.
Juhász Ferenc

Tudomány Ünnepén

November 28-án, a Magyar Tudomány Ünnepének zárórendezvényén elismeréseket vettek át munkatársaink. A Belügyi Tudományos Tanács
és az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiírt, „A Nagyfa-Alföld Kft. Területén megvalósítható vízgazdálkodással összefüggő fejlesztési
lehetőségekről különös tekintettel egy komplex mintaprojekt kialakítására” pályázatért elismerő oklevelet kapott Benkó László bv. őrnagy, a
Nagyfa-Alföld Kft. vegyesipari osztályvezető-helyettese és Deli Miklós bv. őrnagy, üzemvezető. Csóti András országos parancsnok és Huszár
László, a Büntetés-végrehajtás Tudományos tanácsának elnöke elismerő oklevelet adományozott ”A hazai börtönügyet érintő szakkifejezések
definiálását célzó lexikon” pályaművével elért I. díjáért Bencze Béla bv. alezredesnek, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokhelyettesének. Dobson Tibor tü. dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke elismerő oklevelet adományozott a „Béren
kívüli és jóléti célú juttatások fejlesztésének lehetséges és szükséges irányzatai” címmel benyújtott pályaművével elért különdíjért Kovács Ivett
bv. törzsőrmesternek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektuma körletfelügyelőjének.
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Személyi

hírek

Személyi változások
Biczó László bv. dandártábornok november 1-jétől a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön megbízott parancsnoka
Biczó László 1963-ban született, a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát. 1984-től a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet felügyelője, majd főfelügyelője. 1997-től ugyanitt biztonsági
osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető. 1999-től az intézet elemző-értékelő tisztje, majd
parancsnokhelyettese volt. 2004-től a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 2006-tól a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. 2006. március 1-jétől az országos parancsnok
megbízott, július 1-jétől kinevezett általános helyettese, majd 2007 decemberétől e megbízatásáig a
Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka volt.
Kovács István bv. alezredes november 1-jétől a Márianosztrai Fegyház és Börtön
megbízott parancsnoka
Kovács István 1968-ban született, a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát. 1993-tól tagja a bv.
szervezetnek, ekkortól a Márianosztrai Fegyház és Börtön felügyelője. 1995-től a Nostra Kft.
munkáltatási őre, 1996-tól az intézet szociális előadója, majd megbízott nevelője. 2001-től vezető nevelő,
2003-tól biztonsági tiszt. 2005. januártól a Büntetés-végrehajtási Osztály vezetője, 2009. márciustól
e megbízatásáig az intézet parancsnokhelyettese volt.
Kovács Mihály Ferenc bv. alezredes október 1-jétől a BvOP Központi Szállítási és
Nyilvántartási Főosztályának főosztályvezetője
Kovács Mihály 1972-ben született, diplomáját szociális munkás szakon szerezte. 1995-ben került
a büntetés-végrehajtási szervezet közalkalmazotti állományába, a Balassagyarmati Fegyház és
Börtön nevelői munkakörébe. 1997-ben kinevezték a szervezet hivatásos állományába hadnagyi
rendfokozattal. 2000-től a fogvatartási szakterület osztályvezető-helyettese lett, majd 2006
júliusától kiemelt főreferens. 2006 októberétől a balassagyarmati intézet Fogvatartási Ügyek
Osztálya, majd e kinevezésig a Büntetés-végrehajtási Osztály vezetője volt.
Ivacs Balázs október 1-jétől a BvOP Költségvetési Ellenőrzési Főosztályának
főosztályvezetője
Ivacs Balázs 1980-ban született, tanár, közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő. 2002
októberétől a Saldo Zrt. munkatársa volt, az igazgatóhelyettesi pozícióból került 2008-ban a Fővárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, majd 2009-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Belső Ellenőrzési Osztályának vezetője lett. 2010 augusztusától a BM Ellenőrzési Főosztályának
Elemző és Értékelő Osztályán szintén osztályvezetőként tevékenykedett, majd 2012. március 1-jétől
a Magyar Tudományos Akadémia Költségvetési és Pénzügyi Főosztályát vezette.
Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy december 1-jétől a NOSTRA Kft. vezetője
Frank Tibor 1949-ben született, tanári diplomája van. 1971-ben csatlakozott a szervezethez
a Sopronkőhidai Fegyház nevelőjeként. 1973-ban a Sopronkőhidai Szövőgyár személyügyi
főelőadója, majd vezetője lett, volt az intézet parancsnok-helyettese és a nevelési szolgálat vezetője
is. 1985-ben a BvOP Nevelési Osztályán folytatta munkáját. 1990 és 1999 között a Fejér Megyei
Bv. Intézet parancsnoka, később a tököli intézet igazgató-helyettese, majd igazgatója. 2003-ig
a BvOP Biztonsági Főosztályán dolgozott, majd a Fejér Megyei és a pálhalmai intézet, 2006
márciusától a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka volt. 2011 márciusában a köztársasági elnök
nyugállományba helyezte, egyidejűleg kinevezte ny. bv. vezérőrnaggyá. 2012. március 1-jével a BM
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkárságán tevékenykedett 2013. június 30-ig.
Váradi Balázs bv. alezredes december 1-jétől az Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Kft. megbízott vezetője
Váradi Balázs 1966-ban született, tanár, vállalkozásgazdasági szakmérnök és okleveles közgazdász.
1994-től tagja a szervezetnek, munkáját a BvOP Elítélt Foglalkoztatás Felügyeleti Főosztály
főelőadójaként kezdte, majd 1999-től a Gazdasági Társaságok Koordinációs Önálló Osztályának
munkatársaként teljesített szolgálatot. 2013-tól az Ábránd–Textil Kft. megbízott ügyvezető igazgatója,
majd az Adorján-Tex Kft.-nek dolgozott, később az Adorján-Tex Kft.-nél látott el célfeladatot, majd e
megbízatásáig ismét a BvOP Gazdasági Társaságok Főosztálya kiemelt főreferense volt.
Garmvölgyi Béla bv. ezredest, a NOSTRA Kft. korábbi ügyvezetőjét nyugállományba
vonulása alkalmából a belügyminiszter aranygyűrű emléktárggyal jutalmazta.
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Jubileum

Húszévesek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai
A „20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai” című jubileumi konferenciát és kiállítást
november 26-án tartották meg a Stefánia-palota – Honvéd Kulturális Központban. A rendezvényen
a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a rendvédelmi társszervek képviselőin kívül
számos, a bv. gazdasági társaságokkal együttműködő konzorciumi és egyéb üzleti partner jelent meg,
illetve a bv. munkáltatás egykori vezetői, formálói közül is sokan elfogadták a rendezők meghívását.

A tanácskozás résztvevőit Lajtár József bv. vezérőrnagy, az
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese, levezető
elnök köszöntötte, majd Biró Marcell, a Belügyminisztérium
kabinetfőnöke nyitotta meg a konferenciát. Mint elmondta: a
büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai jelentős eredményeket értek
el a központi ellátás teljesítésében az elmúlt három évben, sikeressé
váltak a versenyképesség terén, létrehozták az Állami Partner
védjegyet, de a jövőben a fogvatartottak teljes foglalkoztatottságát kell
elérni. Biró Marcell megnyitóbeszéde végén megköszönte a gazdasági
társaságok dolgozóinak áldozatos munkáját.
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok előadásában
nagy ívű visszatekintést tett a fogvatartotti munkáltatás hazai
múltját illetően, majd hangsúlyozta, hogy a 2010-es állami
szerepvállalás nélkül a gazdasági társaságok helyzete ma nem lenne
tartható. Kiemelte a munkatapasztalat megszerzésének jelentőségét
a reintegrációban, ugyanakkor rámutatott, hogy a fogvatartottak
foglalkoztatása szempontjából a munka és a tanulás egyenértékű.
Az előadást követő szünetben a gazdasági társaságok múltját és
jelenét, termékeit, illetve eredményeit bemutató kiállítást Tóth
Tamás bv. dandártábornok, az országos parancsnok általános
helyettese nyitotta meg.
A konferencia következő előadója Fogarasi László bv. ezredes,
a Duna-Papír Kft. ügyvezető igazgatója a központi ellátás
fejlődését mutatta be az elmúlt négy év számadatainak tükrében.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiaci és képzési államtitkára előadásában a hazai munkaerőpiac
sajátosságait elemezve többek között kitért a hátrányos helyzetű
munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére tett kormányzati
lépések ismertetésére. Szakolczai Lóránt bv. alezredes, a Duna-Mix
Kft. ügyvezető igazgatója a bv. gazdasági társaságok munkájának
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társadalmi elfogadtatásáról, a
társaságok egységes arculati
megjelenítéséről beszélt
előadásában. Hirják András
bv. ezredes, az Annamajori
Kft. ügyvezető igazgatója a
mezőgazdasági társaságoknak a bv.
szervezet önellátásban betöltött
szerepét, lehetőségeit vizsgálta.
A délután program első előadója,
Réthy Pál, a Belügymisztérium
Közfoglalkoztatás-stratégiai és
Koordinációs Főosztályának
vezetője a közfoglalkoztatási
rendszer intézményi hátterét,
céljait, illetve a bv. gazdasági társaságok társadalmi szerepvállalását
mutatta be előadásában. Schmehl János bv. dandártábornok, az
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese felvázolta
a fogvatartottak foglalkoztatásának aktuális adatait, majd az új bv.
kódex jelentőségéről szólva áttekintette a munkáltatás és az oktatás
szabályozásának változásait. Lajtár József a büntetés-végrehajtás
gazdasági társaságainak további fejlődésével, a tervezett Bv. Holding
működésével kapcsolatos elképzeléseket ismertette előadásában.
A levezető elnök zárszavával ért véget a konferencia, amelynek
résztvevői távozásukkor átvehették a „Régóta foglalkoztat. 20
évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai” című, az ünnepi
alkalomra készült reprezentatív kiadványt.
Deák Ferenc István

Rendhagyó divatbemutató
December 2-án a László
kórházban mutatta be az
Adorján-Tex és Sebtex
azokat az egészségügyi
formaruhákat, amelyeket
a jövőben a fogvatartottak
gyártanak majd. A ruhavizit nagy tetszést aratott
a jelenlévő potenciális
megrendelők, a kórházak
gazdasági és ápolási osztályai vezetőinek körében.
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és tudomány

Konferenciák hava
Az ősz a konferenciák szezonja, a büntetés-végrehajtás szervezete is sok izgalmas, érdekes témájú
konferenciának volt vendéglátója, illetve vendége.

Magyar Börtönügyi
Társaság konferenciái
A

A magyar büntetés-végrehajtási jog az európai
elvárások tükrében címmel tartott szakmai konferenciát
a Magyar Börtönügyi Társaság október 30-án, a Pécsi
Tudományegyetemen. Elsőként Vókó György, az OKRI
igazgatója tartott előadást a változó jogszabályi környezetről,
majd Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető mutatta be a
magyar büntetés-végrehajtás fejlődését.
Ezt követően Lénárd Krisztina, a Belügyminisztérium
projektkoordinátora ismertette a Támop 5.6.3 program
reintegrációs szerepét, majd Szeiberling Tamás,
az Igazságügyi Hivatal főigazgatója vázolta feladataikat.
A bv. kódex kínálta lehetőségekről Antal Gábor, a Pécsi
Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportvezető bírója
beszélt, végül Bencze Béla bv. alezredes, a Baranya Megyei Bv.
Intézet parancsnokhelyettese mutatta be az általa írt,
hiánypótló Börtönügyi Lexikont.

Tudomány és

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által szervezett konferenciát Hatala
József miniszteri biztos, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke
nyitotta meg október 29-én, amelyen a gyermekkori és fiatalkori bűnözés
témáját járták körbe. Tóth József pszichológus a különféle generációk
gondolkodásmódjának különbözőségére mutatott rá az úgynevezett „Z”
generáció digitális mindennapjainak ismertetésével. An Nuytiens, az Európai
Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) szakembere a gyermek- és fiatalkorúakat
célzó bűnmegelőzési programok és a művészet, a tudomány és a sport
kapcsolatáról értekezett. Csépe Valéria a zene és a művészet emberi agyra
gyakorolt hatásáról beszélt, Mikulán Rita a sport jelentőségét hangsúlyozta.
Günther Holztrattner osztrák szakember a bűnmegelőzésben használható
alternatív módszerekről beszélt, a dán Rasmus Højbjerg Jacobsen pedig a
költség-haszon elemzések oldaláról közelítette meg a témát.

Zárt ajtók –
November 20-án rendezték meg a Magyar Börtönügyi
Társaság humán és biztonsági szekciójának közös
konferenciáját a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben.
A konferencia előadói között volt a Magyar Rendvédelmi
Kar elnöke, Dobson Tibor tű. dandártábornok, aki a testület
működését és az életpályamodell személyi juttatásainak
vonzatát mutatta be. Ezután Sólyom Bernát, a Riel Elektronikai
Kft. műszaki igazgatója ismertette az új, Amerikában fejlesztett
mobiltelefon-kereső detektorok alkalmazásának lehetőségeit.
Végezetül előadást tartott Zakhar Tibor bv. ezredes,
a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet parancsnoka.
Az új bv. kódex hatásai a bv. mindennapjaira, különös
tekintettel a fiatalkorúak szabadságvesztésére címmel.
10

bűnmegelőzés

nyitott lelkek

November 14-én Balassagyarmat volt a házigazdája az immár
ötödször megrendezett konferenciának, melynek célja, hogy
megismertessék az intézetekben folyó pedagógiai és pszichológiai
munkát és a terápiás lehetőségeket a szélesebb szakmai közönséggel.
Az idei konferencia fő témái: profilalkotás a rendvédelemben, a hazai
gyermekvédelem dilemmái, reintegráció zárt intézetekben, valamint
a bűnmegelőzés és prevenció volt. A fő témákban előadást tartott
Farkas Johanna, Tibay Ákos, Pesti Ferenc, Kovács Mihály és Borsodi
Viktória. A bűnmegelőzési szekcióban Sipos Szandra, Medve Judit,
Topa Zoltán és Molnár Katalin, a gyermekvédelmi szekcióban Hegedűs
Judit, az áldozatsegítői szekcióban Budai István, a profilalkotási
szekcióban Kasznár Gyula, Elekesné Lenhardt Zsuzsa és Kováts
Daniella szakmai vezetésével folyt a munka.
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fiatalkorúakról tanácskoztak Kecskeméten

Fiatalkorúak az igazságszolgáltatás útvesztőjében címmel tartottak
konferenciát október 16-án a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben.
A fórumon a Legfőbb Ügyészség, a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék,
a BvOP, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a fiatalkorúakat
fogva tartó bv. intézetek szakemberei vettek részt, levezető elnöke
Bogotyán Róbert bv. ezredes, főosztályvezető volt. Csóti András országos
parancsnok kiemelte, hogy a fórum egy, a jövő évben tervezett nemzetközi
konferenciát készít elő. Hangsúlyozta, hogy a fiatalkorúak nevelése,
reintegrációja a bv. szervezet egyik legfontosabb szakmai feladata. Bory
Noémi legfőbb ügyészségi ügyész a fiatalkorúak szabadságvesztésének
speciális szabályait ismertette az új bv. kódex rendelkezései alapján. Pesti
Ferenc bv. alezredes, a Fiatalkorúak Bv. Intézetének igazgatója a Tökölön
megvalósuló reintegrációs törekvéseket mutatta be. Sárközy Szabolcs, a
Kecskeméti Törvényszék büntető kollégiumának vezetője a fiatalkorúak élet elleni bűncselekményeit elemezte. Dékány Zsolt bv. ezredes, a
Baranya Megyei Bv. Intézet parancsnoka a civilszervezeteknek a fogvatartottak nevelésében betöltött szerepéről beszélt. Ezt követően Magyar
Judit bv. főhadnagy, az IMEI pszichológusa „Autoagresszió a börtönben” című előadásában a fogvatartottak önkárosító cselekményeit állította
középpontba. Zakhar Tibor bv. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet parancsnoka a kecskeméti fiatalkorú fogvatartottak oktatásával és
szabadidős tevékenységével kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg a résztvevőkkel, végül Joó László bv. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bv. Intézet parancsnoka vázolta fel a fiatalkorú fogvatartottak reintegrációjának szirmabesenyői gyakorlatát.

Jubileumi Kriminálexpo
November 17-én nyílt meg a XX. Kriminálexpo Budapesten, a Villányi úti Konferencia
Központban. A háromnapos rendezvénysorozatot, amelynek szervezője az Ügyészek Országos
Egyesülete, míg társrendezője a Legfőbb Ügyészség, Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi
helyettese nyitotta meg. A jubileumi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési,
igazságszolgáltatási konferencián és szakkiállításon többek között az ügyészség, az Igazságügyi
Minisztérium, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Rendőrfőkapitányság szakemberei tartottak előadásokat; részt vett a rendezvényen a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai
Kamara, az Országos Kriminológiai Intézet és a Transparency International Magyarország.
A bv. szervezet hagyományos szakmai konferenciáját november 18-án tartották meg,
A legjobb gyakorlatok a fogvatartotti reintegráció területén címmel. A tanácskozást, amely
egyben a magyar tudomány ünnepe alkalmából szervezett rendezvény volt, Schmehl János
bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese nyitotta meg. Az első előadáson Vókó György, az Országos Kriminológiai
Intézet igazgatója elemezte a bv. kódex rendelkezéseit a reintegráció szempontjából. Ezt követően Schmehl János beszélt a reintegrációit erősítő fogvatartotti
programokról, majd Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke osztotta meg gondolatait az előzetes letartóztatásról. A program Lajtár József
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese előadásával folytatódott, amely a fogvatartottak foglalkoztatását állította
középpontba. Ezt követően Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető vázolta fel a zsúfoltság csökkentésének kérdéseit, majd Bogotyán Róbert bv. ezredes,
főosztályvezető beszélt a 2010-től működő telítettség-kiegyensúlyozó program és a bv. kódex vonatkozásairól. Végezetül Huszár László bv. dandártábornok,
főosztályvezető ismertette a szexuális bűncselekményt elkövetett fogvatartottak körében végzett empirikus kutatás eredményeit.

Diskurzus a fogvatartottak gyermekeiről

A Tévelygőkért Alapítvány hívta tanácskozásra november 15-én a téma hazai és nemzetközi képviselőit. Csóti András nyitó előadása után
Feldmár András pszichológus tartotta meg Kitörni az ördögi körből – a szolidaritás etikája című előadását, majd Lucy Gampell, a Child
ren of Prisoners Europe elnöke beszélt a fogvatartottak gyermekeinek európai helyzetéről. Budai István bv. ezredes, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön parancsnoka a fegyelmi helyzet és a családi kapcsolatokat erősítő civil és szakmai projektek kapcsolatáról beszélt. Lia
Sacerdote, az Associazione Bambinisenzabarre O.N.L.U.S elnöke a bebörtönzött szülők gyermekeinek pszichoszociális problémáit, Katona
Krisztina, a Pécsi Szín-Tér Egyesület vezetője a kecskeméti művészetterápiás projektet, Juhász Attila bv. ezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka az egri meseterápiás modellt ismertette.
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125
125 éves
éves aa szombathelyi
szombathelyi börtön
börtön
A modern magyar büntetés-végrehajtás egyik emblematikus épülete volt a Wälder Alajos
tervei alapján 125 éve felépült kiváló Szombathelyi Törvényszék és a börtön. A hálás utódok
ünnepi konferencián emlékeztek a jeles elődökre.

125 éve az ünnepélyes átadón Szilágyi Dezső igazságügyminiszter méltatta a Szombathelyen megépült korszerű és
építészetileg is egyedülálló igazságügyi palotát és fogházat, amely
a törvényhatóság gyűlései mellett a korszellemnek megfelelően
emberibb, kulturáltabb helyet adott a szabadságvesztés
végrehajtásának is. Justicia háza a kiváló építész, Wälder Alajos
tervei alapján épült fel.
125 évvel később, október 17-én a törvényhozás, a bíráskodás és
a végrehajtó hatalom jeles képviselői emlékeztek többek között
Horvát Boldizsár szombathelyi származású igazságügy-miniszterre,
az ő máig ható szellemi örökségére, a jogelőd megyei börtönre és
a ma is impozáns törvényszéki épületre, amelynek dísztermében
tartották meg a jubileumi konferenciát.
„Szombathely büszke arra, hogy elsőként épülhetett fel a nyugat
királynőjeként számon tartott városban ilyen összetett rendeltetésű
igazságügyi palota, amelynek nyomán aztán az ország több pontján
is sor került hasonló épületek kialakítására. Ezentúl a modern
polgári független igazságszolgáltatás is szűkebb hazánkhoz,

nevezetesen Horváth Boldizsár szombathelyi születésű
igazságügy- miniszterhez köthető” – hangsúlyozta beszédében
Andor Szabolcs, a törvényszék elnöke. Horváth Boldizsár nevéhez
fűződik a korszakalkotó 1869. évi IV. törvény, amely elválasztotta
egymástól a bíráskodást és a közigazgatást, megteremtve ezzel a
modern polgári igazságszolgáltatást.
Az ünnepi ülést Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok
nyitotta meg emlékbeszédével. A konferenciát Tóth Tamás bv.
ezredes, a szombathelyi börtön intézetparancsnoka vezette le.
Beszédet mondott Andor Szabolcs, a törvényszék elnöke, Hegedüs
László ügyész és Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, aki
egyben a jubileumi alkalomra kiadott emlékkönyv szerkesztője is
volt. Rákli Ferenc nyugalmazott bv. ezredes, volt börtönparancsnok
ajánlotta mindenki figyelmébe az emlékkönyvet, majd a zárszót
Simon József főügyész mondta el.
A konferencia része volt egy törvényszéki séta is, amelynek során a
meghívott vendégek megtekinthették az épület elnöki szobájában
a korhű, faragott bútorokat, a hitbizományi iratokat gyűjtő
szekrényt, az esküdtek szavazatait gyűjtő urnát és az impozáns
olajfestményeket. Az értékes könyvet óva fehér textilkesztyűben
forgathatták a Csemegi kódexet, majd megtekintették az elnöki
tárgyalót. A konferenciát a jubileum alkalmából készült, Lőrincz
József ny. bv. dandártábornok által szerkesztett emlékkönyv
bemutatója zárta, amely részletesen mutatja be az intézet és ezzel
összefüggésben a büntetés-végrehajtás történetét.

Közös gyakorlat és együttműködés Balassagyarmaton
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Ideiglenes Csapatszolgálati Századával és Mélységi Ellenőrző és Közterületi Támogató Alosztályával
(MEKTA) együttműködve tartotta meg október 15-én a Balassagyarmati Fegyház és Börtön közös törzsvezetési gyakorlatát. A rendezvényt
az intézmény tárgyalótermében tartott megbeszéléssel nyitották, majd egy konkrét eseményt, így egy 20-25 főből álló fogvatartotti csoport
között kialakult szóváltást, majd verekedést szimuláltak, melyet az együttműködő egyenruhásoknak kellett kezelniük.
Októberben felülvizsgálták a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság között korábban létrejött együttműködési megállapodás tartalmi elemeit is. Az új együttműködés aláírásakor
Nagy László r. ezredes, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Berecz György tü. ezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetője és Budai István bv. ezredes, intézetparancsnok kihangsúlyozta, hogy a társszervek közötti tradicionális és szakmai
alapokon nyugvó kapcsolattartás fontos, melyet az elmúlt évekre visszatekintve is eredményesnek értékeltek.

12

Bv.H Í R L E V É L

Nemzetközi

kapcsolatok

Horvátországi tapasztalatcsere a munkáltatásról
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, Koncz Klára bv. ezredes, a Gazdasági Társaságok Főosztályának vezetője és
Schneider Gyula ny. bv. ezredes, az Állampusztai Kft. ügyvezető igazgatója vett részt november 11. és 14. között a horvát bv. szervezet
főigazgatójának meghívására szervezett tapasztalatcserén.
A delegáció négy bv. intézetet látogatott meg, ahol elsősorban a munkáltatásra fókuszáltak.
Horvátországban nem közelező az elítélteknek a munkavégzés, nincsenek gazdasági társaságok a bv. szervezeten belül, a börtönök
végzik ezt a tevékenységet, elsősorban kisebb üzemekben dolgoznak a fogvatartottak. Széleskörű a mezőgazdasági termelés, a zöldségés húsfogyasztást hozzánk hasonlóan ott is a belső ellátásból oldják meg. A horvát kollégák elsősorban a központi ellátó rendszer iránt
érdeklődtek, hiszen az állami megrendelések által biztosított piac ott is növelhetné a munkáltatott fogvatartottak létszámát.

Tanácskozás Strasbourgban
November 5. és 7. között Strasbourgban tanácskozott
a bűnözés problémáival foglalkozó európai bizottság
(CDPC) és a Pönológiai Együttműködési Tanács
(PC-CP). Megtárgyalták a börtönbeli radikalizáció
témáját, szó volt az életfogytig tartó szabadságvesztés
ítélkezési gyakorlatáról, a fiatalkorú bűnelkövetők
intézeteiben jelen lévő erőszakról, a resztoratív igazság-
szolgáltatás alkalmazásáról, valamint a kvázikötelező
intézkedésekről. A tanácskozáson a bv. szervezetet
Huszár László bv. dandártábornok képviselte.

A fogvatartottak munkáltatása és az
ehhez kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok
témában hívta szakmai tapasztalatcserére
a sátoraljaújhelyi, a tiszalöki, a miskolci, a
tiszalöki, valamint a nyíregyházi intézet a
velük együttműködő lengyel bv. intézeteket
október 6. és 8. között. A lengyel látogatók
megismerkedtek belső ellátás működésével,
a költségvetési munkáltatással, és megtekintették az Adorján-Tex Kft.-nél folyó
munkát is.

Finn tapasztalatok
Október 27. és 31. között Huszár László bv. dandártábornok és Lehoczki Ágnes bv. százados
a finn büntetés-végrehajtást tanulmányozta. Ott az ún. „jó élet modell” a kiindulópont,
mely szerint az egyének azért követnek el bűncselekményeket, mert deficites készségeik
miatt nem képesek szükségleteiket proszociális úton kielégíteni. A bv. szervezet szolgáltató,
amely ezeket a hiányokat orvosolja egy, a rizikó- és szükségletbecslésen alapuló objektív
módszer alapján. A szexuális elkövetők reintegrációjára megalkották és működtetik a Sex
Offender Treatment nevű programot.

Cellei delegáció

Magyarországon

A cellei és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
által kötött együttműködési megállapodás alapján
október 13-17. között négyfős delegáció érkezett a
német városból Magyarországra, amelyet Werner
Cordes intézetparancsnok vezetett. A vendégek
Cséri Zoltán bv. dandártábornok, intézetparancsnok
kalauzolásával megismerkedtek a Fővárosi Bv. Intézet
objektumaival, majd megtekintették a Középdunántúli Országos Bv. Intézet mindkét objektumát,
a Budapesti Fegyház és Börtönt, valamint az
Annamajori Kft.-ben és a Pálhalmai Agrospeciál
Kft.-ben folyó munkát is megismerhették.
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Magyar-lengyel
kapcsolatok

Nemzetközi konferenciát rendeztek
a szabadult fogvatartottak társadalmi
beilleszkedéséről a lengyelországi
Rzeszowban, amelyen Tikász Sándor bv.
dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön
parancsnoka tartott előadást a magyarországi
tapasztalatokról november 4-én. A
konferencia fő célkitűzése az volt, hogy
közösen dolgozzanak ki egy olyan modellt,
amelynek segítségével minimálisra csökken
az elítéltek negatív társadalmi megítélése.

TAIEX tanácskozás Budapesten
Az Európai Unió TAIEX programjának keretében, október 27-29. között
Magyarországon tett látogatást a horvát büntetés-végrehajtási szervezet három
munkatársa, akik a fogvatartottak magyarországi foglalkoztatását, oktatását és
az utógondozását tanulmányozták. A delegációt Lajtár József bv. vezérőrnagy,
az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Schmehl
János bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási
helyettese fogadta, a szakterületet Koncz Klára bv. ezredes, főosztályvezető
és Bogotyán Róbert bv. ezredes, főosztályvezető mutatta be. A delegáció a
tapasztalatcsere mellett megtekintette a Váci Fegyház és Börtönt, a DunaMix Kft.-t, a Kalocsai Fegyház és Börtönt, az Adorján-Tex Kft.-t, a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet, a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-t, a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumát, a Budapesti Fegyház és
Börtönt, és a BUFA Kft.-t is.
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Elismerések
Pro Urbe Budapest díj – Budapest közrendjének és
közbiztonságának fenntartása érdekében végzett két évtizedes
áldozatos munkájáért, kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréséül Pro Urbe Budapest díjat adományozott Tarlós István
főpolgármester Tóth Tamás bv. dandártábornoknak, az országos
parancsnok általános helyettesének.

Stresszhelyzet-reakció tréning
Tizenhatan vettek részt az idén újra megrendezett a stresszhelyzetreakció tréningen (SHRT), a képzésnek ismételten az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet volt a helyszíne. A
szeptember 30. és október 3. között megtartott tréningen a
résztvevők gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a magas rizikójú,
váratlan, a szokásosnál intenzívebb stresszt kiváltó szolgálati
helyzetekkel kapcsolatban, és megismerhették, átélhették az e
helyzetekre adott pszichés, fiziológiai és kognitív reakciókat. A
résztvevőket elsősorban a biztonsági és fogva tartási osztályon
dolgozók, a biztonsági tisztek, vezető nevelők, nevelők közül
választották ki, akik rendkívüli események során jogosultak, illetve
kötelesek az azonnali döntéshozatalra. A képzés központi eleme a
magas stresszhelyzet mesterséges szimulációja volt.
Az egészségügyi krízis- és stresszhelyzetek szimulációjában és a
legmodernebb elsősegély-nyújtási metódusok bemutatásában a nagy
katonai és mentős tapasztalatokkal rendelkező Hardi Attila százados
volt a tréning segítségére. A TEK állományába tartozó Viplak Attila
r. zászlós pedig rendkívüli hozzáértéssel mutatta be a fegyverkezelési
technikákat, a mozgásokat és a konvojok biztosításának taktikai elemeit.

Gyakorlatozott Tiszalök
Príma díj a közügyekért – November 20-án adták át a Fejér
megyei Príma díjakat. Tóth Józsefné bv. százados, a székesfehérvári
objektum nevelője a közügyekért kategóriában kapta meg a
rangos elismerést, amelyet azok érdemelnek ki, akik nem csak
magukért, hanem közösségükért is tesznek kitartó és példaértékű
munkájukkal.
Dísztőr a parancsnoknak – Október 23-a alkalmából a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal a szervezet érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként vám- és pénzügyőr dísztőrt
adományozott Tóth Tamás bv. ezredesnek, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának.
Kerékpárosbarát munkahely elismerés Szolnoknak –
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros
Magyarország Szövetség idén is meghirdette a Kerékpárosbarát
munkahely pályázatot, amelyre a szolnoki bv. intézet
is jelentkezett. Az intézet öt kerékpárral rendelkezik,
amelyeket munkába járásra, családi rendezvényekre, illetve
a triatlonversenyekre vehetnek igénybe a munkatársak. A
Kerékpárosbarát munkahely elismerő oklevelet
Tóth Gábor bv. ezredes, intézetparancsnok vette át.
Főkapitányi jutalom – Önfeláldozásukért és helytállásukért
négy fiatalembert, köztük Fekszi Roland bv. őrmestert (KDOBVI)
részesített dicséretben és tárgyjutalomban Varga Péter r. ezredes,
Fejér megyei rendőrfőkapitány november 26-án. A kitüntetettek
a november 22-én, Székesfehérváron történt trafikrablás
gyanúsítottját feltartóztatták a rendőrség kiérkezéséig.
Kollégánkat Csóti András országos parancsnok szintén dicséretben
és tárgyjutalomban részesítette.
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A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet október
31-én tartott közös gyakorlatot a Szabolcs- Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a megyei Rendőrfőkapitánysággal. A feltételezett helyzet szerint az intézet egyik
épületében természeti csapás következtében megszűnt az áramellátás,
emiatt „megelőző készenlét” és „részleges gyakorló riadó” elrendelésére
került sor. A gyakorlaton robbantással fenyegetést és tűzesetet
számoltak fel az intézet munkatársai a tűzoltóság szerkocsijainak és a
rendőrség robbanószer-kereső kutyáinak segítségével.

Katasztrófavédelmi gyakorlat Egerben
November 10-én a Heves Megyei Bv. Intézetben a feltételezett
szituáció szerint a börtön második emeletén észlelt zárkatűz miatt
azonnali riadót rendeltek el. A zárkák szintjén több fogvatartott
is közvetlen életveszélybe került. Perceken belül a helyszínre
érkeztek a tűzoltóautók, és az intézet személyi állományával közösen
megkezdődött a tűz felszámolása. Az oltás közben az intézet személyi
állományából ketten az intézet tetőszerkezetén rekedtek, mentésüket
csak speciális darus kocsival lehetett megoldani.

Kőbányai közbiztonsági koordináció
a Gyűjtőben
A kőbányai közbiztonsági koordinációs értekezletet 2011-ben
alapították, ahol a kerületi rendvédelmi szervezetek közösen
dolgoznak a kerületi közbiztonság javításáért. Legutóbbi ülésükön,
október 28-án a résztvevők megtekintették az intézet „A”
objektumának fogvatartási körletét, a férőhelybővítéssel érintett
épületszárnyat, valamint a Kisfogház Emlékhelyet.
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Kéklámpások kiállítása
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezése nyílt meg
november 20-án a székesfehérvári Vörösmarty Színházban
a „Kéklámpások képzőművészeti kiállítás” a Fejér megyei rendvédelmi
szervek személyi állományának képzőművészeti alkotásaiból.
A látogatók a megyei társhatóságok dolgozóinak művei mellett
a közép-dunántúli és a pálhalmai intézet munkatársainak festményeit,
grafikáit és a gobelineket is megtekinthetik.

Feldmár - tréning a munkatársaknak
Mint ismert, Feldmár András és munkatársai régóta szoros kapcsolatot ápolnak a balassagyarmati intézettel,
de eddig elsősorban a fogvatartottak élvezhették tudásuk előnyeit. November 13-án a pszichoterapeuta
a személyi állománynak tartott előadást a fogvatartottakkal való kapcsolattartás és a konfliktuskezelés
témakörében. A közel kétórás programon a hallgatóság is rengeteg kérdést tett fel, amely azt is jelzi,
hogy van igény az ilyen típusú beszélgetésekre.

Jótékonysági foci a gyerekekért

Gyász

Jótékonysági labdarúgótornát rendezett a Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet november 15-én Gyulán. A Grosics Akadémia
futballpályáján zajló kispályás vándorkupán a Pándy Kálmán Kórház
Gyermekosztályának gyűjtöttek egy újszülöttmonitorra.
A focikupán a börtön dolgozói mellett pályára léptek színészek,
rendőrök, a pusztaottlakai focisták, a Gyepes és Társa Kft.,
a Közüzemi Kft. és a Gyulahús csapata is. A jóvátételi program
keretében a fogvatartottak is megkezdték a gyűjtést, amely a tervek
szerint karácsony előtt fejeződik be.

Bakóné Maros Rita, a
Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön szociális előadója
október 31-én váratlanul
elhunyt. Rita 1999.
november 15-től dolgozott
a büntetés-végrehajtás
hivatásos állományában,
törzszászlósi rendfokozatban.
Lelkiismeretes munkáját
mindenkor az igényesség és a szorgalom jellemezte,
mindig magas szakmai követelményeket támasztott
önmagával szemben. Munkatársai mellett két lánya és
férje is gyászolja. Közvetlen kollégáinak mondataival
búcsúzunk: Kedves Rita! Hiányozni fogsz nekünk.
Emléked, kedves mosolyodat, jó tanácsaidat, szívednek
jóságos rezdüléseit örökké emlékeinkbe zárjuk.
November 25-én, hosszú
betegség következtében
elhunyt Orisek Béla
bv. főtörzszászlós, a
Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási
Intézet munkatársa.
1989. július 1-jétől
dolgozott az Annamajori
Célgazdaságnál, először
polgári alkalmazottként,
majd hivatásosként.
Kiváló munkáját az Ipari
Osztályon végezte, kiemelt művezetői beosztásban.
Emlékét megőrizzük!
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Szervezet

és sport

ság
Országos Dzsúdóbajnok
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezésében,
az UTE Megyeri úti dzsúdótermében rendezték meg
a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2014. évi Országos
Dzsúdóbajnokságát.
A versenyen tizenhét bv. szervezet százhét versenyzője
vett részt.
A díjakat Tóth Tamás bv. dandártábornok, az országos
parancsnok általános helyettese adta át.
Csapateredmények: A bajnokságot a Fővárosi
Bv. Intézet nyerte meg, második lett a Szegedi
Fegyház és Börtön, harmadik a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bv. Intézet, negyedik az Állampusztai Országos
Bv. Intézet, ötödik a Pálhalmai Országos Bv. Intézet,
a hatodik helyet a Márianosztrai Fegyház és Börtön
szerezte meg.

Fekvenyomásban is
erősek vagyunk
Fekvenyomásban a Tornyos Kupán és a BM Országos Fekvenyomó
Bajnokságon is kiváló eredményeket értek el a kollégák.
Október 20-án, Miskolcon rendezték meg a BM Országos
Fekvenyomó Bajnokságát. A 160 résztvevő között ott voltak
a BvOP, a Fővárosi Bv. Intézet, a Somogy Megyei Bv. Intézet, a
Tiszalöki Országos Bv. Intézet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv.
Intézet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön és a Békés Megyei Bv.
Intézet versenyzői is.

Kígyósi Tamás bv. törzszászlós (Fővárosi Bv. Intézet) 82,5 kg-ban
második, Nádházi János bv. őrmester (Békés Megyei Bv. Intézet) a
90 kg-os kategóriában szintén második helyezett lett, Zakor Tibor
2012.
január
1-jén
hatályba
léptek
az egyes
rendvédelmi
bv. százados
(BvOP)
pedig
100 kg-ban
lett harmadik
helyezett.
Nádházi János
bv. őrmester
a büntetés-végrehajtási
szervezet pszichikai és
szervek
hivatásos
állományú
tagjai egészségi,
legeredményesebb versenyzőjeként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
fizikai
alkalmasságáról;
a közalkalmazotti
és köztisztviselői
Bv. Intézet
parancsnokának különdíját
is átvehette.
Október 19-énegészségi
az Országgyűlési
Őrség rendezte meg
a II. Tornyos
munkakör
alkalmasságáról;
a szolgálat-,
Kupát, amelyen négy munkatársunk indult. Kígyósi Tamás bv.
illetve
keresőképtelenség megállapításáról, valamint az
törzszászlós (Fővárosi Bv. Intézet) 74 kg-ban első lett, Zakor Tibor
egészségügyi
alapellátásról
szóló2.rendelet
módosított
bv. százados (BvOP)
93 kg-os kategóriában
helyezést ért
el.

Országos Sakkbajnokság
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási
Központjában október 8-án rendezték meg
a Büntetés-végrehajtási Szervezet 2014. évi Országos
Sakkbajnokságát, amelyen hat bv. szerv csapata,
34 versenyzővel vett részt. A díjakat Csóti András
bv. vezérőrnagy, országos parancsnok adta át.
Csapateredmények: A bajnokságot a Budapesti Fegyház
és Börtön nyerte meg, második lett a Szegedi Fegyház
és Börtön, harmadik a Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl,
negyedik a Tiszalöki Országos Bv. Intézet, ötödik
a Baranya Megyei Bv. Intézet és hatodik a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön.
Egyéni eredmények: Első helyezett lett Horeczky Tibor
bv. őrnagy (Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet),
az ezüstérmet Hajdú Zoltán bv. százados (Borsod-AbaújZemplén M. Bv. Intézet) vehette át, harmadik lett Bihari
Péter bv. százados (Márianosztrai Fegyház és Börtön)

