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SZERVEZETI ÉlET

Elismerések október 23. alkalmából

Áder János köztársasági elnök Pintér Sándor belügyminiszter 
előterjesztésére, kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül büntetés-végrehajtási vezérőrnaggyá 
léptette elő dr. Tóth Tamás bv. dandártábornokot, az országos 
parancsnok általános helyettesét. Kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréséül soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé 
léptette elő Molnár István bv. alezredest, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét és Szabó 
Zoltán bv. alezredest, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokhelyettesét. 
Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet 
adományozott Batta Tamás bv. alezredesnek, a Biztonsági 
Szolgálat Ügyeleti és Védelmi Osztálya osztályvezetőjének, 
Tama Egon bv. alezredesnek, a Sopronkőhidai Ipari és 
Szolgáltató Kft. osztályvezetőjének és Kothencz Jenő bv. 
őrnagynak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági osztályvezetőjének.
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Séta László c. 
bv. főtörzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelőjének és Bőgérné Berki Ildikó c. 
bv. törzszászlósnak, a Váci Fegyház és Börtön nyilvántartási 
segédelőadójának. 
Festmény emléktárgyat adományozott Kaduk István c. bv. 
alezredesnek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fogvatartási 
osztályvezető-helyettesének, valamint 50. születésnapja 
alkalmából Bárándi Gyula bv. ezredesnek, a Műszaki és Ellátási 
Főosztály főosztályvezetőjének.
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért emlékplakett ezüst fokozatát adományozta 
Hajcsák Pál c. bv. főtörzszászlósnak, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, 
Mészáros László c. bv. főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének és Fejes Tihamér 
Károly c. bv. főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének.

A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
emlékplakett bronz fokozatát adományozta 
Gorencz Emese c. bv. alezredesnek, a Műszaki 
és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének, 
Horák Péter bv. alezredesnek, a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
osztályvezetőjének, dr. Kormosói László bv. 
alezredesnek, a Duna-Mix Ipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. biztonsági vezetőjének, 
dr. Varga Zsolt c. bv. alezredesnek, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjének, Kollerné Simon 
Bernadett c. bv. őrnagynak, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtás Intézet 
osztályvezető-helyettesének, Aranyos Imre c. bv. 
főtörzszászlósnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet főfelügyelőjének, Dús 
Tamás Pál c. bv. főtörzszászlósnak, az Adorján-Tex 

Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. művezetőjének, Horváth 
Zoltán c. bv. főtörzszászlósnak, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet főfelügyelőjének, Tibai István c. 
bv. főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonságtechnikusának, Vaszilkó Tiborné c. bv. 
főtörzszászlósnak, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete  
segédelőadójának, Altstedter Jánosné c. bv. törzszászlósnak, az 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szakápolójának, 
Gidiman György bv. törzszászlósnak, a Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet főfelügyelőjének, Wirth Zoltán bv. 
törzszászlósnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön raktárvezetőjének, 
Hóber Ferenc c. bv. főtörzsőrmesternek, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének és Pintér 
Nándornénak, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. csoportvezetőjének. A büntetés-végrehajtási szervezettel 
történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése 
elismeréséül Ilauszki Tibor c. r. őrnagynak, a Kutyavezető-képző 
és Állatfelügyeleti Központ Szolgálati Állatfelügyeleti Osztály 
kiemelt főelőadójának, valamint a fogvatartottak körében 
végzett vallási és kulturális tevékenysége és hatékony szakmai 
együttműködése elismeréséül Vígh Andreának, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye hitoktatójának.
Munkatársi címet adományozott Sautekné Cseh Ildikónak, a Jogi 
és Adatkezelési Főosztály ügykezelőjének. 
A migrációs helyzet kezelésében és az ideiglenes határzár 
építésében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és 
ajándéktárgyban részesítette Nagy Zoltán bv. őrnagyot, 
a Bv. Holding Kft. osztályvezetőjét. A migrációs helyzettel 
kapcsolatban kialakított tranzitzónák telepítésével 
összefüggésben végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és 
ajándékutalványban részesítette Fekete Gábort, a Műszaki és 
Ellátási Főosztály főelőadóját és Varga Petra Veronikát, a Műszaki 
és Ellátási Főosztály főelőadóját.
A migrációs helyzet kezelésében végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben 
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és ajándékutalványban részesítette Bunford Tamás Elemér 
c. bv. őrnagyot, a Szegedi Fegyház és Börtön fegyelmi és 
nyomozótisztjét, Hanzelik-Horváth Adrienn bv. századost, 
a Duna-Mix Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

üzemvezetőjét, Szabó János Péter bv. századost, a Szegedi 
Fegyház és Börtön kiemelt főelőadóját, Kolonics Attila c. 
bv. törzszászlóst, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. 
művezetőjét, Rúzsa Szabolcs bv. törzszászlóst, a Bács-Kiskun 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főfelügyelőjét, Csizolszki 
Tamás c. bv. főtörzsőrmestert, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet gépjárművezetőjét, Szurma András 
c. bv. főtörzsőrmestert, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet gépjárművezetőjét, Tóth Áprád Jakab 
c. bv. főtörzsőrmestert, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági 
és Vegyesipari Kft. gépjárművezetőjét, Klein Attila bv. 
törzsőrmestert, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, 
Értékesítő és Szolgáltató Kft. művezetőjét és dr. Vámosi-Nagy 
Dalmát, a Bv. Holding Kft. jogi előadóját.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül országos 
parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesítette 
Nemszilaj Sándor bv. ezredest, az Ipoly Cipőgyár Termelő 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, Domin Ágnes bv. 
alezredest, a Közgazdasági Főosztály osztályvezetőjét, Glöckl 
Zoltán c. bv. alezredest, a Biztonsági Szolgálat főügyeletesét, 
Sipos János bv. alezredest, a Humán Szolgálat szolgálatvezető-
helyettesét, Köntös József bv. őrnagyot, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, 
Kővágó Andrásné bv. őrnagyot, a Műszaki és Ellátási Főosztály 
kiemelt főreferensét, Pintér Zsolt c. bv. őrnagyot, a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját, Stefán 
László c. bv. őrnagyot, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
fegyelmi és nyomozótisztjét, Szilassy Roland c. bv. őrnagyot, 
a Fogvatartási Ügyek Szolgálata megbízott kiemelt 
főreferensét, Sövény Zoltánt, az Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek 
Főosztálya főelőadóját, Lajos Líviát, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága előadóját és Geszti Krisztinát, a 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előadóját.
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony 
és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül 
Gratzer-Sövényházy Edit r. alezredest, a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács titkárságvezetőjét. A Támop 5.6.2. 
és 5.6.3. azonosító számú kiemelt projekt keretében 
foglalkoztatottakkal összefüggő humánigazgatási feladatok 
hosszabb időszakon át végzett színvonalas és eredményes 
végrehajtása elismeréséül Heintz Adél bv. őrnagyot,
a Humán Szolgálat kiemelt főreferensét. 
Országos parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban 
részesítette Drexler Bernadett bv. őrnagyot, a Stratégiai, 
Elemzési és Tervezési Főosztály kiemelt főreferensét, Szűcs 
Krisztina c. bv. főtörzszászlóst, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet szakápolóját, Marton Ottó c. bv. főtörzszászlóst, az 
Informatikai Főosztály mb. kiemelt főreferensét, Joóné Csoma 
Ildikó c. bv. törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Lehoczky Imre 
bv. törzszászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön körlet-
főfelügyelőjét, Szabó Zoltán c. bv. törzszászlóst, a Békés 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonságtechnikusát, 
Tóth Károly bv. törzszászlóst, a Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét. Lakos Dávid c. bv. 
zászlóst, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadóját, Morzsikné Saás Andrea c. bv. zászlóst, a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház szakápolóját, Sulyok Attila c. 
bv. főtörzsőrmestert, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet kutyavezetőjét, Holczer Tibor c. bv. főtörzsőrmestert, 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
foglalkoztatási felügyelőjét, Jerzsabek Marianna Évát, a 
Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály előadóját, Tollár 
Anikót, a Közgazdasági Főosztály előadóját és Biró Tibort, a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja előadóját.

Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!

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

Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetősége

Cím: BVOP Kommunikációs Főosztály, 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



PoRTRÉ

Ön a rendőrségnél töltött be több vezető 
pozíciót, mielőtt a büntetés-végrehajtáshoz 
került.  Volt-e bármilyen előzetes 
tapasztalata a szervezetünkkel korábban?
Természetesen volt, hiszen az 
igazságszolgáltatás és a rendvédelem szereplői 
együtt küzdenek a közrend, a közbiztonság 
megteremtéséért és megtartásáért. 
V. kerületi kapitányként, és később, a 
BRFK vezetőjeként is aktív, rendszeres 
és jó kapcsolatom volt a bv.-s kollégákkal. 
Remélem, ha őket kérdezi meg, hasonlóképp 
azt mondják, hogy jó volt a kapcsolatunk, 
de hisz’ nem is nagyon lehetett másképp, 
mert a közös feladatokon, a szakmaiságon és 
a jogszabályokon alapult. Ha másképp lett 
volna, valaki nem dolgozott volna jól.

Eltelt másfél év, milyen lényegi különbséget 
lát a két szervezet között? Találkozott-e a 
szervezeti kultúránkba beépült bármi olyan 
hagyománnyal, gyakorlattal, amit nagyon 
máshogy csinálunk, mint a rendőrség? 
Nem látok nagy különbséget. Ami van, 
az meglátásom szerint kizárólag az eltérő 
feladatkörből fakad. Mindkét szervezet 
kiforrott jogszabályi környezetben, világos 
elvárások mentén és erős társadalmi kontroll 
mellett dolgozik, ezért mindenhol mélyen 
gyökeredzik a szakmai és a szervezeti 
kultúra. Ebből az erős környezetből is 
adódhat, hogy mindkét szervezetnél 
rátermett és elkötelezett vezetői és 
beosztotti állománnyal találkoztam. 

Általános helyettesként nagy rálátása van a 
szakmai munkára. Említene néhány dolgot, 
amit fontosnak tart az elkövetkező időkre nézve?

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy olyan időszakban kerültem a büntetés-
végrehajtáshoz, amikor rendszerszintű 
változásokon dolgozhatunk. A bv. kódex 
sok mindent átértelmezett, korszerűsödött 
a büntetés-végrehajtás funkciójának 
felfogása, egyszersmind a huszonegyedik 
századi Európába helyezte a magyar 
büntetés-végrehajtást. Hogy konkrétabb 
legyek – nem elvéve helyettes-társaim 
kenyerét –, a mindennapi munka mellett 
olyan stratégiai sarokpontokon dolgozunk, 
mint a férőhelybővítés, ezen belül az 
új börtönök építése, vagy a változó jogi 
környezet beillesztése a munkánkba. Hogy 
ne csak a jövőre, hanem a közelmúltra 
és a jelenre is utaljak: példa nélkülinek 
tartom, ahogy a migrációval összefüggő 
feladatokat megoldotta a szervezet a határon 
és a hátországban is. Egy szervezet erejét, 
felkészültségét semmi sem mutatja meg 
jobban, mint hogy hogyan áll helyt váratlan, 
és nem mellesleg extrém helyzetben. 

Ön ritkán lép a sajtónyilvánosság elé, most 
mégis kivételt tett. Minek köszönhetjük 
kitüntető figyelmét?
Való igaz, hogy bár semmi fenntartásom 
nincs a sajtóval szemben, azt gondolom, 
hogy miután én szakmai munkát 
végzek, beszéljenek helyettem a szakmai 
cselekedeteim, döntéseim. Azt szeretném, 
ha elsősorban azok alapján ítélnék meg a 
munkámat. Merem azt remélni, hogy ez 
a megtisztelő kitüntetés is a jól elvégzett 
munkának szólt. De hogy ne álljak szóba 
azokkal az emberekkel, akikkel együtt 
dolgozom, és akiknek a munkáját, 

elhivatottságát és felkészültségét nagyra 
becsülöm, az fel sem merül. 

Szinte közhely, hogy minden sikeres vezető 
mögött ott áll a támogató család. Így van ez 
Önnel is?
Támogatás nélkül ez a munka nem 
végezhető, hiszen el kell viselniük például 
azt is, hogy állandó készenlétben vagyok. 
Nekik is ez az életük. Nem tiltakoznék 
az ellen sem, ha két gyermekem közül 
bármelyik a rendvédelmi hivatást választaná. 
Ők pontosan ismerik ennek a pályának a 
nehézségeit, de a szépségeit is. De azért 
néha kikapcsoljuk a készenléti gombot. 
Nagy szerelem nyáron az úszás, a vízpart, 
télen pedig a síelés. Csak hó legyen, minden 
mennyiségben.

Szalai Tímea

Példa nélküli, ahogy 
a migrációs helyzetet 
kezelte a szervezet
Másfél éve csatlakozott szervezetünkhöz, és november 
2-án Áder János köztársasági elnöktől, kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréséül átvehette 
vezérőrnagyi előléptetését. Kitüntetéséhez gratulálva, 
Tóth Tamást, az országos parancsnok általános 
helyettesét az itt eltöltött másfél évről is kérdeztük. 
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Névjegy
Dr. Tóth Tamás Budapesten született 
1972-ben. A Rendőrtiszti Főiskola 
bűnügyi szakán és az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 
1994-ben lépett be a rendőrség kötelékébe, 
mint nyomozó, majd főnyomozó. 2003-ban 
a BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályvezetője, egyben kapitány-
ságvezető-helyettes, 2005-ben ugyanitt 
kapitány. 2007. október 1-jétől a BRFK 
V. kerületi Rendőrkapitányságát vezette. 
2010. július 1-jétől a Budapesti Rendőr-
főkapitányság rendőrfőkapitánya volt. 
2014. július 1-jétől a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokának általános 
helyettese. Nős, két gyermek édesapja.
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Attila, elöljáróban mondanál magadról 
néhány gondolatot?
31 éves vagyok. Szerető családban 
élek feleségemmel és három hónapos 
kislányunkkal. Szabadidőmben szívesen 
focizom és érdekel az informatika is. 
2008-ban kerültem Sopronkőhidára, 
mivel rendelkezem teherautóra 
jogosítvánnyal, így egyből sofőrként 
alkalmaztak.

Mi a feladatod a cégen belül?
A kft. partnerei számára kell a készárut 
kiszállítanom. Ezek a fuvarok zömében 
a belső ellátásról szóló megrendelések, 
hiszen nálunk varrják például az összes 
magyar fogvatartott rabruháját. 
Itt készülnek a vaságyak és a 
zárkaszekrények is. Továbbá nekünk, 
sofőröknek kell a termeléshez 
szükséges alapanyagokat is beszállítani.

Ha jól emlékszem, akkor tavalyelőtt 
részt vettél a sopronkőhidai kollégákkal 
és fogvatartottakkal Győr környékén 
az árvíz elleni védekezésben és az 
árvíz levonulását követő mentesítési 
munkálatokban is.
Így van. Sopronkőhidáról szinte az összes 
nélkülözhető teherautó és sofőr ott volt 
a gátak mellett. Igyekeztünk a legjobb 
tudásunkat nyújtani. Segíteni szerettünk volna 
az ott élő embereknek. Meg akartuk védeni
az életeket, az otthonokat és az értékeket.

Sikeresnek értékeled az árvíz idején végzett 
munkátokat?
Mindenképpen, mivel különösebb károk 
nélkül levonult az árhullám, és a helyreállító 

munkálatok is jól sikerültek. Ott végzett 
munkámat akkor dicsérő oklevéllel köszönte 
meg az országos parancsnok úr.

Most mi volt a feladatod a déli határon?
A kft.-ben készített közel ezer vaságyat 
kellett több fuvarral leszállítanunk Röszkére, 
ami 400 kilométerre van Sopronkőhidától. 
Húzós, fárasztó munka volt, de szerencsére 
mindennel időben odaértünk.

Ha jól tudom, akkor ezt a munkádat 
jutalmazták elöljáróid?
Igen, a BvOP-n megrendezett október 23-i 
ünnepségen Csóti altábornagy úrtól vehettem 

át a dicsérő oklevelet és a harmincezer forint 
értékű étkezési utalványt. Nagyon büszke 
vagyok rá, hogy immár másodízben, magától 
az országos parancsnoktól kaptam meg az 
elismerést.

És végezetül hadd kérdezzem meg, szereted a 
munkádat?
Ha nem szeretném, akkor már nem 
dolgoznék itt. Nálunk, a nyugati határ szélén, 
a közeli és szabad osztrák munkaerőpiac 
árnyékában, a büntetés-végrehajtási 
szervezetben csak olyan emberek tudnak 
eredményesen dolgozni, akik szolgálatként és 
hivatásként tekintenek munkájukra. 

Ábrahám Tibor

Húzós, fárasztó 
munka volt...

H Í R L E V É LBv.

Kolonics Attila bv. törzszászlós, a Sopronkőhidai Ipari és 
Szolgáltató Kft. gépkocsivezetője a migránsválság idején a déli 
határszakaszon végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, 
az október 23-i nemzeti  ünnep alkalmából vehetett át jutalmat 
az országos parancsnoktól. 
A munkatársai és vezetői által szerény, de határozott emberként 
és kiemelkedő tudású gépjárművezetőként ismert Attilával az 
általa vezetett tehergépkocsi vezetőfülkéjében beszélgettünk.

Börtönügy.hu
Áprilisban írták alá Győrben az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (ÖBE) alapító 
okiratát, és máris elérhető a honlapjuk, amely sok érdekes hírt, információt tartalmaz a 
börtönök világáról. Az ÖBE a büntető igazságszolgáltatás elméleti és gyakorlati kérdései 
iránt érdeklődő szakemberek egyesülete. Célként nem kevesebbet tűzött zászlajára, mint a 
börtönügy fejlődésének előmozdítása, a nyilvánosság biztosítása, a reintegrációs szakembe-
rek munkájának segítése, valamint a börtönüggyel összefüggő tudományterületek 
eredményeinek közzététele.  E célból kutatásokat vezet, kerekasztal beszélgetéseket kezde-
ményez, segíti a fogvatartottak képzését, kiadványokat szerkeszt, és működteti a honlapot.
Mottójuk: „Egy demokratikus állam akkor jár el következetesen, ha nem csupán az 
ítélet meghozatalakor, hanem a büntetés végrehajtásakor is lehetővé teszi a nyilvánosság 
közreműködését.” Az egyesület és a honlap működését a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet segíti. 
A honlapon olvasható cikk a 121 éve született Göllner Mária, az első magyar börtönújság, 
a Bizalom alapítójáról, de írnak a drogprevencióról, a bocsánatkérésről, a bevándorlókról, 
és betekintést kapunk a külföldi börtönök életébe is. A gyakran frissülő honlap látogatását 
szakembereknek és érdeklődőknek egyaránt ajánljuk: http://www.bortonugy.hu/
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Tóth Tamás Tibor már 27 éve a büntetés-
végrehajtás alkalmazottja, pedig nem is 
erre a pályára készült. Amikor a nyugati 
autókkal elárasztották az országot, 
úgy gondolta, szerelő lesz. Ám amikor 
a gyakorlat alatt nyakig olajos lett, 
s a hideg hólé a nyakába csöpögött 
a szerelőaknában, meggondolta 
magát. Ebben azért közrejátszott 
a rendőrségnél, majd a büntetés-
végrehajtásnál dolgozó édesapja is,  
akit a fiú nagyra tartott: elkapta  
a bűnözőket, ráadásul izgalmas volt  
az élete. Ezért a Zalka Máté Katonai 
Főiskola gazdálkodási szakára 
jelentkezett, mint a büntetés-végrehajtás 
ösztöndíjasa. „Azért nem léptem 
rendőrként apám nyomdokába, mert 
kiszámíthatóbb a rossz fiúkat őrizni, 
mint üldözni őket...”
Államvizsga után, hadnagyként került 
1990-ben Baracskára, ahol gazdasági 
és biztonsági területen dolgozott. 
Ugyanezt a munkakört már vezetőként 
négy évvel később Veszprémben látta el, 
miután édesapja nyugdíjba vonult  
az intézmény éléről. 
– A várbörtönben legendásan rossz 
körülmények voltak, főleg ami az 
állományét illeti – meséli Tóth Tamás. 
– A folyosón nem volt természetes 
fény, „friss” levegőt az őrök a zárkákon 
át kaptak, a falak nedvesek voltak, a 
kollégáim közül sokan ízületesek lettek. 
Ennek az állapotnak vetett véget Gönczöl 
Katalin ombudsman, amikor jelentése 
után bezárták az épületet. Szép, izgalmas 
időszak volt az új létesítmény létrehozása. 
Nem titkolom, szerettem volna parancsnok 

lenni itt, már csak azért is, hogy egy 
városban élhessek a családommal.  
A vágyam máshol valósult meg.
A tősgyökeres veszprémi férfi 
harmadik állomáshelye Márianosztra 
volt, ahol két és fél évet húzott le 
parancsnokhelyettesként, majd pályázott 
a tököli fiatalkorúak börtönének 
parancsnoki állására. – Igazi kihívásnak 
tekintettem a feladatot: közel 300 
fiatalkorú és 400 nagykorú őrzéséről, 
neveléséről kellett gondoskodnunk.  
A legnagyobb gond az volt – nyilván ma 
is az –, hogy a társadalom perifériájáról 
olyan fiatalok kerültek rács mögé, 
akiket szocializálni kellett: megtanítani 
őket az együttélésre, az elfogadásra, 
a konfliktusok normális rendezésére. 
Sokan írni, olvasni sem tudtak.  
Iszonyú komoly erőfeszítéseket tettek  
a pedagógus, nevelő, felügyelő kollégáim, 
akik egyeseknél a szülőket pótolták, 
illetve bevezették őket a tanulás világába. 
Sokat tanultam tőlük.
Amikor 2010-ben betörtek szolgálati 
lakásába és minden értéket elvittek a 
tettesek, Tamás felesége visszaköltözött 
Veszprémbe az akkor 11 éves fiukkal, 
Dáviddal. Erzsébet, aki régen  
a veszprémi börtönben volt nevelőtiszt, 
jó pár éve már a városi kapitányságon, 
bűnmegelőzési szakterületen dolgozik. 
– A szombathelyi intézet azért jelentett 
kihívást, mert a 2008-ban épült börtönt 
a kivitelező cég üzemelteti – a főzéstől 
a karbantartásig –, nekünk a szakmai 
munka elvégzése a dolgunk. A két „cég” 
munkáját kell összehangolnunk. Itt 
is komolyan foglalkozunk az elítéltek 

nevelésével, képzésével és újabban az 
idegenrendészeti őrizeteseknek,  
a migránsoknak is helyet kell adnunk. 
Van egy egyedülálló programunk, 
melyben eddig közel harmincan vettek 
részt: állatvédők talált kóbor kutyákat 
hoztak be, melyeket irányításukkal 
már a fogvatartottak idomítottak. Azt 
tapasztaltuk, hogy nemcsak a négylábúak 
változtak meg, hanem új gazdáik is, 
akik elfogadóbbak, türelmesebbek 
lettek. De büszke vagyok az elítéltek 
sakkcsapatára is, hiszen tavaly a megyei 
másodosztályban ezüstérmesek lettek.  
A sétaudvaron sok sporteszközt 
szereltünk fel, hogy fizikailag se 
épüljenek le a fogvatartottak.
A parancsnok világéletében sportolt, 
ma is rendszeresen focizik, kondizik, 
síel, régen aikidózott, ami meg is látszik 
erőteljes felépítésén. Határozottságával, 
tekintélyt parancsoló külsejével 
mindenhol kivívja magának a tiszteletet. 
Egyszer ezt mondta neki az egyik rab: 
„A parancsnok urat azért kedvelem, 
mert nem pocakos, tesze-tosza ember, 
habár már többször bezárt a fogdába.” 
„Benti” ismerőseitől akkor sem fordul 
el – egykoron az édesapja sem tett így –, 
ha az utcán megállítják.  
A zord falak között gyakran találkozik 
az elítéltekkel, hogy meghallgassa őket. 
Kollégái azért is fogadják el, mert nem 
a „bőrszékből” osztja a tanácsokat egy-
egy probléma megoldásakor.   
Azt mondja, sikeres pályafutásának 
gyökerei a szülői házban keresendők, 
ahol szeretetet és tartást kapott.

Mátételki András cikke nyomán

Nem bőrszékből 
osztja a tanácsokat 

Kollégái azon viccelődnek, hogy a veszprémi Tóth családban 
az ezredes apának „kell” jelentenie a dandártábornok fiának. 
A két férfi igen közelről ismeri a börtönök különös világát: 
egyikük volt, másikuk jelenleg is börtönparancsnok. 
Áder János köztársasági elnök Adorján-nap alkalmából 
büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki.
A Veszprémi Napló interjúja a szombathelyi intézet parancsnokával.
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Pintér Sándor belügyminiszter a 
TÁMOP-projekt végrehajtásában végzett 
eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréséül festmény emléktárgyat 
adományozott Deák Róbert bv. 
alezredesnek, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének; 
Gyarmati Margit bv. alezredesnek, a 
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének; Kotsis Zoltán 
bv. alezredesnek, a Budapesti Fegyház és 
Börtön osztályvezetőjének; Porubszky 
Szabolcs László bv. alezredesnek, a Zala 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjének és Török Edina bv. 
alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Fogvatartási 
Ügyek Szolgálata szolgálatvezető-
helyettesének.

Seiko óra emléktárgyat adományozott 
Balogh Zsolt bv. őrnagynak, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Kommunikációs Főosztálya 
kiemelt főreferensének; Botka 
Biankának, a Belügyminisztérium 
Támogatáskoordinációs Főosztály 
Kiemelt Projektek Osztálya szolgáltatás 
módszertani vezetőjének; Hettich 
István Jánosnak, a Belügyminisztérium 
Támogatáskoordinációs Főosztálya 
Kiemelt Projektek Osztálya 
projektmenedzserének és
Schmehl János bv. dandártábornoknak, 
a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka biztonsági és fogvatartási 
helyettesének.
Miniszteri elismerő oklevelet 
adományozott Benke Juditnak, 

a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet 
főelőadójának; 
Kovács Anettnek, 
a Büntetés-
végrehajtás Országos 
Parancsnoksága 
Fogvatartási Ügyek Szolgálata 
főelőadójának; Nemesváriné Tibay Nóra 
Juditnak, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön főelőadójának; Siku Pálnak, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet főelőadójának és 
Viczai Henriettának, a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön főelőadójának.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó 
munkát kívánunk!

Sikeresen lezárult a TÁMOP program
Lezárult a TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú, „A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munka -
erőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” elnevezésű kiemelt projekt, amely három év 
alatt közel hatezer fogvatartottnak nyújtott komplex életvezetési segítséget, és 1200-an szereztek piacképes 
szakmát. A programban 29 bv. intézet és 5700 elítélt vett részt.

A hároméves projektet lezáró 
rendezvényt október 30-án tartották 
a Belügyminisztériumban. Felkai László 
közigazgatási államtitkár kiemelte, hogy 
a büntetőpolitikában a bűn üldözése 
és arányos megbüntetése mellett 
nagy hangsúlyt kap a bűnelkövetők 
társadalmi integrációjának támogatása 
is. Ezt a célt szolgálta kiválóan 
a program, amelynek az oktatás és 
munkáltatás mellett az életvezetési és 
kezelési tréning is része volt, és közel 
hatezer fogvatartottat segített. 
Az elítélt szabadulása után 
eredményesebben tud alkalmazkodni 
a társadalmi elvárásokhoz, ha fogva 
tartása idején képesítést szerez és 
munkát végez. Erről már Schmehl 
János bv. dandártábornok, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese 
beszélt, majd kihangsúlyozta, hogy 
a kormányzat által támogatott 
infrastrukturális fejlesztéseken és 
férőhelybővítéseken túl a program 
lehetőséget biztosított az intézetek 
kiszolgálóhelyiségeinek megújulására 

is. Az ország 18 büntetés-végrehajtási 
intézetében 28 oktatóterem újult 
meg és 12 látogatóhelyiség vált 
gyermekbaráttá. Ez a projekt túlmutat 
a börtön falain, a társadalom elvárásait 
szolgálva, európai mércével mérve 
is elismerést érdemel, köszönet érte 
mindannyiunknak – zárta beszédét 
Schmehl János. 
Németh Éva bv. ezredes, a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka a program eredményeit 
adatokkal támasztotta alá: 5700 
fogvatartott vett részt a programban, 
több mint 1200 fogvatartott szerzett 
piacképes szakmát. A legnépszerűbbek 
a parkgondozó, a konyhai kisegítő 
és a targoncakezelő képzések voltak. 
A fogvatartottak megtanulták azt 
is, hogyan keressenek munkát, 
felkészültek arra, hogy mit kell 
tenniük, hogyan kell viselkedniük, 
hogy munkahelyüket megtarthassák. 
Segítséget kaptak ahhoz is, hogy a 
beilleszkedéshez szükséges alapvető 
feltételek (pl. iratok, lakhatás) 
rendelkezésükre álljanak, és 

megerősödjön a támogató környezet. 
A projektet október 27-én a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 
ismerhették meg a sajtó munkatársai, 
akiknek Budai István bv. ezredes, 
intézetparancsnok a TÁMOP-program 
eredményei mellett bemutatta az ország 
legrégebbi és sokak szerint legszebb 
börtönének múltját és jelenét is. 
A TÁMOP-projekt a Belügy-
minisz  térium, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, valamint a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága 
együttműködésében valósult meg 2012. 
december 1-je és 2015. október 31-e 
között. A program megítélt támogatása 
2,977 milliárd forint volt.

Elismerések a TÁMOP projekt végrehajtásáért
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160 éves a Váci Fegyház és Börtön
A váci börtön 160 évvel ezelőtt, 1855. november 20-án fogadta be az első fegyencet.  
Az egyik legrégebbi fegyintézetünk jubileumáról ünnepélyes keretek között emlékeztek 
meg az intézet és a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársai. 
Az ünnepség elöljárójaként Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok és Kopcsik 
Károly bv. ezredes, parancsnok értékelte az intézet eredményeit, majd elismeréseket adtak 
át. Fördős Attila, Vác város polgármestere az önkormányzat és az intézmény közötti sikeres 
együttműködést méltatta, majd Cservenák Péter helytörténész emelt ki néhány jelentősebb 
eseményt az ezeréves Vác és a börtön múltjából.
Az évfordulóra meghívást kaptak a visegrádi négyek testvérbörtöneinek parancsnokai is. Szlovákiából Andrej Kubis ezredes, Csehországból 
Petr Kadlec ezredes, Lengyelországból Wieslaw Pochopien ezredes és Miroslaw Gawron ezredes tisztelte meg jelenlétével az ünnepséget. 
A vendégek a Hadtörténeti Múzeum által az alkalomra rendelkezésre bocsátott korabeli egyenruhákból rendezett börtöntörténeti bemu-
tatót és a „20 évesek a gazdasági társaságok” kiállítást is megtekinthették.
Az ünnepségen fellépett a Váci Szimfonikus Zenekar, Boncsér Gergely operaénekes és a Váczi Néptáncegyüttes. 

Elismerések
Pintér Sándor belügyminiszter 60. születésnapja alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül festmény emléktárgyat 
adományozott Benedek Ede c. bv. alezredesnek a Váci Fegyház és Börtön osztályvezetőjének.
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok óra emléktárgyat adományozott a visegrádi négyek országaiból érkezett vendégeknek, 
valamint Fördős Attila polgármesternek és Pszota Józsefné bv. alezredesnek. Óra emléktárgy és oklevél elismerésben részesült Székely 
Richárd bv. őrnagy. Országos parancsnoki dicséretben részesült és ajándékutalványt kapott Ocsenásné Szikora Andrea c. bv. alezredes. 
Díszkard emléktárgyban részesült Medvigy Mihály, a Duna-Mix Kft. felügyelőbizottsági elnöke.
Kopcsik Károly bv. ezredes, parancsnok óra emléktárgy jutalomban és intézetparancsnoki dicséretben részesítette Horváth Attila bv. 
alezredest és Sinkó Csaba bv. alezredest. Óra emléktárgyat és oklevelet kapott Skrenyó János c. bv. törzszászlós. Intézetparancsnoki 
dicséretben és ajándékutalvány jutalomban részesült Menczer Sándorné ny. bv. zászlós, Drobinoha Teréz c. bv. alezredes, Bata Tibor c. bv. 
őrnagy, Magyari Endre c. bv. főtörzszászlós, Simon Kázmér c. bv. törzszászlós és Szreseny Sándor.    

Akvárium díszíti a Váci Fegyház és Börtön éttermét
November 20-án, az intézet fennállásának 160. évfordulóján vehették 
birtokba a Váci Fegyház és Börtön munkatársai a mai trendek szerint 
megújult, bisztró hangulatú ebédlőt. 
A személyi állomány étkezője ötven éve nem esett át nagy felújításon, 
de a végeredmény tanúsága szerint ezt az időt most behozták. 
Az étkezdét elválasztó falba egy közel 800 literes akváriumot is 
beépítettek, amelyben trópusi és édesvízi halak leltek új otthonra. 

A falburkolatokat és a bútorokat a Duna-Mix Kft. 
készítette. A végeredményhez 68 munkanapra, 
17 fogvatartott munkájára és 5712 munkaórára 
volt szükség. A megújult ebédlő kialakítása egy 
multinacionális cég étkezőjével vetekszik, a kellemes
környezetben még a „börtönkoszt” is jobban esik.



Negyvenéves Pilisszentkereszt
Az intézmény fennállásának 
40. évfordulóját ünnepelték a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központjának 
(BVOTRK) pilisszentkereszti 
telephelyén november 16-án. 
A múltra Bakai Mártonné, 
volt gazdasági osztályvezető és 
Gosztonyi Péter ny. bv. ezredes, 
korábbi igazgató emlékezett. 
A jelenlegi munkáról Szabó Zoltán bv. ezredes, a BVOTRK vezetője számolt be, 
a stratégiai célokat Farsang Tamás bv. ezredes, továbbképzési és rehabilitációs 
igazgatóhelyettes mutatta be.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok általános helyettese 
az elmúlt 40 év szakmai munkáját, a rendészeti oktatás terén elért eredményeket 
méltatta. Kiemelte, hogy a továbbképzési és rehabilitációs központ nagymértékben 
hozzájárul a büntetés-végrehajtás személyi állományának szakmai fejlődéséhez és 
rekreációjához egyaránt. 

Elismerések 
Magyarország belügyminisztere 60. születésnapja alkalmából eredményes 
szakmai munkája elismeréséül Seiko óra emléktárgyat adományozott 
Bakai Józsefnek. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kiemelkedő 
szakmai tevékenysége miatt országos parancsnoki dicséretben és karóra 
ajándéktárgyban részesítette Piláth Istvánnét, országos parancsnoki 
dicsérettel és ajándékutalvánnyal jutalmazta Katona-Berényi Istvánnét. 
Fuhl Ferenc Lászlóné és Papucsek István igazgatói dicséretben és ajándék-
tárgyban részesült.
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Ótott Annamária 
bv. ezredes 
szeptember 1-jétől a 
Gazdasági Társaságok 
Főosztályának 
mb. vezetője 
2003. augusztus 1-jétől tagja a büntetés-végrehajtás szervezetének, ekkortól a 
BvOP Ellenőrzési és Vizsgálati Főosztálya kiemelt főelőadója volt főhadnagyi 
rendfokozattal, majd 2004. május 1-jével megbízták a Költségvetési Belső 
Ellenőrzési Főosztály vezetésével. 2004 júliusától ismét kiemelt főelőadó, október 
1-jétől a Költségvetési Belső Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető-helyettese, ezzel 
egyidejűleg megbízott főosztályvezetője, 2005. október 1-jétől ugyanitt kinevezett 
főosztályvezető. 2011. június 1-jétől a Központi Ellátási Főosztály vezetője, amely 
mellett 2015. szeptember 1-jétől a Gazdasági Társaságok Főosztályát is vezeti.

Álmaim 
kéklő 

egén…
A Büntetés-
végrehajtási 

Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési 

és Rehabilitációs 
Központja 

november 20. 
és 22. között, 

Igalon rendezte meg 
a szervezet negyedik 

országos pálinkaversenyét. A 
nem titkoltan hagyományteremtő 

céllal megszervezett programsorozatot 
nagy érdeklődés és sok remek pálinka 

kísérte. A megmérettetésre kizárólag amatőr 
pálinkakészítő által készített, kereskedelmi 
forgalomba nem kerülő pálinkával lehetett 

nevezni, amely természetesen csak a büntetés-
végrehajtásnál dolgozó vagy annak családtagja 

által előállított hungarikum lehetett. A bírálatra 
huszonketten nevezték pálinkáikat, amelyek 
között volt többek között cseresznye, vörös 
áfonya és bodzapálinka is. A program elején 

Szabó Zoltán bv. ezredes, a vendéglátó intézmény 

igazgatója és Mihályi László, a Pálinka Nemzeti 
Tanács elnöke köszöntötte a vendégeket, majd 

megkezdődött a versengés a nemes nedűk között.  
A bírálatot okleveles pálinkakóstolók végezték, 
az elismeréseket Csóti András bv. altábornagy, 

országos parancsnok, Szabó Zoltán bv. ezredes, 
igazgató és Kreka Ferenc, a program szervezője 

adta át. Az okleveles pálinkakóstolók döntése 
alapján a „2015. év Bv. pálinkája” vándorkupát 
Bancsó Gábor, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet főtörzsőrmestere 
nyerte el meggy pálinkájával. A jó pálinkák, a 
pálinkakészítők, a kollégák, a családtagok és a 

barátok örömére bállal zárult a verseny, amelyen 
már mindenki szabadon kóstolhatta a jobbnál jobb 

bv.-s pálinkákat.
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A kétévente megrendezett szimpózium idei helyszíne azért éppen 
Kirgizisztán volt, mert amerikai segédlettel egy kivételesen sikeres 
drogprevenciós és -kezelő mintaprogramot hoztak létre itt 2013-ban, 
amelyet a szervezők így akartak szélesebb körben is megismertetni. 
Metadon kezelést alkalmaznak a különböző függőségek megelőzésére, 
illetve pszichoterápiás, szocioterápiás és edukációs programokkal 
is segítik a közép-ázsiai fogva tartottakat a leszokásban. Ezt az 
Atlantis névre keresztelt programot ismerhették meg az első napon a 
konferencia résztvevői egy börtönkórházban és egy női börtönben. 
Majd az előadók már saját nemzeti programjaikat, börtön-
egészségügyi módszereiket mutatták be.  
A börtönmenükkel kapcsolatban elhangzott például, hogy Dániában 
és Angliában is vannak olyan intézetek, ahol teljes mértékben 
maguknak termeszthetik meg, vagy saját konyhában készíthetik el 
ételeiket az elítéltek. Majd a marihuánafogyasztás visszaszorítását 
célzó walesi és brit dohányfüstmentes börtönökről is szó volt, de a 
résztvevők megismerhették az írek stressz- és agressziócsökkentő 
kezdeményezését is: az egyik börtönben „fegyveramnesztiát” 
hirdettek, ami azt jelentette, hogy az intézet fogvatartottjai 
következmények nélkül szabadulhattak meg illegális eszközeiktől. 
Ennek köszönhetően gyakorlatilag megszűntek a fegyverrel 
elkövetett erőszakos atrocitások. Olaszországban tréningek, 
érzékenyítőprogramok segítségével igyekeztek megelőzni a 
konfliktusokat. Itt a különböző csoportokon (felügyelet, szociális 
dolgozók, fogvatartottak) belüli és egymás közötti kommunikáció 
erősítésével sikerült pozitív eredményeket elérni.
A börtönökben koncentráltan jelennek meg a különböző 
betegségek és káros szenvedélyek, hiszen főként a drogokkal 
és a droghasználattal is terjedő fertőző betegségekkel érintkező 
populáció kerül be a rácsok mögé, ahol a fertőzés mértéke csak 
tovább növekszik. Ez kivétel nélkül így van a világon mindenütt. 
A végső cél, a reintegráció elősegítése pedig csak akkor lehet 
sikeres, ha a büntetésüket letöltők a lehetőségekhez mérten 
egészségesebben, függőségektől mentesen hagyhatják el 
a büntetés-végrehajtás intézetet. Ezért van kifejezetten 

fontos szerepe a rácsokon belüli egészségügyi ellátásnak, 
a betegségek kezelésének és megelőzésének. 
A különböző országok sajátosságai mellett azonban 
számtalan hasonlóságra is fény derült: nyilvánvalóvá vált, 
hogy az egészségügyi személyzet, főleg az orvosok hiánya a 
nyugati országokban is tapasztalható, illetve az is, hogy 
a designerdrogok Európa-szerte súlyos problémát okoznak. 
A legtöbb külföldi példa a testi és szellemi egészség megőrzéséről, 
a káros szenvedélyek elkerüléséről tartott oktatást, képzést 
állította a megelőzés középpontjába, míg a rendszeres szűrések 
bevezetését is többször hangsúlyozták. Az előadások rávilágítottak 
továbbá, hogy a droghasználat miatt bizonyos betegségek, például a 
HIV-, a HEPA-B- és a HEPA-C-, a tbc-, vagy szifiliszfertőzöttség 
is megjelenhet a börtönökben. Megfelelő prevencióval azonban 
kezelhető lehet a helyzet, a megelőzést célozza például az az 
ausztriai gyakorlat is, amely minden elítéltet a befogadáskor egy 
egészségügyi csomaggal lát el, amely többek között óvszert is 
tartalmaz. De a célzott foglalkozások szerepének fontosságát is 
kiemelték az előadók. Ennek hazánkban is van már gyakorlata, az 
intézetekben működő drogprevenciós csoportok formájában. A 
konferencia felhívta a figyelmet arra is, hogy a kábítószer-használat 
mellett a különböző gyógyszerek kiváltotta függőség is jelentős 
probléma lehet. A magyar börtönökre a jelenlegi adatok szerint 
főleg ez az utóbbi eset jellemző. 
A tanácskozás eredményeként a résztvevők megállapodtak egy 
börtön-egészségügyi nemzetközi adatbázis létrehozásában. Ennek a 
kezdeményezésnek a hatására pedig tovább erősödött az igény a hazai 
börtönökben folytatott célzott egészségügyi kutatások elindítására 
is, amelyek eredményei felhívnák a figyelmet a jó gyakorlatokra és a 
fejleszthető területekre egyaránt. A záró megbeszélésen a résztvevők 
észrevételként jelezték, hogy az előadások közül egyik sem érintette 
a fogvatartottak egészségi állapotán túl a személyi állományt érintő 
egészségügyi problémákat, illetve azok megelőzési lehetőségeit,  
a következő tanácskozáson ezt a témát is kiemelten fogják kezelni. 
                                                   

Börtön és egészség 
– WHO konferencia Kirgizisztánban
Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, 
WHO), az ENSZ egészségügyért felelős szerve október 
27-től háromnapos konferenciát szervezett Kirgizisztán 
fővárosában, Biskekben, Börtön és egészség címmel. 
A büntetés-végrehajtást dr. Nemes Nagy Anna bv. o. ezredes, 
a BvOP Egészségügyi Főosztályának vezetője, illetve 
Igács János pszichológus, kiemelt főreferens képviselte a 
tudományos találkozón.

Kellner Gergely
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Ismét ülésezett a Közép-európai 
Kerekasztal
Szervezetünket Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok  
képviselte az október 6–8. között megrendezett Büntetés-végrehajtási 
Szervezetek Közép-európai Kerekasztalának (MECR) XI. ülésén 
Szlovákiában. A tanácskozás kiemelt témája az „Előzetes letartóztatás és 
jogerős fogva tartás a női fogvatartottak esetében – anyák és gyermekek” 
volt. A konferencián megtárgyalták az anya–gyermek körletek tapasztalatait, 
a jogszabályi környezetet, és megvitatták a gyermekek és anyák közös 
elhelyezésének kérdését. Szóba került emellett a viselkedési mutatók mérése  
és a fogvatartotti foglalkoztatás is.

Utak a radikalizációhoz  
és toborzáshoz
Ezzel a címmel szervezett a Temesvári Nyugati 
Tudományegyetem és a Büntetés-végrehajtási 
Tudományok Romániai Központja tanácskozást 
szeptember végén. A találkozó értékes tapasz tala to kkal 
szolgált a kelet-közép-európai bv. szervezetek elképzeléseit 
illetően a radikális nézetű fogvatar tot tak kezeléséről. 
Szervezetünk részéről dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, 
általános helyettes vett részt a konferencián. 

A radikalizációról tanácskoztak 
Brüsszelben
A radikalizáció volt 
a témája októberben 
az Európai Bizottság 
konferenciájának 
is. A rendezvényt 
Brüsszelben Trócsányi 
László igazságügyi 
miniszter részvételével 
tartották. A résztvevők 
főként az erőszakos, 
szélsőséges viselkedésre 
adható igazságszolgáltatási válaszokkal, valamint a bv. intézetekben 
kialakuló extremizmussal foglalkoztak. A büntetés-végrehajtást itt  
is dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy képviselte.

…és Strasbourgban is
Az Európa Tanács Büntetés-végrehajtási Együttműködés Tanácsának 
rendezvényén 47 tagállam képviselői vettek részt, akik elsősorban 
a radikalizmussal és az erőszakos extrémizmussal érintett intézetek 
helyzetével foglalkoztak. A konferencián Schmehl János bv. 
dandártábornok, biztonsági és fogvatartási helyettes vett részt.

Orosz konferencia
Az Orosz Büntetés-végrehajtási Szervezet országos 
parancsnoka, Genagyij Kornyenko meghívására 
Csóti András november 25–27. között részt vett 
a Ryazanban megrendezett büntetés-végrehajtási 
konferencián. A találkozó célja a nemzetközi 
tapasztalatcsere, valamint a büntetés-végrehajtás 
jelenlegi helyzetének, fejlődési lehetőségeinek 
megvitatása és a jó gyakorlatok megosztása volt. 

A személyi állomány 
oktatása
A magyar bv. szervezetet négyfős delegáció képviselte 
az Európai Unió Erasmus+ programjának „Innováció, 
fejlődés és kommunikáció a jobb oktatásért a büntetés-
végrehajtásban” projektje által finanszírozott 
rendezvényén Temesváron. A találkozón a személyi 
állomány képzésének új módszereiről tárgyaltak a 
következő témakörökben: kommunikáció, csapatmunka, 
innováció és vállalkozó szellem. A delegáció tagjai volt 
Győri Levente bv. alezredes, osztályvezető, Éles Éva bv. 
alezredes, osztályvezető, Gilicze János bv. alezredes, 
osztályvezető, valamint Arnold Katalin bv. őrnagy. 

Az említett nemzetközi találkozókon a Koordinációs 
Főosztály részéről Radvánszki András bv. ezredes vett részt.
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 Kína 
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok, valamint 
Cséri Zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka 
november 9-én a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. 
objektumában fogadta a Sanghaji Igazságügyi Hivatal hatfős delegációját. 
A látogatás célja a magyar és kínai büntetés-végrehajtási modellek 
összehasonlítása volt, különös tekintettel az irányítási módszerekre és 
a biztonsági rendszerek működésére.

 Az északkelet-magyarországi régió 
öt büntetés-végrehajtási intézete november elején fogadta 
tapasztalatcserére a lengyel kollégákat. Az érdeklődés 
középpontjában a munkáltatás új irányai és az energetikai 
fejlesztések álltak, ennek keretében a sátoraljaújhelyi és a tiszalöki 
bv. intézet mutatta be az új munkahelyeket. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetek 
a KEOP-pályázatok keretében megvalósított, illetve tervezett 
beruházásaikat mutatták be.

 Lengyelország
Lengyel kollégák ismerkedtek a magyar büntetés-végrehajtás helyzetével 
október 12-től három napon át a Szegedi Fegyház és Börtönben, 
a Krakkói Büntetés-végrehajtási Körzet parancsnokának vezetésével. 
Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok tájékoztatást 
adott az intézetről, a munkáltatásról, az intézet kommunikációjáról, 
majd az elítéltek kezelésének főbb pszichológiai kérdéseiről következtek 
előadások. A delegáció megtekintette a Csillagbörtönt, a Nagyfa-Alföld 
Kft. szegedi telephelyét, Pálhalmán az Agrospeciál Kft.-t, végül a 
kecskeméti bv. intézet anya-gyermek részlegét.

 Koszovó 
Az Európai Bizottság TAIEX-programjának keretében Magyarországra 
látogatott a Koszovói Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási 
Felügyeletének főfelügyelője, valamint a Koszovói Pártfogó Felügyeleti 
Szolgálat vezetője. A delegáció megbeszélést folytatott a BvOP-n, valamint 
látogatást tettek a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Budapesti 
Fegyház és Börtönben és a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zetben. A tapasztalatcsere fő témája a pártfogó felügyelet működése volt.

 Csehország 
Október 19–22. között Magyarországon tett látogatást a cseh büntetés-
végrehajtási szervezet négyfős delegációja. A küldöttséget a cseh országos 
parancsnokság informatikai főosztályvezetője vezette. A vendégek 
megismerkedtek a magyar bv. szervezet informatikai rendszerével, 
a fogvatartottak kommunikációs és telefonálási lehetőségeivel, az 
információbiztonsági kihívásokra adott válaszokkal és a szervezeten belüli 
adatközlés formáival, majd a Váci Fegyház és Börtön, a Duna-Mix Kft., 
valamint a Szombathelyi Országos Bv. Intézet informatikai tevékenységével 
kapcsolatban szereztek gyakorlati tapasztalatokat.

 Románia 
A romániai Focsani Büntetés-végrehajtási Intézet delegációja a 
sopronkőhidai börtönben tett ötnapos látogatást. A delegációt Adrian 
Iacob intézetigazgató vezette. A delegációt Nyima Tamás bv. ezredes, 
intézetparancsnok fogadta, majd a veszprémi és a szombathelyi intézetbe 
látogattak el. A vendégek érdeklődve ismerkedtek a magyar rendszer 
sajátosságaival és a fogvatartottak foglalkoztatásával.

 Németország. 
Október 12–16. között a Fővárosi Bv. Intézet delegációja 
jubileumi látogatást tett Celle városában. A tizedik találkozón 
Schmehl János bv. dandártábornok, valamint az intézet jelenlegi 
és korábbi parancsnokai is részt vettek. 
Az elmúlt tíz év együttműködésének tiszteletére, illetve Werner 
Cordes közelgő nyugállományba vonulása alkalmából Schmehl 
János átadta az országos parancsnok által adományozott 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüstfokozatát 
a Cellei Büntetés-végrehajtási Intézet igazgatójának.

 Horvátország 
A BvOP háromfős delegációja tett szakmai látogatást 
Zágrábban. Bogotyán Róbert bv. ezredes, szolgálatvezető, Kovács 
Mihály bv. ezredes, főosztályvezető, valamint Somogyvári 
Mihály bv. őrnagy, mb. főosztályvezető a zágrábi Diagnosztikai 
Központ, valamint a Lepoglavai Büntetés-végrehajtási 
Intézet munkáját tanulmányozta. A találkozó célja a horvát 
Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer, valamint a Szexuális 
Bűnelkövetői Program megismerése volt. 
Horvátország október 15–17. között negyedik alkalommal 
rendezte meg a harcművészeti és védelmi technikai bemutatók 
versenyét a lepoglavai börtönben. Szervezetünket a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet négyfős csapata, Dormán István 
bv. százados, Dobrai Mihály bv. törzszászlós, Szidor Gábor bv. 
törzszászlós és Földszin Gábor bv. törzszászlós képviselte. A 
versenyen összemérték a készültségi szinteket. A találkozó 
tapasztalatcserére is jó alkalom volt a rendvédelem területén 
alkalmazható harcművészeti technikák tekintetében. 

Kétoldalú találkozók



Az intézetbe érve egy pillanatra meglep, pedig számíthattam 
volna rá, hogy azonnal elkérik tőlem a mobilt és az esetleges 
szúró-vágó eszközöket. Sőt, még a fejfájás-csillapítót is át kell 
pakolnom a táskámból egy kis széfbe. Ezután mehetek csak 
keresztül az átvilágítókapun, ami után egy rács, majd még 
egy rács következik. Itt találkozom először interjúalanyaimmal 
és az intézet parancsnokával. És ekkor szertefoszlik minden, a 
szigorú, férfias börtönőr nőről, a még szigorúbb börtönőr férjről 
és a szúrós tekintetű börtönparancsnokról alkotott előzetes 
elképzelésem... Vendéglátóim kedvesek és mosolygósak; Niki és a 
férje, Laci, lelkesen kezdenek mesélni itteni életükről. 
– Még 2007-ben szereltünk fel, pedig korábban egyáltalán nem 
erre a pályára készültünk – mosolyog Niki. – Pont végeztem 
a főiskolán művelődésszervező-kommunikáció szakon, Lacinak 
pedig érettségije és vendéglátós végzettsége volt. Mi lepődtünk 
meg a legjobban, amikor behívtak minket egy beszélgetésre, 
röviddel ezután pedig már Budapesten találtuk magunkat az 
egy hónapos bevezető képzésen. Niki biztonsági felügyelőként 
kezdte, Laci pedig körletfelügyelő volt. A fiatal nő ma már 
reintegrációs tisztként dolgozik, Laci pedig időközben sofőr 
lett az intézetben. 
– Mindig is vonzott minden, amiben kormány van, imádok 
vezetni! – meséli. – Hála istennek nagyon változatos a munkám, 
folyton úton vagyok, és én ezt kimondottan élvezem. Itt 
egyszerűen nincs két egyforma nap... 

Még sosem kerültünk veszélyes helyzetbe  
Időközben elindulunk, hogy megtekintsük az épületet. Ahogy 
egyik részlegből a másikba haladunk, és közben hallom, ahogy 
újabb és újabb ajtók csapódnak be a hátunk mögött, egyre inkább 
hatalmába kerít a hely hangulata. Mindenki rendkívül barátságos, 
a rend és a fegyelem így is mindent áthat. A belső udvaron aztán 
bemutatják a legújabb rabszállító autót, és tovább beszélgethetek a 
Fekete házaspárral. Kiderül: bármilyen természetesen kezelik is ezt 
az életformát, Nikiék pontosan tudják, hogy mindenkit meglep, 
amikor kiderül a foglalkozásuk. És kezdetben természetesen 
igencsak aggódtak is értük szeretteik.
– Sosem felejtem el, hogy amikor az elején egy kicsit tovább 
maradtam bent, anya azonnal azt képzelte, hogy börtönlázadás tört 

ki, mivel itt nem lehet nálunk mobil, tehát nem tudott utolérni sem. 
Holott még sosem kerültünk veszélyes helyzetbe, hiszen itt minden 
komoly biztonsági előírások szerint történik.

Ugyanolyanok, mint más pár
Vállalom, hogy nőként leginkább az érdekel: lelkileg hogyan 
lehet kezelni az itt átélteket? – Az ember nagyon hamar 
levetkőzi az előítéleteit – mondja Niki. – Ugyanakkor 
valamelyest biztosan megkeményedünk, mert itt nem nőhet 
senki az ember szívéhez. Akad, akivel könnyebb szót érteni, van, 
akivel kevésbé, de nem kedvelek senkit jobban, mint bárki mást.
– Egész nap a fogvatartottak között vagyunk, akik nem láthatnak 
rajtunk semmilyen érzelmet – veszi át a szót Laci. – Szerintem 
ez a nőknek nehezebb, de én úgy látom, hogy Niki hamar 
hozzászokott a helyzethez. Persze van, ami megviseli egyikünket 
vagy másikunkat, és kifejezetten jót tesz, hogy ezeket meg tudjuk 
beszélni egymással. Mégsem hiszem, hogy többször kerülne szóba 
a munkánk otthon, mint más civil pároknál.
Mire sétánk végére érünk, már egészen természetesnek tűnik 
számomra az intézetben uralkodó katonás rend, és már nem is látszik 
olyan rémisztőnek a hely... Persze, csak a rács innenső oldaláról nézve!

Büszke a kollégáira
Drotár Zsolt bv. ezredes, az intézet parancsnoka elmesélte: 
nagyon büszke arra, hogy intézetük nem a kiemelt 
esetek miatt jelenik meg a sajtóban, hanem azért, mert 
a fogvatartottakkal sokat tesznek a helyi közösségért. 
– Évek óta részt veszünk a város életében, például a hó 
eltakarításában, a kórház kerítésének lefestésében vagy 
a vadaspark őszi munkálataiban. Jóvátételi programunk 
pedig lelkileg ad rengeteget nekik is, és azoknak is, akiknek 
segítenek. A parancsnok azt is kiemeli, örül annak, hogy 
igazán barátságos, közvetlen légkört tudott kialakítani a 
beosztottjaival, ami részben annak is köszönhető, hogy 
sokuknak már a szülei is itt dolgoztak.
– Én vagyok a vezető, én tartom a hátamat értük, azt gondolom, 
hogy nekem ez a feladatom. „Cserébe” viszont pontosan tudják, 
hogy minden gondjukkal, bánatukkal bátran fordulhatnak hozzám. 

Kis Adrienn

BulVÁR
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Vajon milyen az élet a börtönben, ha az ember önszántából vonul be, 
és munkát végez, nem pedig fogvatartott? Miként hat ez egy nő lelkére? 
Ez mindig is izgatta a kívülállókat, erre volt kíváncsi a Fanny Magazin is. 
Fekete László és felesége, Feketéné Balogh Nikoletta, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
dolgozó házaspár és Drotár Zsolt parancsnok vitte közelebb a lap olvasóit 
a bv.-s mindennapokhoz.

A rácsok mögött nincs két egyforma nap
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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 

November 18-án harmincadik alkalommal gyűltek 
össze a büntetés-végrehajtás cselgáncsozó 
sportolói az UTE Megyeri úti csarnokában. 
A rendezvény azonban nem csak a jubileum 
miatt kapott kiemelt figyelmet. 

Dzsúdóbajnokság névadóval

SZERVEZET ÉS SPoRT

A Büntetés-végrehajtási Szervezet és a Magyar Judo 
Szövetség lassan húsz éve, 1997 óta ápol szoros kapcsolatot 
egymással, az országos verseny is 
a szövetség segítségével jön létre minden évben. 

Idén a verseny megnyitója után a tatamin írta alá Csóti András bv. altábornagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és Tóth László, a Magyar Judo 
Szövetség elnöke azt az együttműködési nyilatkozatot, amelyben lefektették 
többek között azt is, hogy a dzsúdó szövetség a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet rendel kezésére bocsájtja szakmai képzési programját, valamint a bv. 
cselgáncsozóinak oktatására tatamit és dzsúdó ruhát biztosít.

Ezt követően felavatták a felújított csarnokot, amely egyúttal új nevet is kapott. 
A csarnok a magyar cselgáncs egyik legjelesebb képviselőjéről, Horváth István 
hétdanos mesteredzőről kapta új nevét. Horváth István egykori válogatott 
szövetségi kapitány, több szakkönyv szerzője és társszerzője volt. 

Idén 14 büntetés-végrehajtási intézetből közel 120 versenyző versengett egymás -
sal az UTE megújult Horváth István Csarnokában.
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Csapatok versenye 
I.:   Fővárosi Bv. Intézet 
II.:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
III.: Szegedi Fegyház és Börtön 
IV.: Márianosztrai Fegyház és Börtön 
V.:  Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
VI.: Állampusztai Országos Bv. Intézet

Egyéni győztesek
Női 57 kg: Oláh Edit bv. őrmester, Fővárosi Bv. Intézet 
Női 70 kg: Nemesné Horváth Krisztina bv. törzszászlós, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 
Női +78 kg: Szabó Tímea bv. főtörzsőrmester, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Férfi 60 kg: Majthényi Gergely bv. őrmester, Fővárosi Bv. Intézet 
Férfi 66 kg:  Szilassy Roland bv. őrnagy, BvOP
Férfi 73 kg: Leidinger Árpád bv. százados, Fővárosi Bv. Intézet
Férfi 81 kg: Szőke Márk bv. őrmester, Veszprém Megyei Bv. Intézet
Férfi 90 kg: Rékási Gábor bv. törzszászlós, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
Férfi 100 kg: Táp Ferenc bv. főtörzsőrmester, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
Férfi +100 kg: Barna Zoltán bv. alezredes, Kalocsai Fegyház és Börtön

A bajnokság különdíjasai
Legharcosabb női versenyző: Nemesné Horváth Krisztina bv. törzszászlós, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
Legharcosabb férfiversenyző: Kósa László bv. százados, Szegedi Fegyház és Börtön
Legtechnikásabb női versenyző: Szabó Tímea bv. főtörzsőrmester, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
Legtechnikásabb férfiversenyző: Barna Zoltán bv. alezredes, Kalocsai Fegyház és Börtön 
Legküzdőképesebb versenyző: Földszin Gábor bv. törzszászlós, Fővárosi Bv. Intézet

Eredmények

SZERVEZET ÉS SPoRT
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Szeged
Októbertől 84,49 millió forint európai uniós támogatással napelemek 
termelik az áramfogyasztás egy részét a Szegedi Fegyház és Börtön 
II. és III. objek tumában is. A Dorozsmai úti előzetesház és a nagyfai 
objektum épületeinek tetején 480 napelemet szereltek fel, így várhatóan 
5,5 millió forinttal csökken az intézet villanyszámlája. A beruházást 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés 
finanszírozta. A Szegedi Fegyház és Börtönben 2012 óta használják a 
napenergiát, akkor a Mars téri épületben és Nagyfán létesült naperőmű 
97 millió forintból a KEOP-pályázaton nyert összegből. 

Állampuszta
Az állampusztai intézet 90 millió forintot nyert a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi költségvetési szervek részére” című 
pályázatán. A támogatásból az intézet területén a közvetlen 
villamos energiát termelő és hálózatra kapcsolt napelemeket 
telepítik. A beruházás ősszel fejeződik be, így a naperőmű 
az év végéig munkába áll. 
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Energetikai korszerûsítések

Body scanning a BvOP-n
Szeptember 23-án adták át a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokság új egészségügyi centrumát. 
Az új intézményben orvosi műszerek és fogászati 
röntgen is szolgálja a kollégák egészségét. A közel 
30 millió forintból elkészült, tágas és korszerű 
orvosi és fogászati rendelőt ingyenes szűrésekkel, 
vizsgálatokkal avatták fel. Nagy volt az érdeklődés 
a hallás- és szemészeti szűrés, az ortopédiai 
vizsgálat iránt, de sokan voltak kíváncsiak a 
függőségről tartott interaktív beszélgetésre és az 
egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsadásra 
is. A nap talán két legsikeresebb programja mégis 
a munkahelyi torna és a body scanning, vagyis az emberi 
test összetevőit vizsgáló analízis volt. 

Veszprém
November 4-én adták át az új napelemes rendszert a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A mintegy 106 millió 
forintos beruházással egy 120 kW teljesítményű blokk termeli 
meg a szükséges áram egy részét.  Az ünnepségen Németh Éva 
bv. ezredes, intézetparancsnok elmondta, hogy az intézet új 
épületének – a várbörtönhöz képest hatszor akkora alapterületéből 
adódóan – energiaköltségei jelentősen megnövekedtek. A 13 ezer 
négyzetméter alapterületű börtön éves villamosenergia-költsége 
most 16,5 millió forint, ennek várhatóan az egynegyedét tudja 

megspórolni az intézmény a jövőben.  Csóti András bv. altábornagy, 
országos parancsnok elismerően szólt arról, hogy a veszprémi 
börtönben mindig új célokat tűznek ki, folyamatosan megújulnak. A 
személyi állomány jó gazdája a korszerű, 2003 óta itt működő 
büntetés-végrehajtási intézetnek, értékeiket nemcsak megőrzik, 
hanem tovább is fejlesztik. Az átadóünnepségen Szandi György, a bv. 
intézet energetikai főelőadója a projekt megvalósításában nyújtott 
szakmai munkájáért a főtanácsosi címet vehette át. Az energetikai 
korszerűsítést az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai 
központi költségvetés finanszírozta.

H Í R L E V É LBv.

Új előkert és konditerem
a Gyűjtőben 
A Budapesti Fegyház 
és Börtön Kozma utcai 
főbejárata az 1896-os 
átadás óta parkosítva 
fogadja a belépőket. 
Nemrégiben – a 
tájépítészeti szempon-
tokra is figyelemmel 
– sikerült felújítani, 
átépíteni a közel 120 
éves előkertet.
Az intézet a munkatársak fizikai és mentális megóvására is gondolt, 
amikor a Családbarát munkahely 2015 pályázat segítségével moder-
nizálták a személyi állomány konditermét is. Mindkét beruházás 
fogvatartotti munka bevonásával valósult meg. Az előkertben a 
kertépítész szakmai irányítása mellett 31 fogvatartott 2790 órát 
dolgozott, a kondicionálóterem felújítását négy hónapon keresztül 
tizennyolc elítélt végezte.
A rendezvényen részt vett dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok általános helyettese, a Kőbányai Önkormány-
zat képviseletében pedig Kovács Róbert polgármester és Radványi 
Gábor alpolgármester tisztelték meg az eseményt.
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Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, 2015-ben is intenzíven 
folytatódott a férőhely-bővítési program. A Budapesti Fegyház és 
Börtön épületében HSR körletrész kialakításával, a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet martonvásári objektuma átalakításával, valamint 
Szombathelyi Országos Bv. Intézet A2 épületének átalakításával idén 
562 férőhellyel bővült a börtönök kapacitása, és további 608 férőhely 
építésének előkészítése is megtörtént.
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektumában 
is megkezdődtek a férőhelybővítés munkálatai. A kivitelező hibás 
teljesítése miatt viszont szerződést kellett bontani, a büntetés-
végrehajtás a kivitelezővel szemben a szükséges jogi lépéseket is 
megtette. A beruházás – melynek során 108 új férőhely létesül – egy új 
közbeszerzési eljárást követően a tervek szerint jövő évben fejeződik be. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet szirmabesenyői 
ingatlanán megvalósítandó új 500 fős objektum 2015 februárjában 
kapta meg az építési engedélyt. Megindult a közbeszerzési eljárás, 
a beruházás befejezésének tervezett időpontja 2017. A büntetés-
végrehajtási szervezet Debrecenben egy minimum 140 fős 
férőhelybővítést készít elő. Az Állampusztai Országos Bv. 
Intézet területén 500 fős ABE körlet építésére is megtesszük az 
előkészületeket. 

Idén januárban a BvOP pályázati felhívást tett közzé 
önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület felajánlására, 
amelyre a megadott határidőig negyven település nyújtott be 
pályázatot. Öt város pályázott sikerrel az építésre: a tervek szerint 
a következő években Kunmadarason egy ezerfős, míg Ózdon, 
Kemecsén, Csengeren és Komlón egy-egy ötszáz fő elhelyezésére 
szolgáló börtön épülhet.  
A beruházások várhatóan a 2017-től 2019-ig tartó időszakban, 
költség vetési forrásból, mintegy 27 milliárd forintból valósulnak meg.

Férõhelybõvítés

Korszerűsítések az Adorján-Tex 
kalocsai telephelyén
2014-ben kezdődött meg a műhelyépület átalakítása. Elsőként a 
régi civilszalag helyén alakították ki az új gyártás-előkészítőt, így a 
gyártmánytervezők, a technikusok és a mintavarrók egy helyiségben, 
közösen tudják végezni munkájukat. A régi gyártás-előkészítő helyén 
pedig elkészült az új női öltöző. A felújítás következő lépcsőjében a 
régi női öltöző helyére kerül majd a fogvatartotti hímzőszalag. Ekkor 
lesz lehetőség a régi szalag helyén a negyedik fogvatartotti varrodai 
szalag kialakítására. 
A felújítások saját finanszírozásból, férfi elítéltek bevonásával 
folytatódnak az elkövetkező években. Az Adorján-Tex Kft. kalocsai 
telephelyén nagy előrelépés volt, hogy 2012-től fogvatartottakat 
tudnak foglalkoztatni a felújítási-karbantartási munkák 
elvégzésére. Segítséget és jelentős megtakarítást jelent, hogy külső 
vállalkozókat csak olyan esetekben kell alkalmazni, amelyek speciális 
szaktevékenységet igényelnek.

Konyhafelújítás Zalaegerszegen 
Az intézet nyáron kezdte el a konyha és a hozzá tartozó helyiségek, 
az öltözők, a feketemosogató, a főzőtér, az iroda és a raktár 
korszerűsítését. Megújult a villamossági és biztonságtechnikai 
rendszer, a víz, gáz, csatorna és központi fűtés, kicserélték az 
ajtókat és az ablakokat, a járólapokat és a csempéket is. A beruházás 
részben központi, részben saját forrásból valósult meg, a felújításon 
tizennégy fogvatartott is dolgozott. A korszerűen felszerelt konyhát a 
munkatársak és az ott dolgozó elítéltek októberben vették birtokukba.

Új tanév, új oktatótermek
Sátoraljaújhelyen és Szekszárdon is elkészültek az új 
oktatócentrumok, amelyekben a tanév kezdetével el is kezdődött a 
fogvatartottak oktatása. A szekszárdi beruházást a TÁMOP 5.6.2 
projekt 550 000 forinttal támogatta, az intézet pedig az építészeti 
munkálatokhoz kapcsolódó fogvatartotti munkaerő költségét vállalta. 
Mindkét fejlesztésen dolgoztak az intézetek fogvatartottjai. 
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A folyóirat ez évi harmadik, a szokásosnál terjedelmesebbre sikerült 
számában változatos témájú írásokkal találkozhat az olvasó. 
Estók József tanulmánya az országos, regionális és járási bv. 
intézetek elnevezésének változásait tekinti át, különös tekintettel a 
járási börtönökre. Az utóbbiak a magyar börtönügy működésének 
szerves részét képezték közel 100 évig, történetük úgyszólván 
feltáratlan. Drexler Bernadett és Somogyvári Mihály a női szexuális 
bűnelkövetőkkel foglakoznak, a rájuk vonatkozó elméleti háttér 
néhány aspektusát vázolják fel. Ezen belül is azon kutatások 
bemutatására törekedtek, amelyek az elkövetők motivációjára, az 
elkövetett bűncselekmény jellegére alapoznak. Suha Tamás írása 
a Heves Megyei Bv. Intézet fogvatartottjainak droghasználati 
szokásait, a velük foglalkozó egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat munkájának megítélését veszi górcső alá. Kovács Péter és 
Tessényi Judit a fogvatartottak körében végzett két szerencsejáték-
függőségi vizsgálatuk eredményeit teszik közzé. A szerzők a magyar 
fogvatartottak körében a szerencsejáték-függők arányát 30-40 
százalékra teszik.
A Műhely rovat első írásában börtönlelkészek beszélgetnek a tizenöt 
éves börtönlelkészi szolgálatról. Az érdekes kerekasztal-beszélgetés 
résztvevői Erdélyi Csaba, Hajdú Miklós, L. Molnár István, Lippai 

Csaba, dr. Stift Zoltán és Vári Krisztina voltak, a beszélgetést Szilassy 
Roland vezette. A reintegrációs őrizet jogintézményét, bevezetésének 
körülményeit Veszeli Dániel mutatja be.
A magyar börtönügy arcképcsarnoka című sorozat a Csillagbörtön 
első igazgatójának, Törökfalvi Török Kálmán munkásságának állít 
emléket Nagy István jóvoltából. Ez követően Király Klára nemzetközi 
börtönhíreit, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet 2015. II. 
negyedévére visszatekintő eseménynaptárát tanulmányozhatjuk a 
lapban. A lapszámot a könyvajánló és a győri Összefogás a Börtönügyért 
Egyesület honlapját méltató sorok zárják. 
A Börtönügyi Szemle negyedik számának megjelenése az év végére 
várható. Ízelítőül csak néhány témára hívjuk fel a figyelmet. 
Pallo József  a bv. törvény pragmatizmusát értelmezi,  Drexler 
Bernadett és Somogyvári Mihály – folytatva előző írásukat – a 
hazai női szexuális bűnelkövetőkről rendelkezésre álló adatokat 
elemzik, Somogyi Zsófia Borbála a szabadulás utáni speciális pszichés 
állapotról ír, Barbalics Nikoletta az új reintegrációs fogvatartotti 
programokkal ismerteti meg az olvasókat, Czibulya Gábor, Gombkötő 
Tamás és Prcsity Violetta pedig azt mutatják be, hogy a resztoratív 
technikák hogyan alkalmazhatók a fegyelmi eljárás során.

Deák Ferenc István

 Ajánló a Börtönügyi Szemle 2015. évi 3. és 4. számához

Megjelent a Börtönstatisztikai 
Szemle
Idén indította el a BvOP 
Stratégiai, Elemzési és 
Tervezési Főosztálya a 
félévente megjelenő on-
line szakmai kiadványát 
a Büntetés-végrehajtási 
Szervezetet és munkáját 
érintő adatokról. A Bör-
tönstatisztikai Szemle 
időszaki statisztikákat 
szolgáltat a fogvatartot-
takkal kapcsolatos főbb 
adatokról és a bv. szer-
vezet tevékenységéről. 
A kiadvány az általános 
szervezeti adatokon túl minden alkalommal tartalmaz egy 
speciális fogvatartotti csoportokra, vagy a büntetés-végrehajtás 
egy speciális területére vonatkozó fejezetet is. A Szemle első 
száma májusban jelent meg, a 2015. évi első félévi adatokat 
tartalmazza, kiemelt tematikája az időskorúak. 
A második szám a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt 
elkövető fogvatartottakat mutatta be, a 2016. évi első szám 
tervezett témája pedig a kényszergyógykezeltek lesz.

Négyszemközt a börtönnel
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Kriminológiai Tudományos Diákköre október 20-
ára hívta meg az érdeklődőket a „Négyszemközt a börtönnel, 
börtönviszonyok és börtönártalmak” című előadásra. A TDK
meghívott vendégei Hajdu Eszter, a Váci Fegyház és Börtön 
pszichológusa, kriminológus, valamint Széles Gábor bv. dandár-
tábornok, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka voltak.  
A beszélgetés célja az volt, hogy megpróbálják áttörni a civileket  
és az elítélteket elválasztó falat és egy olyan témát járjanak 
körül, ami a börtön totális jellegéből eredően mindig is jelen van 
a büntetés-végrehajtási intézetekben. A beszélgetésre kétszázan 
voltak kíváncsiak.                                                   Udrea Roland

SZERVEZET ÉS TudoMÁNy
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Kerekasztal-beszélgetés a Magyar Tudomány Ünnepén 

Vonzások és választások – Aktuális determinációk napjaink 
büntetés-végrehajtásában címmel rendezett szakmai kerekasztal-
beszélgetést a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa a Fővárosi 
Bv. Intézetben november 17-én. A beszélgetés szomorú aktualitását 
a november 13-án Párizsban történt merényletsorozat adta. Dr. 
Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető megnyitója után dr. Tóth 
Tamás bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok általános helyettese 
tartott előadást „Időszerű kihívások a szakmai horizonton” címmel. 
Véleménye szerint a vallási radikalizmus és a migráció több ponton 
is kapcsolódik egymáshoz. Ami bizonyos, hogy ezek a jelenségek 
számtalan kérdést vetnek fel, és a megoldási javaslatok még 
továbbiakat generálnak. Ebben a helyzetben minden lehetséges választ 
meg kell ismerni, és a bevált gyakorlatokat alkalmazva kell kialakítani 

a saját szakmai rendszerünket és stratégiánkat. A vezérőrnagy külön 
köszönetet mondott az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában részt 
vevő kollégáknak, akik a pluszteherként jelentkező feladatot pontosan 
és kifogástalanul hajtják végre. De büszkeségét fejezte ki azért is, 
hogy az ország határainak védelmét a büntetés-végrehajtási szervezet 
munkatársainak az ideiglenes biztonsági határzár kiépítése során 
tanúsított áldozatos munkája is biztosította. Ezt követően Nógrádi 
György, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, biztonságpolitikai 
szakértő a migrációról tartott előadásában izgalmasan világított 
rá a színfalak mögött játszódó világpolitikai csatározásokra és 
arra, hogy még mindig nincs közös európai válasz a kérdésre. A 
megoldást Európa határainak lezárásában, illetve abban látja, hogy 
a problémát az elvándorlók szülőföldjén kell kezelni. Dr. Tallódi 
Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Büntetőjogi és 
Strasbourgi Bíróság Képviseleti Főosztály főosztályvezető-helyettese 
a magyar börtönviszonyokat elmarasztaló strasbourgi véleményekről 
és a migránsokkal kapcsolatos bírósági ítéletekről is beszélt. A 
börtönök zsúfoltságával kapcsolatos ítéletekről elhangzott egy 
érdekes olasz példa, amelyben az elmarasztaló strasbourgi ítéletet 
követően a fogvatartottaknak nem anyagi kártérítést nyújtottak, 
hanem a bv. bíró a szabadságvesztési idejük lerövidítését ajánlotta fel 
az elítélteknek. Végül Vájlok László r. alezredes a migrációs nyomás 
kezelésének rendőrségi tapasztalatairól beszélt, és tolmácsolta a 
rendőrség köszönetét a büntetés-végrehajtásnak a migrációs válságban 
nyújtott munkájáért. 

A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából rendezte 
meg ünnepi szenátusi 
ülését, amelyen dr. Tari 
Ferenc ny. bv. altábornagy 
a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem aranyérmét 
vehette át. Dr. Tari Ferenc 
oktatói tevékenysége 
meghatározó jelentőségű 
a Rendészettudományi 
Karon, emellett a büntetés-
végrehajtás vezetése területén 
végzett tevékenysége, elévülhetetlen érdemei, kimagasló 
szakmai ismeretei és attitűdje jelentősen hozzájárultak a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének és tekintélyének 
növeléséhez is.

A BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata hívta konferenciára 
a szakembereket november 26-án a Fővárosi Bv. Intézet 
III. objektumának színháztermébe. A szakmai találkozót a 
„Fiatalkorúak a magyar igazságszolgáltatás rendszerében” címmel 
hirdették meg. A rendezvényt Schmehl János bv. dandártábornok, 
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
nyitotta meg. A konferencián a büntetés-végrehajtás mellett az 
ügyészség, a bíróság, a javítóintézetek és a fiatalkorú fogvatartottak 
körében kutatásokat végző szervezetek beszéltek tapasztalataikról. 

 Elismerés Tari Ferenc 
 altábornagynak

 Konferencia a fiatalkorú 
 fogvatartottakról

Elismerés Pallo Józsefnek
A Belügyi Tanács ünnepi ülésén, a rendészettudomány területén végzett kiváló tudományszervező munkája elismeréséül 
dr. Pallo József bv. ezredes a Szent András Oklevélet vehette át a Magyar Tudomány Napja alkalmából.
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Kötelességünk emlékezni a katonahősökre – 
hangoztat ta Simicskó István honvédelmi miniszter 
október 29-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
udvarán, a halottak napja alkalmából rendezett 
kegyeleti gyertyagyújtáson. – Azok a katonák, 
legyenek bármely nemzet fiai, akik Magyarországon 
estek el, vagy azok a magyar katonák, akik távol 
a hazától estek el, ismerték a legfőbb parancsot: 
„mindent adj oda a hazádért” – idézte a miniszter, 
aki szerint az emberiség tanult a hibáiból, és valóban 
békés világot építhet a jövőben. Ez nem lenne 
lehetséges azok nélkül a hősök nélkül, akik életüket 
adták a hazájuk igaz ügyéért; az ő harcuknak, 
áldozatuknak köszönhető, hogy ma béke van, sőt, 
szövetségi erő köti össze az egykoron ellenséges 
nemzeteket. „Emlékezni jöttünk ide. Emlékezni 
halottainkra, hőseinkre, azokra, akik legdrágább 
kincsüket, az életüket adták a hazáért” – fogalmazott  
Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a 
sátoraljaújhelyi hősök temetőjében. – Bár néhai szeretteink 
hiánya fáj, mégis megnyugvást jelent a tudat, hogy véghezvitték 
az élet parancsát – tette hozzá. A vezérőrnagy arról is beszélt, 
hogy a hősi temetők gondozását nemzeti feladatnak tekinti. 
Több éve tartó kiváló munkájukra visszatekintve azt mondta, 
követendő mintának tartja a fogvatartottak fejfakészítő, 
területrendező foglalkoztatását. Megemlítette, hogy a 
minisztérium folyamatosan írja ki a katonatemetők felújítását 
célzó pályázatait, amelyeken a jövőben a civil szervezetek  
mellett akár a bv. intézetek is indulhatnak. 

A büntetés-végrehajtás nélkül nem jött 
volna létre 
A megemlékezésen részt vett Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
polgármestere, aki elmondta, hogy a helyi katonatemetőben 
1994 után helyi civil szervezetek kezdeményezésére indultak 
meg a rekonstrukciós munkák. Hozzájuk csatlakozott a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, amely pályázati pénzek 
bevonásával indította el a temető rendbetételét. Kivételesnek 
nevezte a bv. intézet munkáját, amelynek eredményeként a mai 
megemlékezés rendezett, felújított helyszínéül szolgálhat az 
országos rendezvénynek. 

Maruzs Roland, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi 
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály katonai 
hagyományőrző és háborús kegyeleti osztályvezetője a 
megemlékezés egyik szervezőjeként példaértékűnek nevezte 
a főosztály és a büntetés-végrehajtási intézet közötti viszonyt. 
Elmondta, hogy az anyagi szűkösség a katonatemetők felújítását 
az egész ország területén visszafogja, de a fogvatartottak 
munkájának bevonásával hatalmas előnyhöz jutott a helyi 
emlékhely. Ezért a főosztály a jó kapcsolatot szeretné kiterjeszteni 
más temetőkre és esetleg más bv. intézetekre is. 
Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
parancsnoka hozzáfűzte, hogy a temető felújítását a fogvatartottak 
olcsón, gyorsan és szakszerűen végezték el, munkáltatásuk pedig 
hozzájárult az intézet alapvető célkitűzéseinek megvalósításához. 
A felújításon dolgozó fogvatartottak a munkát mindig örömmel 
végezték, és a munkához szükséges készségeket is szívesen 
sajátították el. A munkákból a fogvatartottak mellett a személyi 
állomány is profitált, amennyiben gyakorlatot szereztek 
a parkgondozói, a sírkőkészítői és az ezekhez kapcsolódó 
koordinációs tevékenységekben is. Elmondható, hogy a 
katonatemető felújítása támogatta az intézet reszocializációs és 
munkáltatási céljainak elérését – összegezte a parancsnok. 
A megemlékezésen a hősi halált halt katonák lelki üdvéért 
Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök 
imádkozott az egybegyűltekkel.

Zagyi Péter

A sátoraljaújhelyi katonai megemlékezéseknek a város bv. intézete is régóta részese. 
 Az intézet 2008 óta működik együtt a helyi civil szervezetekkel és más rendvédelmi szervekkel, 
hogy a leromlott állapotú hősök temetőjét felújítsa. A több mint hét éve tartó erőfeszítés 
eredményeképp a Honvédelmi Minisztérium idén úgy látta, a hősi katonatemető megfelelő 
helyszíne lesz az országos megemlékezésnek.
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Dobitól a biofűig
November 3-án tartották a regionális szakmai napot a Váci Fegyház 
és Börtönben, melynek témája „A pszichoaktív szerhasználat biztonsági 
és fogvatartási kockázatai” voltak. A rendezvényen a váci, illetve Pest megyei 
és az észak-magyarországi régió bv. szerveinek biztonsági és fogvatartási 
szakemberei egyeztették ismereteiket és tapasztalataikat a témával 
kapcsolatban. Készült egy összesítés is az intézeti szerhasználat és a tiltott 
tárgyak előtalálási mutatóiról és a megelőzési, kezelési és kutatási stratégiákról.
Korbely Erik bv. törzszászlós (Fővárosi Bv. Intézet) „A mérgező biofű, avagy  
a varázsdohány szedi az áldozatait!” címmel tartott impulzív előadást, majd  
dr. Bőgér-Kisvarga Anikó és Pősz Krisztina bv. százados, szakpszichológus 
beszélt a téma orvosi és pszichológia vonatkozásairól. 

Ügyvezető igazgatói értekezlet  
Sopronkőhidán
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok és Lajtár József bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese 
részvételével rendezték meg a bv. gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 
értekezletét a sopronkőhidai börtönben. Nagy László ügyvezető igazgató 
beszámolt a Bv. Holding vállalatcsoport 2015. évi tevékenységéről, 
Dósa Lajos, a kft. ügyvezető-helyettese ismertette a hivatásos 
állomány egyenruházati termékekkel való ellátásának folyamatát. Ótott 
Annamária bv. ezredes, a BvOP főosztályvezetője tájékoztatást adott a 
központi ellátásban használt internetes felületen történő igénybejelentés 
tapasztalatairól, majd Ragó Ferenc bv. alezredes, ügyvezető-helyettes 
ismertette a kiétkezési boltok tervezett átvételét. Az értekezletet 
követően Farkas György ügyvezető igazgató bemutatta a Sopronkőhidai 
Ipari és Szolgáltató Kft. üzemcsarnokait, valamint a gazdasági társaság 
keretében folyó fogvatartotti munkáltatást.

Magyarországi
Zsidókért díj 
Szénási Jonathánnak
Szénási Jonathan Sándor, a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet református lelkipásztora 
a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének (Mazsihisz) november 22-i 
közgyűlésén vehette át az elismerést. 
A 2005-ben alapított díjjal a Mazsihisz azokat 
tünteti ki, akik sokat tettek azért, hogy a társadalmi 
béke, az emberek, felekezetek közötti párbeszéd 
erősödjön. Szénási Jonathan Sándor 
a „zsidó-keresztény ismeretterjesztés, 
a párbeszéd előmozdítása és a békés együttélés 
elkötelezett híveként végzett áldozatos munkájáért” 
kapta meg az elismerést. 

Búcsúzunk
Dr. Ilovszky Vladimir ny. bv. ezredes 
1957 óta volt tagja szervezetünknek. Büntetés-végrehaj tási szolgálatát 
a Szegedi Fegyház és Börtön őreként kezdte, majd személyügyi előadó, 
nevelési csoportvezető, 1967. május 1-jétől pedig parancsnokhelyettes volt 
ugyanitt. Szakmai és emberi kvalitásainak köszönhetően 1972. július 1-jétől 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 1981. március 1-jétől a Budapesti 
Fegyház és Börtön, majd 1985. augusztus 1-jétől nyugdíjba vonulásáig a 
Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka volt.  

Demjén János ny. bv. ezredes
1968. július 15-én került a Kalocsai Fegyház és Börtön hivatásos állományába 
őrségparancsnoki beosztásba, ahol két év múlva már parancs nokhelyettesi 
beosztásban tevékenykedett tovább. 1976. február 1-jétől a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön, 1983. március 1-jétől nyugdíjba vonulásáig a Váci Fegyház 
és Börtön parancsnoka volt.

Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!
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Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága (BvOP) szeptember 29-én írt alá együttműködési 
megállapodást. A dokumentumot Veres András szombathelyi megyéspüspök, az 
MKPK elnöke és Schmehl János bv. dandártábornok, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettese hitelesítette. A megállapodás alapján a katolikus 
egyház támogatja a családi kapcsolatok megerősítését és az utógondozást. A BvOP 
segíti az MKPK munkáját, gondoskodik a börtönmissziós munkatársak bv. intézeten 
belüli biztonságáról, és támogatja felkészítésüket. 

Együttműködési megállapodást 
írt alá Csóti András bv. altábornagy, 
a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka és dr. Tollár Tibor tű. 
vezérőrnagy, a katasztrófavédelem 
megbízott főigazgatója november 
17-én.  A megállapodás lényege, 
hogy megismerjék egymás 
alaptevékenységét, rendkívüli feladatok 
esetén pedig képesek legyenek azok gyors végrehajtására. 
Ennek érdekében tűzoltási, műszaki mentési, veszélyhelyzeti kommunikációs 
gyakorlatokat, valamint bemutatókat tartanak. A BvOP vállalta, hogy részt 
vesz a természeti és civilizációs katasztrófákra való felkészülésben, 
a védekezésben és a kárelhárításban, és lehetővé teszi a büntetés-végrehajtás 
egyes objektumainak igénybevételét. A katasztrófavédelem segíti a személyi 
állomány katasztrófavédelmi felkészítését, szakmai segítséget nyújt 
a védőeszközök beszerzéséhez és a veszélyes anyagok tárolásához.

Együtt egy jobb jövõért
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatallal írt alá együttműködési megállapodást, amelynek célja 
az elítéltek társadalmi reszocializációjának elősegítése, 
a bűnismétlés kockázatainak csökkentése. 
A kormányhivatal foglalkoztatási tanácsadója állás keresési és 
pályamódosítási tanácsadást, valamint álláskeresési technikákra vonatkozó 
oktatást fog tartani az elítélteknek. Közösen figyelik továbbá 
a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket. 
A kormányhivatal pártfogó felügyelője pedig fiatalkorú pártfogoltakkal 
együtt bűnmegelőzési célzatú intézetlátogatáson vesz majd részt. 

Katasztrófavédelem Segítő kéz
A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és
a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület szeptember 
16-án állapodtak meg a fogvatartottak reintegrációjának 
elősegítéséről. A partnerek együttműködnek a személyi 
állomány és a fogvatartottak egészségének megőrzése 
érdekében. Az egyesület segítséget nyújt az önként 
jelentkező, szabadult fogvatartottnak, valamint 
az utógondozási feladatok hatékony megvalósítása 
érdekében programokkal támogatja a bv. pártfogók 
munkáját. Az együttműködés szép példája az is, hogy 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel, 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnel, valamint a Segítő 
Kéz Egyesülettel a Zsákutca elnevezésű pályázaton 
közel 3 millió forintot nyert el, amelyet a közeljövőben 
kábítószer-prevenciós programra fordítanak.

Elismerés
az egyesületnek
A nemzetközi projektmenedzsment-napon adták át 
az Év Projektmenedzsere díjat, ahol Szlovenszki Lászlóné, 
a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület projektmenedzse   -
re is elismerésben részesült. Szlovenszki Lászlóné 
a versenyszférában tevékenykedő jelöltek mellett jutott 
a nyolcfős döntőbe. A díjazók elismerték többek között, 
hogy kiváló és eredményes kapcsolatot alakított ki 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Hajdú-Bihar megyei 
intézetekkel és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnel is. 

Együttműködünk
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Együttműködési megállapodást írt alá a NAV és a Börtönmúzeum november 9-én. A két szervezet az egyezményt egymás kölcsönös 
segítése és a szakmai tapasztalatok hatékonyabb kihasználása érdekében kötötte meg. A megállapodást Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, 
a Börtön múzeum igazgatója és Poór Jenő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főigazgatója írta alá.
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Idősek világnapja 
Idén október 1-jén köszöntette a világ az időseket. 
Az idősek világnapjáról nem feledkezett meg szervezetünk 
sem: a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumának színház-
termében köszöntötték a büntetés-végrehajtás idős tagjait. 
A rendezvényen  Tóth Tamás bv. vezérőrnagy köszöntötte 
a szépkorú kollégákat, majd Szabó Pál, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet munkatársa és a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja közalkalmazottai tartottak 
színvonalas előadást.

CSR díj az egri börtönnek
A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) CSR Best Practice idei pályázatán 
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet is bemutatta két programját, 
amelyekkel elnyerte a „Példaértékű CSR gyakorlat” elismerést. 
Az MPRSZ 2007-ben hirdette meg először a vállalati felelősségvállalás hazai 
példaértékű gyakorlatait meghívó pályázatot, amely kiváló lehetőséget ad minden 
olyan vállalat és szervezet bemutatkozására, ahol a társadalmi felelősségvállalás 
kitapintható a mindennapi működésben is. A zsűri érdeklődéssel olvasta a többi 
pályázattól igen eltérő témájú „Börtön a városért” programot, amelyről Mayer Zsolt, 
a zsűri elnöke megjegyezte: „Az ilyen különleges kezdeményezések is tovább erősítik 
és visszaigazolják számunkra a díj alapítási szándékait.”

Családbarát programok 
a BFB-ben
Az intézet vezetése és a dolgozói is komolyan veszik a 
„Családbarát munkahely 2015” pályázatot, melynek  
égisze alatt először a Tropikáriumot látogatták meg  
a BFB munkatársai és családtagjaik. A „cápás állatkert” 
élményteli szórakozása volt gyermekeknek és felnőt teknek 
egyaránt, akik az aligátorok, majmok és szabadon 
repkedő madarak mellett a látványfolyosón borzonghat -
tak a tigris és barna cápák látványától.  

A program egyik ifjú résztvevőjének tetszését a  
„nagymenő cápák” mellett a rájasimogató-medence is elnyerte.
Októberben a dolgozóik és családtagjaik Meseországba 
csöppentek: a Csizmás kandúr és a Túl a Maszat-hegyen 
című előadásokat nézték meg a Budapest Bábszínházban. 
A „Családbarát munkahely 2015” program a nagy sikerre 
való tekintettel folytatódik: a családi bérlettel egy évig 
ingyen látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykert, a 
sportolni vágyók a squash-pályán próbálhatják ki magukat, 
a gyermekes családok számára bábszínházi előadásokat és 
Mikulás-napi műsort szerveznek, a telet pedig nagyszabású 
farsangi bállal búcsúztatják majd.

Elismerés az állampusztai
parancsnoknak
Október 22-én, Kecskeméten tartotta ünnepi ülését a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés, ahol átadták a megye elismerő díjait is. A díjazottak között volt 
Füzesi Viktor bv. ezredes, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnoka is, aki a Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért díjat 
vehette át. Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke a díjátadón arról 
beszélt, hogy a nemzeti ünnepen azokat méltatják, akik tehetségükkel, 
munkásságukkal és példás életükkel Bács-Kiskun megyét szolgálják, és akik 
az elmúlt években rendkívüli teljesítményt nyújtottak.

Nyugdíjas vendégek 
Sopronkőhidán 
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka 
nyugdíjastalálkozóra hívta az ott egykor szolgálatot teljesítő 
nyugdíjas kollégákat. Mintegy ötvenen fogadták el a meghívást, 
akiket Nyima Tamás bv. ezredes, intézetparancsnok köszöntött. 
Horváth Enikő Sára bv. alezredes, az intézet fegyelmi és 
nyomozótisztje dalcsokorral kedveskedett a nyugdíjasoknak, 
majd az intézetlátogatást követően asztalhoz ültek a vendégek 
és vendéglátók. Előkerültek az egykori sztorik, amelyeken 
nyugdíjas és aktív dolgozók együtt szórakoztak. Egy perc 
erejéig azokra a kollégákra is emlékeztek, akik már nem 
lehetnek közöttük.
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Üdülési támogatás  
a határzár építésén  
dolgozó kollégáknak
A kormány ingyenes üdülési lehetőséggel 
támogatja az ideiglenes biztonsági 
határzárral kapcsolatos munkában résztvevő 
rendvédelmi szerveknél, így a büntetés-
végrehajtásnál dolgozókat. A 120 bv.-s 
közalkalmazott és hivatásos állományú 
kolléga családjukkal együtt ingyen üdülhet 
majd. A kormányzat ezzel a lehetőséggel 
szeretne köszönetet mondani mindazoknak, 
akik megépítették a határőrizeti rendszert, 
és akik nap, mint nap biztosítják annak 
védelmét. A munkálatokban és az őrzésben 
résztvevők ugyanis gyakran a szolgálati 
kötelezettségeiken is túlmutatva éppen azt  
az időt szánták erre a feladatra, amelynek 
egy részét családjukkal tölthették volna.

Jövőre indul az emelt szintű 
vezetéstechnikai képzés
A büntetés-végrehajtási szervezet 2013 júniusában 
szervezte meg az első alapszintű vezetéstechnikai képzést 
a személyi állomány számára, akkor még az ORFK 
berkein belül. 2014 márciusától a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási Központja, majd 2015. július 1-jétől 
a jogutód Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szervezi a 
vezetéstechnikai alapszintű képzést, ahol több mint ezer 
munkatársunk tett már eredményes vizsgát. Az alapszintű, 
tízórás vezetéstechnika-képzésen a beiskolázott kollégák 
megismerkedhetnek a gépjármű-vezetéstechnika alapjaival. 
A tervek szerint 2016-tól az emelt szintű, megkülönböztető 
jelzést használó gépjármű vezetésére felkészítő, negyven 
tanórás képzés is elérhető lesz a munkatársak számára.
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A biztonság napja 
Sátoraljaújhelyen
2015. szeptember 18-án, immár 
második alkalommal rendezte meg 
a Zempléni Térségi Katasztrófa 
és Polgári Védelmi Szövetség a 
„biztonság napját”, amelynek célja, 
hogy felkészítsék Sátoraljaújhely 
lakosságát az egyes polgári és 
katasztrófavédelmi feladatokban 
való részvételre. A büntetés-
végrehajtás rendszeresen kiveszi a részét a katasztrófa-elhárításból, így a 
sátoraljaújhelyi börtön is szerepet kapott a gyakorlatban. A rendezvényen 
Sátoraljaújhely lakossága azzal a helyzettel ismerkedett, hogy mi a teendő 
az esetleges elemi csapások során. Megtanulhatták az árvíz idején hasznos 
ismereteket, például, hogy hogyan kell nyúlgátat építeni, buzgárok ellen 
védekezni, a fix védműveket megerősíteni. Az intézet korábban egy 
árvízvédelmi töltés felépítésében és a hozzá kapcsolódó feladatokban 
vett részt, majd a veszélyhelyzet elmúltával a patak áradási területén egy 
záportározó és végleges árvízvédelmi gát elkészítésében is segédkezett.

Hamvadó cigarettavég – 
tűzoltási gyakorlat
Kalocsa tűzoltósága és az állampusztai intézet szeptember 
24-én tartott közös szituációs gyakorlatot a börtönben. 
A gyakorlat szerint a solti objektum dohányzózárkájában 
a fogvatartott szándékosan felgyújtotta az ágyát, a tűz 
átterjedt a felette lévő ágyra, majd a zárkára, egy fogvatartott 
pedig a zárkában rekedt. A tüzet a körletfelügyelő észlelte, 
aki azonnal kimentette a fogvatartottat, és értesítették 
az egészségügyet is. A riasztás után poroltó készülékkel 
kezdték meg az oltást, majd a megérkező tűzoltókkal a 
fali tűzcsapról folytatták és megkezdték a körlet teljes 
kiürítését. A tűzoltóság kiérkezésekor a területet átadták 
a tűzoltóságnak, illetve velük együttműködve folytatták a 
tűzeset felszámolását. A gyakorlat sikerrel zárult.


