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Adorján-nap huszonegyedszer: 
ünnepi állománygyûlés a 
Belügyminisztériumban
A magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet szeptember 9-én, a Belügyminiszté rium színháztermében tartotta 
immár XXI. Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlését. A ren dezvényen jelen voltak a társszervek és az 
együttműködő szervezetek képviselői, valamint dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, aki az ünnepség 
elöljárójaként a belügyminiszter által adományo zott csapatzászlót átadta az idén 120 éves Budapesti Fegyház 
és Börtön személyi állománya részére.

Az ünnepély a büntetés-végrehajtás testületi zászlajának fogadásá-
val, majd Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi parancsának felol-
vasásával vette kezdetét. Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, 
érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója Szép Ernő 
Imádság című versével köszöntötte az egybegyűlteket. A színvonalas 
zenei élményről a Készenléti Rendőrség Zenekara gondoskodott, 
majd Felkai László államtitkár és Csóti András bv. altábornagy, 
országos parancsnok elismeréseket adott át a jutalmazottaknak.
Ezt követően az államtitkár kifejtette: egy szakma, egy hivatás, 
vagy egy szervezet napja nem pusztán azok számára fontos, akik 
ezt a foglalkozást választották, hanem a teljes társadalom számára 
is az. Ugyanis ilyenkor egy olyan nélkülözhetetlen közfeladatot 
ellátó szervezet, mint a büntetés-végrehajtás jelentős figyelmet kap. 
A figyelem pedig értékeléssel is párosul: a szervezet értékeli saját 
tevékenységét, de a társadalom is minősíti az elvégzett munkát, és 
ha a szervezet méltó rá, akkor a közösség természetesen köszönetét 
is kifejezi. A büntetés-végrehajtás elmúlt évének értékelése, a 
szakmai és társadalmi ítélet pedig egyaránt pozitív – hangsúlyozta 
Felkai László. Szólt arról, hogy a fegyveres rendvédelmi szervek 
rendszerváltást követő nagy feladata éppen az volt, hogy nyissanak 
a társadalom felé, munkájukat meg- és elismertessék az emberekkel. 
Ezzel kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetet az egyik 
legsikeresebbnek nevezte az utóbbi időben, amely a határzár 
építésében vállalt komoly szerep mellett különböző kiadványainak, 

rendezvényeinek és társadalmi szerepvállalásának is köszönhetően 
egyre közelebb került az emberekhez. Kitért az új rendvédelmi 
életpályamodell jelentőségére is, amely a folyamatos és kiszámítható 
szakmai előmenetel mellett anyagi megbecsülést, ezáltal 
egzisztenciális biztonságot is jelent a hivatásos szolgálatot választók 
számára. Végezetül kifejezte elismerését a büntetés-végrehajtási 
szervezet elhivatott dolgozóinak, továbbá erőt és egészséget kívánt 
szolgálati feladataik ellátásához.
Ezt követően felolvasták a csapatzászló adományozásáról szóló 
határozatot, és Felkai László átadta a zászlót Széles Gábor bv. 
dandártábornoknak, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokának. 
A parancsnok köszönetét fejezte ki a Gyűjtő teljes állományának, 
akik – ahogyan fogalmazott – az elmúlt 120 évben felgyülemlett 
tapasztalatok elsajátítása mellett kellő elhivatottsággal, fel készült-
séggel és lendülettel rendelkeznek ahhoz, hogy meg feleljenek a mai 
magas követelményeknek is. Majd biztosította a jelenlevőket arról, 
hogy kollégáival továbbra is mindent el fognak követni annak 
érdekében, hogy munkájukat minden helyzetben körültekintően, 
jog- és szakszerűen végezzék. Kiemelte, hogy miközben folya-
matosan keresik majd a válaszokat a felmerülő kihívásokra, ter-
mészetesen gyűszűnyit sem engednek a biztonsági előírásokból. 
Végül megköszönte a bizalmat, valamint a jelenlegi és a korábbi 
munkatársak szolgálatellátását. 

Kellner Gergely
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Tisztelt Altábornagy Úr!
…Ezen a napon a büntetés-végrehajtásban dolgozóké az őszinte tisztelet és a megbecsülés a hivatástudattal végzett, embert próbáló, 
magas színvonalon végzett munkájukért és tisztességes helytállásukért. 
A rendőrségnek egyik legfontosabb szakmai partnere az Ön által vezetett szervezet, ezért kiemelten fontosnak tartom szoros és 
konstruktív együttműködésünket, melyet a mindennapok kihívásai tovább erősítenek.
Fáradságos, áldozatkész, felelősségteljes munkájukhoz jó erőt és egészséget kívánok!
Részlet Papp Károly r. altábornagy Adorján-napi köszöntőjéből
…A rendvédelem korunk igényeinek megfelelően alkalmazkodik a hazai és európai szabályokhoz, célokhoz. Alapvető célunk, bár más-
más területen, Magyarország biztonságának megőrzése, a lakosság védelme. 
Bízva abban, hogy szervezeteink továbbra is együttműködve, egymás munkáját támogatva dolgoznak, kívánok Önnek és a büntetés-
végrehajtás valamennyi dolgozójának eredményes, sikeres munkát, erőt, egészséget!
Részlet Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy Adorján-napi köszöntőjéből

Immár 21. alkalommal kerül sor a szervezet legnagyobb, 
névadó védőszentjéről, Szent Adorjánról elnevezett 
ünnepére. Ma alkalmunk adódik hagyományaink ápolására, 
működésünk kiértékelésére, feladataink meghatározására. 
A maihoz hasonló napok különösen fontosak a szervezet 
életében, hiszen vele alkalmunk adódik visszatérni a 
gyökerekhez, a folyamatos innovációt kívánó nemzetközi 
rendszerben befelé tekinteni.
Az Önök által vállalt feladat nehéz, áldozatos munkát, 
töretlen emberi tartást, kifogástalan színvonalú 
feladatteljesítést és alázatot követel meg. Ezt a szolgálatot 
másképpen ellátni nem is lehet, hiszen Önök olyan 
személyekkel foglalkoznak, akikről bebizonyosodott, 
hogy hosszabb vagy rövidebb időre meg kell óvni tőlük 
a társadalmat, miközben egyúttal biztosítaniuk kell azt 
is, hogy szabadulásuk után ne jelentsenek többé veszélyt 
törvénytisztelő polgártársainkra.
Tudjuk, hogy fejlődő világunkban már közel sem elegendő 
az, ha pusztán elzárjuk ezeket az embereket a társadalom 
elől. A szervezet sikeresen alkalmazkodott az új emberi jogi 
és erkölcsi irányelvek diktálta elvárásokhoz, de mindez azt is 
jelenti, hogy a személyi állományra a jövőben még nagyobb 
felelősség hárul majd. Szilárd jellemükre, állhatatosságukra, 
kifogástalan szakmaiságukra még nagyobb szükség lesz. 
Nem csak a nemzet, hanem egész Európa számára kell 
példát mutatniuk. 
Ne feledjük, hogy a vonatkozó jogszabályokat értékkel 
csak az azokat alkalmazók tudják feltölteni. Egy szervezet 
megítélésének fő fokmérője pedig az általa végzett munka 
színvonala. A magyarországi rendvédelmi szerveknél 
szolgálatot ellátni kívánó személyektől meg kell tehát 
követelnünk azt, hogy hivatásuk gyakorlása közben 
tisztességesen, becsülettel és a jogalkotó szándékainak 
megfelelően végezzék feladataikat. Mindig tartsák szem 

előtt, hogy munkájukat nem pusztán jogszabályok kötik, 
hanem a személyi állomány összes tagja felé támasztott 
erkölcsi, hivatásetikai alapelvek is.
Büszkén állítom, hogy Önök ezeknek az alapelveknek 
megfelelnek. Áldozatos munkájuk példájául szolgál az a 
kivételes teljesítmény is, amelyet a bevándorlási válság 
során keletkezett feladatok teljesítése során nyújtottak. 
Napi feladataik mellett új, komplex kihívással néztek 
szembe, bebizonyítva, hogy váratlan helyzeteket is magas 
színvonalon, szakszerűen és felkészülten képesek kezelni.
Folyamatos megújulás és fejlődés nélkül vállalásaink 
teljesítése, valamint a változó elvárásoknak való megfelelés 
nehézségekbe ütközne. Alapvetés a fogvatartottak teljes 
körű foglalkoztatása, de ugyanígy elvárás a velük való 
emberséges bánásmód is, amelyet kiterjedt felügyeleti 
rendszer ellenőriz.
Önök rászolgálnak arra az anyagi és szakmai megbecsülésre, 
amelyet a rendvédelmi életpályamodell nyújt. A 
magyarországi rendvédelmi szervek megújulásához a 
támogató jogszabályi háttér mellett fontos, hogy a kor 
követelményeinek megfelelően korszerű infrastruktúrával 
és jól képzett személyi állománnyal rendelkező szervezetek 
lássák el feladataikat. Szükség esetén közös erővel is 
felléphetnek – és fel is kell lépniük – annak érdekében, hogy 
célunkat, egy erős és biztonságos ország megteremtését 
elősegítsék. 
Magyarország Kormánya, valamint a Belügyminisztérium 
nevében ezúton kívánok Önöknek sikeres, eredményes 
munkavégzést és jó egészséget. Elvárom, maradjanak 
emberként is állhatatosak, erkölcsösek és elkötelezettek, 
hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezetbe vetett közbizalom 
továbbra is szilárd, működésük pedig hatékony és 
eredményes maradjon.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Ünnepi parancs  
Tábornokok, Főtisztek, Tisztek, Zászlósok, Tiszthelyettesek, Közalkalmazottak és Munkavállalók!
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Elismerések Adorján-nap alkalmából

Áder János köztársasági elnök kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási 
dandártábornokká nevezte ki Kopcsik Károly bv. ezredest, a 
Váci Fegyház és Börtön parancsnokát. 
Pintér Sándor belügyminiszter a Szent Adorján Érdemjel 
címet adományozta dr. Estók József nyugállományú 
dandártábornoknak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön volt 
parancsnokának, Herbszt Krisztina bv. alezredesnek, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja osztályvezetőjének, Tarjányi Árpád István bv. 
alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének, Kriska József nyugállományú bv. 
alezredesnek, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. gazdasági vezetőjének és Farsang Imrének, az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. raktárosának.
Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül a Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát 
adományozta Szántó József Istvánnak, a Pálhalmai Agrospeciál 
Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatójának.
Kiemelkedő szakmai munkája és példamutató vezetői 
tevékenysége elismeréséül soron kívül büntetés-végrehajtási 
ezredessé léptette elő Császár László bv. alezredest, a 
Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét, Gombos 
Róbert bv. alezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön gazdasági 
vezetőjét, Pleszné Antal Ágnes bv. alezredest, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét és 
Török János bv. alezredest, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-
végrehajtási tanácsosi címet adományozott Fazekas Szilvia 
bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokhelyettesének, Néderné Patus Mónika címzetes bv. 
alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének, 
Péter Ildikó címzetes bv. alezredesnek, a Somogy Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-
helyettesének, Sztodola Tibor címzetes bv. 
alezredesnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Büntetés- végrehajtási 
Tanszék gyakorlati oktatójának, valamint Hollósi 
Krisztián bv. századosnak, a Tolna Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének. 
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott 
Mészáros-Nagy Noémi bv. ezredesnek, a 
Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. 
gazdasági vezetőjének, Gáspár Géza Béla bv. 
alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály 
osztályvezetőjének, Falcsikné Turcsányi Tünde 
címzetes bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Központi Ellátási 
Főosztály kiemelt főreferensének, Vészics Lászlóné 
címzetes bv. alezredesnek, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének, 

Nagy Lajos címzetes bv. őrnagynak, a Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének, Kerchnerné dr. Felső 
Zsuzsanna címzetes bv. őrnagynak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön jogtanácsosának, Korl Mihály nyugállományú bv. 
őrnagynak, a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének, valamint Madarász Zsolt 
József címzetes bv. törzszászlósnak, a Budapesti Fegyház és 
Börtön kutyatelep-vezetőjének.
Aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott 
Szalai Tímea bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztálya 
főosztályvezetőjének. Festmény emléktárgyat adományozott 
Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredesnek, a Békés Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, Tóthné Szabó 
Zsuzsanna bv. alezredesnek, az Adorján-Tex Konfekcióipari és 
Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének, valamint 
Kocsis Zsolt bv. századosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja kiemelt 
főtanárának.
Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott Pál Ildikó bv. 
alezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének. Herendi váza emléktárgyat 
adományozott Dobákné Balázs Dóra címzetes bv. századosnak, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet reintegrációs tisztjének. Seiko óra emléktárgyat 
adományozott Farkas Györgynek, a Sopronkőhidai Ipari és 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának, Sipos János bv. 
alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Humán Szolgálat főosztályvezetőjének, Sajó Zoltán címzetes 
bv. főtörzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön körlet-
főfelügyelőjének, Tóth Ágnes címzetes bv. főtörzszászlósnak, az 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolójának 
és Tóth István közalkalmazottnak, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának.
60. születésnapja alkalmából herendi szalagfogós cukortartó 
emléktárgyat adományozott Szitás Catherina Carmen 
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közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
szakasszisztensének.
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst 
fokozatát adományozta Molnárné Ambrus Beáta címzetes 
bv. őrnagynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
csoportvezetőjének, Ujvári László címzetes bv. őrnagynak, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
tisztjének, Benkő-Hadaró Tamás címzetes bv. főtörzszászlósnak, 
a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
kiemelt művezetőjének, Marcsa Ferenc címzetes bv. 

főtörzszászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
biztonsági főfelügyelőjének, Zólyomi Ottó bv. törzszászlósnak, a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, 
valamint a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és 
eredményes szakmai együttműködése elismeréséül Lencsés Zsolt 
festőművésznek, az ARTTÉKA, Művészet Határok Nélkül 
Egyesület elnökének.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz 
fokozatát adományozta Varga Miklós Péter bv. alezredesnek 
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön osztályvezetőjének, 
Dér Orsolya Ágnes bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály kiemelt 
főreferensének, Kleinné Galambos Ilona címzetes bv. őrnagynak, 
a Budapesti Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tisztjének, 
Majoros Melinda Rózsa bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási 
Főosztály megbízott kiemelt főreferensének, Molnár Tamás bv. 
őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Biztonsági Szolgálat kiemelt főreferensének, Szili Csilla bv. 
őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezetőjének, Tóth Gabriella bv. őrnagynak, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi 
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály kiemelt főreferensének, 
Fazekas Attila bv. századosnak, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet csoportvezetőjének, Harangozó József 
bv. századosnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági 

tisztjének, Gálosi József bv. századosnak, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének, 
Káldi Róbert bv. századosnak, a Jász-Nagykun-SzolnokMegyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének, Fehér 
László címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, 
Kertes Attila címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Békés Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, 
Lévai János címzetes bv. főtörzszászlósnak, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási 
segédelőadójának, Bányai Csaba bv. törzszászlósnak, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Laczkó 

István Béla bv. törzszászlósnak, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, 
Raab Lajos bv. törzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Tóth Balázs 
címzetes bv. törzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön foglalkoztatási segédelőadójának, Terbócs Róbert 
címzetes bv. törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadójának, 
Tóth Zsolt János címzetes bv. zászlósnak, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szakápolójának, Kovács 
Gábor címzetes főtörzsőrmesternek, a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának, Varga Zoltán 
Lajos címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Szegedi Fegyház 
és Börtön körletfelügyelőjének, valamint Juhászné Juhász 
Emese közalkalmazottnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
előadójának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezettel 
történő több évtizedes hatékony és eredményes szakmai 
együttműködése elismeréséül Juhászné Kincses Mária Helénnek, 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet nyugalmazott 
igazgatójának és Éles Györgynek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön tolmácsának. 
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban 
részesítette Rutterschmid Beáta címzetes bv. alezredest, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki 
és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét, Baranyi Zsolt bv. 
őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
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Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya kiemelt főreferensét, 
Benedek Anikó bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály 
kiemelt főreferensét, Iván Endre címzetes bv. őrnagyot, a 
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét, 
Takács István bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Informatikai Főosztály kiemelt főreferensét, 
Pappné Baranyi Edina Katalin bv. főhadnagyot, a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját, Adorjánné 
Varga Erika kormánytisztviselőt, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelőjét, 
Hajdú Miklós közalkalmazottat, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön osztályvezető római katolikus lelkészét, Kerek-
Tamás Julianna közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata 
főelőadóját, Pintér Tibor kormánytisztviselőt, a Szegedi 
Fegyház és Börtön pártfogó felügyelőjét, Vári Krisztina Ágnes 
közalkalmazottat, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető evangélikus lelkészét, Stum Krisztina címzetes 
bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét, Erdeiné 
Farkas Mónika bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét, 
Szloboda János bv. századost, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét, Tormási Attila 
címzetes bv. főtörzszászlóst, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet műhelyvezetőjét, Jaksy Gabriella 
címzetes bv. törzszászlóst, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
segédelőadóját, Horváth Péter címzetes bv. főtörzsőrmestert, 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjét, Szabóné Tölgyesi Klára címzetes bv. 
főtörzsőrmestert, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjét, Bodrogi Barnabásné közalkalmazottat, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Országos 
Parancsnok Általános Helyettese alárendeltségébe tartozó 
Titkársági Osztály előadóját, Dávid Jánost, az Állampusztai 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. lovászatvezetőjét, 
Koroknai András közalkalmazottat, a Szegedi Fegyház és 

Börtön osztályvezető református lelkészét, 
Molnár Pétert, a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön nyugállományú szakmunkását, Zsarkó 
Lajost, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és 
Vegyesipari Kft. munkavállalóját, valamint 
a büntetés-végrehajtási szervezettel történő 
hatékony és eredményes szakmai együttműködése 
elismeréséül Kelemen Csaba László rendőr 
alezredest, a Terrorelhárítási Központ 
Módszertani Igazgatóság Módszertani Főosztálya 
főosztályvezető-helyettesét és Borbély Béla 
Tibor rendőr alezredest, az Országos Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Védelmi 
Igazgatási Osztálya kiemelt főreferensét. 
Országos parancsnoki dicséretben és 
ajándékutalványban részesítette Reitinger 

Péter címzetes bv. főtörzszászlóst, a Nostra Vegyesipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét, Bajzát 
Péter bv. törzszászlóst, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet körlet-főfelügyelőjét, Weisz Zoltán bv. törzszászlóst, a 
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, 
Kocsis Ferenc címzetes bv. törzszászlóst, a Budapesti Fegyház és 
Börtön foglalkoztatási segédelőadóját, Balogh Gábor címzetes 
bv. zászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön megbízott körlet-
főfelügyelőjét, Benedek Tamás címzetes bv. főtörzsőrmestert, 
a Váci Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét, Nyisztor Lászlóné 
címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézete (Tököl) körletfelügyelőjét, Varga András 
címzetes bv. törzsőrmestert, a Bv. Holding Kft. megbízott 
referensét, Csepregi Édua közalkalmazottat, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat előadóját, 
Gulyás Norbert közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
előadóját, Hadobás Róza közalkalmazottat, a Hajdú-Bihar 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelőjét, Kereszthegyi 
Rezsőné közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály 
előadóját, Ragány Istvánt, a Bv. Holding Kft. logisztikai referensét, 
Skotnyár János közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
felszolgálóját, Somogyi Zsófia Borbála közalkalmazottat, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási 
Ügyek Szolgálata főelőadóját és Szeifertné Szabó Julianna 
közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat előadóját. 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága idén első 
alkalommal hirdette meg a Büntetés-végrehajtás Országos 
Fotópályázatát, ahol két kategóriában hirdettek nyertest. 
Uhrin Ilona pártfogó felügyelő Ölelés című fotója lett a 
pályázat nyertes képe, míg Magyar Zoltán bv. őrmester, 
megbízott informatikai osztályvezető az Éjjel-nappal börtön 
című fotójával a pályázat legjobb fotósa címet nyerte el. (A 
fotópályázatról bővebben a 14-18. oldalon olvashatnak – a szerk.)
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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Bv. Hírlevél: Tábornok úr, számított az 
előléptetésre? A váci parancsnoki hely 
végülis „tábornoki hely”, benne volt az 
ígéret, amikor kinevezték az intézet élére, 
hogy előbb-utóbb eljön ez a pillanat…
Kopcsik Károly: Őszintén mondom, 
hogy egyáltalán nem. Koromnál fogva is 
azt gondoltam, hogy van még mit tennem. 
A tábornoki kar olyan szakemberekből 
áll, akik sokat letettek már az asztalra. 
Öröm és megtiszteltetés, hogy közéjük 
tartózhatok. Szerintem az elismerés 
mindig váratlanul érkezik, nem lehet rá 
számítani, lehetőleg úgy kell dolgozni, hogy 
folyamatosan jó teljesítményt próbáljunk 
nyújtani. Amikor elvállaltam Vácot, 
az volt az elsődleges feladatom, hogy a 
morálisan kicsit „megrogyott” állományt 
rakjuk helyre, radikálisan csökkenjen a 
rendkívüli események száma és fogalmazzak 
meg pontos, világos vezetői elvárásokat. 
Akkoriban egymást követték a súlyos 
rendkívüli események a börtönben, a 
legfontosabb az volt, hogy az ezekhez vezető 
okokat tárjuk fel és szüntessük meg.

Sikerült?
Van még hová fejlődni, de úgy érzem, 
nagyot léptünk előre, kezd beérni a közös 
munka. A tiltott tárgyak száma felére, 
a rendkívüli események száma pedig 90 
százalékkal csökkent. Óriási a haladás a 
személyi állomány munkakörülményei 
terén, erre nagyon figyelek, figyelünk 
vezetőtársaimmal. Új irodák, ebédlő, magas 
színvonalú konditerem… Talán ennek – és 
persze a következetes ellenőrzéseknek is – 
köszönhető, hogy a kollégák feleannyi időt 
töltenek betegszabadságon, mint régebben. 
De új alapokra helyeztük, újratárgyaltuk az 
együttműködéseket, a külsőket és a bel sőket 
is. A Duna-Mix-szel kiváló partneri viszonyt 
alakítottunk ki, mindent megoldunk közösen. 

Ebben talán az is közrejátszik, hogy az ügyve-
zető igazgató úrral egy nyelvet be szélünk, 
egy srófra jár az anyunk, közösek a céljaink.

A vezetőváltás minden szervezet élén 
okoz megrázkódtatást, mikor kisebbet, 
mikor nagyobbat. Vácott könnyen ment?
Az eleje nem volt sétagalopp. Az akkori 
állomány mintegy harmada leszerelt. De 
aki maradt, és az újonnan érkezők mára 
olyan közösséget alkotnak, hogy nyugodtan 
mondhatom, a mostani elismerést közösen 
érdemeltük ki. Amikor bebizonyosodott, 
hogy kiszámítható és jól megfogalmazott 
a követelményrendszer és az elvárások nem 
öncélúak, az eredmények is elkezdtek jönni. 
A legnagyobb ellenség a motiválatlanság 
volt, de mára beállt az állomány, szerintem 
újra „rang” lett Vácott szolgálni.

Menjünk kicsit vissza az időben! 
Mi hozta a büntetés-végrehajtáshoz?
Kerek 25 éve, 1991 óta vagyok a szervezet 
tagja. Sátoraljaújhelyi születésűként mindig 
is vonzott az egyenruha. A városban a 
hivatásos állomány tiszteletének nagy 
hagyományai vannak. Nem tudtam, hogy 
katona, határőr, rendőr vagy bv.-s leszek, 
csak azt tudtam, hogy egyenruhás. Érettségi 
után jelentkeztem a Rendőrtiszti Főiskolára, 
ez volt az a rövid időszak, amikor úgymond 
kívülről is lehetett jelentkezni, nem kellett 
még bv.-s munkaviszony a felvételhez. Persze 
előtte elvégeztem az akkor tíz hónapig tartó 
tiszthelyettes képzést – pont itt Vácott. A 
diploma után kerültem a Gyűjtőbe, majd az 
országos parancsnokságra. Nagy szerencsém 
volt, a büntetés-végrehajtás akkori „nagyjai” 
alatt szolgálhattam, sokat tanulhattam. 
2003-ban neveztek ki a Budapesti Fegyház 
és Börtön B objektumának parancsnok-
helyettesévé, ahonnan a kinevezésem után 
néhány nappal történt az első szökés. Innen 

indultunk. A Gyűjtőben több parancsnokom 
is volt, ők tanítottak meg a különféle vezetői 
stílusok alkalmazására, eredményességére. 
Közben elvégeztem a pszichológia szakot is az 
egyetemen.

Mennyire tudja hasznosítani a pszicho-
lógiát a mindennapi munka során?
Már említettem, hogy a kollégák 
motiválatlansága az egyik legnagyobb 
nehézség szerintem. Ebben nagyon sokat 
segít, hogy majdnem mindenkinél ki tudom 
választani azt az eszközt, ami őt előrébb viszi, 
ami rá hat. De a fogvatartottakkal való munkát 
is támogatja, hogy ilyen „vénám” is van.

Támogató család nélkül nem megy, 
nem sokáig lehet a bv.-s munkát ellátni. 
Önnek ez megadatott? 
Szerencsés vagyok, mert elmondhatom, 
hogy mindig olyan családi háttér, olyan társ 
állt mögöttem és mellettem, aki támogatott 
és mindenben számíthattam rá. Ez most is 
így van, a szakmai mellett ezen a téren is 
teljesen kiegyensúlyozott az életem.

A büntetés-végrehajtás legfiatalabb 
tábornokaként hol látja magát tíz év 
múlva?
Hogy tíz év múlva hol leszek, nem kérdés: 
ha az egészségem úgy szolgál majd  
akkor is, természetesen a bv. csapatában 
fogok „focizni”. Egy biztos:  
végigélve a büntetés-végrehajtás  
25 évét a rendszerváltástól napjainkig, 
komolyan azt gondolom, hogy az 
elmúlt néhány évben jelentősen nőtt a 
szakmánk presztízse, nagyot nyitottunk 
a társadalom felé, megmutatva a másik 
arcunkat. Ezt a munkát akarom folytatni.

Szalai Tímea

A LEGIFJABB
Pintér Sándor előterjesztésére Áder János köztársasági elnök  
kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül  
szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká 
nevezte ki Kopcsik Károly bv. ezredest,  
a Váci Fegyház és Börtön parancsnokát.  
A tábornoki kar legfiatalabb tagját pályájáról, terveiről kérdeztük.
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Bv. Hírlevél: - Hogyan kezdődött ez a 
kivételesen hosszú pályafutás?
Zólyomi Ottó: - A bv. előtt karbantartóként 
dolgoztam a vasútnál, de mindig is vonzott az 
egyenruha. És az is ösztönzőleg hatott rám, 
hogy a bátyám a határőrségnél szolgált. 

Végül mégsem határőr lett.
Nem, pedig a határőrség mellett a 
rendőrségénél is dolgozott több ismerősöm. 
Én mégis a börtönbe vágytam, vonzott 
ez a különleges világ. Így jelentkeztem a 
kivételesen szép balassagyarmati börtön egy 
nyílt napjára, ahol bemutatták az intézetet. 
Engem pedig azonnal magával ragadott a 
légkör, az első perctől kezdve éreztem, hogy 
ez lenne a nekem való hivatás. 

Huszonhárom éve teljesít szolgálatot a 
szervezetnél. Miért gondolja még mindig 
úgy, hogy ez az Önnek való hivatás?
A feladatok sokszínűsége és a folyamatos 
készenlét miatt sosem tudnám megunni. A 
mi szakmánkban ugyanis semmi sem történik 
ugyanúgy kétszer, minden nap más és más. 
De emberekkel is szívesen foglalkozom, 
még úgy is, hogy pontosan tudom, hogy a 
börtönben a hétköznapi élethez képest sokkal 
makacsabb egyének vannak bezárva.

Milyen volt az első napja, hogyan teltek 
az első hónapok?
Kristálytisztán emlékszem a korai időszakra, 
sok volt az izgalom, hiszen minden nap egy 
újabb kihívás volt számomra. Az idősebb 
kollégáknak köszönhetően mégis hamar 
megszereztem a kellő rutint. A legszebb 

emlékem mégsem a korai időszak első 
napjához, hanem az „utolsóhoz” kötődik: 
fél év elteltével hívatott a biztonsági 
osztályvezetőnk, Vati őrnagy, hogy elmondja 
leadta a jellemzésem, és abban a kifogástalan 
feladatellátásom mellett az is szerepelt, 
hogy minden idősebb kolléga maximálisan 
meg van velem elégedve, sőt nagy örömmel 
dolgoznak velem. Kezdőként hatalmas 
megkönnyebbülést, és nagy elismerést 
jelentett ez számomra.

Hamarosan kilenc új börtön épül 
hazánk ban. Mit tanácsol az újonnan 
érkezőknek ahhoz, hogy ők is elkapják 
azt a bizonyos fonalat?
Két tényező befolyásolja leginkább  
a munkánkat. Az egyik a saját lelki  
állapotunk, a másik pedig a vezetés.  
Az előbbi fenntartásához a testmozgás és a 
nyugodt családi háttér a nélkülözhetetlen, míg 
az utóbbihoz némi szerencse is kell.  
Én egyértelműen szerencsésnek mondhatom 
magam, hiszen mindig kiváló főnökeim voltak. 
Amióta Balassagyarmaton teljesítek szolgálatot, 
nem volt olyan eset, amikor ne fordulhattam 
volna bizalommal az elöljáróimhoz. 

Rengeteg változást átélt. Hogyan élte 
meg a Bv. kódex és az életpályamodell 
bevezetését? Véleménye szerint mik voltak 
a legpozitívabb újdonságok?
Már azt is örömtelinek tartom, hogy egyáltalán 
foglalkoztak a büntetés-végrehajtással és a 
fegyveres testületekkel, de úgy gondolom, 
hogy egyértelműen nagyon jó irányba 
haladunk: kaptunk béremelést, a családalapítást 
és a lakáshoz jutást is támogatják, a mindennapi 
munka során a Bv. kódex előnyeit is érezzük 

a saját bőrünkön. Itt a rezsimrendszer 
kialakítását tartom a legfontosabbnak, hiszen 
ez érdekeltté tette a fogvatartottakat a 
szabályok betartásában.

Mi volt a legemlékezetesebb élménye?
Egyik hajnalban egy fogvatartott rosszul lett 
a zárkájában. Súlyos volt a helyzet, a mentők 
kiérkezéséig nekem kellett életben tartanom. 
Majd két hónap múlva visszakerült hozzánk, 
és ekkor egy parancsnoki meghallgatáson 
könnybe lábadt szemmel köszönte meg azt, 
amit érte tettem. Azóta sem tudom szavakba 
önteni, hogy pontosan mit éreztem ekkor.

És mi jelenti a legnagyobb kihívást 
jelenlegi munkája során?
Az, hogy mára nagymértékben kicserélődött 
a fogvatartotti állomány. Intézetünk lakói 
ma máshogy viselkednek, nehezebben 
kezelhetőek, mint azok, akik a kilencvenes 
években vendégeskedtek nálunk. Emiatt 
általában több energiát és időt vesz igénybe 
egy-egy intézkedés. Nagyobb türelemre van 
szükség, ehhez pedig nélkülözhetetlen a már 
említett kiegyensúlyozottság. 

Mi jellemzi a legbátrabb város fegyőreit?
Összetartóak, barátságosok, elfogadóak, és 
nyitottak vagyunk. Remek a csapatmunka, ezért 
kiváló nálunk a hangulat. De az összhang és a 
segítőkészség természetesen a civil életünkben is 
jelen van, hiszen ha valakinek bármilyen gondja, 
vagy problémája van kint, akkor megkeressük 
egymást és segítünk azt megoldani. Tegnap 
hívott a volt biztonsági tisztünk, hogy kapott 
száz mázsa fát, aminek a bepakolásában kérné a 
segítségem. Reggel ott kezdtem nála.

Kellner Gergely

KözEL nEGyEdszázAdnyI 
tApAsztALAt BIrtoKosA

Zólyomi Ottó bv. törzszászlós, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
biztonsági főfelügyelője május elsején már huszonnegyedik évét kezdte 
meg a büntetés-végrehajtás kötelékében. A törzszászlós munkáját 
többször is elismerték, ezúttal Adorján-nap alkalmából, kiemelkedő 
szolgálati tevékenysége elismeréséül vehette át a Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát. A kivételesen hosszú 
pályafutással rendelkező főfelügyelő igazi csapatjátékos, aki szívesen 
mesélt szakmai múltjáról.
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A büntetés-végrehajtási szervezet szeptember 9-én tartotta a XXI. Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlését 
a Belügyminisztérium színháztermében. A miniszteri és országos parancsnoki elismerések átadása mellett 
dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, mint a rendezvény elöljárója átadta a belügyminiszter által 
adományozott csapatzászlót az idén 120 éves Budapesti Fegyház és Börtön személyi állománya részére.  
Ez alkalomból elevenítjük fel a Gyűjtő történetének legfontosabb és legérdekesebb momentumait.

Az épület
A Magyar Országos Levéltárban őrzik 
azt a telekkönyvi másolatot, amelynek 
három betéti lapja ad leírást először egy, 
a Kőbányán felépítendő állami fogházról. 
Építésére versenytárgyalást írtak ki, 
melyen több jelentkező közül Wagner 
Gyula, a Magyar Királyi Igazságügyi 
Minisztérium megbízottja kapta meg az 
építkezéshez szükséges engedélyt. Az 
építési munkálatok 1894 márciusától 1896 
októberéig zajlottak. A Gyűjtőfogház 
mind építészeti szempontból, mind 
terjedelménél és berendezésénél fogva 
rendkívül komfortosnak számított, a 
beruházás költsége elérte a hárommillió 
koronát.
Az intézet panoptikus rendszerben épült. 
A tervező Wagner Gyula nevéhez fűződő 
újítás a zárkák és munkatermek fűtésének 
megoldása is: a falakban futó csövekben 
keringtetett forró vizet. A kazánokat 
a pincehelyiségekben üzemeltették, az 
épületegyüttesben 1896 áprilisában három 
gőzkazánt és három dinamógépet szereltek 
fel. Három kézi kötélmeghajtású felvonót 
is beépítettek, melyekből kettő 100 kg, egy 
200 kg teherbírású volt. 
Az eredetileg 800 fő befogadására alkalmas, 
összesen 6,85 hektárnyi területen fekvő 

épületegyüttes 
alaprajzának egyedi 
jellemzője a két 
azonos külső és 
belső elrendezésű, 
háromágú, 
egyenlőszárnyú 
csillag, melyet a 
korabeli nyugat-
európai és 
észak-amerikai 
tapasztalatokat 
figyelembe véve 
alakítottak ki.
A Gyűjtőfogház 

területén átadásakor 23 felépítmény 
kapott helyet, a fegyház és a börtön 
háromemeletes, a fogház kétszintes 
épület volt. 1906 óta itt működik az 
elmebeteg-megfigyelő osztály, amely 
a kezdetektől önálló intézmény, mai 
neve Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet. 
A Budapesti Országos Gyűjtőfogházban 
az első befogadást 1896. október 27-én 
hajtották végre. A megnyitáskor hatályos 
Csemegi-kódex a szabadságvesztés-
büntetés négy fajtáját szabályozta, 
ezeknek megfelelően változott az elítéltek 
megnevezése is. A fegyházban fegyencek, 
a börtönben rabok, az államfogházban 
államfoglyok, a fogházban foglyok 
töltötték büntetésüket. 
A fő hangsúlyt az egyszemélyes 
elhelyezésre fektették. A fegyház- és 
börtönkörletek 600 magánzárkát, 
a fogházrészleg (a Kisfogház) 68 
magánzárkát és 156 közös zárkát foglalt 
magába. 
A befogadóképességet 800 főben 
határozták meg, azonban az elítéltek 
létszáma már 1897-ben meghaladta a 900 
főt. Az országos büntetőintézetek közül 
egyedül a Gyűjtőfogházban nem kötötték 
az igazságügy-miniszter előzetes írásbeli 

engedélyéhez a befogadásokat. 
Nagyhírű parancsnoka volt a Budapesti 
Országos Gyűjtőfogháznak Vajna 
Károly, aki 1901-től közel húsz 
éven át vezette az intézetet. Vajna 
munkássága során töretlenül hitt a 
szabadságvesztés hasznosságában. 
Mint írta: a korábbi „legiszonyúbb, 
legkegyetlenebb, legembertelenebb 
büntetések nemhogy elriasztották volna 
az embereket a bűntettek elkövetésétől, 
sőt sok esetben ambiczionálták őket 
arra. És minél gyakoribbak voltak e 
kegyetlen büntetések, annál többet 
vesztettek elijesztő voltukból, annál 
megszokottabbakká váltak. […] A 
nyilvános kivégzés is a nagy közönségnek 
mulatságául és erkölcseinek eldurvulására 
eszközül szolgált.”
A zárkaberendezés fokozattól függetlenül 
azonos volt: összehajtható vaságy vagy 
a falba rögzített nyoszolya, szalmazsák, 
lepedő, pokróc, falba szegezett 
deszkapolc, rögzített asztal, szék, 
mosdóedény, víztartó cseber, evőkanál 
(cinből vagy fából), ivópohár (kőből 
vagy üvegből), 2 db ételtartó (cinből 
vagy cserépből), törlőruha, seprű, 2 db 
faszeg fogas, ruhakefe, csizmakefe, fésű, 
szappan, Újtestamentum, imád ságoskönyv. 
A munka fél kilenctől délig folytatódott, 
majd déltől fél 2-ig a zárkájukban 
ebédelhettek a fogvatartottak. A munkaidő 
este 8 óráig tartott, eközben délután 5 
órakor félórás szünetet tarthattak. Munka 
után visszakísérték a foglyokat a zárkákba, 
ahol a 9 órai takarodóig olvashattak, 
ruháikat javíthatták, de mindenképpen 
csendben kellett maradniuk. Takarodó 
után a beszélgetés is tilos volt.  

A Gyűjtő és a történelem

Az őrség számára katonai tovább-
képzéseket tartottak hetenként 

120 éves a Budapesti Fegyház és Börtön



AdoRJÁN-NAp

11H Í R L E V É LBv.

háromszor, minden második napon. Ez 
a kiképzés legalább fél óráig tartott és 
a katonai tisztelgő csuklómozgást és 
a fegyverforgatást kellett gyakorolni. 
A gyakorlatokat a reggeli órákban az 
ébresztő előtt hajtották végre. 
Rabszállítás során 2 korona kiküldetési díj 
járt a kísérő fegyőröknek, azonban nekik 
kellett visszahozni az elszállítottak ruháit, 
melyeket általában összekötve, szuronyra 
tűzve vittek végig a városon. 
Az 1918. őszi események jelentősek voltak 
a Gyűjtőfogházra nézve is: kiengedték a 
politikai, valamint az olyan köztörvényes 
foglyokat, akik a közbiztonságra nem 
jelentettek veszélyt. Sokan azonban nem 
várták meg, hogy a főkapun engedjék ki 
őket, tömegestől szöktek meg.
Különleges eseménynek számított 
Habsburg József királyi herceg 
Gyűjtőfogházba szállítása 1919. április 
29-én. A fiatalember zárkáját „Habsburg 
József elvtárs” felirattal látták el.
A proletárdiktatúra bukása után a 
Gyűjtőfogházban helyezte el Friedrich 
István igazságszolgáltatása azokat a 
kommunistagyanús embereket, akikkel 
a főkapitányság épületében a rendőrség 
már elbánt, a Margit körúti fogházban 
és a Markó utcai ügyészségi épületben 
pedig már nem jutott hely.
A két világháború közötti időszakban 
felduz zadt a politikai elítéltek szá ma, 
akiket a jogerős ítélet ki hirdetéséig a 
Kisfogházba helyeztek, illetve számos 
esetben itt került sor a halálos ítélet 
végrehajtására is. 
1920-ban Uray Lászlót bízták meg 
a Gyűjtőfogház vezetésével. Az ő 
kezdeményezésére alakították ki a 
személyi állomány részére az üzemi 
étkezdét, mely a maga korában 
páratlannak számított.

A Gyűjtőfogházban 1930-ra a politikai 
foglyok létszáma 1200 fölé emelkedett. 
Kezdetben csak a Kisfogházban, majd a 
hely szűkössége miatt a bal csillagban is 
el kellett helyezni őket. 
A negyvenes évek második felében 
új büntetési nemet vezettek be, a 
kényszermunkát, hogy az elítéltet 
alkalmassá tegyék a beilleszkedésre 
és gondoskodjanak a demokratikus 
szellemű nevelésről. A kényszermunkára 
ítéltek nehéz testi munkát végeztek 
és megkülönböztető jelzést kellett 
viselniük: „felső ruhájuk bal oldalára a 
szív tájékán, 8-10 centiméter átmérőjű 
fekete korongot kell felvarrni”.
A szabadságvesztés fokozatának 
egységesítése miatt az intézet elnevezése 
1951-ben Budapesti Országos Börtön 
lett, a felügyeleti jogkört pedig az 
Államvédelmi Hatóság vette át.
Az 1956-os forradalom során a Budapesti 
Országos Börtönt több alkalommal 
érte fegyveres támadás, majd október 
végén a börtön a felkelők kezébe került. 
Ezt követően megalakították az ún. 
„szabadító bizottságot”.  Először a 
politikai elítélteket, majd a köztörvényes 
letartóztatottakat is kiszabadították, 
összesen ezer főt.
A Kisfogházban tartották fogva és 
végezték ki a forradalom és szabadság-
harc hőseit, többek között Nagy Imrét 
és Maléter Pált. A halálos ítéleteket 
legtöbbször a Kisfogház udvarán 
hajtották végre. A puha diktatúra éveiben 
legalább ötszáz ’56-os és más politikai 
elítélt maradt fogságban, s közülük 
többen csak húszéves büntetésük letöltése 
után szabadultak. A Gyűjtőben az 
államellenes bűncselekmény miatt elítélt 
politikai foglyok száma 1969-ben ötszáz 
fő körül mozgott.

Az államellenes okokból elítéltek 
létszáma 1970-ben 350 volt, közülük 
39-en egyéni kegyelemmel szabadultak. 
A visszaemlékezésekből ismert, 
hogy titokban bindzsin, vagyis 
kristálydetektoros rádión hallgatták  
a híreket a fogvatartottak. 
A nyolcvanas években politikai 
alapon tartották fogva a katonai 
szolgálatmegtagadókat, akiknek  
száma a szkinhedekkel és a jehovistákkal 
együtt jóval száz fölé emelkedett.  
A rendszerváltás előtti évben már csak 
tucatnyian voltak, az utolsó politikaiak 
pedig 1990. március 14-én léptek ki  
a Gyűjtő kapuján. 
1989-ben adták át az elmúlt évtizedek 
legjelentősebb fejlesztését:  
a Maglódi út „Palikert” nevű területén 
svéd mintára készült, négyszintes 
börtönt, mely negyedmilliárd forintból 
épült. Az eredetileg munkásszállónak 
szánt paneltömbben a megnövekedett 
létszám miatt fogvatartási körletet 
alakítottak ki.
A rendszerváltás mintegy 3000 elítélt 
szabadon bocsátását és a halálbüntetés 
eltörlését eredményezte.
A kétezres évek főleg a felújításról 
szóltak, hiszen mindkét körleten 
korszerűsítették a fogvatartotti 
fürdőhelyiségeket, valamint  
2005-ben kicserélték az intézet  
teljes hőszolgáltatási rendszerét.
A legutóbbi komolyabb változás  
2015-ben történt, amikor a jobb  
csillag harmadik szárnyában átadták  
a hosszúidős speciális rezsimbe tartozók 
elhelyezését is lehetővé tevő új körletet, 
mellyel az uniós normáknak minden 
tekintetben megfelelő, 44 új  
férőhely létesült.

Munkácsy Márton
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Elismerések augusztus 20. alkalmából
Áder János köztársasági elnök közel négy évtizedes,  
példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői 
tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje Csillaggal katonai tagozatát adományozta 
Csóti András bv. altábornagynak, a büntetés-végrehajtás  
országos parancsnokának.
Több évtizedes pályája során kimagasló színvonalon ellátott 
munkája, példaértékű elhivatottsággal végzett szakmai 
és rendvédelmi szolgálatellátása elismeréséül a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztje katonai tagozatát  
adományozta Lajtár József bv. vezérőrnagynak, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka gazdasági és informatikai 
helyettesének, a Belügyminisztérium volt közgazdasági helyettes 
államtitkárának, az Országos Rendőr-főkapitányság volt 
gazdasági főigazgatójának.

Közel három évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréséül a Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai 
tagozatát adományozta Kamp János bv. alezredesnek, az Állam-
pusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. osztályvezetőjének.
Széleskörű tapasztalatok birtokában, következetesen 
végzett szakmai munkája elismeréséül a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta  
Uzonyi Adél bv. alezredesnek, az Igazságügyi Megfigyelő  

és Elmegyógyító Intézet osztályvezetőjének.
Több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréséül a Magyar Bronz Érdemkereszt 
katonai tagozatát adományozta Tolnai Attila címzetes 
bv. zászlósnak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet körletfelügyelőjének és Furmanné Nagy Ilona bv. 
főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet szociális segédelőadójának.
Festmény emléktárgyat adományozott Kormányos 
Zoltánné bv. ezredesnek, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének, Sipaki Ferenc bv. 
alezredesnek, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjének és Kocsis Zsolt bv. századosnak, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja kiemelt főtanárának. 
Seiko óra emléktárgyat adományozott Sárdi Gábor bv. őrnagy nak,  
a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági osztályvezető-helyettesének.
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Thurzó Gábor -
nénak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelőjének.
50. születésnapja alkalmából Herendi gyümölcsös kosár emlék  -
tárgyat adományozott Szilágyi Andrásné címzetes bv. főtörzszász-
lósnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadójának.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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Bv. Hírlevél: – Mit érzett, amikor megtudta, hogy megkapja ezt  
a plakettet? 

Furmanné Nagy Ilona: – Éppen a szabadságomat töltöttem, 
amikor telefonon hívtak, hogy augusztus 20. alkalmából  
az Országos Parancsnokságra kell mennem, jutalmat  
fogok kapni. Azt, hogy pontosan milyet, még nem lehet tudni.  
Nagyon meglepődtem, és izgalommal vártam az ünnepélyes 
díjátadót, hiszen az ember életében fontos mérföldkő  
egy ilyen elismerés. 

Ez nem az első díj, amit eddig kapott. Hol tartja őket? 

Van egy vitrines szekrényem, ott van a helye, nagy becsben  
tartom mindegyiket. 

Mi a véleménye a szakmai elismerésekről? 

Vannak olyan jutalmak, amiket egy fiatal kolléga is megkaphat, 
de ezt az emlékplakettet egy hosszú szakmai pálya elismerése -
ként adják, azt hiszem, éppen ezért olyan különleges ez a díj.  
Már korábban kaptam egy ezüst plakettet, ami most arannyá érett. 

Most kanyarodjunk az elejére, hogyan került erre a pályára? 

Kórházban dolgoztam, és hallottam, hogy pszich ológus-
asszisztenst keresnek a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási 
Intézethez. Új kihívásokat kerestem, de szerettem volna 
egészségügyi területen maradni, így jelentkeztem.  
Ez 1986 márciusában volt. Először Sándorházán dolgoztam, 
majd 1989 júliusában felszereltem és Bernátkútra kerültem 
szociális ügyintéző pozícióba, azóta is itt vagyok. Ez már a 
második otthonom… Természetesen első a család, de el sem 
tudnám képzelni, hogy máshol dolgozzak. 

A kívülállóknak ez kemény, zord környezetnek tűnhet. 
Hogyan fogadták a kollégák, hogyan sikerült a beilleszkedés?

Azt hiszem, így ennyi év távlatából elmondhatom, hogy 
zökkenőmentes volt, sokat segítettek a kollegák és nem volt 
semmilyen problémám. Az egészségügyi szakterület miatt 

humánusnak kell lenni, emberekkel kell foglalkozni,  
ez a hozzáállás nagyban megkönnyítette a munkámat. 

Miben más most itt dolgozni a korábbi évkehez képest? 

Sokkal nagyobbak az elvárások minden területen, több az 
adminisztráció, gyorsabb a munkatempó. Még nagyobb szerepet 
kap a számítógép a munkában, és ez számomra kihívást jelent. 

Munkája során számtalan emberrel, történettel találkozott,  
ki tudna emelni egyet, ami emlékezetes volt? 

Emlékek kavarognak most a fejemben, inkább egy érzést ragadnék 
ki. Szívesen emlékszem vissza arra, amikor egy fogvatartott 
szabadulás előtt megkeres és megköszöni a segítséget és elköszön 
tőlem. Több olyan eset is volt, amikor visszatérő fogvatartott 
megismert és társainak pozitív emlékekről számol be velem 
kapcsolatban. Ezek fontos visszajelzések. 

Sok fiatal, pályakezdő kollegával találkozhatott. Mit taná csolna 
azoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy ezt  
a pályát választják?

A hivatás az, amit kiemelnék, hiszen ez egy életforma. Nagyon lényeges 
szerintem a felelősségtudat, az emberség, az alkalmazkodóképesség, és 
nagyon fontos az is, hogy az ember a helyén tudja kezelni a dolgokat. 

Ha jellemeznie kellene magát pár mondattal, melyek lennének azok? 

Ami a szívemen, a számon, nem szeretek megbántani senkit,  
de szeretem az egyenes beszédet. Nagyon szívesen segítek,  
azt viszont elvárom, hogy megfogadják a tanácsomat. Fontos, 
hogy az ember tanuljon a hibáiból és fejlődjön. 

Mivel foglalkozik szabadidejében, hogyan tud kikapcsolódni, 
felöltődni? 

Minél több időt próbálok az unokámmal tölteni, sokat olvasok és 
nagyon szeretem a sportközvetítéseket nézni, főleg a kézilabda-
mérkőzéseket kísérem figyelemmel. 

Varga Zsófia

Ez a második otthonom
 
 Miniszteri elismerést, a Büntetés-végrehajtási   

 Szolgálatért emlékplakett arany fokozatát vehette át     

 Furmanné Nagy Ilona, a bernátkúti alegység szociális   

 segédelőadója. Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő  

 szakmai tevékenységéért adományozta a díjat  

 a bv. főtörzszászlósnak. Az ezüst fokozat után  

 az aranyat is kiérdemlő kollégánkat ez alkalomból    

 kérdeztük pályájáról.
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága idén először írta ki azt a fotópályázatot, amelynek célja a 

bv.-s hivatás és szolgálat bemutatásával a közösséghez tartozás, a bajtársiasság érzésének erősítése, valamint a 

büntetés-végrehajtási szervezetről kialakult kép színesítése volt. A fotópályázatra huszonhárom bv. szerv negyven 

kollégájától 176 kép érkezett. A két fődíjast, Uhrin Ilonát (Békés Megyei Bv. Intézet) és Magyar Zoltánt (Somogy 

Megyei Bv. Intézet) a kiírás témaköreiről, vagyis a hivatásról, a szolgálatról, a börtönről és életükről kérdeztük.

A fotópályázatot a BvOP öt témakörben írta ki: szolgálat, hivatás, bv.-sek, a börtön, mint épített 
környezet, biztonság és reintegráció. A felhívásra a személyi állomány bármely tagja pályázhatott 

legfeljebb öt saját készítésű fekete-fehér, vagy színes fotóval. A pályázat beadási határideje 
július 1-je volt. Ezt követően ült össze a zsűri, amelynek tagja volt Csóti András bv. altábornagy, 

országos parancsnok, Komka Péter, az MTI fotóriportere, Szalai Tímea bv. ezredes, a Kommunikációs 
Főosztály vezetője és Apró Andrea, a BvOP fotósa. 

Uhrin Ilona - ÖlelésMagyar Zoltán - Éjjel-nappal börtön

Elso országos fotópályázat

A fődíj egy kétéjszakás hétvége teljes ellátással két fő részére Igalon vagy Pilisszentkereszten. 
Emellett a legjobb képek készítői további értékes díjakban részesültek.

A zsűri döntése alapján a pályázat két fődíjának nyertesei: 
A legjobb kép: Uhrin Ilona kormánytisztviselő (Békés Megyei Bv. Intézet): Ölelés 

A legjobb fotós: Magyar Zoltán bv. őrmester az Éjjel-nappal börtön 
című képével (Somogy Megyei Bv. Intézet)
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Bv. Hírlevél: - Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy a 
zsűri a te fotódat választotta a legjobbnak?
Uhrin Ilona: - Amikor kézbe vettem az eredményeket összesítő 
levelet, és láttam, hogy összesen 176 fotóval pályáztak a versenyre, 
akkor az futott át az agyamon, hogy az enyém biztosan nem 
érhetett oda a legjobbak közé. Aztán tovább olvasva megláttam a 
saját nevemet. Na, akkor majdnem kiugrottam a bőrömből!

A fotó nem „teljes”, hiszen a szereplőknek csak a lába látszik. Mit 
ábrázol a kép?
A fotón egy nő éppen átölel és megcsókol egy férfit. A személyek 
viszont nem fontosak, hiszen egyrészt maximálisan tiszteletben 
akartam tartani a személyiségi jogokat, másrészt általánosságban, 
adott személyektől függetlenül szerettem volna üzenni a képpel. 
Bízom benne, hogy ez sikerült. A pályázat megjelenésekor 
már biztos voltam benne, hogy a reintegrációs őrizetet fogom 
megörökíteni, hiszen ez egy új és nagyon sikeres jogintézmény, 
amire mindenképpen fel szerettem volna hívni a figyelmet. A 
célom az volt, hogy azt az életérzést adjam vissza a fotón, amit a 
reintegrációs őrizetről gondolok. Ez a szituáció teljesen spontán 
adódott, nem volt előre eltervezve, vagy előre beállítva. 

És mit gondolsz, mi lehet a kép titka?
Talán az, hogy sikerült lefotózni a remény, a boldogság és 
a felhőtlen öröm őszinte pillanatát. Egy szeretetben teljes 
nagycsaládban, hét testvér mellett nőttem fel, nagyon erősek 
köztünk a kötelékék. Büszke vagyok a családomra és édesapámra, 
aki mindig azt mondta, hogy a boldogság a legfontosabb dolog 
a világon. Én így próbálom élni az életem, ezt akarom átadni a 
gyermekeimnek, és a fotón is erről szerettem volna pillanatfelvételt 
készíteni.

Mit üzen a kép számodra? És mit jelenthet másnak?
Számomra a család, a párkapcsolat, a szerelem és minden emberi 
kapcsolat fontosságát jelenti. Ezek a kötelékek mindenkinek sokat 
jelentenek, de egy fogvatartottnak talán még fontosabbak. Ezért 
minden segítséget megadok a reintegrációs őrizeteseknek és a 
pártfogoltjaimnak. Pozitív ember vagyok, aki igyekszik mindenben 
meglátni a szépet és a jót. Fontosnak tartom, hogy tiszteletben is 

tartsuk, hogy a fogvatartott, az őrizetes vagy a pártfogolt, tehát 
a börtönt megjárt ember is ugyanolyan, mint szabad társai. 
Ugyanazokkal a hétköznapi problémákkal és érzésekkel szembesül: 
ő is szeret és vágyakozik, reménykedik és bánkódik. 

Bv. pártfogóként a képen megörökített pillanat számodra maga a siker.
Így van, hiszen egy reintegrációs őrizetes gyakorlatilag már 
letöltötte méltó büntetésének nagy részét, és kiérdemelte az 
őrizetet. Azt kívánom mindenkinek, hogy éljen ezzel a lehetőséggel: 
térjen vissza a családjához, gyermekéhez, feleségéhez, férjéhez, 
legyen munkája és törvénytisztelő állampolgárként élvezze az életet. 

Hogyan kerültél a büntetés-végrehajtáshoz?
Mielőtt lekerültem Gyulára, már dolgoztam bv. intézetben, hiszen 
a húszas éveim elején körletfelügyelőként három évig teljesítettem 
szolgálatot a Budapesti Fegyház és Börtönben. Aztán az élet 
úgy hozta, hogy leszereltem, és egy multi értékesítési osztályán 
helyezkedtem el. Itt ismerkedtem meg a férjemmel, aki gyulai. 
Házasságkötésünk után költöztünk szülővárosába. Harmadik 
gyermekem születése után, amikor már visszamehettem 
dolgozni, a Békés Megyei Bv. Intézetnél, a TÁMOP-program 
projektfelelőseként helyezkedtem el. Ez kiváló „főpróba” volt, 
ami ráébresztett, hogy szeretnék újra bv. intézetben dolgozni. 
Úgy döntöttem, hogy benyújtom a jelentkezésemet a közben 
meghirdetett pártfogó felügyelői állásra. 2015 elejétől dolgozom 
újra a gyulai börtönben. 

Ha van egy kis szabadidőd, akkor azt mivel töltöd a legszívesebben?
Nagyon szeretek kirándulni, kerékpározni, görkorcsolyázni, 
de a gyermekekkel is sok a közös programunk. Férjem és a 
gyermekeim a legfontosabbak a számomra, mindenben segítjük és 
támogatjuk egymást. A gyöngyfűzéshez hasonló kreatív és alkotó 
tevékenységeket is kedvelem, de olvasni is imádok, falom a betűket. 

A Büntetés-végrehajtás Országos Fotópályázatán  

a legjobb fotónak választott alkotás tele van érzelemmel,  

akárcsak az azt készítő Uhrin Ilona bv. pártfogó.  

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársa  

nemcsak Ölelés című díjnyertes fotójáról,  

hanem hivatástudatáról is mesélt.

Igyekszem meglátni mindenben a szépet és a jót

15
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1. Pató Irina - Önmagunk árnyékában

2. Lehr György - Zárt természet

3. Zagyi Péter - Emlékezni szép

4. Tóth Viktor - X-akták

5. Tóth Ágnes - Fantázia és valóság

1.

2.

3.

4.

5.
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 Magyar Zoltán bv. őrmester, a Somogy Megyei     

 Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott informatikai 

 osztályvezetője Éjjel-nappal börtön című képével 

 elnyerte a legjobb fotósnak járó díjat a Büntetés-

 végrehajtás Országos Fotópályázatán. A lelkes 

 fotóssal a nyertes kép készítésének körülményeiről, 

 a fotózás iránti megszállottságáról, de családjáról is 

 beszélgettünk.

 
Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy a zsűri  
a legjobb fotós kategóriában díjazott téged?
Egyáltalán nem számítottam rá, de nagyon örültem neki, már  
csak azért is, mert magamtól nem is indultam volna a pályázaton. 
Nem szoktam a fotóimat publikálni, csak magamnak készítem 
őket, de Péter Ildikó, az intézet sajtóreferense az utolsó pillanat-
ban rábeszélt, hogy nevezzek. Nem bántam meg!
 
Mióta fotózol?
Komolyabban 2009 óta foglalkozom a pillanatfelvételek 
készítésével. Soha nem tanultam, autodidakta módon sajátítot-
tam el a szakma rejtelmeit. Szerencsére az intézetben is sokszor 
kell fényképezőgépet ragadnom, hiszen a legtöbb eseményről és 
rendezvényről én készítem a képeket. Azt mondják, hogy jók a 
képeim, de én mindig találok rajtuk hibát.
 
Mik a kedvenc témáid, amit előszeretettel kapsz lencsevégre?
Nagyon nehéz visszaadni azt, amit az ember szeretne, de fárad-
hatatlanul próbálkozom vele. Nyitott szemmel járok, és ha valami 
izgalmasat látok, azt lefotózom. Szeretem, ha a kép a valóságot 
tükrözi, de ha a helyzet azt indokolja, akkor elvontabb képeket  
is készítek.
 
Ez az elismerés segíthet továbblendülni fotós karrieredben?
Igen, mindenképpen. Amikor az emberre azt mondják, hogy jó 
valamiben, például, hogy jó fotós, akkor ez kötelezi is arra, hogy 
ne adjon ki rossz fotót a kezéből. Amúgy is maximalista típus 
vagyok, de ez a díj most még inkább arra fog sarkallni, hogy  
magasabbra tegyem a lécet. Sajnos az időm keveset engedi, de 
minden szabadidőmet kihasználom, hogy javítsak a technikámon. 
Volt rá példa, hogy nem tudtam elaludni, és elmentem fotózni.  
Lementem a főtérre és hajnali kettőkor elkészítettem azt a 
panorámaképet Kaposvár belvárosáról, amit mindig is szerettem 
volna. Nagyon fáradt voltam másnap, de a kép miatt megérte.
 
A családod mennyire tolerálja ezt a fajta megszállottságot?
A feleségem nagyon türelmes és elnézi a fotózással kapcsolatos 
minden hóbortomat. Van egy hétéves kisfiam, tőle is nagyon  
sok támogatást kapok. Az ő véleményüket szoktam kikérni.  

Sokat segítenek, mert olyat is meglátnak, olyan apróságra is fel-
hívják a figyelmem, amit én nem vettem észre.
 
Mit látunk a nyertes alkotáson?
Kilenc képet, amit a fotópályázat kedvéért szerkesztettem egybe. 
A fotók azt a látványt ábrázolják, amit az irodám ablakából látok. 
Az első fotó legalább egy éve készült. Enyhe téli idő volt, nagyon 
szép volt a naplemente, ezért lefényképeztem, de ekkor még nem 
állt össze, hogy ez egy sorozat első darabja lesz. A következő már 
a zord tél kellős közepét ábrázolja: aznap havazott, fehérbe borult 
minden. Ezt követően már tudatosan készítettem a képeket.
 
Mit üzen a kép, és milyen technikával készült?
Természetesen van egy komolyabb tükörreflexes gépem, de a 
díjazott fotómontázs képeinek többsége mégis mobiltelefonnal 
készült. A kép azt jelenti számomra, hogy itt Kaposváron, de a 
büntetés-végrehajtási intézeteknél általában soha sincs megállás. 
Ezért lett a kép címe Éjjel-nappal börtön.
 
Mikor és hogyan kerültél a testülethez?
2000 októberében, mint informatikai főelőadó érkeztem a céghez. 
Tavaly októberben lettem hivatásos, január 1-jétől pedig meg-
bízott osztályvezetőként látom el szolgálati feladataim.
 
Mi csinálsz, amikor nem a fényképezőgéppel járod a várost?
Azok közé tartozom, akiknek a munkájuk egyben a hobbijuk is. 
Ahhoz azonban, hogy naprakész tudásom legyen, folyamatosan 
képeznem kell magamat. Ha nem tanul folyamatosan az ember, 
akkor az informatika száguldó vonatként hagyja maga mögött. A 
mobiltelefonok programozásűval és az okosotthonok tervezésével 
foglalkozom szívesen.

Az interjúkat Kellner Gergely készítette

Egy jó fotóért lefekszem a földre, vagy bemászom bármi alá



H Í R L E V É LBv.18

SZERVEZETI ÉlET

A legjobb fotókból a Belügyminisztériumban tartott 

Központi Állománygyűlésen a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnoksága kiállítást szervezett.

A kategóriák győztesei:

Szolgálat, hivatás: 
Tóth Viktor bv. hadnagy (Fővárosi Bv. Intézet): X-akták 

Bv.-sek: 
Zagyi Péter címzetes bv. őrnagy (Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön): Emlékezni szép 

A börtön, mint épített környezet: 
Tóth Ágnes címzetes bv. főtörzszászlós (IMEI):  
Fantázia és valóság 

Biztonság: 
Lehr György címzetes bv. főtörzsőrmester (Állampusztai 
Országos Bv. Intézet): Zárt természet 

Reintegráció: 
Pató Irina bv. százados (Szombathelyi Országos Bv. Intézet): 
Önmagunk árnyékában 

Az MTI fotóriporterének különdíját Mádi Gergely bv. 
őrmester (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet) 
Szabadlevegőn tartózkodás című képe nyerte el.

Mádi Gergely - Szabadlevegőn tartózkodás

Kapecz Hajnalka bv. ezredes október 1-jétôl a BvOP Költségvetési Ellenôrzési Fôosztály vezetôje 
Kapecz Hajnalka a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett közgazdász diplomát. 1990-től közalkalmazottként az ORFK Gazdasági Fő-
igazgatóság Gazdasági Hivatala Pénzügyi Osztályának előadója, majd 1994. augusztus 1-jétől hadnagyi rendfokozattal az ORFK Gazdasági 
Főigazgatóság Közgazdasági Főosztálya kiemelt főelőadója. 1998. január 1-jétől az Illetménygazdálkodási Csoportnál teljesített szolgálatot, 
míg kérelmére 2002. április 1-től átkerült a BvOP hivatásos állományába, a Pénzügyi és Gazdasági Főosztály Létszám- és Bérgazdálkodási 
Osztálya kiemelt főreferensi beosztásába. 2004. október 1-jétől a költségvetési szakterület kiemelt főreferensi beosztásába helyezték. 2006 
januárjában visszatért az ORFK-hoz, ahol a Gazdasági Főigazgatóság Tervezési és Költségvetési Főosztály Költségvetési Osztálya, majd 
2008. január 1-jétől a Közgazdasági Főosztály osztályvezetője volt. 2008-tól tagja a Rendészeti Szakvizsga Bizottságnak, melynek keretében a 
pénzügyi- és gazdasági ismereteket oktatja. 2013. augusztus 1-jétől 2016. szeptember 30-áig a Nemzeti Védelmi Szolgálat Gazdasági 
Főosztályának főosztályvezetői feladatait látta el.



Átadták a szolnoki börtön
megújult zárkáit
Befejeződött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet közel 30 millió 
forintos zárkafelújítási beruházása, amelyet Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese adott át augusztus 
10-én. A fejlesztés során leválasztották a mellékhelyiségeket, így a zárkákban korszerűbb és 
emberibb körülményeket teremtettek. A beruházáson negyven fogvatartott dolgozott,  
ők az építési törmelék elhordásában, a vakolási, a festési és a felújítási munkákban segédkeztek.
A szolnoki börtönben folyamatosak a fejlesztések: a közelmúltban fejeződött be a séta-
udvar felújítása, megújultak a foglalkoztatóhelyiségek, ahol a TÁMOP kiemelt projekt 
támogatásával a bútorokat is kicserélték. A beruházásoknak köszönhetően az intézet nagy 
lépést tett az európai normáknak megfelelő fogvatartási körülmények felé.

Megújult 
a balassagyarmati étkezde is
Fogvatartottak munkájával szépült meg a balassagyarmati intézet ebédlője, 
melyet szeptember 5-én vehetett birtokba a személyi állomány.  
Az augusztus 18-án elkezdett munkálatok során lemázolták a nyílászárókat, 
festettek, burkoltak, az ebédlő új, korszerű világítást is kapott.  
A munkákat szakmai irányítás mellett nyolc fogvatartott végezte.  
A korszerűsítést a Balassagyarmati Fegyház és Börtön és az Ipoly 
Cipőgyár Kft. közösen finanszírozta.

FEJlESZTÉSEk
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A Kormány döntött a büntetés-végrehajtási intézetek 
férőhelybővítéséhez szükséges források biztosításáról.  
A férőhelybővítési programban 2018-ig 9 új börtön épül, ezzel 
és a saját beruházásokkal összesen 6000 férőhellyel bővül 
a börtönök kapacitása, várhatóan 100% alá csökkentve az 
átlagtelítettséget. A beruházásokkal párhuzamosan a személyi 
állomány létszámát is bővítjük, 2500 új munkatársat vesz fel  
a büntetés-végrehajtás.
Az új börtönök Békésen, Csengeren, Hevesen, Kemecsén, 
Komádiban, Komlón, Kunmadarason, Ózdon és egy 
később kijelölt helyszínen épülnek fel. Október 3-án mind 
a nyolc helyszínen egyszerre nyitották meg kapuikat a helyi 
toborzóirodák, és minden környező település önkormányzatában 
kikerültek a szervezeti toborzóplakátok is. A leendő új kollégák 
tájékoztatását irodánként két toborzótiszt segíti. Ők azok, 
akik az érdeklődőknek információt nyújtanak a lehetséges 
beosztásokról és feladatokról, illetve a környező települések 
különböző fesztiváljaira, kulturális rendezvényeire, állásbörzéire 
is ellátogatnak. Az eddigi tapasztalatok kifejezetten pozitívak: 
már több mint 3000 önéletrajz érkezett, és egy átlagos nap közel 
százan érdeklődnek toborzóirodáinkban. A toborzás folyamatos, 
várjuk a további jelentkezőket, akik elmúltak 18 évesek, van 
érettségijük, büntetlen előéletűek és magyar állampolgárok.

Elindult a toborzás



NEmZETköZI kApcSolATok

A Közép-európai Büntetés-végrehajtási Kerekasztalt (Middle-Europe 
Corrections Roundtable – MECR) kilenc ország: Ausztria, Bajorország, 
Csehország, Horvátország, Litvánia, Magyarország, Svájc, Szlovákia és 
Szlovénia, valamint a Nemzetközi Büntetés-végrehajtási és Börtönügyi 
Szövetség (International Corrections and Prisons Assocation – 
ICPA) alapította 2009-ben. A rendszeresen tanácskozó szerveződés 
célja, hogy a büntetés-végrehajtási szakemberek a legfelsőbb szinten 
vitassák meg a tagországok a büntetés-végrehajtás területét érintő 
aktuális kérdéseket, tapasztalatokat. A MECR találkozóin minden 
tagországnak lehetősége van bemutatni az elmúlt időszak legjelentősebb 
változásait, tapasztalatait, emellett minden alkalommal napirendre 
kerülnek olyan aktuális témák is, amelyek nem országspecifikusak, 
hanem globálisan érintik a jelenlévőket, mint például a radikalizáció, 
a férőhelybővítés vagy a reintegráció. Az idei kerekasztal fő témája a 
fogvatartotti munkáltatás, az új börtönök építése, valamint a büntetés-
végrehajtásban tapasztalt radikalizáció jelensége és a deradikalizáció 
lehetséges lépései voltak. A vendégek emellett élénk figyelemmel 
ismerkedtek meg az Európa élmezőnyébe tartozó magyarországi 
elítélt-foglalkoztatás sikereivel és gyors fejlődésével is. A résztvevők 
az izgalmas témák megvitatása mellett a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet munkájába is bepillantást nyertek. 

A Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok és helyette-
sei vezette küldöttséget szeptember 22-én szakmai megbeszélésen 
Pintér Sándor belügyminiszter is fogadta. A belügyminiszter fel-
elevenítette, hogy hat éve is találkozott a kerekasztal résztvevő-
ivel, majd beszámolt a magyar büntetés-végrehaj tási szervezetet 
érintő előrelépésekről, fejlesztésekről. Kiemelte, hogy az új bün-
tetés-végrehajtási törvény és a rendészeti életpálya modell beveze-
tése komoly eredmény volt, de a sikerek között említette a fogva-
tartotti foglalkoztatás bővülését és a kilenc új börtön megépítéséről 
szóló döntést is. Az új börtönökkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
a mindösszesen 6000 férőhelylyel Magyarország 2018-ig sikerrel 
szünteti meg a bv. intézetek telítettségét. A miniszter továbbá 
üdvözölte a kerekasztal legújabb tagját, az olasz büntetés-végre-
hajtási szervezet vezetőjét, valamint kérte, hogy hasznos szakmai 
észrevételeikkel mindannyian továbbra is segítsék a magyar bün-
tetés-végrehajtás és egymás munkáját. A szakmai megbeszélés 
végén Karin Dotter-Schiller a MECR elnöke elismerően nyilatko-
zott az utóbbi hat évben elért eredményekről, majd megköszönte 
a magyar büntetés-végrehaj tásnak és a belügyminisztérium-
nak a támogatását és a konferencia megszervezésében nyújtott 
erőfeszítéseit.

Pilisszentkereszten ülésezett a Közép-európai 
Büntetés-végrehajtási Kerekasztal
Térségünk legrangosabb szakmai konferenciájának, a MECR tizenötödik 
ülésének idén Magyarország, közelebbről a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja adott otthont szeptember 
20. és 23. között. A tanácskozáson az alapító tagok mellett idén először az 
olasz büntetés-végrehajtás delegációja is részt vett, így tíz ország szakmai 
delegációját látta vendégül a magyar büntetés-végrehajtás.
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Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok meghívására, szintén az Európai Bizottság TAIEX programjának 
keretében, július 18–19. között látogatott Magyarországra az albán büntetés-végrehajtási szervezet háromfős delegációja. 
A szakmai tapasztalatcsere kiemelt célja a fogvatartotti munkáltatás, valamint a kockázatelemzési rendszer megismerése volt. 

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet volt a vendéglátója két 
grúz és egy albán szakmai delegációnak is. 
Hivatalos látogatáson járt Magyarországon augusztus 8–10. között Kakha 
Kakhishvili, Grúzia büntetés-végrehajtásért és pártfogó felügyeletért 
felelős minisztere és kísérete. A delegáció Pintér Sándor belügyminiszterrel, 
illetve Csóti András bv. altábornaggyal, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokával és helyetteseivel folytatott megbeszéléseket.

A másik grúz delegáció Zaza Grigolia országos parancsnokhelyettes 
vezetésével az Európai Bizottság TAIEX programja keretében július 27–29. 
között ismerkedett a magyar büntetés-végrehajtási szervezet munkájával. 

Grúz és albán vendégek



HíREk

Nyomkövetô képzés elsô ízben

Regionális képzés 
Veszprémben
Regionális szolgálati kutyavezetői szakmai napot tartottak  
a veszprémi intézetben. A gyakorlat célja a kutyák és 
vezetőik közötti összehangolt munka és képzettségük 
fejlesztése volt. A kiképzésen a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 
valamint Veszprém megye rendőrkapitányságainak 
kutyavezetői és szolgálati kutyái közösen vettek részt. 

Nóniusz tenyészszemle 
Állampusztán
Az Állampusztai Kft. törzstenyészete az ország harmadik 
legnagyobb nóniusz tenyészete a hortobágyi és a mezőhegyesi 
után, így jelentős esemény volt, amikor 57 lovát felvezették a 
Nonius Egyesület bírálóbizottsága elé szeptember 3-án. A Nonius 
Lótenyésztő Országos Egyesület bírái a magasság, a fejforma, a 
láb, a szín és a mozgás alapján pontozták az állatokat. A szemle 
célja, hogy az állományból kiválasszák a legjobb tulajdonságokkal 
rendelkező tenyészállatokat, annál is inkább, mert a társaság 
hosszú távú tervei között szerepel olyan állomány kialakítása, 
amely a fogatsportba, valamint a rendőrségi és a büntetés-
végrehajtási szolgálati feladatokba is bevonható. 
Állampusztán 2011-ben készültek el a csikószállások és a 
modern istálló. Az állatok 25 hektár villanypásztorral határolt 
területen, szabadon legelnek. A telepen 80-90 lovat gondoznak 
a fogvatartottak, ebből 20-25 a tenyészkanca. Évente 15-20 
csikó születik, így az utánpótlás is biztosított. A lovászat 15-20 
fogvatartott számára biztosít munkát.

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
baracskai objektumában első alkalommal került sor a kutyavezetők 
és szolgálati kutyáik öthónapos nyomkövető képzésére, amelynek 
ünnepélyes zárása augusztus 5-én volt.
A büntetés-végrehajtási szervezet jelenleg átalakítja, fejleszti 
a kutyás szolgálatot, melynek egyik eleme, hogy az eddig 
külső rendvédelmi szervezetnél végzett képzésekre ezentúl 
szervezetünkön belül is sor kerülhet. A saját képzés előnye a 
költséghatékonyság mellett, hogy alkalmazkodik a bv. szervezet 
speciális igényeihez. Mivel a nyomkövető kutyák igénybevétele 
a bv.-n belül szerencsére nem túl gyakori, ezért célszerű olyan 
kutyák képzése, melyek a későbbiekben más feladatra, elsősorban 
kábítószer-keresésre is alkalmasak lesznek. Az öt hónap alatt a 
kutyák és vezetőik elsajátíthatták a nyomkövetés alapjait, ám ahhoz, 
hogy stabilan jó munkát végezhessenek, még többéves tapasztalat, 
sok gyakorlás vár a párosokra. Itt az adott intézeteknek van nagy 
felelősségük. Az a kutya és vezetője, mely nem kap lehetőséget a 
folyamatos továbbképzésre, gyenge teljesítményt nyújt, a képzés 
hiánya visszafordíthatatlan károkat okozhat a kutya későbbi 
teljesítőképességére nézve is.
A most lezajlott, úttörő képzés célja olyan nyomkövető kutyák és 
kutyavezetők képzése volt, akik egy esetleges szökésnél fel tudják 
deríteni a fogvatartott menekülési útvonalát, jelzik hátrahagyott 
tárgyait, továbbá az intézetek területén engedély nélkül tartózkodó, 
illetve tiltott tárgyat elrejtő személyek és tárgyaik lehetséges 
rejtekhelyeinek feltérképezésében is nagy segítséget nyújthatnak. 
Emellett alkalmasak lesznek más rendvédelmi szerv részére is eltűnt 
személy vagy bűncselekmény elkövetőjének felderítésében. Van 
olyan kutya, amely képes a menekülő személy elfogására, de sérült 
személy felkutatásánál is alkalmazható. A kutyáknak hidegben, 

melegben, hóban és sárban is teljesíteniük kell, ezért a márciustól 
augusztusig tartó tanfolyamon változatos terepviszonyok között is 
bizonyítaniuk kellett tudásukat.
A tanfolyamot öt kutyavezető és kutyája teljesítette a pálhalmai, a 
márianosztrai, a szegedi, a sátoraljaújhelyi és a közép-dunántúli bv. 
intézetek képviseletében. A kutyavezetők írásbeli és szóbeli elméleti 
vizsgát tettek, kutyáikkal pedig gyakorlati fegyelmező-ügyességi és 
szituációs feladatokból vizsgáztak.
A képzés során segítséget nyújtottak a rendőrség, illetve különböző 
civil mentőkutyás szervezetek legkiválóbb szakemberei is.  
A sikeresen vizsgázó kutyavezetők oklevelét Schmehl János bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese adta át. A képzési költségek mintegy 50 százalékkal 
mérséklődtek a korábbi, más rendvédelmi szerv képzési költsé-
geihez képest. Az öt végzett kutyából jelenleg négy kábítószer-
kereső tanfolyamon van Baracskán, hozzájuk még négy kutya 
és vezetője csatlakozott. Az ötödik kutya, a szegedi Merlin 
járőrvégzettségén kívül nyomkövető minősítést is kapott, így ő lett 
a bv. első „duál” képzettségű kutyája.

21



H Í R L E V É LBv.

SZERVEZETI ÉlET

22

Ötéves a központi ellátás

A konferencia első előadását Csóti András bv. altábornagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tartotta, aki a 
központi ellátás kialakulásáról, szerepéről és eredményeiről 
számolt be. Az altábornagy felidézte: 2010-ben a büntetés-
végrehajtás azzal szembesült, hogy a börtönökben elhelyezett 
fogvatartottak jelentős része még sohasem vett részt a munka 
világában, nem volt munkaviszonya. Az azonban egyértelmű, 
hogy nem lehet sikeresen felnőtt embereket visszailleszteni 
egy munkaalapú társadalomba úgy, ha a munkával semmilyen 
kapcsolatuk sincs. A fogvatartottak társadalomba történő 
visszaillesztését, vagyis a reintegrációt a 2015-től hatályos új 
büntetés-végrehajtási kódex fő feladatként határozza meg a 
magyar büntetés-végrehajtási szervezet számára, amelynek nincs 
más módja, mint az oktatás-képzés és a munkáltatás – emelte ki 
Csóti András. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben a foglalkoztatási 
mutató még csak 55-60 százalék körüli volt. Ezt a számot a múlt 
héten hazánkban rendezett Büntetés-végrehajtási Szervezetek 
Közép-európai Kerekasztalának (MECR) tagjai még ma sem 
haladták meg, náluk jelenleg 35 és 62 százalék között mozog a 
foglalkoztatás. Magyarországon tavaly már több mint nyolcezer 
elítélt végzett rendszeres munkát, a hazai foglalkoztatási ráta 
2015-ben már elérte a 87 százalékot is. Hangsúlyozta: az, hogy 
az elmúlt öt évben mintegy ezerötszázzal nőtt a gazdasági 
társaságoknál dolgozó fogvatartottak száma, ami a központi 
ellátás nélkül nem jöhetett volna létre. 
Ezt követően Ótott Annamária bv. ezredes, a Központi Ellátási 
Főosztály vezetője 5 év, 5 érv című előadásában foglalta össze a 
gazdasági társaságok helyzetét és a központi ellátás eredményeit. 
Az öt érv: közfeladat ellátása, önfenntartás, foglalkoztatás, 
egyszerűség és eredményesség.
A büntetés-végrehajtás az egészségügyben hasított ki magának 
komoly piaci részesedést – a nem szőtt textíliák esetében ez 10-
15 százalék. Ehhez a tényhez kapcsolódott dr. Németh László, az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának előadása, 
aki a büntetés-végrehajtással kötött szoros együttműködést 
taglalta. Dr. Maróth Gáspár, a HM EI Zrt. igazgatóságának 
elnöke a bv.-nél gyártott nem szőtt textília előnyeiről és 
kifogástalan minőségéről beszélt, amely szép teljesítmény, hiszen 
az ország 109 kórházában évi hatszázezer műtétet végeznek. 
Ezt követően dr. Kiss Attila, a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal általános főigazgató-helyettese értékelte a büntetés-
végrehajtás migrációban betöltött szerepét és kiemelte, hogy 
a bv. és a gazdasági társaságok, nagyságrendben a második és 
nem utolsósorban gyorsan reagáló, megbízható partnerei voltak 
a hivatalnak.

Ötéves a központi ellátás
A központi ellátás ötödik évfordulója alkalmából konferenciát és kiállítást rendezett a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága. A Groupama Arénában szeptember 26-án rendezett szakmai nap vendégei a büntetés-végrehajtás 

gazdasági társaságai és a fogvatartotti munkáltatás mellett közelről ismerkedhettek meg a Fess uniformissal, az 

izgalmas interaktív kiállítás pedig élőképekben jelenítette meg a munkafolyamatokat és a termékeket. 

Dr. Kiss Attila beszédét a Fess uniformisok, vagyis egy ruházati 
bemutató követte. A modellek nővér-, orvosi és műtősruhákat, 
betegpizsamákat, unisex kórházi szetteket és rendvédelmi 
egyenruhákat, szolgálati öltözeteket vonultattak fel, de láttunk  
egy matyóhímzéssel díszített komplett séfruhát is. A modellek 
által viselt ruhák divatosak, trükkös vonalvezetésűek, határozottan 
csinosak voltak. 

A konferencia zárásaként Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai 
helyettese ismertette a jövőre vonatkozó elképzeléseket. Lajtár József 
szerint teljesen alaptalan a fogvatartotti munkával készült termékek 
iránt érzett félelem. A komoly múlttal és jelentős eredményekkel 
rendelkező bv.-s társaságok sikere, a termékek minősége ugyanis 
egyértelműen azt bizonyítják, hogy a rabmunka által előállított 
termékek felveszik a versenyt a piacon elérhető árukkal. Ezt követően 
a fogvatartottak képzésének fontosságára hívta fel a figyelmet, ami 
nem pusztán a magas színvonalú termelés számára nélkülözhetetlen, 
hanem egyben a sikeres reintegráció alapfeltétele is. Az a cél, hogy 
az elítéltek piacképes szakmát tanuljanak és a gyakorlatot már a bv. 
intézetben megszerezzék. A korszerű távoktatás hasznosságának 
lehetőségére is felhívta a figyelmet, majd a további fejlesztések 
szükségességét hangsúlyozta: az új börtönök építése jelentős feladat, 
egyben nagy lehetőség is, hiszen minden új helyszínen ki kell alakítani 
a fogvatartotti munkáltatás régi, jól bevált, vagy új és előremutató 
irányait. 
Az eredményességhez pedig ezután is szükség lesz a megfelelő 
képzésekre, hiszen professzionális termékek előállításához 
professzionális szakemberekre van szükség – emelte ki. 
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Egy kiállítás képei
A konferencia helyszínének külső terében látványosan berendezett 
kiállításon, interaktív színészi játék bevonásával mutatták be a büntetés-
végrehajtás gazdasági társaságainak széles körű termékskáláját.

A központi ellátásról
A kormány 2010-ben kezdte meg a fogvatartotti foglalkoztatás helyzetének 
vizsgálatát, amely megállapította, hogy 2010 előtt folyamatosan csökkent a 
dolgozó elítéltek száma, és ezzel párhuzamosan csökkent a tartási költségekhez 
való hozzájárulás összege is. A tendencia megfordítása érdekében új alapokra 
kellett helyezni a fogvatartottak kötelező foglalkoztatását, ezért a támogató jogi 
környezet kialakítása mellett a kormány új feladatot határozott meg a büntetés-
végrehajtás számára, a Központi Ellátó Szerv (KESZ) létrehozását.
A kormányrendelet kötelezően előírta a kedvezményezettek, azaz a központi 
államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, az egészségügy területén működő 
országos intézetek, szociális intézmények, valamint a Magyar Honvédség 
számára, hogy a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása során előállított 
termékek és szolgáltatások körébe tartozó igényeikkel a KESZ-hez forduljanak. 
A büntetés-végrehajtási szervezetnek pedig a rendelkezésre bocsátott források 
erejéig ellátási kötelezettsége van a támasztott igényekkel szemben.
A központi ellátás rendszere a fogvatartotti foglalkoztatás növelését, a büntetés-
végrehajtás teljes önellátásának megteremtését és fejlesztését, valamint a 
költségvetési források hatékonyabb felhasználását szolgálja. Az ellátást végző 
büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok a piaci viszonyokhoz alkalmazkodni 
tudó, dinamikusan fejlődő, eredményes cégekké váltak, amikben folyamatosan 
emelkedik a foglalkoztatott fogvatartottak száma. A társadalmi és kormányzati 
elvárásoknak megfelelően a cél a százszázalékos foglalkoztatás elérése, vagyis 
az, hogy minden elítélt értelmes és hasznos munkával járuljon hozzá saját tartási 
költségeinek finanszírozásához.
A központi ellátásból befolyó bruttó nyereség 2015-ben meghaladta a 11 
milliárd forintot, ami az előző évhez képest több mint 40 százalékos növekedést 
jelent. A cégcsoport bevételének 57 százaléka származik a központi ellátásból, 
amelynek szinte teljes egészét a cégek bővítésekre, fejlesztésekre fordítják.
A Központi Ellátó Szerv segítségével az elmúlt öt évben mintegy egymillió 
kilogramm elektronikai hulladékot semmisítettek meg és hétmillió kilogramm 
papírhulladékot hasznosítottak újra. Munka- és egyenruházati termékből 
csaknem 1,2 milliót készítettek a rabok, továbbá mintegy 350 ezer pár lábbelit 
és 313 ezer pár munkavédelmi kesztyűt. Több mint 15,6 millió textilt mostak ki 
a fogvatartottak, emellett 354 millió A4-es lapnak megfelelő nyomdai papírt, 98 
ezer irodabútort és 212 ezer bútorlapot is előállítottak.
A büntetés-végrehajtási szervezet 2016-ra a fogvatartotti foglalkoztatás 
10 százalékos növelését tűzte ki célul, amelyet a bv. intézeteken kívüli 
vállalkozókkal és cégekkel együttműködve, külső helyszíneken létrehozott 
új munkahelyek kialakításával, a már meglévő munkáltatás bővítésével és a 
költségvetési munkáltatás növelésével kíván teljesíteni.

A konferenciára jelent meg az 5 éves a központi ellátás című kiadvány is, 
melynek előszavában Pintér Sándor méltatta a központi ellátás rendszerét, 
emellett interjú olvasható Lajtár Józseffel és Ótott Annamáriával. 
Bemutatkoznak a gazdasági társaságok, és megszólalnak a társzervek vezetői is. 
A kiadvány honlapunkon megtekinthető.

Mészáros Zita
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A Márianosztai Fegyház és Börtön lőterén tartották a  
2016. évi Országos Lőbajnokságot szeptember 27-én, amely 
megújult verseny számokkal és harminc csapat részvételével zajlott.  
Idén először párbajjal lehetett bejutni a selejtezőbe, a helyosztó 
lőszámokba és a döntőbe, amely egy szituációs feladatból állt. 
A verseny egy szimulált kórházban zajlott, ahol álló és mozgó 
célokat kellett leküzdeniük a csapatoknak úgy, hogy a pálya 
vétlen célokkal volt nehezítve. 
Az egyéni versenyben (Nagy Róbert), a vegyes párosban  
(Kissné Sztankovics Ildikó és Soós Balázs), és a csapatdöntőben is  
a Heves Megyei Bv. Intézet végzett az első helyen.
A díjakat Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
biztonsági és fogvatartási helyettese adta át.

E R E D M É N Y E K

Fázisfeladatok
A fegyelmező kategória győztese: Bencsik Norbert őrmester 
(Fővárosi Bv. Intézet). Őrző-védő kategória: Jiri Toman 
főtörzsőrmester (Csehország). Kábítószer-kereső kategória:  
Ádász Szabolcs (Rendőrség). Nyomkövető kategória: Lakatos Zoltán 
főtörzsőrmester (Márianosztra). Fizikai ügyességi kategória:  
Szabó László zászlós (Pálhalmai Országos Bv. Intézet).
Az elméleti tesztlap legjobb kitöltője: Madarász Zsolt törzszászlós 
(BFB).

Összesített egyéni kategóriák
Járőr: Madarász Zsolt törzszászlós (BFB). Kábítószer-kereső:  
Bagdi Zoltán c. főtörzsőrmester (KDO baracskai objektuma). 
Nyomkövető: Lakatos Zoltán főtörzsőrmester (Márianosztra).

Csapat eredmények
A járőr csapat győztese: Budapesti Fegyház és Börtön. 
Vegyes csapat: Márianosztrai Fegyház és Börtön.  
Vendégversenyzők vegyes csapata: Szlovákia.

Royal Canin különdíjak 
Legidősebb nyomkövető kutya: Gabó (Szlovákia) 
Legfiatalabb nyomkövető kutya: Kodi (Pálhalma) 
Legeredményesebb szituációs nyom: Peter Jancusko (Szlovákia)

Egyéb különdíjak
ORFK különdíjai: a legjobb őrző-védő járőr kategória: Zora 2 (Baracska) 
Legjobb kábítószer-kereső fázisfeladat: Miző (Szombathely)
BRFK különdíja a legeredményesebb állampusztai kutyának: Kelly
Horváth Rita bőrdíszműves különdíja a versenyen részt vevő 
legfiatalabb kutyának: Tiger (Tiszalök)
NAV különdíja a legszebb stílusban kereső párosnak: Milan Svodoba 
főtörzsőrmester és kutyája (Csehország)
A Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetség 
különdíját a verseny magyar győztes csapata, Márianosztra kapta.
A BvOP Hám és Póráz különdíjait nyomkövető kategóriában Berényi Péter 
c. főtörzsőrmester (Baracska), Tóth István c. törzsőrmester (Baracska), 
Lakatos Zoltán c. főtörzsőrmester (Márianosztra), Kakstéder László 
főtörzsőrmester (Pálhalma), Németh Dániel őrmester (Sátoraljaújhely), 
Barna Imre törzszászlós (Szeged), Csaba Mihály törzszászlós (Állampuszta) 
és Szabó Csaba c. főtörzsőrmester (Állampuszta) kapta.

Kutyavezetők és szolgálati kutyáik nemzetközi versenye
Állampuszta volt a rendezője szeptember 29. és 30. között a Kutyavezetők és szolgálati kutyáik VI. országos versenyének, melyen a Visegrádi 
négyek országai: (Csehország, Lengyelország, Szlovákia), a rendőrség, a NAV, valamint tizennyolc bv. intézet csapata vett részt. A versenyen 
fizikai, ügyességi, nyomkövető, őrző-védő, és kábítószer-kereső kategóriában mérték össze tudásukat a kutyák és gazdáik. 
A rendezvényt Fok Róbert bv. ezredes, a Biztonsági Szolgálat vezetője nyitotta meg. A verseny szakmai részét Szentirmai Béla ny. r. alezredes, a 
verseny főbírája értékelte. Az első helyezettek díját Schmehl János bv. vezérőrnagy adta át. Helyhiány miatt itt csak a kategóriák győzteseit áll 
módunkban kiemelni, a BvOP honlapján (www.bv.gov.hu) az eredmények részletesen is megtalálhatóak.

Országos Lôbajnokság


