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Elismerések
A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar 
Köztársaság elnöke 2000. március 15-én

dandártábornokká
nevezte ki Varga Valéria bv. ezredest.
A Magyar Köztársaság igazságügy-minisz
tere ugyancsak a nemzeti ünnep alkalmából 
eredményes munkája elismeréséül minisz
teri

dicsérő oklevelet
adományozott dr. Estók József bv. dan
dártábornoknak, a Sátoraljaújhelyi Fegy- 
ház és Börtön parancsnokának, dr. Laczkó 
János bv. alezredesnek, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
főigazgató-helyettesének, Ujszászt Zoltán 
bv. alezredesnek, a Veszprém Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsno
kának, Máthé Frigyes bv. főtörzszászlós
nak, a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet gazdasági vezetőjének, Czaczarda 
József bv. zászlósnak, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
foglakoztatási felügyelőjének, Dencsák 
Antal bv. főtörzsőrmesternek, a Budapes
ti Fegyház és Börtön foglalkoztatási fel
ügyelőjének. A Büntetés-végrehajtási 
Szolgálatért emlékplakett

arany fokozatát
adományozta Kárpáti Tamás bv. alezre
desnek, a Váci Fegyház és Börtön pa
rancsnokhelyettesének, Tóth Sándor bv. 
alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végre
hajtási Intézet elemző-értékelő tisztjének, 
Farkas István bv. alezredesnek, az Állam- 
pusztai Országos Büntetés-végrehajtási

Intézet személyügyi és szervezési osztá
lya osztályvezetőjének, dr. Dávid 
Benedeknek, a Bács-Kiskun Megyei 
Főügyészség főügyész-helyettesének. 
2000. március 15-ei hatállyal eredményes 
szakmai munkája elismeréséül soron kí
vül előléptette

ezredessé
Csorba György bv. alezredest, a Bünte
tés-végrehajtás Országos Parancsnokság 
ellenőrzési, fegyelmi és bejelentések ön
álló osztálya osztályvezetőjét, dr. 
Huszágh József bv. alezredest, a Békés 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokát, Németh Gyula ny. bv. 
alezredest, az Igazságügyi Minisztérium 
ellenőrzési főosztálya főosztályve
zetőjét, Pásztor András bv. alezredest, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bünte
tés-végrehajtási Intézet parancsnokát, 
Tóth Sándor bv. alezredest, az Igazság
ügyi Minisztérium büntetés-végrehajtási 
felügyeleti főosztálya főosztályvezető
helyettesét, Veszelka Vendel bv. alezre
dest, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
parancsnokát.
A büntetés-végrehajtás országos parancs
noka a nemzeti ünnep alkalmából ered
ményes munkája elismeréséül a Büntetés
végrehajtási Szolgálatért emlékplakett

ezüst fokozatát
adományozta Békés Imre alezredesnek, 
a Pálhalmai Agrospeciál Kft. ágazatve
zetőjének, Horváth István bv. alezredes
nek, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. ág
azatvezetőjének, Czárné Grúber
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Antónia bv. őrnagynak, a Büntetés-vég
rehajtás Központi Ellátó Intézménye 
személyügyi és szervezési osztálya osz
tályvezetőjének, Czinege István közal
kalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokság műszaki beru
házási és vagyonkezelési főosztály be
ruházási és fejlesztési osztálya osztály- 
vezetőjének, Gyenge Bíró István bv. 
őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Or
szágos Parancsnokság személyügyi és 
szociális önálló osztálya főmunkatársá
nak, Horváth Kálmánná bv. őrnagynak, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
nevelőjének, Kaszás József bv. őrnagy
nak, a Büntetés-végrehajtás Központi 
Ellátó Intézménye központi ellátási osz
tálya osztályvezetőjének, Stencliné 
Papp Mária bv. őrnagynak, a Nostra 
Kft. igazgatóhelyettesének, Faiszt János 
bv. zászlósnak, a Baracskai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági 
osztálya gépjárművezetőjének,
Szatlóczky László bv. zászlósnak, a Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés
végrehajtási Intézet fogvatartási ügyek 
osztálya körlet-főfelügyelőjének, 
Bárkai László bv. főtörzsőrmesternek, a 
Szegedi Fegyház és Börtön gazdasági 
osztálya foglalkoztatási előadójának, 
Bognár Lajos bv. főtörzsőrmesternek, az 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyó
gyító Intézet gépjárművezetőjének.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért em
lékplakett

bronz
fokozatát adományozta Mojzes Erzsébet 
bv. törzszászlósnak, a Nagyfai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet informati
kai osztálya vezetőjének, Dóka János bv. 
zászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei Bün
tetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfel

ügyelőjének, Fejes Irén Katalin bv. zász
lósnak, a Nagyfai Országos Büntetés
végrehajtási Intézet biztonsági főfel
ügyelőjének, Ferenczi László bv. zászlós
nak, a Szegedi Fegyház és Börtön bizton
sági osztálya biztonsági tisztjének, 
Kulcsár László bv. zászlósnak, a Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés
végrehajtási Intézet gépjárművezetőjé
nek, Téglás Gyula bv. zászlósnak, a Sá
toraljaújhelyi Fegyház és Börtön gazdasá
gi osztálya előadójának, Vonnák Zsolt bv. 
zászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végre
hajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjé
nek, Zákány Lajos bv. zászlósnak, a Sze
gedi Fegyház és Börtön körlet-főfel
ügyelőjének, Pizvarom József bv. 
főtörzsőrmesternek, az Állampusztai Or
szágos Büntetés-végrehajtási Intézet fog
lalkoztatási felügyelőjének, Szabó Isti’án 
bv. főtörzsőrmesternek, a Békés Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfel
ügyelőjének.
2000. március 15-ei hatállyal soron kívül 
előléptette

alezredessé
Domina Csaba bv. őrnagyot, a Zala Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet biz
tonsági osztályvezetőjét, Fülöp István 
bv. őrnagyot, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön gazdasági vezetőjét, Hegedűs 
Györgyi bv. őrnagyot, a Büntetés-végre- 
hajtás Országos Parancsnokság el
lenőrzési, fegyelmi és bejelentések önál
ló osztálya főmunkatársát, Himmer 
Ferenc bv. őrnagyot, a Büntetés-végre
hajtás Országos Parancsnokság bizton
sági főosztálya ügyeletes tisztjét, 
Kánnálr Péter bv. őrnagyot, a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnokság 
Hivatala főelőadóját, dr. Kiss Katalin 
bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Or
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szágos Parancsnokság fogvatartási 
ügyek főosztálya főmunkatársát, 
Mészáros Lajos bv. őrnagyot, a Baracs
kai Országos Büntetés-végrehajtási In
tézet vezető nevelőjét, Mosányi Imre bv. 
őrnagyot, a Budapesti Fegyház és Bör
tön Hivatala vezetőjét;

őrnaggyá
Bíró György bv. századost, a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
fogvatartási ügyek osztálya vezetőjét, 
dr. Dávidné Sulyok Márta bv. századost, 
a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet belső ellenőrét, Farkasné 
Kovács Ildikó bv. századost, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön gazdasági osztályve
zető-helyettesét, Kanóciki Rudolf bv. 
századost, a Komárom-Esztergom Me
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet biz
tonsági tisztjét, Kriska Józsefbe, száza
dost, az Allampusztai Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. gazdasági vezetőjét, 
dr. Lajos György bv. századost, a Szege
di Fegyház és Börtön orvosát, Répásiné

Márta Irén bv. századost, a Kalocsai 
Konfekcióipari Kft. osztályvezetőjét, 
Sovány Andrásné bv. századost, a Fiatal
korúak Büntetés-végrehajtási Intézete 
gazdasági osztályvezető-helyettesét, 
Tartzal Zoltán bv. századost, a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnokság 
pénzügyi és gazdasági főosztálya 
főmunkatársát, Tóth György bv. száza
dost, az Alföldi Bútorgyártó Kft. osz
tályvezető-helyettesét;

századossá
Bönde Zsolt bv. főhadnagyot, a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnokság fog
vatartási ügyek főosztálya főmunkatársát, 
Hábetler Róza bv. főhadnagyot, a Bünte
tés-végrehajtási Szervezet Oktatási Köz
pontja tanárát;

főhadnaggyá
Földi József bv. hadnagyot, a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre
hajtási Intézet nevelőjét.

Brit segítség
A segítségnyújtás szép pédája az a támogatás, amelyet a Brit Nagykövetség adott a 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának és a Magyar Vöröskeresztnek. A 
két intézmény közösen pályázott, célul tűzte ki az „elítéltek rendszeres munkavégzésre 
szoktatását, oktatását-képzését, valamint szabadidős tcvénységének biztosítását”.

Az elképzelést a nagykövetség felkarolta, s megértette a jogos igényeket, amelyek 
a célok eléréséhez szükségesek. A pályázók megjelölték a program tematikáját, a részt
vevők körét, a helyszíneket, s mindazokat a (csak részben) meglevő tárgyi feltételeket, 
amelyek fontosak a szabadulásra felkészítő tréningek lebonyolításához, az oktatási
képzési programokhoz, továbbá azokhoz a szabadidős témakörökhöz, amelyek érintik 
az egészséges életmód (alkohol, dohányzás, drog elleni küzdelem) kérdéseit.

Mindezen tennivalókhoz a Brit Nagykövetség 3 820 000 forinttal járult hozzá, tá
mogatva a fogvatartottak majdani beilleszkedését, tágabb értelemben a hazai közbiz
tonság javítását.


