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Állampusztán épül 
az „E” körlet
Jól halad az építkezés az Állampusztai Országos Büntetés- 
végrehajtási Intézet solti objektumában: a nyár végén megnyí-
lik az új körlet, amelyben harminchat háromszemélyes zárka 
kialakításával száznyolc új férőhellyel bővül az intézet.
A zárkák mellett egy harmincfős tanterem és négy iroda is 
helyet kap az új épületben. Lesz csomagosztó helyiség, illetve 
a személyi állomány részére étkező is létesül. Az objektum 
felszerelését és a tárgyi eszközök nagy részét a belső ellátás 
keretében a bv. gazdasági társaságok gyártják. Az új objektum 
a kor biztonsági kihívásainak és a jog- és szakszerű fogva tartás 
minden követelmé nyének megfelelő környezetet biztosít az itt 
elhelyezendő fog va  tar  tottaknak, emellett kiváló és korszerű 
munka körülményeket teremt a dolgozók számára is.

Férőhelybővítési tájékoztató 
Tiszalökön
A férőhelybővítési programról tartott tájékoztatót a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága a tiszalöki bv. intézetben. 
Elsőként Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok beszélt 
arról, hogy a büntetés-végrehajtás tevékenységét érintő jogszabályok 
megújultak, és előtérbe került a reintegráció, amely többségében az 
oktatáson, munkáltatáson keresztül valósul meg. Az új börtönök 
foglalkoztatási lehetőséget is teremtenek, és csökkentik a 130 
százalékos telítettségi mutatót. Lajtár József bv. vezérőrnagy, 
az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese az 
együttműködés kölcsönösségére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva 
a vállalt feladatokat és határidőket. A cél, hogy biztonságos, jól 
üzemeltethető objektumok épüljenek, amelyek akár száz év után 
is szilárd alapokat biztosítanak a fogvatartottak számára. Fontos 
az is, hogy értelmes, hasznos elfoglaltságot, munkát kell találni a 
fogvatartottaknak, amelyet okosan, észszerűen és felkészülten kell 
megtervezni. Kiemelte, hogy a büntetés-végrehajtás 2500 fő számára 
nyújt munkalehetőséget a felépülő intézetekben, de a szervezet 
számít a beszállítók részvételére is. Csató Kornélia bv. ezredes, a BvOP 
Humán Szolgálatának vezetője a személyi állomány toborzásával 
kapcsolatos feladatokat vázolta fel. E tekintetben a cél, hogy 2018 
nyarára a teljes tervezett személyi állomány rendelkezésre álljon. 
Várják a térségben lakó, fiatal munkavállalók jelentkezését, melynek 
közvetítésében számítanak az önkormányzatok segítségére. Szalai 
Tímea bv. ezredes, a BvOP Kommunikációs Főosztályának vezetője 
az egységes kommunikációs gyakorlat kialakításához ajánlotta fel 
segítségét. Kiemelte, hogy ez az időszak több okból is jelentőssé válik, 
hiszen a férőhelybővítésen túl a munkahelyteremtést és a közrend, 
közbiztonság erősödését is jelenti a következő két év munkája. 

Ötvenhét új rabszállító állt eddig szolgálatba
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Tasnádi László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára és 
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka adta át az elsőként érkezett harminckét új fogvatartotti 
szállítójárművet, június 8-án. Az új „kisrabókat” a büntetés-
végrehajtási szervezet gépjárműfejlesztési programja során  
szereztük be. Azóta már huszonöt újabb gépjárművet is átvettünk, 
a nyár végéig várhatóan megérkezik a maradék hat gépjármű is.
Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és 
informatikai helyettese az átadáson kiemelte: „Nem elegendő, ha  
a férőhelyeket bővítjük, a technikai feltételeket ugyanúgy fejleszteni 
kell. Reménykedem abban, hogy ezek a járművek jól szolgálják majd  
az alapfeladatok ellátását, és hogy egy korszerű eszköz került ma az 
önök kezébe.” Tasnádi László rendészeti államtitkár beszédében utalt 
két évvel ezelőtti mondatára: „Nagyon komoly technikai fejlesztés 
előtt áll a büntetés-végrehajtás.” Ezt még 2014-ben, a nagy befoga-
dóképességű fogvatartott-szállító gépjárművek ünnepélyes átadásakor 
mondta. Akkor nyolc Renault Tornádó típusú, negyvenkét személy 
szállítására alkalmas autóbuszt szerzett be a büntetés-végrehajtás.  
A mai eseményen folytatta akkori gondolatát: „Megnyugtatom 
 önöket, nem fejeztük be a technikai fejlesztést, próbálunk minél töb-
bet és jobbat adni a bv. személyi állományának.” Beszédét azzal zárta, 

hogy reményei szerint a most átadott gépjárművek a biztonságos 
feladat-végrehajtást szolgálják, és reméli, hogy az új flotta több évig  
hasznára lesz majd a bv. intézeteknek. A gépjárműpark mostani 
megújítása során fontos szempont volt a környezettudatosság 
is. Az egyedi kialakítású, négy állománytag és négy fogvatartott 
szállítására alkalmas Opel Movano gépjárművek a legmodernebb, 
környezetkímélő és csökkentett károsanyag- kibo csátású, 2300 
köbcentis, 125 lóerős Euro 5-ös motorral üzemelnek, klimatizált 
utas- és szállítótérrel és energiatakarékos LED- világítással rendelkez-
nek. A 320 millió forintos beruházás eredménye képpen tíz évről négy 
évre csökken az ilyen típusú járművek átlagéletkora. A büntetés- 
végrehajtás évente átlagosan nyolcvanezer fogvatartotti szállítást végez, 
elsősorban bíróságokra és egészségügyi intézményekbe. 
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Május 23-án adták át a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet közelmúltban felújított huszonhét zárkáját. A beruházás 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által biztosított 
17,4 millió forintos támogatásból valósult meg. A beépített 
zárkaajtókat a bv. gazdasági társaságai gyártották, míg a 
felújítási munkálatokat az intézetben szabadságvesztésüket töltő 
fogvatartottak végezték el.
Az átadóünnepséget  Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai 
helyettese nyitotta meg, amelyen a helyi és regionális társ 
rendvédelmi szervek vezetői mellett részt vettek a Baranya megyei, 
valamint a Somogy megyei büntetés-végrehajtási intézetek 
parancsnokai, illetve a Duna-Mix Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft. ügyvezetője is. 
Elsőként Soczó László bv. ezredes, intézetparancsnok mutatta be 
a beruházást. Elmondta, hogy a kis alapterületű zárkákban fallal 
választották el az illemhelyeket, valamint fémajtókra cserélték a 
régi faajtókat. A beruházásnak köszönhetően az intézet nagy lépést 
tett az európai normáknak megfelelő fogvatartási körülmények 
felé. Lajtár József azt emelte ki, hogy a szekszárdi beruházás is 
megerősíti, hogy Magyarország meg akarja oldani az emberjogi 
szervezetek által kifogásolt problémákat. Ennek megfelelően 

ez év végéig a BvOP finanszírozásával minden börtönben 
befejeződnek majd az illemhely-leválasztási munkálatok. 
Elismerően szólt a szekszárdi börtön saját kezdeményezéseiről, a 
közelmúlt folyamatos és sikeres fejlesztéseiről. Végül megköszönte 
az intézet és a felújításban közreműködő gazdasági társaságok 
munkáját. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kápolnájában június 
24-én tartották a diplomaátadó ünnepséget, ahol több mint 
kétszáz hallgató vehette át oklevelét. A Büntetés-végrehajtási 
Tanszék végzőseinek dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának általános helyettese adta át  
a diplomát.

Tisztavatás és diplomaosztó 
Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén ismét a budai Várban 
tartotta tisztavatási ünnepségét a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kara és Katasztrófavédelmi Intézete. 
A Kapisztrán téri ünnepélyen a hallgatók – köztük a büntetés-
végrehajtás kötelékébe újonnan csatlakozó tisztjeink – Orbán Viktor 
miniszterelnök, a tábornoki kar, valamint a Szent Korona másolata 
és a történelmi zászlók jelenlétében tették le tiszti esküjüket. Orbán 
Viktor köszönetet mondott a hallgatók szüleinek és tanárainak, a 
végzősökhöz szólva pedig azt hangsúlyozta: „Önök a hazát szolgálják, 
és ez nem munkahely, nem állás, hanem hivatás, aki pedig a haza hívó 
szavának engedelmeskedik, bátor ember.”
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Pedagógusnapi köszöntések
Pintér Sándor belügyminiszter pedagógusnap alkalmából taná-
csosi címet adományozott Iróczky Péter bv. alezredesnek, a Békés 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének. Seiko 
óra emléktárgyat adományozott Horváth Zsolt c. bv. százados-
nak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet veze-
tő reintegrációs tisztjének. 50. születésnapja alkalmából festmény 
emléktárgyat adományozott Bönde Zoltán Zsolt c. bv. alezredesnek, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudo mányi Kar Bünte-
tés-végrehajtási Tanszéke gyakorlati oktatójának.
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlék -
plakett bronz fokozatát adományozta Fazekas László 
bv. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Biró Mónika bv. őr-
nagynak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továb b-
képzési és Rehabilitációs Központja vezető főtanárának, Szendrei-
Molnár Andrea bv. őrnagynak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
osztályvezető-helyettesének, Koncz Katalin c. bv. őrnagynak, a 
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reintegrációs 
tisztjének, Leé Judit c. bv. őrnagynak, a Budapesti Fegyház 
és Börtön vezető reintegrációs tisztjének, Orosz Judit c. bv. 
őrnagynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet reintegrációs tisztjének, Csete Mária c. bv. századosnak, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
reintegrációs tisztjének, dr. Zsadányi Nagyné Kondor Ildikó c. bv. 
századosnak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
vezető reintegrációs tisztjének, Rehó Antal c. bv. főtörzszászlósnak, 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szociális 
segédelőadójának, valamint Szirmai István tű. századosnak, a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltási és Mentési 
Szakcsoport kiemelt főtanárának és Fehér Lászlónénak, a Zalai 
Népfőiskola titkárának.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban 
részesítette Barbalics Nikoletta bv. őrnagyot, a BvOP Fogvatartási 
Ügyek Szolgálat Reintegrációs és Módszertani Főosztálya 
kiemelt főreferensét, Perger Tamás István bv. őrnagyot, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjét, Romsics Gábor bv. őrnagyot, a Kalocsai Fegyház 

és Börtön osztályvezetőjét, Rocska József Miklós c. bv. őrnagyot, 
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs 
tisztjét, Gergelyné Hanga Krisztina c. bv. századost, a Váci Fegyház 
és Börtön reintegrációs tisztjét, Nagy Klára Katalin c. bv. századost, 
a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs 
tisztjét, Dobó Attila István bv. főhadnagyot, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tisztjét, Kemény Péter bv. 
főhadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
reintegrációs tisztjét, Fábián Fatime Alíz c. bv. főhadnagyot, az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs 
tisztjét, Urfi György bv. hadnagyot, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Végert Csaba 
c. bv. zászlóst, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott reintegrációs tisztjét, valamint Krepelka Ágnest, a 
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Vezetőképzési 
Igazgatóság Vezetőképzési Osztály főelőadóját.
Szabó Zoltán bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatója dicséretben 
és ajándéktárgyban részesítette Samu László Miksa bv. századost, 
a BVOTRK megbízott vezető főtanárát.

Elismerések Semmelweis-nap alkalmából
Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló szakmai tevékenysége el-
ismeréséül, Semmelweis-nap alkalmából soron kívül előléptette 
nyugállományú orvos ezredessé dr. Takács Valéria Katalin ny. 
bv. o. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház meg-
bízott főigazgató főorvosát.
Festmény emléktárgyat adományozott dr. Lajtay György Imre 
ny. r. orvos ezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet szakorvosának. Herendi kosárka em-
léktárgyat adományozott Borbély Tímea bv. főtörzs zászlósnak, 
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főápolójának.
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlék-
plakett ezüst fokozatát adományozta Vellai Márta c. bv. 
hadnagynak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet főápolójának. A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Fehérné Ber-
ta Bernadett  c. bv. törzszászlósnak, a Tököli Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet szakasszisztensének, Dobri Katalin bv. 
zászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház vezető 
szakasszisztensének, Székely Mária Magdolna  közalkalma-
zottnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
szakpszichológusának és dr. Herold Róbertnek, a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet pszichiáterének.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban ré-
szesítette dr. Nemes Nagy Anna bv. o. ezredest, a BvOP Egészség-
ügyi Főosztálya főosztályvezetőjét, dr. Pigniczki Zsuzsanna  ny. 
bv. o. ezredest, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet szakorvosát, dr. Schubert Miklós bv. o. alezredest, 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osz-
tályvezetőjét, Igács János bv. főhadnagyot, a BvOP Egészség-

Elismerések

Fotó: Tóth Viktor
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ügyi Főosztálya megbízott kiemelt főreferensét, Kelecsényi 
Istvánné c. bv. főtörzszászlóst, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön szakápolóját, Tenczel Miklósné c. bv. főtörzszászlóst, 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön főápolóját, Geszti Mónika c. bv. 
törzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet szakápolóját, Illés Lászlóné c. bv. törzszászlóst, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön szakápolóját, Leki Edina c. bv. törzszászlóst, a 
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott főápolóját, 
Szüsz Péter Sándorné c. bv. törzszászlóst, a Fővárosi Büntetés-vég-
rehajtási Intézet szakápolóját, Erkiné Holecz Katalin c. bv. zászlóst, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolóját, 
dr. Ács Attila közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Központi 
Kórház szakorvosát, Dancsné Pukánszki Katalin közalkalmazottat, 
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Re-
habilitációs Központja asszisztensét, Homolai Sándorné közalkal-
mazottat, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szakápolóját, 
dr. Ming László közalkalmazottat, a Budapesti Fegyház és Börtön 
szakorvosát és dr. Szántó Györgyöt, a Büntetés-végrehajtás Köz-
ponti Kórház nyugalmazott szakorvosát.

A honvédelemért kapott kitüntetést 
az országos parancsnok

A magyar honvédelem napja alkalmából tartottak ünnepséget a 
Stefánia Palotában, amelyen több kitüntetést és elismerést is átadtak 
az elmúlt időszakban a honvédelemért és a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzetben való helytállásért. A kitüntetettek 
között volt Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka is, aki a Honvédelemért kitüntető cím 
I. fokozatát vehette át a tömeges bevándorlás kezelése során 
a honvédelmi tárca és a társ fegyveres szervek együttműködése 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül. A 
kitüntetést Simicskó István honvédelmi miniszter adta át.

Az év kecskeméti büntetés-végrehajtási 
dolgozója
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is kiosztotta 
„Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgo-
zója” elismerő címet, amelyet Szabó József bv. főtörzsőrmester 
kapott. Munkatársunkat 1997-ben nevezték ki a kecskeméti 

intézet hivatásos állományába, ahol azóta is kiemelkedően, 
lelkiismeretesen és elhivatottsággal végzi munkáját. A díj életútja, 
szakmai tapasztalatai, valamint a migrációs helyzet kezelésében 
és a határvédelmi feladatokban végzett kiemelkedő munkája és 
helytállása méltó elismerése.

Kerékpárosbarát munkahely lett 
a szombathelyi intézet
Elnyerte a „Kerékpárosbarát munkahely” címet a szombathelyi 
börtön, amelyet május 20-án adott át Takó László közlekedés - 
politikáért felelős államtitkár a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
nevében az intézet parancsnokának, Tóth Tamás Tibor bv. 
dandártábornoknak. 
Az 53 hektáron elhelyezkedő intézeten belül nem könnyű a 
közlekedés, ezért tavaly három, csomagtartóval felszerelt city 
bike kerékpárt vásárolt az intézet. Mivel a börtön Szombathely 
közigazgatási területén kívül esik, tömegközlekedés pedig sajnos 
nincs, így sok kolléga járna szívesen kerékpárral dolgozni. Az 
intézet azt szeretné, ha nem a forgalmas közúton, autók között 
kellene a dolgozóknak tekerniük, hanem biztonságos kerékpárút 
állna rendelkezésükre, ezért a várossal együttműködve mindent 
megtesz azért, hogy ez a terv valóra válhasson. 

Születésnaposok 
Pintér Sándor belügyminiszter 60. születésnapja alkalmából, 
eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül festmény em-
léktárgyat adományozott dr. Hamula Jánosnak, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosának.
Zsolnay mini tea készlet emléktárgyat adományozott Tállas 
Anna c. bv. őrnagynak, a Budapesti Fegyház és Börtön reintegrá-
ciós tisztjének.

50. születésnapja alkalmából dísztőr emléktárgyat adományozott 
Gál István bv. alezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön parancs-
nok-helyettesének, Seiko óra emléktárgyat adományozott Fuhl 
Ferenc Lászlónénak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja felszolgálójának, és 
festmény emléktárgyat adományozott Barna László c. bv. törzs-
zászlósnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
foglalkoztatási segédelőadójának.
Minden elismeréshez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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Együttműködés 
az Országos Rendőr-
főkapitánysággal
Együttműködési megállapodást kötött az Országos 
Rendőr-főkapitányság és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága. A dokumentumot Papp Károly r. 
altábornagy, országos rendőrfőkapitány és Csóti András bv. 
altábornagy, országos parancsnok látta el kézjegyével.  
A megállapodás szabályozza többek között a távfelügyeleti 
rendszer működését, a katasztrófa esetén felmerülő közös 
teendőket, az egészségügyi, valamint a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet miatt kialakuló feladatok ellátását.

  Biztonsági vezetők továbbképzése
Június elején kétnapos továbbképzésen vettek részt a bv. szervek 
biztonsági vezetői a BvOTRK pilisszentkereszti központjában. A 
továbbképzést a BvOP Helyi Biztonsági Felügyelet vezetője, Bodnár 
Zsolt bv. alezredes vezette. A képzésen a minősített adatok védelméről 
és a biztonsági vezetők tevékenységének jogi alapjairól kaptak a 
résztvevők tájékoztatást, majd a személyi, az adminisztratív, a fizikai és 
az elektronikus biztonsághoz kapcsolódó kérdéseket tárgyalták meg.

  Somogyvári Mihály bv. őrnagy 
  a KKMI mb. főosztályvezetője
Somogyvári Mihály bv. őrnagy 2007-ben az 
ELTE Társadalom tudományi Kar szocio-
lógia szakának deviancia szakirányán, majd 
2010-ben a Budapesti Corvinus Egyetem, 
Közigazgatástudományi Karán szerzett dip-
lomát. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem 
doktorandusz hallgatója. 2010-től közalkal-
mazottként, majd  2011. szeptember 1-jétől, 
hadnagyi rendfokozattal a BvOP Stratégiai, 
Elemzési és Tervezési Főosztálya kiemelt főreferense lett. 2015 tava-
szától Dr. Huszár László bv. dandártábor  nokot helyettesítve, megbí-
zással vezeti a Stratégiai Főosztályt.

  Szolgálati kutyák
A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kutyave-
zetője, Szoboszlai Attila bv. zászlós és kábítószer-kereső szolgálati 
kutyája, Yoda évek óta szerepel sikeresen mind a hazai, mind a 
nemzetközi versenyeken. Így volt ez most is a Csehországban lezajlott 
Nemzetközi Kábítószer-kereső Szolgálati Kutyaversenyen is, ahonnan 
az engedelmességi feladat végrehajtásáért a bronzérmet hozták haza.

Háromnapos szlovákiai tapasztalatcserén járt Jovan Attila bv. 
főtörzsőrmester, a Szegedi Fegyház és Börtön kutyavezetője Démon 
nevű kutyájával. A képzés első napján elméleti előadáson ismerkedtek 
a vendégek a szlovák munkakutyák feladataival. Szlovákiában a magyar 
börtönökhöz hasonlóan szinte minden börtönben használnak kutyát 
őrző-védő feladatokra, valamint kábítószer és robbanószer keresésére.

Május végén rendezték meg az első NAV testületi kereső- és jár - 
őrkutyák versenyét, amelyre az országosan hu szonnyolc páros 
nevezett. A feladat helyiségkutatás, gépjárműkutatás, terepkutatás, 
valamint járőrkutyával végrehajtott lövészet volt, és lehe tőség nyílt 
fegyelmező feladatok végrehajtására is. A versenyen Stein Mária c. bv. 
alezredes és Gregori Attila c. bv. törzszászlós is bíráskodott, a BvOP 
pedig ajándéktárggyal jutalmazta a legjobb vadászkutyát és vezetőjét.

  Rákosmenti Rendvédelmi Napok
Honvédelmi tárgyi emlékek, harci járművek, fegyverek, bemutatók 
és számos izgalmas program várta az érdeklődőket június 11-én az 
V. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokon, 
amelynek védnöke a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka, Cséri Zoltán 
bv. dandártábornok volt. A Fővárosi Bv. Intézet a Műveleti Osztály 
intézkedéstaktikai és közelharc-bemutatójával, valamint külön sátorral 
várta a büntetés-végrehajtási munka iránt érdeklődőket.

  Kockázatkezelő tréning 
  Pilisszentkereszten
A KKMI Főosztály szervezésében 2016. június 20-24. között újabb
négy intézet számára tartották meg a kockázatkezelő tréningek 
vezetésével megbízott reintegrációs tisztek képzését. A kockázat-
elemzési és -kezelési rendszerben (KEK) a fogvatartottak alacsony, 
közepes vagy magas kockázati csoportokba kerülnek a szuicidium 
elkövetése, az intézetből történő szökés, a droghasználat, az agresz-
szivitás, valamint az informális fogvatartotti kultúrában betöltött sze-
repek szempontjából, majd a fogvatartottak tréningeken vesznek részt.
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Szombathelyen járt 
az ombudsman
Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetbe látogatott június 2-án. A látogatás után az ombudsman úgy fogalmazott: 
mintha nem is Magyarországon járna, az átlagosnál sokkal magasabb szintű fogva tartási 
körülményeket tapasztalt, és ezek része a foglalkoztatás megszervezése is. Az ombudsman  
a gyermekbarát meghallgatás módszerével is megismerkedett.

Az NMM 2015. június 24-én és 25-én a Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetbe látogatott. A kétnapos vizsgálódás során 
feltárt hibák vagy hiányosságok mellett a jelentésben pozitívumok, 
követendő gyakorlatok is szerepeltek, sőt ezek voltak többségben. 
A média ezekről mégis megfeledkezett, és egyoldalúan, kizárólag 
a negatívumokat kiemelve, kritikus hangnemben számolt be a 
jelentésről. Az újságírókkal ellentétben a Bv. Hírlevél fontosnak tartja 
a pozitívumok kiemelését is, hiszen ezek visszajelzéssel szolgálnak 
a vizsgálatot végzőknek, a büntetés-végrehajtási szervezetnek, de 
a magyar társadalomnak is. Visszaigazolás arról, hogy a magyar 
börtönrendszerre fordított adóforintok nem elvesztegetett kiadások, 
és elismerése annak a szakmai munkának, amelyet a bv. szervezet közel 
kilencezer munkatársa végez nap mint nap.
A jelentés a pozitívumok között említette, hogy a zárkák 
felszereltsége megfelelő, és az intézeti zsúfoltság 2014 szeptemberétől 
tartó folyamatos csökkenését is értékelte. A beszámoló kitért 
a megfelelő egészségügyi ellátásra, elismerően nyilatkozott a 
pszichológus és a nővérek munkájáról. A börtönben elérhető ellátással 
a megkérdezett fogvatartottak jelentős része is elégedett volt, épp 
úgy, mint az intézet végrehajtó állományának magatartásával. Több 
fogvatartott is elmondta, hogy gyakorlatilag bármilyen ügyben teljes 
bizalommal fordulhatnak a reintegrációs tisztekhez. A büntetés-
végrehajtás szerint a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatékony 
panaszmechanizmus működik az intézetben. A jelentés példaértékűnek 
és a faji megkülönböztetés, valamint a rasszizmus csökkentését célzó 
előremutató kezdeményezésnek nevezte, hogy a bv. a roma származású 
fiatalok részére a pályaválasztás ösztönzésére szolgáló támogatási 
rendszert hozott létre. 
Természetesen kiemelten fontosnak tartjuk a kifogások kivizsgálását 
is. Így tettünk akkor is, amikor a jelentés rámutatott, hogy a börtön 

akkor egyetlen rendelkezésre álló többfunkciós közösségi helyiségében 
személymotozásra is sor került. A kaposvári intézet ezt a gyakorlatot 
azóta természetesen megszüntette, ráadásul a vallási foglalkozások 
megtartására egy új börtönkápolnát is létesített. 
A jelentés kiemeli a reintegrációs programok sokszínűségét, azonban 
arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek elérhetősége  
nem mindig megoldott. Az ombudsmani ajánlásoknak is eleget 
téve tovább bővítették a reintegrációs fogvatartotti programokat 
Kaposváron. 
A javuló elhelyezési körülményekkel kapcsolatban a vizsgálatot 
végzők elismerően írtak a fogvatartottak megfelelő munkavédelmi 
felszerelésétől, azonban kifogásolták, hogy a felújítás jelentős porral 
és zajjal járt. A mindössze egy hétig tartó, a zárkákat nem érintő 
belső felújítás során az intézet és személyzete mindent elkövetett 
azért, hogy a fogvatartottak számára elviselhetőbbé tegyék 
a mindennapokat. Azóta a felújítás befejeződött, két új fogvatartotti 
közösségi helyiséget, a személyi állomány számára öltözőt, 
zuhanyzót, mellékhelyiséget is átadtak, de teljesen felújították 
a biztonsági blokk létesítményeit is. 
A jelentésben foglaltakat természetesen kiemelten kezeljük, így 
azokkal kapcsolatban a BvOP illetékes szakterületei helyszíni 
vizsgálatot tartottak, a hiányosságok orvoslása érdekében pedig intézeti 
és országos parancsnoki szinten is számos intézkedést tettünk. Szakmai 
állásfoglalásunkat, ellenvetéseinket pedig eljuttattuk az alapvető jogok 
biztosának. Álláspontunk szerint a feltárt anomáliák és felmerülő 
kérdések mindegyikére megnyugtató válasszal szolgáltunk.
A teljes jelentés elolvasható az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
honlapján, a http://www.ajbh.hu/opcat-jelentesek-2016 webcímen.

Kellner Gergely

 A kaposvári OPCAT-jelentés margójára
Az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) a büntetés-végrehajtási szervezet jogszerű működését 
biztosító garanciarendszer nélkülözhetetlen eleme, az emberi jogok érvényesülésének egyik pillére, így munkáját 
a bv. kiemelten fontosnak tartja. Az NMM által legutóbb nyilvánosságra hozott, a Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben tett tavaly júniusi látogatást követően kiadott jelentés és főleg annak a sajtóban megjelent 
interpretációja mégis számos kérdőjelet hagyott maga után.



A konferenciát Csóti András bv. altábornagy, 
országos parancsnok nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy a Bv. kódex kiemelt 
fontosságot tulajdonít a speciális csoportok 
reintegrációjának, így az időskorú 
fogvatartottaknak is. Elmondta még, hogy 
a büntetés-végrehajtás az öreg börtönöket 
folyamatosan igyekszik megújítani, emellett 
hatezer, a mai elvárásoknak megfelelő 
új férőhely is létesül. „Ki az idős?” 
címmel elsőként dr. Tomkó Éva, a Szent 
Margit Kórház Rehabilitációs Medicina 
Osztályának osztályvezető főorvosa tartott 
előadást, amelyből megtudtuk, hogy az 
ENSZ becslései szerint 2050-re a 60 év 
felettiek aránya meghaladhatja a 14 év 
alattiakét, és hogy 2015–2035 között vonul 
nyugdíjba az úgynevezett „babyboom” 
generáció. A következő előadást Somogyvári 
Mihály bv. őrnagy, a BvOP Stratégiai, 
Elemzési és Tervezési Főosztályának 
megbízott főosztályvezetője tartotta, aki 
a fogvatartotti létszámnövekedés okairól 
beszélt, majd a hospitalizációból fakadó 
egészségügyi kihívások, az elhelyezés, 

illetve a reintegrációs célok témakörét 
boncolgatta. Dr. Nemes Nagy Anna 
bv. o. ezredes, a BvOP egészségügyi 
főosztályvezetője összefoglalta a koros 
fogvatartottakat érintő leggyakoribb 
betegségeket és pszichiátriai zavarokat. 
Dr. Adler Judit, a GKI Gazdaságkutató 
Zrt. kutatásvezető közgazdásza az 
időskori foglalkoztatás sajátosságairól, 
irányvonalairól és a munkaerőpiaci 
összefüggésekről beszélt.
Skultéti József szociálpolitikus, a Fővárosi 
Önkormányzat Idősek Otthonának 
intézményvezetője a budapesti időskorú 
lakosság területi eloszlásáról, a népesség 
korösszetételéről, várható élettartamáról, 
szociális és jövedelmi helyzetéről is szólt. 
Ezt követően egy, a Szegedi Fegyház és 
Börtön közreműködésével készült kisfilmet 
vetítettek, melyben idős fogvatartottak 
osztották meg gondolataikat és 
aggodalmaikat a nézőkkel.
Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a BvOP 
Fogvatartási Ügyek Szolgálatának 
vezetője az időskorú fogvatartottakkal 

kapcsolatos speciális feladatokról tartott 
előadásában elmondta, hogy fel kell készülni 
az egészségügyi és elhelyezési kérdések 
megoldására, és az ezekből keletkező 
pénzügyi terhekkel is meg kell birkóznia 
a szervezetnek. Fontos feladat az idősek 
számára szükséges reintegrációs célok 
kitűzése, és meg kell vizsgálni a geriátriai 
részlegek kialakításának lehetőségét is. Ezt 
követően Dienes Rita, a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezetének szakmai vezetője 
a szociális segítségnyújtás lehetőségeiről 
beszélt. A konferenciát Schmehl János 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettese zárta, aki 
szerint kiemelt fontosságú az együttműködés 
olyanokkal, „akiben új partnerre leltünk, és 
azokkal, akikre a továbbiakban is szeretnénk 
támaszkodni. Lényeges az egyház és a 
lelkészek támogató, segítő szerepe is.” 
A jövőbeni feladatok között említette a 
fiatal végrehajtó állomány felkészítését és 
érzékenyítését is a speciális feladatokra.

Szili Mónika

Konferencia az idősKorú 
fogvatartottaKról

KiKerülni az ördögi Körből

Érdekes és aktuális témában, az „Időskorú fogvatartottak reintegrációja” címmel rendezett 
konferenciát a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága június 16-án Pilisszentkereszten. 
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Addiktológiai problémával érintett fogvatartottak kezelése a büntetés-végrehajtási intézetekben 
címmel rendeztek konferenciát a Budapesti Fegyház és Börtönben. Széles Gábor bv. dandár tábornok, 
az intézet parancsnoka szerint a mostani rendezvény akár egy vándorkonferencia első állomása is 
lehetne, miután huszonhárom drogprevenciós részleg működik az országban. 

Az első prevenciós körlet még 2002-
ben indult a Budapesti Fegyház és 
Börtönben. A fogvatartottak önként 
jelentkeztek, vállalták a bármikor 
elvégezhető drogtesztet, és azt, hogy 
aktívan részt vesznek a speciális 
prevenciós előadásokon. Cserébe 
komfortosabb zárkákba költözhettek, 
ahol volt tévé, hűtő, mikrohullámú sütő, 

saját kultúrterem pingpongasztallal, 
csocsóval. De a legnagyobb nyereségnek 
az számított a fogvatartottak számára, 
hogy az átlagnál többet használhatták 
a telefont és gyakrabban fogadhattak 
látogatókat. Gyorsan híre ment a 
fogvatartottak között, milyen előnyökkel 
jár a különleges körletrész, mert akkora 
lett a túljelentkezés, hogy várólistát kellett 

felállítani. Arról pedig, hogy ki kerülhet 
a prevenciós részlegre, a Befogadási és 
Fogvatartási Bizottság döntött. Aki 
megbukott a drogteszten, azonnal elkerült 
a körletről és más került a helyére. 
A prevenciós körleten egy csapatban 
dolgozott a nevelő, a pszichológus, az 
orvos és az egészségügyi szakápoló is. Most 
országszerte 379 fogvatartottat tudnak 
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elhelyezni a drogprevenciós körleteken, 
bár egy ideje már nem százszázalékos 
a kihasználtság, mivel 160–220 fő 
között mozog a létszám. A konferencián 
Arzenovits Lívia pszichológus, a BvOP 
Fogvatartási Ügyek Szolgálatának előadója a 
toborzás és ismertetés fontosságára hívta fel 
a figyelmet és elmondta, hogy az országos 
parancsnokság célja, hogy minél több, a 
drogprevenciós részlegen dolgozó kollégát 
vonjanak be a képzésekbe.  

Dr. Fiáth Titanilla arról beszélt, hogy a 
fogvatartottak 51 százaléka drogfüggő. A 
kábítószerek terjedésével egy új fogvatartotti 
típus is megjelent, a „lelkesedők” csoportja, 
akik egyfajta rehabilitációként gondolnak 
a büntetés-végrehajtásra. Kapitány Föveny 
Máté, a Semmelweis Egyetem addiktológiai 
tanszékének oktatója az új szintetikus 
szerekről beszélt, amelyek egyre nagyobb 
veszéllyel járnak. Dr. Petke Zsolt, a Nyírő 
Gyula Kórház addiktológiai osztályvezető 

főorvosa hangsúlyozta, hogy egyedül 
lehetetlen kikeveredni a kábítószerek 
fogságából, csak a közösség ereje segíthet. 
Megjegyezte, hogy az egyszer már kialakult 
függés sosem szűnik meg, de „démonait” 
kordában lehet tartani. Végezetül Frits 
Erzsébet és Balázs Katalin az Állampusztai 
Országos Bv. Intézetben és a Kalocsai 
Fegyház és Börtönben működő prevenciós 
részlegen szerzett tapasztalatokról beszéltek.

Munkácsy Márton

Magyar börtönügyi társaság
Szekszárdon tartotta ülését az MBT Jogi Szekciója május 19-én. A több 
mint negyven résztvevő változatos témakörökben hallhatott előadásokat a büntetés-
végrehajtást érintő aktuális kérdésekről. Dr. Fórizs Gergő, a Bv. Holding Kft. jogi 
irodájának vezetője átfogó előadásban mutatta be a társaság tevékenységének főbb 
irányait és a vonatkozó jogszabályi hátteret. Dr. Szűcs András, a Legfőbb Ügyészség 
Önálló Osztályának vezetője a bv. törvényhez kapcsolódó jogértelmezési problémákat 
és azok lehetséges megoldásait mutatta be az általuk kibocsátott konkrét állásfoglalások 
tükrében. A szekszárdi bv. intézetben kísérleti jelleggel vezették be a fogvatartotti 
videobeszélgetést. Használatának eddigi tapasztalatait Soczó László bv. ezredes, az 
intézet parancsnoka ismertette, majd dr. Juhász Zsuzsanna egyetemi docens mutatta 
be az elektronikus kapcsolattartás nemzetközi megoldásait. Az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatalát dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika szakmai főtanácsadó képviselte, 
aki a bv. intézetekben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait vázolta fel, bemutatva 
egyúttal azt a jogi gondolkodásmódot, amelyet az egyes fogvatartotti panaszok 
elbírálásakor az ombudsmani hivatal reprezentál.

Sopronkőhidán ülésezett az MBT Történeti Szekciója május 26-án, ahol
Nyima Tamás bv. ezredes intézetparancsnok házigazdaként köszöntötte a 
megjelenteket, majd dr. Estók József ny. bv. dandártábornok, szekcióvezető 
nyitotta meg a fórumot. „Mindszenty József levelezései hazánk amerikai 
követségéről” címmel dr. Zinner Tibor egyetemi tanártól megtudhattuk, hogy 
a hercegprímás 15 évet töltött hazánk amerikai követségén emigrációban, ahol 
114 levelet írt a nagyhatalmak vezetőinek, amelyekre mindössze három válasz 
érkezett. A bíboros Vatikánnal folytatott levelezése már eredményesebb volt, 
hiszen 123 leveléből 79-re kapott választ. Dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságának tagja érdekfeszítő előadásban mondta el, hogy 1948–
1951 között hogyan folyt Sopronkőhidán a rabmunkáltatás és a terményekkel 
folyó gazdálkodás. Szokolay Domokos, a Nemzeti Emlékezet Bizottság kutatója 
pedig arról beszélt, hogy milyen volt az élet a második világháború utolsó éveiben 
a sopronkőhidai börtönben. 

Börtönpártfogók szakmai konferenciája Tiszalökön 
A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységről szerveztek 
regionális szakmai konferenciát a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben május 26-án, amelyen gyakorlati kérdésekről, elméleti para-
digmákról, átélt tapasztalatokról és jövőbeli elképzelésekről gondolkodtak 
együtt a résztvevők. A megbeszélésen a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei és a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
szakemberei vettek részt. 
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A folyóirat legújabb számát prof. dr. Ruzsonyi Péter 
a sorozat gyilkosok életét elemző tanul mánysoroza-
tának „Életre ítélve” című cikke nyitja meg. 
Dr. Pázsit Veronika a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi 
Szekciójának 2015. december 10-i ülésén elhangzott 
előadást foglalta írásba. 
Somogyi Zsófia Borbála „Szabadság van-e a szabadulás 
után?” című tanulmányában egy, a szabadult 
fogvatartottakkal foglalkozó szakembereknek 
készített, úgynevezett „cheklistet” mutat be, amelynek 
segítségével könnyebben beazonosíthatók a szabadulók 
szorongásos tünetei, a cikk ajánlást is megfogalmaz a 
szakemberek számára.
Dr. Guzi Zsuzsanna írásában az újszülöttek sérelmére elkövetett 
emberölés női és a pedofil cselekmények férfi elkövetőinek a büntetés-
végrehajtási intézetek státusz-hierarchiájában elfoglalt pozíciójának 
összehasonlítását mutatja be.

Kovács Mihály bv. ezredes tanulmányában az 
idegenrendészeti őrizetbe kerülő személyek 
elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos tapasztalatokat 
összegzi. Dr. habil. Juhász Zsuzsanna „Digitális 
technológiák a büntetés-végrehajtásban” című írásában 
ismerteti a digitália börtönügyi kísérleteit.
A „Kockázatelemzés és kezelés a horvát büntetés-
végrehajtásban” – már a „Kitekintés” rovatban 
található. A tanulmány írója dr. Bogotyán Róbert bv. 
ezredes, Kovács Mihály bv. ezredes és Somogyvári 
Mihály bv. őrnagy. Az írás alapja egy horvátországi 
szakmai tapasztalatcsere. A kiadvány utolsó írása 
„A civil szervezetek szerepe és helye a büntetés-

végrehajtásban” című konferencia rövid összefoglalója, melyet dr. 
Miklósi Márta készített.

R. K.

„Civil szervezetek a büntetés-
végrehajtásban és szabadulás után – 
nemzetközi kitekintés” címmel angol és 
magyar nyelvű konferenciát rendezett 
a Váltó-sáv Alapítvány június 28-án, a 
Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában. 
Elsőként Somogyvári Mihály bv. őrnagy, 
a BvOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési 
Főosztályának vezetője tartotta meg 
„Civil szervezetek és a büntetés-
végrehajtás” című előadását, melynek 
keretében ismertette a civil szervezetek 
sajátosságait, és történeti áttekintést adott 
arra vonatkozóan, hogy a civil szervezetek 
szerepét milyen folyamatok befolyásolták 

a történelem során. Ezután Zuzanna 
Piechowicz, a lengyelországi Polis Szervezet 
munkatársa számolt be arról, hogyan 
segítik a fogvatartottakat a börtönújság 
szerkesztésében, és hogyan próbálják 
megteremteni annak lehetőségét is, hogy 
a társadalom tagjai találkozhassanak a 
fogvatartottakkal. 
Fiáth Titanilla, a Központi Kivizsgáló és 
Módszertani Intézet osztályvezetője „Civil 
lehetőségek az amerikai börtönökben” 
című előadásában ismertette a Treatment 
ideológia térhódítását, illetve a civil 
szervezetek amerikai sajátosságait. 
Anna Tatar, a lengyel Never Again 
Egyesület munkatársa beszámolt a lengyel 
bv. szervezet rasszizmus, sztereotípiák, 
előítélet és diszkrimináció ellen végzett 
tevékenységeiről. Marek Lagodzinski, 
a lengyel Slawek Alapítvány vezetője 
elmondta, hogy alapítványuk hogyan 
segít a fogvatartottaknak a családdal való 
kapcsolattartásban, valamint azt is, hogy 
konzultációs lehetőséget biztosítanak 
ügyvédekkel, pszichológusokkal, 
pedagógusokkal, szakmai tréningeket 
tartanak, mediációs programokat 
szerveznek. Ezen túl az alapítványhoz 

tartozik egy félutas-ház is, ahol a már 
szabadult fogvatartottak lakhatnak, 
dolgozhatnak. 
Kóka Ágnes, az Add a Kezed Közhasznú 
Egyesület vezetője a családi kapcsolatok 
újjáépítésének elősegítéséről beszélt 
előadásában. A Katolikus Karitász 
fenntartásában működő RÉV egyesület 
munkatársai bemutatták a Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálat országos hálózatának 
börtönben folytatott szakmai munkáját, 
ismertették a csoportfoglalkozások és 
tréningek sajátos szakmai módszertanát. 
Katona Csilla, a Magyar Bűnmegelőzési 
Börtönmissziós Alapítvány elnöke a 
Zakeus-programot ismertette, melynek 
keretében módjuk van a fogvatartottaknak a 
helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségével 
élni. A konferencia zárásaként Pósa Kornél, 
a Váltó-sáv Alapítvány munkatársa 
köszönetet mondott a megjelenteknek 
a részvételért, a felkért előadóknak az 
értékes és érdekes programért, végül pedig 
bemutatta a fogvatartottak szabadulásra 
való felkészítésére szolgáló Váltó-Láz nevű 
társasjátékot.

 
Rutkai Kata

Konferencia a civileK büntetés-
végrehajtási szerepvállalásáról

 ajánló a börtönügyi szeMle legújabb száMához
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A lengyel bv. szervezet országos parancsnokának meghívására 
június 20-23. között szakmai látogatáson vett részt egy 
ötfős magyar delegáció, akiket a lengyel bv. szervezet országos 
parancsnokának általános helyettese személyesen fogadott. A 
magyar küldöttség vezetője Schmehl János bv. vezérőrnagy, az 
országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese volt. 
A tapasztalatcserén megismert legfontosabb információkból 
kiderült, hogy a lengyel bv. szervek száma 215, az intézetek 
befogadóképessége 83 ezer fő, míg ezek telítettsége 86,2 szá-
zalék. Az intézetek nagy létszáma miatt hármas tagozódású a 
bv. szervezet felépítése, a központ és a helyi bv. intézetek között 
régiós igazgatóságok vannak, amelyekhez átlagosan tizenöt 
intézet tartozik. A közvetlen szakmai irányítás onnan történik, és 
minden szakterületen két-három fő dolgozik. A magyar delegáció 
a Lengyelországban a legmodernebbnek számító piotrkówi, és a 
hajdan hadifoglyokat is őrző wojkowicei bv. intézet mellett a lengyel 
bv. továbbképzési központjában is látogatást tett.

Lengyel kollégák 
Márianosztrán
A lengyelországi Czarne börtönének dolgozói a márianosztrai 
börtönben tanulmányozták május 29. és június 1. között a 
fogvatartotti reintegrációs programokat. A vendégeknek Biczó 
László bv. dandártábornok, az intézet parancsnoka mutatta be a 
börtönben folyó munkát, különös tekintettel a fogvatartottak 
munkáltatásának helyszíneire. 

Konferencia Zaandamban
Az Európa Tanács által szervezett 21. Büntetés-végrehajtási 
Szervezetek Konferenciájára június 13. és 16. között került sor a 
hollandiai Zaandamban. 
A konferencián szervezetünket Csóti András bv. altábornagy, országos 
parancsnok és Radvánszki András bv. ezredes, a Koordinációs 
Főosztály vezetője képviselte. 
A tanácskozáson a büntetés-végrehajtási szervezetek és a pártfogó 
felügyeleti szolgálatok vezetői vitatták meg a területüket érintő 
problémákat, munkamódszereiket, valamint a jó gyakorlatokat 
a büntetés-végrehajtást érintő, Európa Tanács által elfogadott 
ajánlások végrehajtásával kapcsolatban. 

További cél volt, hogy a résztvevők meghatározzák azokat a 
témákat, amelyek gyakorlati intézkedéseket követelnek annak 
érdekében, hogy javítani lehessen az európai börtönállapotokon, 
illetve további iránymutatásokat lehessen kidolgozni szabályozási 
kérdésekben. Az esemény kiemelt témája a külföldi állampolgárságú 
fogvatartottak helyzete volt. A konferencia mellett a házigazdák 
lehetőséget biztosítottak a résztvevőknek arra is, hogy megtekintsék 
a holland bv. legújabb, 1000 fős létesítményét, a zaanstadi bírósági 
komplexumot. A jelenleg betelepítés alatt álló modern épületegyüttes 
hatalmas közösségi terekkel, nagy, közös konyhával, számtalan 
sportolási lehetőséggel és modern technikával meglepő luxust kínál 
a fogvatartottak számára.

Tapasztalatcsere  
Lengyelországban
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Harcmûvészeti szeminárium 
Lengyelországban
Kaliszban, a Lengyel Büntetés-végrehajtási Szervezet Kiképző 
Intézetében rendezték meg a harcművészeti és beavatkozástechnikai 
szemináriumot május 19–21. között, amelyen szervezetünket a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet műveleti csoportjának tagjai képviselték. 
A szeminárium célja a tapasztalatcsere és az új szakmai ismeretek 
átadása volt. A magyar delegáció tagjai a műveleti, régiós alapkiképzésen 
mutathatták meg a szemináriumon tanultakat. A csapat tagjait, Martyin 
János bv. törzszászlós műveleti csoportvezetőt, valamint Kiss István és 
Kluka Norbert bv. főtörzsőrmestereket Tánczos Dalma tolmács segítette.

Szegedi szakemberek 
lengyelországi látogatása
A szemel láthatóan erős lengyel-magyar együttműködés jegyében a lengyel 
börtönök biztonságával ismerkedett májusban a Szegedi Fegyház és 
Börtön parancsnoka és biztonsági vezetői. A háromnapos tanulmányúton 
a krakkói, a tarnowi és a Nowy Saczy-i börtönökben megnézték az 
úgynevezett statikus biztonság elemeit, a fegyverzetet, az épületek 
adottságait, a szolgálati helyeket, valamint az elítéltek körlet részeit.  
A látogatás egy tavaly aláírt együttműködési megállapodás ered ménye, 
amelyet Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok kötött  
a krakkói börtönnel. A tapasztalatcsere után Dénes József bv. alezredes 
osztályvezető elmondta, hogy a lengyelországi rendszer érdekessége, hogy 
ott a bíróság csak a szabadságvesztés időtartamát határozza meg, míg a 
végrehajtási fokozatba sorolásról az adott büntetés-végrehajtási intézet dönt.

Balassagyarmat és Zeliezovce 
együttmûködése
Többéves előkészítő munka eredményeképpen együttműködési megál -
lapodást kötött a Balassagyarmati Fegyház és Börtön és a szlovákiai 
Zeliezovce büntetés-végrehajtási intézete. A megállapodásról szóló 
dokumentumot a két intézet parancsnoka, valamint az Ipoly Cipőgyár 
Kft. ügyvezetője írta alá. Az aláírást követően a felek biztosították 
egymást arról, hogy törekszenek a széles körű és színvonalas együtt-
működésre, melynek remek példája, hogy a szlovák kollégák egy szlovákiai 
szakmai látogatás meghívóját már át is adták a balassagyarmatiaknak.
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Igazi kuriózum került elő a BvOP Szakkönyvtárából: a közelmúltban a könyvtári munka 
során a kollégák egy fekete bőrkötésű gyűjteményre lettek figyelmesek. Ez a „Cikk-
gyűjtemény a büntetés-végrehajtásról 1967–1970” címet viseli. Sok érdekes írást talál -
tunk benne, többek között Berde Mihály A börtönt megjárva című háromrészes 
riportsorozatát, amely a Magyar Dolgozók Lapjában jelent meg 1969-ben. Az utolsó rész a 
személyi állomány munkáját mutatta be, írását változtatás nélkül közöljük. A meg jelenés 
óta már eltelt közel fél évszázad, Esztergomban már börtön sincs, de mégis minden szava igaz.

A börtönt megjárva: III. A hivatás
A börtön nem egyszerűen az elítéltek világa. Helyesebb, ha azt mondjuk, hogy az elzárt emberek földje, ahová mindenki csak a más által 
kinyitott ajtón léphet be. Ez a kapu mindenki után azonnal becsukódik. Innen csak mások figyelő tekintetétől követve lehet távozni.
Az elítélt helyzete persze alapvetően különbözik őreinek körülményeitől. Az egyik kényszerűségből került ide, és várja, lesi 
szabadulásának percét. A másik – az őr – számára a falak mögötti zárt terület munkahelyet jelent.
Ebben a különleges „egymáshoz kötöttségben” minden büntetés-végrehajtási őrnek – tisztnek és beosztottnak egyaránt – arra kell 
törekednie, hogy a gondjára bízott emberrel szemben ő maga minden helyzetben ember maradjon.
Bizonyára ritkán ötlik eszünkbe, hogy a sok ezernyi hivatás között milyen egyedi helyet foglal el az itt tevékenykedő őröké. Gondoljuk 
el, hogy nap mint nap az élet sötét „szenzációinak” főszereplőivel érintkeznek. Milyen magas fokú fegyelem, szüntelen tanulás, mennyi 
tapasztalat szükséges ahhoz, hogy eleget tehessenek az őrzés és a nevelés szétválaszthatatlan követelményének. 
Lehet-e örömet találni egy ilyen hivatásban? Ők igennel válaszolnak erre. Számon tartják például azokat az egykori gondozottaikat, akik 
megváltoztak, megtalálták a helyüket az életben. S tisztában vannak azzal is, hogy a társadalomnak ebben a különleges intézményében 
a maguk sajátos módján, kiveszik a részüket az ország egész lakosságára háruló általános tennivalókból.
Munkájukról, felelősségükről, hivatástudatukról mégis ritkán esik szó. Ritka az olyan testület, amely ennyire kevéssé lenne ismert 
a nyilvánosság előtt. Pedig érdemes róluk, áldozatos munkájukról megemlékezni, hiszen ez a szervezet sem mentes a gondoktól, 
nehézségektől. Örömmel látnának soraik között több magasabb képzettségű fiatalt. Az esztergomi megyei börtönben tapasztaltak 
is megerősítik, hogy a hivatását szerető pedagógus számára, aki szívesen foglalkozik pszichológiával, különösen érdekes ez a terület. 
Érettségizett fiatalok részére pedig a továbbképzés lehetőségeit is biztosítják.

Berde Mihály
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Megkezdte működését a közel 290 millió forintos beruházás ered-
ményeként felújított főzőkonyha a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet sándorházi objektumában. A próbafőzést külsős 
szakemberek is segítették: Papp Zsolt mesterszakács, több neves hazai 
étterem korábbi konyhafőnöke, illetve Szekeres Tibor, aki egy neves 
német konyhatechnológiai cég magyarországi értékesítési igazgatója 
ismertette az új eszközök használatát. A főzőkonyha ötezer adag étel 
elkészítésére és sokkolására, vagyis 3 ˚C alá hűtésére, vagy hirtelen 
mélyfagyasztására alkalmas. Az így lefagyasztott készételek akár egy 

évig is eltarthatóak. Az ország legjobb éttermeinek felszereltségével 
vetekedő konyhában az ételek olcsóbban, gyorsabban és állandó 
minőségben készülnek, a modern eszközök alig két év alatt teljesen 
behozzák árukat. Ami pedig az eredményeket illeti: a próbafőzés 
alkalmával tizenegy perc alatt készült el a több száz darab 
túrógombóc, míg a 300 liter lebbencsleves elkészítése sem tartott 
húsz percnél tovább. Az új konyhaüzem, amely augusztus 1-jétől 
átveszi a kiskunhalasi menekültügyi őrzött befogadó központ 
élelmezési feladatait, húsz fogvatartottnak ad munkát.
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Sikeresen „vizsgázott” a konyha Pálhalmán

 V isszatekintõ
Nincs új a nap alatt 

Varga Krisztián bv. törzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön 
biztonsági főfelügyelője május 31-én, életének negyvenedik 
évében távozott. Munkáját mindvégig nagy szorgalommal, 
lelkiismeretesen végezte, példát mutatva fiatalabb munkatársai 
és beosztottai részére.

Vass József közalkalmazott, a Pálhalmai Bv. Intézet gépjár mű-
vezetője június 21-én hunyt el tragikus hirtelenséggel. Munkáját a 
pon tosság, a precizitás, a lelkiismeretesség és a maximalizmus jelle  -
mezte. Munkatársai életvidám, optimista, segítőkész kollégát vesztettek.
Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!

Búcsúzunk
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Bv. Hírlevél: – Hogyan és mikor kerültél 
kapcsolatba az íjászattal?
Márta Róbert: - Már édesapám is ezt a 
sportot űzte, így csak hatéves voltam, 
amikor először íjat vettem a kezembe. 
Édesapám mind a mai napig íjászkodik 
és edzőként is dolgozik, jelenleg 
a Rácalmási Sportegyesület íjász 
szakágának vezetője. Együtt készülünk
a nagyobb versenyekre.

Mikor szereltél föl és miért 
választottad a bv.-t?
2012. október elsején a Pálhalmai Országos
Bv. Intézetben kezdtem a bv.-s pályafutáso-
mat, majd 2014. március 31-én átkerül tem  
a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetbe.
Mindenképpen fegyveres testületnél
akartam dolgozni, hiszen fegyverműsze-
részként végeztem. A bv.-nél pedig meg-
találtam a számításom: a közelmúltban 
jelentkeztem az intézetünkben 
fegyveranyag karbantartónak, de szívesen 
lennék a debreceni műveleti csoport tagja is.  
Úgy gondolom, hogy szép, felelősségteljes 
és kihívásokkal teli hivatást választottam. 

Mi volt az első komoly lökés a pálya-
futásodban?
Egy pesterzsébeti íjászverseny 2003-ban, 
ahol sikerült az első helyen végeznem.  
A kategóriaváltás komoly nehézségekkel 
járt, hiszen egy 18 éves srác még nem 
igazán tud labdába rúgni a rutinosabb 
felnőttek között. De azóta is minden 
versenyen indulok, amin csak lehet, 
legközelebb egy országos grand prix 
sorozat negyedik fordulóján veszek részt.

Mennyit készülsz egy héten?
Hetente háromszor három órát lövök, de  
ez a szolgálatomtól és a családtól is függ. 

Az íjászat egy olyan sport, ahol több 
szakág közül is választhat az ember. 
Te melyikben versenyzel?
Korábban a pályaíjászatot űztem, de 
már kizárólag a terepíjász és a 3D-s 
íjászversenyekre nevezek. Ezek a 
természetben rendezett küzdelmek remek 
szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget 
jelentenek számomra. 

Mitől különleges ez a két szakág?
A 3D íjászat a vadon élő állatokat 
megformázó, térbeli célokról kapta a 
nevét, hiszen ezekre kell lőni. Olyan, 
mintha kiülne vadászni az ember az 
erdőbe, de a halálos mellékhatás nélkül. 
Ezt sokan a legnehezebb terepíjászati 
változatnak tartják, mivel soha nem előre 
közölt távolságokról kell a lövést leadni. 
A változatos terepviszonyok miatt kiváló 
távolságbecslő képességet és az íj tökéletes 
ismeretét követeli meg. 
A terepíjász versenyeken pedig klasszikus 
céltáblákra lövünk, csak éppen kint 
a természetben. Mindkét szakágban 
körülbelül 5-6 kilométeres sétával, és 
4-5 óra alatt kell 24-28 célt teljesíteni a 
versenyzőknek. Magától értetődik, hogy 
ez komolyabb fizikai megterhelést is 
jelent. A 3D versenyeken csak egyet lehet 
lőni, és minden azon az egy nyílvesszőn 
múlik, míg a terepíjász küzdelmek során 
lehetőség van a javításra.

Az általatok használt íjak mennyiben 
térnek el a hagyományosabb fajtáktól?
Az íjaknak számtalan fajtája létezik. 
Aki ki akarja próbálni ezt a sportot, 
az tradicionális, vadászreflex, olimpiai, 
vagy akár az úgynevezett csigás íjjal is 
próbálkozhat. Én ez utóbbit használom, ami 
annyiban tér el a többitől, hogy az 

íj megfeszítése után az energiát a csigák 
segítségével eltárolja, aminek köszönhetően 
– mivel a célzás során nem az íjászt 
terheli az íj ereje – könnyebb vele célozni, 
pontosabban lehet vele lőni. 

Számtalan versenyen megfordultál 
már hatéves korod óta. Melyik volt a 
legemlékezetesebb?
Az összes versenyem emlékezetes volt, 
egy íjászverseny mindig maradandó 
élmény. De ha egyet kellene kiemelnem, 
akkor az a tavalyi világbajnokság 
lenne. Nagy élmény volt, hiszen hazai 
környezetben, Gödöllőn kaptam 
lehetőséget arra, hogy a világ legjobbjai 
között bizonyítsak. Az első három nap 
pedig remekül sikerült. Ekkor még az 
első tízben voltam, majd a verseny végére 
elfáradtam. Nem voltam hozzászok -va az 
ilyen jellegű extrém terheléshez. 
Végül a harmincötödik helyen végeztem 
a közel nyolcvan versenyző közül, 
de idén augusztusban ismét Magyarország 
rendezi a világbajnokságot, ahová 
édesapám és én is kijutottam. Remek 
eredménynek tartanám, ha sikerülne 
az első tízben végezni.

Van olyan az íjászathoz köthető tulaj  -
donságod, ami a mindennapi szolgálat-
ellátásod során is segítségedre van?
Természetesen! Először is mind a kettőhöz 
nélkülözhetetlen az elhivatottság, de a jó 
íjásznak és a jó fegyőrnek is kiegyen -
súlyozottnak, határozottnak és követ-
kezetesnek kell lennie. Fontos az önfegyelem 
és a hosszú távú koncentráció, hiszen nem 
számít, hogy felajzott íjjal éppen a lövésre 
várok, vagy előállítást hajtok végre, egyetlen 
másodpercre sem lankadhat a figyelmem.

Kellner Gergely

„egyetlen Másodpercre seM
 lanKadhat a figyeleM”

Márta Róbert bv. őrmester, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
biztonsági felügyelője, aki amellett, hogy az ország legjobb íjászai között tartanak 
számon, már a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét. 
Az íjászatról, sikereiről, és hosszú távú terveiről is beszélgettünk vele.
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Sátoraljaújhely és 
Szombathely a Múzeumok 
éjszakáján

A sátoraljaújhelyi börtön és az intézet mellett működő 
Börtönmúzeum nyitott napjának idei szenzációja a „rab-Oscar”-
ra jelölt film bemutatása volt, amelyben a néző egy fogvatartotti 
bevonulást követhetett végig. A mozgóképen bv.-s munkatársak 
és fogvatartottak beszéltek a börtönéletről. A szórakozásról egy 
fúvószenekar és a Black-Dance Company táncosai gondoskodtak. 
A börtön, a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma és a sátoraljaújhelyi 
Kazinczy Múzeum között pedig gumikerekes vonattal közlekedhettek 
az érdeklődők. Idén is a Szombathelyi Törvényszék adott otthont a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiál-
lításainak és programjainak. Az estét Stift Zoltán, vagyis Angelico atya 
börtönlelkész tartalmas előadása nyitotta, aki „Büntetés és irgalom” 
címmel beszélt az igazságszolgáltatásról és az isteni irgalomról. Tóth 
Tamás Tibor bv. dandártábornok, a szombathelyi börtön parancsnoka a 
bv. intézetben zajló munkáról, a reintegrációról és a jóvátételi munkáról 
beszélt az érdeklődőknek. Az intézet a „börtönélményt” egy zárkabelső 
kiállításával, a mozgáskorlátozó eszközök kipróbálásával és a műveleti 
csoport bemutatkozásával teremtette meg. Aki még többet akart ennél, 
az kipróbálhatta a rabomobilt, vagy éppen egy retró rendőrségi autót. 
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Okmányirodai 
munkaállomás a Gyűjtőben
Korábban sok időbe telt, míg egy fogvatartott lejárt vagy elveszett 
személyi igazolványát ki tudta cserélni. Ez nemsokára megváltozik, 
ugyanis a büntetés-végrehajtás, mint közreműködő hatóság bekap-
csolódhat az okmány-előállítás folyamatába: a szervezet saját okmá-
nyirodai munkaállomása a Budapesti Fegyház és Börtön területén 
szeptemberig megkezdi működését. A fejlesztésnek köszönhetően 
sokkal egyszerűbb és gyorsabb lesz a személyi igazolványok ügyin-
tézése, ráadásul már a legújabb, elektronikus tárolóegységgel ellátott, 
így a szabadulás után többletszolgáltatásokra is használható okmányt 
lehet igényelni. Eddig az okmány pótlásához a fogvatartottat alapeset-
ben elő kellett állítani egy okmányirodába, esetleg meghatalmazott-
ként kellett eljárni a nevében, ami pluszfeladatot jelentett a kollégák-
nak. Évente közel kétszázszor fordult elő ilyen eset. A Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) 
közelmúltban kiírt pályázatának köszönhetően ez a gyakorlat szep-
tembertől jelentősen leegyszerűsödik. A pályázat révén egy teljes ér-
tékű okmányirodai munkaállomáshoz jutott a büntetés-végrehajtási 
szervezet. Ennek része valamennyi olyan adatrögzítő és továbbító 
eszköz, amely a személyi igazolványon szereplő információk felvéte-
léhez szükséges, így a biometrikus személyazonosító adatok, vagyis 
az arcképmás, az ujjnyomat és az aláírás gyors rögzítésére is alkal-
mas. Hiába csak egy munkaállomást kapott a büntetés-végrehajtás, 
mégis az ország összes bv. intézete profitál a fejlesztésből, ugyanis 
az eszközöket a körszállítás központi elosztóhelyén állították fel, így 
bármely intézetben is kezdeményezi a személyi igazolvány készítését 
egy fogvatartott, az adatrögzítésre mindig biztonságos és kontrollált 
körülmények között kerülhet majd sor. A Gyűjtő kijelölt munkatár-
sainak oktatása már javában zajlik. Közreműködői munkájuk során 
szinte ugyanolyan jogosultságot kapnak, mint az ország bármely ok-
mányirodai dolgozója, tehát rögzíthetik az adatokat, elkészíthetik az 
igazolványképet, és elküldhetik az okmánylegyártási kérelmeket.
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Sopronkőhida újra a VOLT-on
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön idén is bűnmegelőzési bemutatóval 
vett részt a soproni VOLT Fesztiválon. A látogatók megtekinthették 
az intézet bemutató zárkáját, a zárka mellett felállított bv.-s sátrat, 
valamint egy régi és egy új rabruhát is. A bemutatóra végig „Őrnagy 
Úr” vigyázott. A fesztiválozók megismerhették a mozgáskorlátozó 
eszközöket, felpróbálhatták a rendvédelmi sisakot és kézbe vehették 
a tömegoszlatásnál használatos pajzsot és gumibotot. Sokakat érdekelt 
az Opel Movano rabszállító, de felépült egy mini mozi is, ahol sokan 
megnézték a büntetés-végrehajtás életéről szóló filmet. Vitrinekbe 
zárva kaptak helyet a fogvatartottak által készített tiltott tárgyak, 
továbbá a fogvatartottak képzőművészeti és fafaragó szakkörön 
készített alkotásai. Az érdeklődő fesztiválozók kipróbálhatták 
magukat a magyar börtönöket bemutató vaktérkép és az intézet 
történetéből összeállított kvízkérdések megoldásában, de egy lézeres 
berendezés segítségével megtanulhatták a lövészet alapelveit is. A 
„Reintegráció”-ra keresztelt társasjátékkal azt ismerhették meg, 
hogy a fogvatartottaknak milyen eredményeket kell elérniük a sikeres 
szabadulás érdekében. A legnagyobb sikert mégis a bemutató zárkában 
elrejtett hét tiltott tárgy felkutatása aratta, a sikeresen teljesítő 
fesztiválozók ajándéktárgyakat is kaptak. A Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön a fesztivál külső helyszíneként is szerepelt. Azok a látogatók, 
akik már betöltötték 14. életévüket, rabomobillal Sopronkőhidára 
utazhattak, ahol egy 60 perces bűnmegelőzési látogatás keretében 
testközelből is megismerhették a börtönt.
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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 

Június 22-én rendezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság döntőjét, amelynek idén első 
alka lommal a Pálhalmai Országos Bv. Intézet volt a házigazdája. 
A selejtező mérkőzések a hat regionális győztes csapat részvételével 
a dunaújvárosi vidámpark helyén kialakított műfüves pályán 
zajlottak, a döntőt a Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion füves pályáján 
játszották a csapatok. A döntő meccs végig szoros volt, hiszen 
mindkét csapat nagyon felkészült, erős játékosokkal érkezett, 
de végül a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön csapata győzött 
a baracskai csapattal szemben. 
Az érmeket és a kupákat Galambos Dénes országgyűlési képviselő 
és Csóti András bv. altábornagy országos parancsnok adta át.

Kispályás Labdarúgó Bajnokság

 VÉgErEDMÉNy

1.: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 

2.: Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási   

 Intézet (Baracska) 

3.: Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  

4.: Márianosztrai Fegyház és Börtön 

5.: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

6.: Budapesti Fegyház és Börtön

ráhúztak a sárkányhajó Kupán 
A legjobb megyei, egyben a legjobb büntetés-végrehajtási 
csapatként végzett a Somogy Megyei Bv. Intézet a június 3-án 
megre ndezett VIII. Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar Kupán 
induló 18 csapat között. A verseny a Népsziget KSI vízitelepén, 
a Dunán zajlott, ahol a húszfős kaposvári legénység három 
futamban bizonyíthatta tudását. 
A rendvédelmi szervek minden évben számos versenyzési 
és sportolási lehetőséget biztosítanak a személyi állománynak, 
nem véletlenül, hiszen a közös utazás, az összhangot és 
fegyelmet igénylő versenyek a munkatársak kapcsolatát 
is erősíti. 
A bajnokságot a Katasztrófavédelem szervezte a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség szakmai támogatásával. A kupát idén 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság férfi csapata vitte 
haza, a különdíjat, melyet Nagy István bv. ezredes, az intézet 
parancsnoka ajánlott fel, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság női csapatának ítélték a bírák.
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vízre szálltak a Kőhidaiak is 
Idén is elindult a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön csapata a Fertő 
Tavon megrendezett Sárkányhajó Fesztiválon. A tízfős, férfiakból és 
nőkből álló egység sikeresen vette a hullámokat, és az esős időjárás 
ellenére a tizenkét csapat közül az előkelő ötödik helyen végzett. 
A kőhidai evezősök az első futamban egy hajszállal kaptak ki ellenfelüktől.
Ekkor taktikát váltottak, rendezték soraikat és végül egy hajóhosszal 
legyőzték az ellenfél csapatát. Az ötödik helyért elrajtolt összecsapáson 
magabiztos győzelmet aratott a bv.-s  csapat.

SZERVEZET ÉS SpoRT

a nemzetközi és regionális Katonai 
járőrbajnokságon
Június 16-án immáron 22. alkalommal rendezte meg a Vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár a püspökszilágyi kiképző pályáján 
a Nemzetközi és Regionális Katonai Járőrbajnokságot. A büntetés-
végrehajtási szervezetet váci és szolnoki erősítéssel a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet képviselte egy női és egy férfi csapattal. 
Az előző napi esőzések kissé feláztatták a pályát, de a verseny napjára 
elvonultak a felhők, így „csak” a meleggel, a meglehetősen változatos 
tereppel és az állomáspontokon kijelölt feladatokkal kellett megküzdenie 
a versenyzőknek. A nőknek 12, a férfiaknak 18 kilométeres távot kellett 
teljesíteni egyenruhában, fegyverrel. Az embert próbáló versenyen a férfi 
csapat a negyedik, míg a női csapat az első helyen végzett.

a győztes női csapat 
Bernát Valéria bv. alezredes, Váci Fegyház és Börtön; Nemesné Horváth 
Krisztina c. bv. törzszászlós, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet;  
Oláh Edit bv. őrmester, Fővárosi Bv Intézet; Szabó Nikoletta bv. őrmester, 
Fővárosi Bv. Intézet és Nagy Barbara bv. őrmester, Fővárosi Bv. Intézet.

a férfi csapat 
Laczkó István bv. százados, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet; 
Papp János bv. őrmester, Fővárosi Bv. Intézet; Szabó Gábor bv. őrmester, 
Fővárosi Bv. Intézet; Szénási Roland c. bv. törzsőrmester, Fővárosi Bv. 
Intézet és Leidinger Árpád c. bv. őrnagy, Fővárosi Bv. Intézet.

s i K e r e K

horváth lászló sikere a testépítő bajnokságon
Horváth László bv. százados, a pécsi börtön biztonsági tisztje fantasztikus eredményt 
ért el a Naturál Testépítő és Fitness Országos Bajnokságon: munkatársunk az országos 
bajnokságon ezüstérmes lett, a nemzetközi versenyen harmadik helyezést ért el.
A Szentlőrinci Testépítők és Erőemelők Sportegyesület – melynek Horváth László az 
elnöke – által megrendezett INBA Naturál Testépítő és Fitness Országos Bajnokságra 
és Nemzetközi Versenyre négy országból 200 versenyző érkezett, akik 25 kategóriában 
mérették meg magukat. 


