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Több fronton megy a munka
A büntetés-végrehajtás sikerrel vette a migrációval összefüggõ feladatokat, talán ennek is 
köszönhetõ, hogy a Kormány újabb megbízásokat adott a szervezetnek és a Bv. Holdingnak.  
A feladatok jelenlegi állásáról Nagy Lászlóval, a Bv. Holding ügyvezetõ igazgatójával és  
Botka Tamás bv. õrmesterrel, a „legjobb cölöpverõvel” beszélgettünk. Interjúk a 6-8. oldalon.
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Nemzetközi kapcsolatok Radikalizáció

Szlovákia
Santovkán rendezték meg a szolgálati kutyák kiképzésével kapcsolatos nem  -
zetközi szakmai foglalkozást, amelyen szervezetünket Stein Mária c. bv. alez-
redes (BvOP), Jován Attila bv. törzsőrmester (Szegedi Fegyház és Börtön), il-
letve Engelsdörfer Dávid bv. főtörzsőrmester (Váci Fegyház és Börtön) képviselte.

Csehország
Pracovban rendezték meg a kábítószer-kereső szolgálati kutyák versenyét, 
amelyen Stein Mária c. bv. alezredes, Gregori Attila c. bv. törzszászlós, Szoboszlai 
Attila c. bv. zászlós, és Engelsdörfer Dávid bv. főtörzsőrmester vett részt. A 
fegyelmező gyakorlatokban Szoboszlai Attila a harmadik helyen végzett.

Új bv. intézet
2016. május 1-jétől kettévált a Fiatalkorúak Bv. Intézete, 
és megalakult a Tököli Országos Bv. Intézet, valamint 
a Fiatalkorúak Bv. Intézete. A különválást elsősorban a 
fogvatartotti összetétel évek óta tapasztalható változása 
indokolta: kevésbé volt hatékony a felnőtt korú fogvatartottak 
elhelyezése és a fiatalkorú fogvatartottak speciális keze lése a 
meglévő szervezeti feltételek mellett. Mindkét inté zetben a 
Tököli Országos Bv. Intézet látja el az alapvető szakfeladato-
kat. A két bv. szerv parancsnoka Pesti Ferenc bv. ezredes. 

Toborzó országfutás 
A kaposvári, a szombathelyi, a győri és a veszprémi börtön 
csapata is részt vett a Magyar Honvédség Hadkiegészítő 
és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága által szerve-
zett toborzó országfutásban májusban. A szervezők 
a Magyar Hon védség és a társadalom kapcsolatának 
erősítésére, valamint a katonai hivatás, a sport és az 
egészséges életmód népszerűsítésére rendezték meg 
a fővárost és valamennyi megyét érintő 2016 km-es 
váltófutást, amely huszonhét nap alatt, több mint kétszáz 
település érintésével, május 20-án ért célba Budapesten.

Románia 
Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és 
Börtön parancsnoka, Katona Tibor bv. ezredes, a Nagyfa-Alföld 
Kft. ügyvezető igazgató helyettese, valamint Nagy István bv. 
főhadnagy, reintegrációs tiszt képviselte a Büntetés-végrehajtási 
Szervezetet a Temesváron megrendezett szakmai konferencián, 
melynek kiemelt témaköre a radikalizáció terjedése volt. 

Spanyolország 
Az EuroPris szervezésében, Barcelonában került sor a „Radi-
kalizáció és az erőszakos szélsőségesség” című nemzetközi 
konferenciára, amely egyrészt fel kívánta térképezni a radi-
kalizáció veszélyeit Európában, másrészt kiemelten foglalkozott 
a szervezetek közötti együttműködés kialakításával a bünte-
tő igazságszolgáltatás terén. A rendezvényen a magyar 
büntetés-végrehajtást Radvánszki András bv. ezredes, a BvOP 
Koordinációs Főosztályának vezetője képviselte.  

Belgium 
Brüsszelben rendezte meg a „Terrorelhárítás és deradikalizáció: 
az igazság- és büntetőügyi szakemberek képzési igényei” című 
konferenciát az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasz-
tópolitikai Főigazgatósága és az Európai Igazságügyi Képzési 
Hálózat. A konferencia célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a 
személyi állomány képzésével kapcsolatos új igények bemutatásá-
ra, a terrorelhárítás és a szélsőségességre adható jogi válaszokra. 
A szervezetet Bíró Mónika bv. őrnagy, a BVOTRK vezető ta-
nára képviselte.

Szolgálati kutyák

Hírek

Svájci keresztény rendôrök 
Magyarországon
A Svájci Keresztény Rendőrszövetség héttagú delegációja 
április végén látogatott hazánkba. Az országos rendőr-
főkapitánynál tett látogatást követően fogvatartotti isten-
tiszteleten vettek részt a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet II. objektumában, ahol Schmehl János bv. vezérőrnagy, 
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese 
fogadta a szövetség képviselőit.

Csehország 
A magyar és a cseh büntetés-végrehajtási szervezet közötti 
együtt működés keretében a BvOP-ról háromfős szakmai 
delegáció utazott Csehországba, Bárándi Gyula bv. ezredes 
vezetésével. A magyar küldöttség megismerkedett a cseh bv. 
szervezet élelmiszer- és egyenruha-beszerzési gyakorlatával, 
a börtönök általános állapotával, a szállítási kapacitásokkal, a 
járműparkkal, valamint a beruházási és fejlesztési tervekkel.

Franciaország 
Az Európa Tanács Strasbourgban szervezett konferenciát 
a mentális egészségügy témakörében, ahol a büntetés-vég-
rehajtási szervezetet Huller Ervin bv. alezredes, a Buda-
pesti Fegyház és Börtön pszichológiai osztályának vezetője 
képviselte. A konferencia kiemelt témája a kóros elmeállapotú 
fogvatartottak kezelése, illetve a rendelkezésre álló reha-
bilitációs programok alkalmazása volt.

Németország
Sós Gábor bv. őrnagy, a Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi 
Osztályának főreferense vett részt Berammergauban a NATO 
válságkezelés című tan folyamon, ahol megismerkedett a szer-
vezet alapvető válságkezelési módszereivel és eljárásaival. A kiu-
tazást a Honvédelmi Minisztérium koordinálta.



Laparoszkópiás műtétek 
a Központi Kórházban
A Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában idén már három alkalommal 
végeztek sikeres laparoszkópiás műtétet. Noha a laparoszkópiás eszközök 
már régebben a kórház rendelkezésére álltak, egy ideig nem volt 
mód erre a korszerű beavatkozásra. Év elejére sikerült megteremteni a 
műtétekhez szükséges feltételeket: az eszközök mellett a műtéthez két 
orvos, két műtőasszisztens, egy aneszteziológus, és egy aneszteziológus 
asszisztens szükséges. A Központi Kórház további fejlesztéseket is tervez, 
tájékoztatásuk szerint megkezdődött a videogastroscope, a defibrillátor, 
az altatógép és a vérzéscsillapító készülék tápegységének beszerzése.

A laparoszkópia
Napjainkban az endoszkópia nélkülözhetetlen része a sebészetnek, hiszen megbízható eszköz, amely viszonylag egyszerű beavatkozással 
számos betegség pontos diagnózisát és észszerű kezelését teszi lehetővé. Ennek a beavatkozásnak köszönhetően sokkal gyorsabb 
a gyógyulási, felépülési idő. Kisebb trauma éri a beteget, a műtét okozta fájdalom is csökkenthető, mivel ennél az eljárásnál nincs 
szükség a hasfal felnyitására. Nagy előnye ennek a műtéti eljárásnak az is, hogy a beteg rövid lábadozást követően visszatérhet a normál 
életmódjához, így nagyban lerövidülhet a kórházban töltött idő. 
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Egy nap az egészségért
Második alkalommal rendeztek egészségnapot a BvOP-n „Egészség 
és biztonság!” címmel április 28-án. Dr. Nemes Nagy Anna bv. o. 
ezredes köszöntő szavait követően az eseményt Schmehl János bv. 
vezérőrnagy nyitotta meg, aki elmondta, hogy az egészségnap célja 
a személyi állomány egészségének megőrzése, a problémák korai 
kiszűrése és az ismeretek bővítése. A BvOP munkatársai szemészeti 
és bőrgyógyászati szűrővizsgálaton, vércukor-, koleszterin-, illetve 
vérnyomásmérésen vehettek részt, majd az eredmények kiértékelését 
követően személyre szóló tanácsokat kaptak. Érdeklődéssel 
hallgatták a kollégák a különböző előadásokat is, melyeken szó esett 
a munkahelyi étkeztetésről és biztonságról, illetve a munkahelyi 
pszichoszociális ártalmakról is.

Alternatív és hagyományos 
gyógymódok Vácon
Az egészségtudatosság jegyében rendezte meg az első alternatív és 
hagyományos gyógymódokat bemutató egészségnapot a Váci Fegyház 
és Börtön március 25-én. Minden érdeklődő végeztethetett vércukorszint-
mérést, szív- és érrendszeri rizikófaktor-elemzést, részt vehetett hallás -
vizsgálaton, kikérhette gyógytornász szakvéleményét, valamint a 
szakorvos életmód és étrend tanácsait, és lehetőség volt testzsírszázalék 
mérésre és szemvizsgálatra. Népszerű volt a masszőr is, aki váll- és 
nyakmasszázzsal kényeztette a jelentkezőket, a természetgyógyász addik-
tológiai és fülakupunktúrás tanácsokat adott. A szervezők semmit nem 
bíztak a véletlenre: nagy érdeklődés kísérte a numerológust, a sorselemző 
asztrológust, és az aurafotóval és mágnesterápiával érkező szakértőt is.
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Zöld börtönök
Sok minden eszébe jut az embereknek a büntetés-végrehajtásról, de a környezetvédelem aligha. 
Pedig a hazai fegyintézetek az elmúlt években komoly „zöld fejlesztésen” estek át. A Budapesti 
Fegyház és Börtön különleges hely. Ez volt egykor egész Közép-Európa legnagyobb 
fegyintézete. – Alkalmanként 6-9 liter ivóvíz ment el a vécék leöblítésére, holott erre a célra  
az úgynevezett szürke víz is tökéletes. Amit csináltunk, az pazarló volt és drága, és ez valahol 
az adófizetőket terhelte – közölte lapunkkal Gombos Róbert bv. alezredes, a „Gyűjtő” gazdasági 
vezetője. Mint mondta, a szürkevizes hálózat ezt a problémát azzal oldja meg, hogy az 
elhasznált, de újrahasznosítható vizet összegyűjti, átszűri, majd a WC-k tartályaiba juttatja, s 
ezzel kiváltja az ivóvíz-használatot. A rendszer megtervezésében az alezredes személyesen 
vett részt, a Belügyminisztérium pedig 2012-ben támogatandónak találta az elképzelést, és 
biztosította a kivitelezéshez szükséges anyagi forrást. A szürkevizes hálózat tavaly januárra 
készült el, összesen 25 millió forintból. Kezdetben három évre becsülték a megtérülési időt, 
a tapasztalatok alapján viszont fele annyi idő alatt visszahozhatja az árát. 

Radikalizáció
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Kutyaházakat gyártanak 
Vácon
A Duna-Mix Kft. váci üzemeiben már 2010 óta gyártják a 
fogvatartottak a kutyaházakat és a kenneleket a SINB kutyatartó 
rendszerek gyártóforgalmazójának megrendelésére. – Mind a kívülről 
lambériázott, zsindelytetős, körbeszigetelt, acél élvédős, felnyitható 
tetejű kutyaházak komplett gyártása, mind a ketrecek hegesztése 
begyakorlott és precíz munkát igényel, ami az évek alatt egyre 
tökéletesedett – véli Szabó Gábor egyéni vállalkozó, a SINB tulajdonosa.

Ismét mellékhelyiséget 
falaznak az elítéltek
A szolnoki börtönben huszonöt zárkát érint a tavaly indult 
mellékhelyiség-leválasztás és korszerűsítés, amelynek második 
ütemében most tizenegy helyiségben valósul meg az illemhelyek 
korszerűsítése. A költségvetési foglalkoztatás keretében tizenhat 
fogvatartott dolgozik a projekten, akiknek nem meglepően „szívügye” 
ez a fejlesztés. Hasonló mellékhelyiség-felújítási munka folyik a 
szekszárdi bv. intézetben is. 

Megújul a Nagy Ignác utcai 
objektum sétaudvara
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumának közel 
1000 m2 alapterületű sétaudvarának felújítási munkálatai már 
tavaly elkezdődtek, jelenleg a második ütem zajlik. A felújítás első 
szakaszában három részre osztották a sétaudvar 490 m2 alapterületű 
oldalát, ahol most focipálya is lesz. A második szakaszban  a másik, 
kb. 440 m2-es terület egy részén alakítanak ki zöld sétaudvart, ahol 
egy pingpongasztal is helyet kap majd. A felújításon tíz-tizenöt 
fogvatartott dolgozik. A BvOP finanszírozásával megvalósuló 
beruházás kivitelezője az Újítás Generál Kft.

Elítéltek dolgoznak az új hegesztőüzemben 
Átadták az új hegesztőcsarnokot április 13-án a Nagyfa-Alföld Kft. szegedi telephelyén. Az üzemet Lajtár József bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Varga Mihály, a kivitelező KÉSZ Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója avatta fel.

Lajtár József köszöntőjében arról beszélt, hogy a fogvatartottakat 
szabadulás után vissza kell vezetni a munka világába. Magyarország 
börtöneiben elítéltek ezrei tanulhatnak piacképes szakmát a 
hazai és az európai uniós források felhasználásával. A szegedi 
modell követendő példa, hiszen a cég oktatja, majd munkáltatja az 
elítélteket, és a szabadulás után a jól teljesítőknek munkát is biztosít. 
Uhrinyi Balázs, a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. ügyvezető igazgatója 
kiemelte: a KÉSZ Csoport hosszú évek óta szoros kapcsolatban áll 
a büntetés-végrehajtással, ők építették és üzemeltetik a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet, és nagy szerepet vállalnak 
az elítéltek foglalkoztatásában. 
Katona Tibor bv. ezredes, a Nagyfa-Alföld Kft. ügyvezető 
igazgató helyettese elmondta, hogy az új hegesztőüzemben a 
Nagyfáról érkező elítéltek dolgoznak majd. Mire ők szabadulnak, 
az oktatásnak köszönhetően a helyükbe tudnak állni a frissen 
képzett hegesztő szakmunkások. 

Fogvatartottak újítják fel a győri börtönt is 
Nem alkalmaznak vállalkozókat a körlet, illetve a hivatali részleg teljes belső felújítására Győrben, 
a Jókai utcai előzetesházban. Három évvel ezelőtt kezdődtek a győri börtönben a felújítási 
munkák, először a nagyobb, az utóbbi hónapokban pedig a kisebb alapterületű zárkákban tették 
komfortosabbá a körülményeket. A fejlesztéshez a BvOP 9 millió, az intézet 3 millió forinttal 
járult hozzá. Mihály Attila bv. ezredes, intézetparancsnok elmondta, hogy módosították  
a betekintő nyílások helyét, kifestettek, megújították a bútorzatot, a szurkos padlózat helyett 
járólapot raktak le, kicserélték a falban futó vezetékeket, bevezették a meleg vizet, felújították 
a lefolyórendszert és egy elszívórendszer is kiépült. A falbeépítések miatt már nem fér el 
mindenütt három ágy, a helyiségek így kétszemélyes zárkákká váltak, amelyek a parancsnok 
szerint ezután már az uniós és az önmagukkal szemben támasztott elvárásoknak is megfelelnek.  
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FEJlESZTÉSEk

REINTEGRÁcIó

Új helyszíneken épülhetnek börtönök
Márciusban kormányhatározat döntött a bv. intézetek férőhelybővítéséhez szükséges források biztosításáról. A férőhelybővítési program 
keretében a fogvatartottak európai norma szerinti elhelyezését biztosító beruházások célja, hogy 2019-ig a börtönök jelenlegi 130 százalékos 
átlagtelítettségét 100 százalékosra csökkentse. A BvOP által kiírt, önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes 
felajánlására szóló felhívásra negyven település nyújtott be pályázatot. Döntés született arról, hogy a következő években Kunmadarason 
egy ezerfős, míg Ózdon, Kemecsén, Csengeren, Komlón, Békésen, Hevesen és Komádiban egy-egy ötszáz fő elhelyezésére szolgáló 
börtön épülhet. Jelenleg a tervezéshez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése és a területek használatbavételének előkészítése 
zajlik. A típustervek elkészítése várhatóan még idén befejeződik. A börtönök a tervek szerint 2019-ig épülnek meg. 

Tésztaüzem épül Állampusztán
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A hazai bv. intézetek száraztészta fogyasztása évente közel 350 tonna, ami jelentős 
mennyiség az élelmezési rendszerben. Az Állampusztai Kft., figyelembe véve ezt 
a nagy igényt, a belső ellátás fejlesztése érdekében saját tésztaüzem létrehozásáról 
döntött. A választékban lesz többek között tarhonya, hosszúmetélt, nagykocka, 
kiskocka, spagetti, csőtészta és eperlevél is. A létesítmény a solti kerületben 
lévő volt üzemi konyha átalakításával, kibővítésével épül meg. A technológiai 
berendezéseket korszerű és viszonylag nagy élőmunkaerőt igénylő gépekből állítják 
össze. A tervek szerint az üzem 2017-től két műszakban harminc fogvatartottnak ad 
munkalehetőséget.

A csoportfoglalkozások és tréningek reintegrációs szerepe
Honnan lehet tudni, hogy jól sikerült egy képzés? Hogyan lehet mérni  hasznosságát, hatékonyságát? Fontos, 
de nehéz kérdések. Nehéz eldönteni, hogy egy adott tréninget végül tudják-e hasznosítani a résztvevők, hiszen 
annak eredménye hosszabb távon mutatkozik meg. A képzések eredményességét ugyanakkor mérni kell, 
azonban ez nem egyszerű folyamat.

„A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységek fejlesztése” című, BM-15-MI-0054 azonosítószámú projekt keretében 2016 első 
negyedévében megtartott képzés elsősorban a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőknek és reintegrációs tiszteknek szólt. A trénerek 
a tematika felépítésekor az alábbi fókusztémákkal foglalkoztak: szemléletmód; felelősség; kompetenciák; önbizalom; belső tudatosság; 
módszertani ismeretek; játszva tanulás – a hatásos, életvezetés tréning kialakítása; prezentációs készségek, valamint eszközök és gyakorlat.
A tréningeken elsajátított tudás és technikák könnyedén integrálhatóak a bv. pártfogó felügyelők által tartott foglalkozásokba. A 
tranzakció-elemzés és a kommunikációs eszközök gyakorlatba történő átültetése azt eredményezi, hogy a pártfogoltak valódi és személyre 
szabott segítséget kaphatnak problémáikra, amellyel számos konfliktushelyzet megoldása is gyorsabban és zökkenőmentes módon történik.
A tréning során a résztvevők saját élményen keresztül ismerték és tapasztalták meg, hogyan lehet jobban, sikeresebben együttműködni 
az elítéltekkel és a pártfogoltakkal. Olyan ismeretekre és készségekre tettek szert, amit ténylegesen alkalmazni tudnak a napi feladatok 
megoldása során. Fontos volt a biztonságos tanulási környezet megteremtése, ennek érdekében a tréningeken alkalmazott módszertani 
elemek anyagait, valamint az azok alapján kapott eredményeket a trénerek bizalmasan kezelték.
A bv. pártfogó felügyelők és reintegrációs tisztek a tapasztalati tanulás módszerével, konkrét helyzetek megfigyelésével és elemzésével 
sajátították el az ismereteket, az ehhez kapcsolódó elméleti háttér áttekintése után védett környezetben kipróbálhatták a tanultakat, majd 
ezt követően adaptálták megoldásaikat a mindennapokra.
A BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatának Pártfogó Felügyelői Osztálya által koordinált projekt során a csoportfoglalkozások és tréningek 
is valamennyi intézetben lezajlottak, a tapasztalatok pozitívak. A csoportos foglalkozások és tréningek témakörei szerteágazóak voltak: a 
munkaerőpiaci és személyiségfejlesztési ismeretek átadása, az érdekérvényesítés elősegítése, a szociális ügyintézésben való jártasság fejlesztése, az 
életviteli problémák kezelése, valamint a szenvedélybetegségekhez kapcsolódó szociális és mentális deficitek kezelése a reintegrációs gondozásba 
vont elítéltek, a pártfogó felügyelet alatt állók és utógondozottak társadalmi reintegrációját elősegítő módszerek mind szerepeltek a programban.

Budai Andrea és Juhász Ferenc 
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Most is több fronton megy a munka

 

Bv. Hírlevél: - A kerítés elkészült 
a szerb és a horvát határszakaszon, 
aktuálisan most milyen munkákat 
végeznek a határon?
Nagy László: - Jelen pillanatban 
több projektnek is részese a büntetés-
végrehajtás, amit cégünk koordinál. 
Jelenleg az Ideiglenes Biztonsági Határzár 
(IBH) megerősítését végezzük a szerb 
határszakaszon: a gyorstelepítésű akadály, 
vagyis a GYODA mellé meg kell építenünk 
– a néhol hiányzó – három méteres kerítést 
is. Öt kilométerrel már kész vagyunk, most 
egy közel tizenhárom kilométeres szakaszt 
építünk fogvatartotti munkáltatással. 
A vízügyesek tisztítják meg a GYODA 
mellett futó csatornát, ezután visszakerül 
a felszedett GYODA, és megépül mellé 
az új kerítés. Szerencsére már beszereztünk 
három cölöpverő gépet is ehhez a 
munkához. Megkezdődött a bv. által 
tervezett és a rendőrség által elfogadott  
magasfigyelők (MAFI) gyártása és 
szállítása, „gőzerővel” folyik a manőverút 
és az áramellátás terveztetése is az érintett 
175 kilométeres határszakaszon. 
Az öt méter magas, akácfából épülő 
őrhelyek néhány méterre lesznek
a kerítéstől, ahonnan jól belátható 
a határszakasz és a kerítés egyaránt. 
A Mafi-kat elítéltek gyártják 
Márianosztrán, a Nagyfa-Alföld és 
a pálhalmai Agrospeciál Kft. fogja 
telepíteni.

Említette a manőverutat is, hol épül,  
és miért?
A határrendészek a technikai eszközeik 
segítségével látják, hogy a határ mely 
szakaszán van mozgás. Kiépített úton hamar 
odaérnek a helyszínre és tudnak intézkedni. 
Jelen pillanatban is megoldott a figyelés, de 
úgy, hogy százméterenként járőrözik egy 
honvéd és egy rendőr, és ennek így túlságosan 
nagy az élőmunka igénye. A manőverutat a 
kerítés teljes, 175 kilométeres szakaszán meg 
kell építeni, így döntött a Kormány. Jelenleg 
a terveket készítik a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Karán. A 3,5 méter 
széles úton a határőrök legfeljebb 4,5 tonnás 
terepjáróval, maximum 60 km/h sebességgel 
közlekedhetnek.

Mikor lesz kész az út, és mit lát 
a legnagyobb kihívásnak ebben  
a projektben?
A kiviteli tervek alapján már július elején 
elindulhat a kivitelezési közbeszerzési 
eljárás. Nem bízunk semmit a véletlenre, 
több útépítő céget is meghívunk. A 
győztessel mielőbb szeretnénk szerződést 
kötni. Szoros, feszes a határidő. És hogy 
mi a legnagyobb kihívás? Nagyon sok 
szervezési, logisztikai kérdést, problémát 
át kell hidalnunk. Az egyik legnagyobb, 
hogy kevés kőbánya van az országban, 
így a folyamatos anyagellátásához nagyon 
pontosan és ügyesen kell majd szervezni 
a munkát, komoly logisztikát igényel az 

építkezés megszervezése. Emellett meg 
kell oldani az építkezés alatt az áramellátást, 
a rendőrök zavartalan járőrözését, és 
tekintettel kell lennünk az érintett 
földterületek tulajdonosainak igényeire is. 
A munka a kerítéssel ellátott 175 kilométeres 
határszakasz tucatnyi pontján kezdődik 
majd egyszerre. Nagyjából ezek a beruházás 
legnagyobb kihívásai, és ezek megoldása, 
az építkezés zavartalan, gyors és pontos 
levezénylése lesz a Holding feladata. 
Ahogy elkezdődik a munka, én két 
kollégámmal le is „költözöm” a helyszínre. 
Számunkra ez nem rendkívüli, a 
munkatársaink egy része kisebb-nagyobb 
megszakítással jó ideje a határon lakik.

A manőverút kivitelezése mellett még 
az áramellátás kiépítésén is dolgozik a 
kerítés mentén a büntetés-végrehajtás.  
A feladatok között szerepel az áramellátás 
megterveztetése és külső vállalkozókkal 
való kivitelezése. A végrehajtás ugyanúgy, 
mint a manőverút létesítése többszereplős, 
ez jelenti a kihívást, miközben a fő cél az, 
hogy a határőrzés érdekeinek megfelelő 
használható, időtálló létesítmények 
valósuljanak meg.
 
Hány csapat, illetve hány kolléga és 
fogvatartott dolgozik a határon jelenleg?
Most négy brigádot állítottunk föl. Húsz 
fogvatartott dolgozik Állampusztáról, 
tizenöt-tizenöt Szekszárdról és 

2015. január 1-jén kezdte meg munkáját a Bv. Holding Kft. Egy új egység felépítése, beillesztése egy működő 
szervezetbe – mindezt lehetőleg zökkenőmentesen és eredményesen –, nos, ez sem kis „falat” egy induló cégnek 
Tavaly nyáron mindehhez a bv. megkapta a gyorsan eszkalálódó bevándorlási hullám megoldásának egy nagy 
szeletét is. A magyar büntetés-végrehajtási szervezet ugyanakkor sikerrel vette a migrációval összefüggő feladatokat, 
hiszen ebben a kritikus helyzetben is helyt tudtunk állni, bebizonyítottuk, hogy megszolgáltuk a kormányzati 
bizalmat. Ezt igazolja, hogy a közelmúltban újabb megbízásokat is kapott szervezetünk. A számos bv. intézet és 
gazdasági társaság összefogásával folyó munkálatokról Nagy László ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.
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Kecskemétről. Az őrzésükről gondoskodik 
a felügyelet, és tízen ott vagyunk a Bv. 
Holdingtól is. Kiváló az együttműködés az 
intézetekkel, a kollégák áldozatos munkája 
pedig példaértékű. A fogvatartottakat 
minden nap visszaszállítják az intézetükbe, 
a holdingos munkatársaknak pedig 
Mórahalmon béreltünk ki egy vendégházat. 
Az élelmezést a szekszárdi és a kecskeméti 
intézet, valamint a vendégház biztosítja. 

Visszatekintve a kezdetekre, mit tekint a 
tavalyi év legnagyobb teljesítményének?
A személyek kiválasztása, a felkészülés, az 
összecsiszolódás révén a bizalom légkörének 
a megteremtése. Másik jelentős teljesítmény 
az, hogy a kerítésépítési munkában, amely 
kicsit ismeretlen terep is volt mindenki 
számára, nem volt semmi pauza, azt 
nagyon gyorsan fel kellett építeni. Emiatt 
keletkeztek pótmunkáink, mint egyes 
helyeken a kapuk utólagos beépítése, de 
voltak hibák is, például a Duna partján  
a GYODA „engedelmeskedett”  
a gravitációnak, mert rosszul építették meg. 
Ezeket a hibákat a Bv. Holding által felállított 
brigádok oldották meg. Dolgoztunk 
karácsonykor, szilveszterkor és újévkor is. 
Az elmúlt év teljesítményére tehát teljes 
joggal lehetünk büszkék, a magyar büntetés-
végrehajtási szervezet az alapfeladatain 
túl sikerrel vett részt a migrációs krízis 
kezelésében. A legnagyobb eredménynek 
összességében a szerb határszakaszon 
az alapanyagok folyamatos biztosítását, 
a huszonhat kilométeres IBH kerítés 
megépítését, a javítóbrigádok felállítását és 
az egyenruházati ellátás új rendszerének a 
kiépítését, határidőre, jó minőségben való 
teljesítését tartom. Fontos eredmény volt a 
rendészeti szervek egyenruházati boltjának 
megnyitása is. A Bv. Holding szempontjából 
2015 a megalakulás és a „tűzoltás” éve volt, 
a holder szerepkört kellett kialakítanunk. 
Idén a 12 gazdasági társaság stratégiai 
működésének kialakítása a fő feladat, 
amelyet jelentősen befolyásol a kiemelt cél, 
a 100%-os fogvatartotti foglalkoztatás 
elérése 2017 végéig, valamint az új börtönök 
építése kapcsán a foglalkoztatás tervezése és 
megvalósítása, a belső ellátási feladatainknak 
való megfelelés, új termékek bevitele a 
rendszerbe, a kiétkeztetés optimalizálása, 
hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Szalai Tímea

Névjegy – Nagy László nyá. ezredes
34 évig szolgált a határőrségnél, amelyből 15 évig a 
távközlési-informatikai főosztályt vezette, ezalatt készítették 
fel szakmai fejlesztésekkel a határőrséget a schengeni 
elvárásoknak megfelelő szintre, azaz az EU-csatlakozásra.
Három évig volt a BM távközlés-felügyeleti főosztály vezetője, 
ahol távközlési EU-s projekteket valósítottak meg, illetve a 
távközlés belső szabályozási és ellenőrzési feladatait végezték. 
Négy év következett a vállalkozói világban, amelynek alapján 
más szempontok szerint láthatta és tapasztalhatta meg a 
gazdálkodási folyamatokat. Szintén négy évet töltött az ORFK kötelékében a Külső 
határok projektiroda élén, itt kollégáival EU-s finanszírozású projektek vezetésével 
foglalkoztak. 2014-től a büntetés-végrehajtásnál a Bv. Holding Kft. felállításával, 
illetve a vállalatcsoport létrehozásával és vezetésével bízták meg.
Szerencsés embernek tartja magát, mert feladatai végrehajtásában folyamatosan 
megkapta elöljárói támogatását és elnyerte kiváló kollégái bizalmát is.

K  ö  L  t  ö  z  é  s
A BvOP Gazdasági 
társaságok Főosztálya 
és a Központi Ellátási 
Főosztály május közepén 
költözött át a steindl Imre 
utcai épületből a Holding 
Rózsa utcai székházába, 
így a fogvatartotti 
foglalkoztatásért és a 
belső és központi ellátásért 
felelős szervezeti egységek 
fizikailag is közelebb 
kerültek a cégcsoportot 
irányító gazdasági 
társasághoz.
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Bv. Hírlevél: Most is a határon vagy. 
Mit csináltok éppen?
Botka Tamás: Egy közel 13 kilométeres 
szakaszon dolgozunk Ásotthalom közelében, 
ahol a vízügy és az erdészet munkatársai 
takarítják a Körös-éri vízcsatornát. Ehhez 
először lebontjuk a korábban felállított 
drótakadályt, majd a takarítás után kezdhetjük 
újra a munkát: újratelepítjük a GYODA-t, 
utána felépítjük az ezen a szakaszon hiányzó 
kerítést. Két hete vagyunk itt, és már 3800 
méteren vagyunk túl a 12 500-ból. Ha 
befejezzük, akkor a teljes magyar–szerb 
határon kerítés védi az országot.
Mennyivel nehezebb most a dolgotok, mint 
a korábbi helyszíneken?
Itt az a nehézség, hogy vissza is kell zárni 
azt a területet, amin dolgozunk, az elbontott 
helyére újra fel kell építeni a GYODA-t, 
és persze az IBH-t is. Nem jöhetünk le a 
terepről, amíg a határzáron rés van. 
Milyen váratlan vagy extrém helyzetekkel 
találkoztál kint a határnál?
Egyetlen esetet tudok csak kiemelni: 
egy fiatal honvéd figyelmetlensége miatt 
szenvedett balesetet. Elcsúszott és esés 
közben belekapott a NATO-drótba, ami 
csúnya sebet ejtett a karján. Ráadásul a 
terepviszonyok miatt a mentő sem tudta 
megközelíteni a területet, így nekünk kellett 
elsősegélyben részesíteni. A műtétet követően 
már teljesen felépült, azóta is tartom vele 
a kapcsolatot. Ezen kívül nem történt más 
rendkívüli, ami annak köszönhető, hogy mi, 
és a körülöttünk lévők is pontosan tudják 
a dolgukat. Ez többek között a helyszínen 
jelen lévő elöljáróinknak köszönhető, akik 
mindenben segítik a munkánkat, és akik 
mindig, mindenre fel vannak készülve. 
Sokat lehet arról hallani, hogy milyen 
nehéz körülmények uralkodnak a határon. 
Ti elégedettek vagytok?

Egy szavunk sem lehet: napi három étkezést 
kapunk, a védőitalt is biztosítják számunkra 
és a mórahalmi szállásunk is kifogástalan.
Milyen erőt képvisel egy általatok használt 
cölöpverő?
Egy léghűtéses, 1000-1200 köbcentis 
kéthengeres dízelmotor hajtja ezeket a 
hidraulikus gépeket. Picik, fürgék, jól 
kezelhetőek és szörnyen erősek: volt olyan, 
hogy a C140-es oszlopot egy az egyben 
átütöttem egy 20 centi vastag betontömbön. 
Ezek a masinák az autópályák melletti 
szalagkorlátok lábának leütésére készültek, 
képesek az autópályák teljes alapját átütni. 
A homokban kitűnően lehet velük dolgozni, 
viszont a keményebb, márgás és szikes talajon 
azért lehetnek nehézségek. Ilyenkor emeljük a 
fordulatot és várjuk, hogy elvigye a gyökeret 
vagy kifordítsa maga alól a követ. Ha ez nem 
történik meg, akkor vagy visszahúzzuk a 
cölöpöt, vagy ha olyan helyen vagyunk, ahol 
nem kell annyira szigorúan venni a távolságot, 
akkor arrébb rakjuk azt 20-30 centivel. 
Megállni semmiképpen sem kell, valamilyen 
megoldást mindenképpen találunk. 
Otthon mennyire megértőek?
Ha nem lennének azok, akkor már régen 
nem lennék itt. Ebben a nagy hajtásban 
másfél napnál nem jut több a családra, 
hiszen már vasárnap este lejövünk a terepre. 
Tavaly augusztusban, amikor lekerültünk 
ide, volt egyéves a kisfiam. Akkor nagyon 
nehéz volt elviselni a távollétet, de hála 
istennek a feleségem és a családom is 
végtelenül megértő, mindenben támogat. 
Tavaly Orbán Viktor miniszterelnök 
személyesen részesített dicséretben a Hősök 
terén. Mi lehet a sikered titka?
Maximalista vagyok, igyekszem mindig 
mindent teljes erőbedobással csinálni. 
Nálam nincs félkész munka, vagy 
munkavégzés félgőzzel. Viszont nem 

hiszem, hogy ebben különböznék a 
határzárnál szolgálatot teljesítő többi 
kollégámtól. Valójában nem tudom, 
hogy mi alapján esett éppen rám és Nyári 
István főtörzsőrmesterre akkor a választás. 
Úgy gondolom – és ezt Csóti András 
altábornagy úrnak is elmondtam 
az elismerés átvételét követően –, 
hogy mind a tizennyolcunk egyformán 
megérdemelte volna a kitüntetést.
Ásotthalom, Kelebia, Röszke. 
Hol volt a legnehezebb a dolgotok?
Tiszaszigeten. Ott olyan terepen kellett 
dolgozni, ahol a horgászok által használt 
mellcsizmában tudtuk csak megközelíteni 
a munkaterületet. Minden lépésnél 
elsüllyedtünk 15-20 centire. Egy hétig 
dolgoztunk ilyen körülmények között,  
óriási kihívás volt számunkra.
És mit tartasz a legnagyobb eredménynek?
Azt, hogy a röszkei menekülttábort egy 
hét alatt felépítettük. Ez komoly munka 
volt, hiszen egy üres rétre mentünk 
oda kedden reggel, de szombaton már 
át is adták a körbekerített, sátrakkal 
és villannyal felszerelt menekülttábort. 
A munkálatokban 120 fogvatartott is 
részt vett. 
A román határon is kijelölték már 
a kerítés helyét. Ha ott is lesz IBH, 
akkor mész oda is?
Május elsejével átkerültem a parancsnokság 
állományába, azóta a Holdingnál teljesítek 
szolgálatot. Referensi munkakörben, ha 
éppen nem a határon építünk, akkor az 
IBH javítását végző munkacsoportok 
munkáját segítjük. Ha kell, akkor a terepre 
is lemegyünk, de az irodai munkából is 
kivesszük a részünket. De ha menni kell, 
akkor megyünk újra a határra.

Kellner Gergely

Ha menni kell, 
akkor megyünk újra

A Márianosztrai Fegyház és Börtön gépjárművezetője, Botka Tamás 
bv. őrmester a büntetés-végrehajtás „cölöpverő bajnoka”. Ásotthalomtól 
Kelebiáig mindenütt ott volt, ahol bármit is építeni kellett. Az őrmester 
az ideiglenes biztonsági határzárnál végzett munkáról mesélt.



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 előírásai.

A Jogi és Adatkezelési Főosztály szervezésében április 21-én országos 
jogi továbbképzésen vettek részt a bv. szervezet jogászai. Dr. Tóth 
Gabriella, az Országos Bírósági Hivatal munkatársa a tervek szerint 
július elsejével bevezetendő e-ügyintézés gyakorlati dimenzióit mutatta 
be. Török Edina bv. alezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának 
osztályvezetője a bv. kódex új jogintézményeinek eddigi tapasztalatairól 
beszélt. A gyakorlat és a tudomány elméleti összefüggéseit dr. Kabódi 
Csaba, az ELTE ÁJK egyetemi docense osztotta meg a jelenlévőkkel, 
míg dr. Lekics Tamás bv. alezredes, a Szegedi Fegyház és Börtön osztály-
ve zetője a fogvatartottak médiamegjelenésével kapcsolatban adott át-
tekintést. A jelenleg is zajló büntető eljárásjogi kodifikáció állásáról  
dr. Nagy Anita egyetemi docens, a Miskolci Egyetem oktatója számolt be, 
végül dr. Menyhárd Attila, az ELTE ÁJK Polgárjogi Tanszékének vezetője 
konkrét jogeseteken keresztül ismertette a sérelemdíjas ügyek tapasztalatait.

Új képzések indultak
Áprilisban megkezdődött az a nagyszabású továbbképzési 
programsorozat, amely a BvOP Humán Szolgálata 
szervezésében és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság közreműködésével közel ezerkétszáz kolléga 
számára biztosít képzési lehetőséget. A minősített tréningeket 
a bv. szervek vezetői maguk választhatták ki a tizennégy 
programból személyi állományuk képzési igényei szerint. 
A programsorozat 2016 novemberéig tart és kilencvenhat 
továbbképzési pontértékű oktatást kínál. A legnépszerűbb 
tréningek a hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, 
illetve a kiégés kezelése.

Fegyelmi és nyomozótisztek 
regionális képzése
Állampuszta volt a házigazdája a Központi Nyomozó 
Főügyészség Szegedi Regionális Osztályának illetékességi körébe 
tartozó bv. intézetek fegyelmi és nyomozótisztjei regionális 
továbbképzésének április 14-én. Gyenge-Biró István bv. ezredes, 
főosztályvezető megnyitójában az elmúlt év fegyelmi és bűnügyi 
helyzetének értékelésekor elmondta, hogy szerencsére csökkenő 
tendenciát mutat a statisztika. Dr. Nagy Csaba alezredes, a 
Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Regionális Osztályának 
ügyésze nagyon fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást és a 
folya matos egyeztetést a két szervezet között a napi munka során. 
Elmondta, hogy a bírák leterheltsége miatt nagyon sok az elhú-
zódó ügy, emiatt a statisztika is a valóságos helyzettől eltérő képet 
mutathat. Felhívta a figyelmet a pontos tényállásmegjelölésre és a 
nyomozási terv készítésének fontosságára. Soós Géza c. bv. alezredes 
és dr. Molnár Attila bv. alezredes a Nexon HR-rendszerbe integrált 
fegyelmi és bűnügyi alrendszer eljárási szabályairól tartott előadást.

A Váci Fegyház és Börtönben március 17-én rendezték meg 
a regionális fegyelmi és nyomozótiszti továbbképzést, melynek 
elöljárója szintén Gyenge-Biró István volt. A témák között kiemelt 
szerepet kapott a KNYFÜ Budapesti Regionális Osztályának ille-
tékességi körébe tartozó intézetek 2015. évi bűnügyi helyzetének 
ügyészi szempontú értékelése, valamint a parancsnoki nyomozá-
sok ügyészi tapasztalatai és a tevékenységgel szembeni elvárások. 
A minden intézetben bevezetett Nexon HR-rendszeren be-
lül egyeztették az integrált fegyelmi és bűnügyi nyilvántartó 
alrendszer eljárási szabályait, valamint a fegyelmi, bűnügyi és 
méltatlansági adatállomány kezelését is.

Országos jogi továbbképzés
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Együttmûködés a Veresegyházi Medveotthonnal
Együttműködési megállapodást írt alá a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Veresegyházi Medveotthon, amelynek célja a korábbi időszakban 
kialakult kiváló szakmai kapcsolat megerősítése. A jó kapcsolat tavaly kezdődött, amikor a szolgálati kutyavezetők kutyáik kiképzése során több alkalommal 
is ellátogattak a Veresegyházi Medveotthonba, mert a képzések helyszínéül szolgáló, medvéknek és farkasoknak is otthont adó terep olyan ingergazdag 
környezet, amely a kutyák munkateljesítményére pozitív hatással van. A Medveotthon látogatói mostantól a szolgálati kutyák és a Műveleti Osztály bemutatóit 
is megtekinthetik. Az együttműködés lehetőséget nyújt arra is, hogy a személyi állomány és családtagjaik díjmentesen látogathassák a Medveotthont.
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Elismerés a Rendőrség Napja alkalmából
Április 24-e, Szent György napja, a Rendőrség ünnepe Magyarországon. Ebből az alkalomból április 21-én, a Rendőrségi Igazgatási Központ-
ban megtartott ünnepségen a büntetés-végrehajtás és a Rendőrség szervei közötti együttműködésben nyújtott segítségéért elismerésben 
részesült Ótott Annamária bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Központi Ellátási Főosztályának vezetője. 

Kitüntetések a Magyar Rendvédelmi Kar közgyûlésén

Miniszteri köszöntő Anyák napján 
Kontrát Károly miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár anyák napja alkalmából 
köszöntötte a hősi és szolgálati halált halt rendőrök, tűzoltók özvegyeit, valamint a 
BM állományában és az irányított szerveknél foglalkoztatott négy vagy több gyereket 
nevelő édesanyákat, majd miniszteri elismeréseket adott át. Az ünnepélyen részt vett 
dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az országos parancsok általános helyettese is. Elismerésben 
részesültek: Badóné Páli Adrienn (Állampuszta), Baloghné Rácz Ilona (BFB), Darabánt 
Tímea (Fővárosi Bv. Intézet), dr. Eszenyiné Szloboda Krisztina (Pálhalma), Hortobágyi 
Honória (BFB), Horváth Szilvia (Kaposvár), Jeliné Paska Beáta (Központi Kórház), 
Kaldeneker Ágnes (BFB), Meiszter Anikó (Tököl), Nagyné Szilágyi Judit (Központi 
Kórház), Papp Tamásné (Kalocsa), Póschné Csaja Anita (Tököl), Soósné Marics Marianna 
(Fővárosi Bv. Intézet) és Szoták Mónika (Márianosztra). 

Születésnapok

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok általános helyettese hatvanadik 
születésnapja alkalmából, eredményes szolgálati 
tevékenysége elismeréséül Zsolnay készlet 
emléktárgyat adományozott dr. Sáska Erzsébet Anikó 
c. bv. alezredesnek, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet jogtanácsosának.
Szintén hatvanadik születésnapja alkalmából 
köszöntette Kocsi Zoltán bv. ezredest az Adorján-
Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgató helyettesét, akinek ez alkalomból festmény 
emléktárgyat adományozott. 

A Magyar Rendvédelmi Kar április 6-án tartotta idei rendes, egyben ünnepi 
közgyűlését, amelynek keretében átadták a Rendvédelemért Emlékérmeket is. 
A Belügyminisztérium Márványaulájában megtartott rendezvényen elsőként 
Dobson Tibor tű. dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd Kontrát Károly miniszterhelyettes, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondott köszönetet a 
rendvédelmi szervek példás helytállásáért. Az emlékérmeket Dobson Tibor és 
a büntetés-végrehajtási tagozat elnöke, Lampert Csaba bv. őrnagy adta át.
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről dr. Csató Kornélia bv. ezredes, 
a BvOP Humán Szolgálat vezetője, dr. Budai István bv. ezredes, a balassa-
gyarmati intézet parancsnoka, Szántó József ügyvezető igazgató, Garai 
Zsuzsanna előadó, Tóth Mariann bv. őrnagy, Szőllősi István bv. őrnagy, 
reintegrációs tiszt, dr. Tibay Balázs bv. őrnagy, Petrezselyem Jánosné c. bv. főtörzszászlós, pénzügyi segédelőadó, Péter László c. bv. 
zászlós, biztonsági felügyelő és dr. Lebujosné Stiránszki Viktória korábbi bv. zászlós, jelenleg tű. százados részesült az elismerésben, 
amelyet a rendvédelem körében végzett kiemelkedő közösségi és szakmai munkáért ítélnek oda. 

2016. április 16-tól dr. Vágó Zoltán r. alezredes vezeti az NVSZ 
RSZVSZI Büntetés-végrehajtási Főosztályát.

A jogi végzettséggel rendelkező dr. Vágó Zoltán 
1999-től tagja a rendőrségi szervezetnek, 2012-től 
dolgozik különböző vezető beosztásokban a Nemzeti 
Védelmi Szolgálatnál (NVSZ). Szolgálata során a 
bűnügyi munka valamennyi területével – felderítés, 
nyomozás, vizsgálat – foglalkozott, részt vett erőszakos, 
személy elleni, sorozat jellegű bűncselekmények, 
terrorcselekmények felderítésében egyaránt, vala mint 
vezette a Műkincsvédelmi Alosztályt is. Az NVSZ-nél 
a speciális belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet, vagyis a védelmi 
tiszti munkát is elsajátította. Angol és német középfokú nyelvvizsgája van.

Új vezetõ a Bv. Fõosztályon
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Bv. Hírlevél: Tudom, hogy meghatározó 
számodra a test és lelek összhangja, a szellemi 
összpontosítás és a rendszeres fizikai terhelés.
Márián Renáta: - Igen, gyermekkoromra 
vezethető vissza a sport szeretete. 
Édesapám és köztem elmondhatatlanul 
szoros szülő-gyermek kapcsolat volt.  
Ő maga is sportoló volt, mindig buzdított 
a mozgásra. Együtt kerekeztünk, 
futottunk, nagyokat túráztunk. Aztán, 
amikor a Bolyai Általános Iskola és 
Gimnázium tanulója lettem, felfigyelt rám 
tornatanárnőm, mert a Cooper-teszteken 
két körrel többet tudtam teljesíteni, mint 
a többiek. Nagyon szerettem olvasni és 
tanulni is, nyitott voltam a tudományok 
iránt. Valóban párban járt a szellemi és a 
fizikai terhelés az életem során mindig. 

Mikor döntöttél úgy, hogy pszichológus leszel? 
Tizenegy éves voltam, amikor láttam a 
tévében egy autistákról szóló riportfilmet. 
Szüleimtől akkor egy Ranschburg Jenő 
könyvet kértem, ami a gyermekkori 
pszichológiai rendellenességekről szólt. 
Állandóan azt bújtam a szabadidőmben. 
Onnan céltudatosan készültem erre a pályára.

Aztán sikerült az álom, és 2008-ban átvehetted 
a diplomádat a Károli Gáspár Egyetemen. 
Óriási öröm volt, bár sajnos ezt édesapám 
már nem érhette meg. Húszéves voltam, 
amikor egy vízválasztó egyetemi 
vizsga előtt álltam. Ő éppen akkor vívta 
haláltusáját. Tudta, hogy mennyire fontos 
nekem ez a vizsga. Megvárt engem. Még 
örülhetett a jeles eredménynek, aztán 
elengedtük egymás kezét. Döntő benyomás 
volt a szakmai fejlődésemben, szívügyem 
az onkológia, a halálba készülő emberek 
segítése. Ebből írom doktori munkámat is. 

Itt az intézetben is folyamatosan megélem 
a fogvatartottakkal való foglalkozás során   a 
valós gyászreakciókat, a kiszol gáltatottság 
és a veszteség állapotát. 

Hogyan kerültél a büntetés-végrehajtáshoz?
A szakmai „anyámnak” és példaképemnek 
Bagdy Emőke professzort tekintem, 
aki tanárom volt az egyetemen.
Maximális pontszámmal kerültem be 
az egyetemre, így azonnal felfigyelt rám. 
Miután lediplomáztam munkát kínált 
nekem, de akkor másképp döntöttem. 
Édesapám a rendvédelmi pályára szánt 
engem. Testvérem is rendőr lett. 
Így nagy öröm volt, hogy a büntetés-
végrehajtáshoz kerülhettem. Jelenleg 
a doktori cím megszerzésén dolgozom, 
a témavezetőm Bányai Éva, Magyarország 
legtöbbet idézett pszichológus professzora. 
Az emlő daganatos nők életminőségét 
kutatom.

Hogyan kapcsolódik Bányai professzor 
asszonnyal való találkozásod és a sport?
A Stanford Egyetemen ő dolgozta ki az 
éber hipnózis elméletét, amely arról szól, 
amit minden alkalommal megfigyelek, 
amikor sportolok. Amikor futok, akkor 
egy sajátos módosult tudatállapotba 
kerülök. Minden könnyűvé válik, termé-
szetesen, élvezettel mozgok. Eggyé válok 
a természettel, teljesen ki tudok kapcsolni, 
ez nekem egy önjutalmazó folyamat. Futok 
zuhogó esőben, téli hidegben, hőségben. 
Ez egy igazi „flow élmény” számomra.

Úgy tudom, nemcsak a futás, hanem az úszás, 
és a kerékpározás is szenvedélyed. 
Igen, ugyanolyan erővel foglalkozom 
a kerékpározással és az úszással is. 

Napi szinten száz kilométert tekerek 
és rendszeresen úszom. Egyetemista 
koromban kezdetem el félmaratoni
és maratoni távú futóversenyekre járni. 
Volt olyan év, hogy az összes maratont 
és félmaratont végig versenyeztem, 
és többnyire az első, második helyen 
végeztem. Legutóbb a büntetés-
végrehajtás terepfutó bajnokságán 
állhattam a dobogó legfelső fokára. 

Milyen tervek foglalkoztatnak most? 
Végzem a feladatomat a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézetben, mint 
pszichológus. A fogvatartottak 
pszichológiai befogadásakor szerencsére 
aktívan használhatom az olasz, angol, 
és német nyelvtudásomat. Szerencsére 
erre alkalmam nyílik akkor is, amikor 
nemzetközi szakmai konferenciákon 
veszek részt. Itt angol nyelven folynak 
az előadások, magam is angolul 
adok elő rendszeresen az onkológiai 
kutatásaimról. Tavaly Párizsban a 
kutatásaim eredményeit ismertethettem, 
de ott voltam Sorrentóban, Brémában 
is. Rendszeresen publikálok. Folytatom 
a klinikai szakpszichológusi képzést is, 
amely a doktori cím megszerzése mellett 
egy következő állomás lesz. 
A munkámban figyelek arra, hogy 
a fogvatartottakra mindig emberként 
tekintsek, a feltétel nélküli elfogadás, 
az empátia és a kongruencia elvei 
mentén. Hálásak, amikor abban az egy 
órában megnyílhatnak, beszélhetnek 
és öröm, hogy látom a fejlődésüket, azt 
hogy a munkámnak értelme van, 
és teljesen megnyílnak.

Kövér Anita

„A szombathelyi 
Vaslady”
Márián Renáta, a Szombathelyi Országos Bv. Intézet 
pszichológusa egy áradó energiájú, átütő erejű Vaslady. 
Nagy odaadással és erőbedobással sportol, munkája mellett kutat 
és három nyelven beszél. Sokoldalú impulzívitását a büntetés-
végrehajtási szervezet és a fogvatartottak szolgálatába állítja. 
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Ügyvezetô igazgatói értekezlet Állampusztán
A május 11-én tartott értekezleten elsőként a gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói számoltak 
be az első negyedév eredményeiről és tendenciáiról.
Fogarasi László bv. ezredes, a Duna-Papír Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy emelkedett 
a társaság árbevétele, és hamarosan új üzemcsarnokot avatnak. Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, a 
NOSTRA Kft. ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy növelni tudták a munkáltatott elítéltek 
számát, és teljes volumennel fog megindulni a gumielemek gyártása. Szántó József, a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy tervezik egy zsírsütödeüzem kialakítását, 
amelyre tízmillió forintos pályázatot nyújtottak be. Nemszilaj Sándor bv. ezredes, az Ipoly Cipőgyár 
Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy nő a fogvatartotti foglalkoztatás, de kockázatként említette 
a forint-euró devizaárfolyam-ingadozást. Váradi Balázs bv. ezredes, a BUFA Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, hogy új megrendelés a konyhabútorok gyártása és a sátorvarrás, a BvOP pedig új ablakokra 
jelentett be igényt, amely 20-30 fogvatartottnak ad munkát. Nagy László, a Bv. Holding Kft. ügyvezető 
igazgatója is beszámolt tevékenységükről, erről bővebben a 6–7. oldalon olvashatnak. Borsi János bv. 
ezredes, a Nagyfa-Alföld Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy hatvan elítéltet képeznek, 
a kapcsoló berendezések gyártása terén bővülés várható, de a kórházi ágyak gyártását a partner 
áttelepítette Romániába. Schneider Gyula bv. ezredes, az Állampusztai Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, hogy az agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatás csökkenése miatt, idén 85 millió forinttal 
kevesebb bevételből gazdálkodnak. A foglalkoztatás 80 százalék felett van, azonban 39 munkavállaló 
kiesett az ideiglenes határzár építése miatt. A tésztagyár novemberre készül el. Szakolczai Lóránt bv. 
ezredes, a Duna-Mix Kft. ügyvezető igazgatója beszámolt arról, hogy a fogvatartotti foglalkoztatásban 
17 százalékos a bővülés, a zárkaajtókhoz pedig egy új, cilinderzáras szerkezet kialakításán dolgoznak. 
Koncz Klára bv. ezredes, az Adorján-Tex Kft. ügyvezető igazgatója kitért arra, hogy a cég az első 
negyedévet veszteséggel zárta, munkavállalóik létszáma azonban 57 fővel emelkedett. Az árbevétel 
elmaradásának oka a rendvédelmi szervek rendelésének visszaesése. Debrecenben hajvédő háló és sapka 
gyártását tervezik, amely húsz új munkahelyet jelent. Laczkó Lóránt bv. ezredes, az Annamajori Kft. 
ügyvezető igazgatója előadta, hogy a DEPÓNIA Nonprofit Kft.-vel történő együttműködés kiemelt 
jelentőségű. A társaság 805 hektárra nyert el agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatást, 130-140 ezer 
forint/hektár összegben. Farkas György, a Sopronkőhidai Kft. ügyvezető igazgatója beszámolt arról, 
hogy az autóipari és gyertyacsomagolási tevékenységekhez nincs elegendő munkaerő, megkezdték 
ugyanakkor a kerítésdrótfonó gépekkel a kerítésfonat bérmunkában történő előállítását. 
A beszámolókat követően Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese értékelte a beszámolókat, majd feladatokat határozott meg: legfontosabb cél 
a fogvatartotti állomány 100 százalékos foglalkoztatása. Követendő példaként említette a Nagyfa-
Alföld Kft. és a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. között létrejött együttműködési megállapodást, amelynek 
keretében a szerződéses partner hegesztő munkakörben alkalmaz elítélteket, szabadulásuk után 
pedig a tervek szerint továbbfoglalkoztatja őket. Elmondta azt is, hogy a kormány 102 milliárd 
forintos forrást biztosított kilenc új büntetés-végrehajtási intézet megépítéséhez. A gazdasági 
társaságoknak fel kell mérniük, hogyan tudnak részt venni a közbeszerzési eljárásokban. Előadásának 
végén bejelentette, hogy 2016. szeptember 26-án, a központi ellátás létrejöttének ötödik évfordulója 
alkalmából reprezentatív konferenciát szerveznek.  

Sponga Péter

Kulisszajárás 
aJózsefAttila Színházban
A BvOP és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
2014 óta közösen szervezi a rendvédelemben egyedülálló egyhetes stresszkezelő tréningeket. A tréning 
legújabb programeleme az eddig is nagy sikernek örvendő színházlátogatás mellett megszervezett 
„kulisszajárás” volt. A résztvevőket Nemcsák Károly színművész, a József Attila Színház igazgatója 
vezette körbe, akik bepillantást nyerhettek a színházi életbe, kulisszatitkokat, történeteket hallhattak 
a színészek életéről. Kivételes pillanat volt az is, hogy bepillanthattak Bodrogi Gyula öltözőjébe.  
A vezetés után a résztvevők a Csalóka szivárvány című előadást nézték meg.



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 

Megjelent a 2015-ös Évkönyv
Elkészült és megjelent a büntetés-végrehajtási szervezet tavalyi munkáját számba vevő Évkönyv, 
amely Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok értékelésével kezdődik. Az országos pa-
rancsnok ajánlójából megtudhatjuk, hogy 2015 minden tekintetben kiemelkedő éve volt a szerve-
zetnek, pezsgő szakmai munka folyt és „bővelkedtünk az új feladatokban is”. Hogy csak címszava-
kat említsünk: hatályba lépett a bv. kódex, új feladatok a migrációs helyzet miatt, a reintegrációs 
munka előtérbe kerülése, a fogvatartottak foglalkoztatása és a férőhelybővítés. A szervezet si-
kerrel vette 2015 kihívásait és eredményesen zárta az évet. 
A nemzetközi mércével is igényes kialakítású és gazdag tartalmú Évkönyv adatokkal bőséggel alátá-
masztott összefoglalókkal ismerteti a szakterületek tavalyi munkáját, a Krónika rovat pedig feleleve-
níti az év legfontosabb eseményeit. 
Az angol nyelvű összefoglalót is tartalmazó Évkönyv online is olvasható a bv.gov.hu/evkonyv oldalon.

Sz
er

ve
ze

ti 
él

et
 • 

Sz
er

ve
ze

ti 
él

et
 • 

Sz
er

ve
ze

ti 
él

et
 • 

Sz
er

ve
ze

ti 
• S

ze
rv

ez
et

i é
le

t 

13H Í R L E V É LBv.

Idén is csatlakoztunk 
a TeSzedd! mozgalomhoz

A magyar büntetés-végrehajtás több éve részt vesz a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által országosan megszervezett 
„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalom-
ban. Az immár hagyománynak számító hulladékgyűjtéshez ter-
mészetesen több börtön személyi állománya is csatlakozott, a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának munkatársai pedig 
először vettek részt az akcióban, amelynek eredményeként a kol-
légák és az elítéltek idén ismét több tonna illegálisan lerakott hul-
ladéktól tisztították meg szűkebb-tágabb környezetünket.

Megemlékezés az 1944-es 
börtönkitörésrõl

Az 1944. évi antifasiszta börtönlázadás emléknapján a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön is megemlékezést tartott a Hősök téri 
emlékkertben. A 72 évvel ezelőtt kitört börtönlázadás miatt 
hatvanan vesztették életüket, főként magyar, szlovák, ukrán, szerb, 
horvát és román politikai elítéltek. A börtönlázadás előzménye 
volt, hogy a politikai foglyok nagy száma miatt elviselhetetlen 
volt a zsúfoltság, másrészt a politikai elítélteket a komáromi 
Csillag erődbe vitték, ahonnan különféle haláltáborokba, főként 
a dachaui táborba szállították. A sátoraljaújhelyi polgármesteri 
hivatal anyakönyvi bejegyzése szerint a kitöréssel közvetlenül 
összefüggésben hatvanan hunytak el: negyvenöt embert lelőttek, 
hárman késszúrásos sérülésbe haltak bele, egyvalaki öngyilkos 
lett, tizenegy embert pedig a bíróság ítélt kötél általi halálra. Az 
intézet a város önkormányzatával együttműködve március 22-
én négy helyszínen tartott ünnepséget a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtönben 1944. március 22-én kezdődött és április 6-án 
befejeződött, fegyverrel, előre megszervezett szökéssorozat és 
az azt követő megtorlás áldozatainak emlékére. Az ünnepség 
részeként a Börtönmúzeumban egy időszaki kiállítás nyílt „Utolsó 
percek” címmel, mely a börtönkitörés időszakához kapcsolódó 
eseményeket mutatja be.

Két esküvo 
Igazi látványosságra 
lehetett figyelmes, 
aki egy május elejei 
hétvégén pillantotta 
meg a szombathelyi 
Városháza 
előtt, a polgári 
esküvőről katonai 
tiszteletadás mellett 
kivonuló fiatal 

párt, az altatóorvosként dolgozó Antalovits Zsófiát és a 
büntetés-végrehajtásnál szolgálatot teljesítő Németh Miklóst. 
A díszegyenruhás esküvő ötlete a vőlegénytől, illetve ma már 
férjtől származik, hiszen számára nagyon sokat jelent a büntetés-
végrehajtási szervezet. – Sokat köszönhetek a testületnek. Immár 
kilencedik évemet töltöm itt. Sokat változott a látásmódom 
és formálódtam is, erre szükség is volt, mivel egy félkatonai 
szervezetnek szerves része a hierarchia. Én is a fiatal szervezettel 
nőttem fel, hiszen 2007-ben a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben kezdtem pályámat – indokolja a kardos esküvő melletti 
döntését a bv. százados, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet munkatársa.

Katonai tiszteletadás 
kísérte a kaposvári 
börtönben dolgozó 
Kungli Gábor főhad-
nagy esküvőjét is. Ápri-
lis 2-án egyenruhába öl-
tözött kollégák sorfala 
alatt vonult ki a boldog 
pár a kaposvári Város-
házáról a ragyogó nap-

sütésben. A rendhagyó eseményt a meghívott vendégeken kívül a főté-
ren tartózkodó járókelők és gyermekek is nagy érdeklődéssel figyelték.

HíREk
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A brit nagykövetség adott otthont az Első Börtönrádió 
Konferenciának április 22-én, amelyen a hazai bv. intézetekben 
működő börtönrádiók tevékenységét, valamint a börtönökben  
segítő civil szervezetek munkáját mutatták be. 
A hazai börtönrádiókról Hajdu Judit, az egyesület alelnöke elmondta, 
hogy az adásokban hamarosan megjelenhet a nők és a fiatalkorúak 
hangja is. Caitlin Jones nagykövet-helyettes hazája miniszterelnökének, 
David Cameronnak gondolatára hívta fel a figyelmet, aki nemrég arról 
beszélt: a fogvatartottakra elsősorban nem kezelendő problémaként, 
hanem lehetőséget rejtő erőforrásként kell tekinteni. 
Hazánkban jelenleg a váci és a győri börtönben, valamint a Fővárosi Bv. 
Intézet Gyorskocsi utcai objektumában szól a börtönrádió. Az intézetek 
parancsnokai, Kopcsik Károly bv. ezredes, Mihály Attila bv. ezredes és 
Cséri Zoltán bv. dandártábornok kerekasztal-beszélgetésen osztották 
meg a tapasztalataikat, beszéltek a kezdetekről, a fogvatartottak 
kiválasztásának szempontjairól, a tervekről és a műsorokról. A rádiók 
külön-külön is bemutatkoztak, a civil mentorok elmesélték a 
szerkesztőséggé alakulás folyamatát, az adások készítésének 
menetét és egy-egy emlékezetesebb pillanatot is felidéztek.
Fiáth Titanilla, a Budapesti Fegyház és Börtön pszichológusa az 
amerikai börtönökben végzett kutatásának eredményeiről számolt be, 
a reintegráció és a felelősség kérdéskörét vizsgálva.

A konferencián bemutatkoztak a bv. intézetek munkáját segítő 
hazai civil szervezetek is, mint a Tévelygőkért Alapítvány „Apa a 
börtönben” programja, amelyet az alapítvány munkatársa és dr. Budai 
István bv. ezredes, a balassagyarmati intézet parancsnoka mutatott be. 
Juhász Attila bv. ezredes, az egri börtön parancsnoka a Börtön  
a Városért és a Meseterápiás programok eredményeit ismertette.  
A Vácon működő „Apa küldi” program is a családdal való kapcsolat-
tartás erősítését tűzte ki célul, a Hazavárunk Alapítvány pedig 
ajándék készítő műhelyekkel és ajándékcsomag-küldés lehetőségével 
segíti a családokat. A rádiók készítésében részt vett, de már 
szabadult, illetve reintegrációs őrizetben lévő elítéltek a kerekasztal-
beszélgetések során moderátorként, riporterként és interjúalanyként 
is szereplői voltak a rendezvénynek.

Pártfogói tapasztalatcsere
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet hívta össze áprilisban az első Országos Pártfogói 
Konferenciát, amelyen az ország pártfogó felügyelői és a reintegrációs szakterületen dolgozó 
kollégák vettek részt. 
Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, az állampusztai intézet parancs noki megnyitója után Schmehl János bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese 
tartott előadást „A pártfogás éve, a pártfogói tevékenység értékelése a büntetés-végrehajtási 
szervezetben” címmel. Kiemelte a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács nélkülözhetetlen szerepét és 
köszönetet mondott az elnökségnek, hogy a rendezvényt és  a szervezetet is támogatta. Ezután 
ismertette  a bűnismétlés minimalizálásában kulcsszerepet játszó pártfogói rendszer  átalakulását, 
hangsúlyozva, hogy a lezajlott integráció személyesen is régi vágya volt. Beszélt a szakértői vélemények 
jó színvonaláról, amelyekre alappal támaszkodhatnak a bíróságok. 2016 fő feladatai közé sorolta a jogszabályi módosítások bevezetését, valamint 
a reintegrációs őrizet, a társadalmi kötődés program és az EVSZ bővítését. Fontosnak tartotta továbbá az időskorú fogvatartottakkal történő 
külön gondoskodást, a kockázatkezelési módszerek alkalmazását, a beinduló EFOP pályázati programot, végül kiemelkedőnek nevezte az 
együttműködő szervezetek munkáját és a velük kötött megállapodásokat. 
Juhász Ferenc bv. alezredes, a BvOP Pártfogó Felügyeleti Osztály vezetője arról beszélt, hogy a reintegrációs célok mellett a zsúfoltság 
csökkentését is elősegítheti a jogintézmény, és a még fennálló anomáliákat is ismertette. 
Mikó Ferenc bv. bíró a gyakorlati hibákra hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy a bírósági álláspontok is eltérnek bizonyos esetekben. Ilyenek a 
kizáró okok, a feltöltőkártyás villanyóra elfogadása, az elrendelés csúszásának oka, de elismerően szólt a pártfogók, a bv. intézetek és a bíróság 
közötti együttműködésről. Vincze Eszter bv. ügyész elmondta, hogy a pártfogói vélemények nagyban segítik a munkájukat, főleg ott, ahol 
nincs annyi személyes kapcsolat a fogvatartottak és az ügyészség között. A reintegrációs gondozásba vételről és az utógondozásról Mácsai 
Éva, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogója beszélt. 
A konferenciát „A progresszív rezsimrendszer és a társadalmi kötődés program, mint új jogintézmények gyakorlati megvalósulása” című 
előadás zárta. Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes,  a BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője arról beszélt, hogy az együttműködő 
fogvatartott a végrehajtási fokozatoktól függően karriert futhat be az intézetben a különböző kedvezmények lehetőségével. Emiatt fontos az 
egyéniesítés és a Befogadási és Fogvatartási Bizottságok működése. A társadalmi kötődés program haszna pedig az, hogy a kezdeményezésben 
részt vevő fogvatartott munkába állhat. A juttatások, jutalmazások rendszere is más, az eltávozások, a külső munkavégzés, a külső tanulmányok 
mind más szabályok alá esnek, amelyek a visszailleszkedést segítik elő.

Első Börtönrádió Konferencia Budapesten
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A civil szervezetek szerepe és helye
a büntetés-végrehajtásban
A Magyar Börtönügyi Társaság március 31-én „A civil szervezetek szerepe és helye a büntetés-
végrehajtásban” címmel tartott szakmai konferenciát az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán. A tanácskozást követően megtartották a Magyar Börtönügyi Társaság éves 
közgyűlését is. 
A rendezvény levezető elnöki szerepét Schmehl János bv. vezérőrnagy töltötte be, a 
konfe  renciát Prof. Dr. Mezey Barna, a Társaság elnöke nyitotta meg. 
Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a BvOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának 
megbízott vezetője bemutatta a civil szervezetek büntetés-végrehajtásban betöltött szerepét, a hazai és nemzetközi gyakorlatok 
sajátosságait. A konferencián a civil szervezetek részéről felszólalt Kóka  Ágnes, az „Add a kezed” Közhasznú Egyesület elnöke, Márton 
Andrea, a Budapesti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője és Suha Tamás, a Rév Heves megyei képviselője, valamint 
Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke és Juhászné Kincses Helén a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
megyei szervezetének igazgatója is. A rendezvény Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok értékelésével zárult, aki beszédében 
hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, és annak jövőbeni folytatását is.

A Magyar Börtönügyi Társaság ülései
Az MBt biztonsági szekciója május 5-én tartotta soron következő ülését a Budapesti 
Fegyház és Börtönben, amelynek témája a biztonságtechnikai eszközök jelenlegi és jövőbeli 
alkalmazása volt. Az ülésen Nyima Tamás bv. ezredes, szekcióvezető köszöntője után a 
hallgatóság áttekintést kapott a büntetés-végrehajtás biztonságtechnikai fejlődéséről a 
kezdetektől napjainkig; a csomag-, jármű- és személyvizsgálat modern lehetőségeiről, 
valamint a büntetés-végrehajtási intézetekben használható videótechnikai újításokról.
A humán szekció május 12-i, váci ülésén három téma került napirendre: a jelenlévők 
előadást hallgattak a vezető és mestervezető képzés helyzetéről, a hepatitis szűrés 
és kezelés jelentőségéről a büntetés-végrehajtásban, valamint a biofű egészségügyi 
vonatkozásairól. 
A jogi szekció május 19-én ülésezett Szekszárdon. Dr. Pallo József bv. ezredes, szekcióvezető köszöntőjét követően szó esett a Bv. 
Holding Kft. tevékenységének jogi vonatkozásairól, a büntetés-végrehajtási jogról az ügyészségi munka szemszögéből, az ombudsmani 
ellenőrzések szervezetet érintő megállapításairól, valamint a fogvatartottak videótelefonálásának tapasztalatairól a szekszárdi börtönben.

A büntetés-végrehajtási agrárgazdaságokat érintő aktuális kérdésekről szóló 
szakmai napot tartottak március 31-én a Bv. Holding Kft. szervezésében 
a gödöllői Szent István Egyetemen. A rendezvényen a Földművelésügyi 
Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselői, a Bakoduett 
Kft. mezőgazdasági tanácsadó cég vezetői és a házigazda Szent István 
Egyetem professzora mellett előadást tartottak a gazdasági társaságok 
vezetői is. Záróbeszédében Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Nagy László, a Bv. 
Holding Kft. ügyvezető igazgatója  is hasznosnak és folytatandónak ítélték a 
színvonalas rendezvényt. A résztvevők a program zárásaként megtekintették 
a Tudástranszfer Központban található, közép-európai szinten egyedülállóan 
gazdag Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumot.

Magyar Börtönügyi Társaság



Harmadszor is Pálhalma nyert

SZERVEZET ÉS SPoRT

Kétszázkilencvenegyen indultak a Büntetés-végrehajtási Szervezet ez évi Országos Terepfutó Bajnokságán. A Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja és a Márianosztrai Fegyház és Börtön által szervezett versenyen 
harmincnégy bv. szerv munkatársai mérkőztek meg a két és tíz kilométeres távon. A versenyt idén is a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
csapata nyerte. A rendezvényt Szabó Zoltán bv. ezredes, a BVOTRK igazgatója és Biczó László bv. dandártábornok, 
a márianosztrai intézet parancsnoka nyitotta meg. 

A büntetés-végrehajtás háromfős csapata hozta el a legjobbnak járó serleget a BM Országos 
Sakkversenyről április 15-én. A győztes csapatot Glöckl Zoltán bv. alezredes, a BvOP, Horeczky 
Tibor bv. őrnagy, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és Kovács Tamás 
bv. zászlós, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön személyi állományának tagja alkotta. Rajtuk 
kívül három intézet – a Budapesti Fegyház és Börtön, a Kalocsai Fegyház és Börtön és a Közép-
dunántúli Országos Bv. Intézet – sakkozói is részt vettek a sporteseményen.

Győzelem a Belügyminisztérium országos 
sakkversenyén

E R E D M é N Y E K

Csapatverseny: Első helyezett a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, 
második a BvOP, harmadik az Állampusztai Országos Bv. Intézet,  
negyedik a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, ötödik a Budapesti 
Fegyház és Börtön és hatodik a Fővárosi Bv. Intézet.

E G Y é N I  E R E D M é N Y E K

Nők 35 év alatt, 2000 m 
1. Mauk Edina bv. őrmester, Pálhalma

 2. Tolner Anita bv. törzsőrmester, KDOBvI
 3. Egyed Nikoletta bv. törzsőrmester, Szolnok 
Nők 35 év alatt, 10 000 m
 1. Márián Renáta bv. főhadnagy, Szombathely
 2. Szigethi Ibolya bv. zászlós, Sopronkőhida
 3. Ritter Judit bv. őrmester, Pécs
Nők 35 év felett, 2000 m 

1. Pősz Krisztina bv. százados, Vác
 2. Szili Mónika bv. százados, BvOP
 3. Tóthné Kiss Klaudia közalkalmazott, IMEI
Nők 35 év felett, 10 000 m 

1. dr. Szalka Renáta Éva bv. százados, BFB
 2. Piroska Krisztina bv. törzszászlós, Sátoraljaújhely
 3. Velner Beáta közalkalmazott, Kaposvár
Nők 50 év felett, 2000 m 

1. Uzonyi Adél bv. alezredes, IMEI,
 2. Fa Erika bv. százados, Állampuszta,
 3. Moukhtar Lucia bv. százados, BFB
Nők 50 év felett, 10 000 m 

1. Szűcsné Bokor Gabriella bv. százados, Pálhalma
Férfi 35 év alatt, 2000 m
 1. Jakus Kornél bv. őrmester, Balassagyarmat
 2. Márki Dénes pa., Pálhalma
 3. Nagy Tamás bv. őrmester, Sopronkőhida

Férfi 35 év alatt, 10 000 m 
1. Nagy Viktor bv. főtörzsőrmester, Sopronkőhida

 2. dr. Sponga Péter pa., BvOP
 3. Kaszás Kornél bv. zászlós, NOSTRA Kft.
Férfi 35 év felett, 2000 m 

1. Leidinger Árpád bv. százados, Fővárosi Bv. Intézet 
 2. Borbás Sándor bv. főhadnagy, Szeged
 3. Lukács Mihály bv. törzszászlós, Pálhalma
Férfi 35 év felett, 10 000 m
 1. Buvár Attila bv. százados, Szeged
 2. Tardi István bv. főtörzsőrmester, Állampuszta
 3. Tóth Ferenc bv. főtörzsőrmester, Tiszalök
Férfi 50 év felett, 2000 m
 1. Grabicza Róbert bv. alezredes, Állampuszta 
 2. Nagy Károly bv. főtörzszászlós, Pálhalma
 3. Ferkovics László bv. főtörzsőrmester, Állampuszta 
Férfi 50 év felett, 10 000 m 

1. Határ Pál Csaba bv. főtörzszászlós, Sopronkőhidai Kft.
 2. Oláh László ka., Pálhalma
 3. Draxler Ferenc bv. alezredes, BvOP


