
Az előző számunk megjelenése óta eltelt két hónap korántsem volt eseménytelen. A májusban 
és júniusban folyamatosan ömlő eső okozta árvizek megmozdították az egész országot. Az 
érintettek nyúlgátat építettek, homokzsákot pakoltak. Akiket elkerült a víz, felajánlásokkal i-
gyekeztek enyhíteni a veszteségeken. Beszéltünk egy felsőzsolcai kollégával, lapzártakor csa-
ládjával még nem tudott visszaköltözni a házukba. Szervezetünk munkatársai a fogvatartot-
takkal együtt ott voltak a gátakon, és ott voltak az adományok gyűjtésénél is.  Köszönet érte 
az árvízzel sújtottak nevében. 
2010. május 29-én, Orbán Viktor vezetésével megalakult az új kormány, a bv. szervezetet is fel-
ügyelő belügyminiszter Pintér Sándor lett. Bemutatjuk az új kormányzati struktúrát, és ismer-
tetjük a kormány legfontosabb intézkedéseit, személyi döntéseit.
Portré rovatunkban Szabó Zoltán munkatársunkkal ismerkedhetnek meg, aki „másodállásban” 
sikeres raliversenyző.
Jogi összeállításunkban a büntető törvénykönyv legújabb, a büntetés-végrehajtást is érintő vál-
tozásait foglaljuk össze.
Szervezet és tudomány rovatunkban beszámolunk egy, a kirekesztettekről rendezett konferen-
ciáról és ajánljuk a Börtönügyi Szemle legfrissebb számát.
Köszöntöttük a pedagógusokat, ott voltunk a foci- és a járőrbajnokságon, és jártunk a Venyi-
ge utcában is, ahol idén már másodszor rendezték meg az egészségnapot.
Szerkesztőségünk továbbra is várja észrevételeiket, ötleteiket, témafelvetéseiket. A Bv. Hírle-
vél olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
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Árvízkatasztrófa után
Májusban és június elején elképesztő mennyiségű csapadék zúdult Magyarországra, mely szinte pillanatok alatt változtatta a csörgedező 
patakokat dühöngő folyamokká. A helyzet Északkelet-Magyarországon volt a legsúlyosabb, ahol több települést öntött el a víz, átszakadt 
gátak, elöntött házak megrendítő látványa tárult elénk. A védekezésben a büntetés-végrehajtás szervezete is részt vett, a személyi állomány 
és a fogvatartottak helytállásáról a miniszterelnök és a belügyminiszter is elismeréssel szólt. Munkatársaink a megfeszített munkán túl 
adományokkal is segítették a károsultakat.

Az özönvízszerű esőzés miatt az ország több pontján áradtak a patakok, folyók, az árvíz miatt mintegy 5000 ember kényszerült elhagyni otthonát.
Az esőzések mentén kétségbeesett emberek, odaveszett értékek, átszakadt gátak, beszakadt utak megrendítő látványa tárult elénk. Áradt a Sajó, 
a Hernád, a Tisza, és a Duna északi szakaszán is védekezni kellett. Az élet és a vagyon mentéséhez minden kézre szükség volt. Az elhúzódó és 
megfeszítő védekezésben az értékeiket mentő lakosság mellett ott volt a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem. Természetesen a büntetés-
végrehajtási szervezet munkatársai és a fogvatartottak is kivették a részüket a munkából: a május 16-tól június 12-ig tartó védekezést több mint 1800 
fogvatartott és 850 bv.-s munkatárs segítette. A mintegy 2700 ember homokzsákokat töltött, rakodott, szállított, nyúlgátat épített, majd a víz le-
vonulása után bontott, helyreállított. Az intézetek ezen felül ételt és italt, valamint plédeket és matracokat ajánlottak fel a védekezőknek. A 
védekezésben részt vevő bv.-sek amellett, hogy a fogvatartottakat felügyelték szintén aktívan vették ki a részüket a védekezésből, s a fogvatartottak 
is jól dolgoztak, fegyelmezettek voltak. Talán az együttérzésnek és az összefogásnak is köszönhető, hogy a védekezés heteiben semmilyen rendkívüli 
esemény sem történt. 
A védekezés megfeszített munkát követelt mindenkitől, láthattuk, hogy a bajban mindenki ott van a gáton. Így különösen nagy jelentőségű és öröm-
teli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a parlamentben, az árvízről mondott értékelésében külön kifejezte elismerését mind a szervezet személyi 
állománya, mind a fogvatartottak példás munkájáért, majd Pintér Sándor belügyminiszter úr is hasonlóképpen nyilatkozott.
Szerkesztőségünk örömmel tolmácsolja miniszter úr és a bv. szervezet vezetésének köszönetét és elismerését a kiváló szervezésért és az odaadó 
helytállásért.
Néhány gondolat a belügyminiszter úr országos parancsnok úrnak írt leveléből:

„A Kormányzati Koordinációs Bizottság elnökeként ezúton fejezem ki személyes köszönetemet az árvízi védekezésben közreműködő 
munkatársainak.
…Összetett, lelkileg és fizikailag egyaránt embert próbáló feladat volt egyszerre visszafogni a vizet, segíteni a mentésben, nyugtatni a kétségbeesett, 
otthonaikért aggódó családokat. … Helytállásukért nem csupán az ottani emberek hálásak. Teljesítményüket elismeri a kormány és az egész magyar 
közvélemény.”

BajBan a SegíTSég
Szervezetünk személyi állománya nemcsak a védekezésben vett 
részt: munkatársaink az árvíz óta eltelt rövid idő alatt 430 ezer 
forint pénzadományt és két teherautónyi egyéb, a nehéz hely-
zetben szükséges holmit ajánlott fel az árvíz károsultjainak.  
A két teherautó tartós élelmiszerrel, tisztítószerekkel, 300 zsák 
ruhával, matracokkal és ágyneművel telt meg. A büntetés-vég-
rehajtási szervezet dolgozói által felajánlott adományokat június 
22-én vette át Bacsó János, Ónod polgármestere. A település a 
Hernád és a Sajó összefolyásánál fekszik. Az ár miatt itt is több 
tucat épület került végveszélybe. Bacsó János, megköszönve 
szervezetünk adományait, elmondta, hogy az árvízkárokra 
elkülönített számlájukon több mint 7 és félmillió forint gyűlt 

eddig össze, az összeget a gátak megerősítésére és a helyreállí-
tásra szoruló házak rendbetételére, építőanyag vásárlására költik.  
Az egyéb adományokat a képviselő-testület döntése alapján osztják 
majd szét a bajba jutott lakók között. Munkatársaink emellett adomá-
nyokat gyűjtenek a bajba jutott felsőzsolcai kollégáknak is. 
Június 28-án a Magyar Teátrumi Társaság egy, a Bárka Szín-
házban megtartott előadással mondott köszönetet a mentésben 
résztvevőknek. A nemes célú előadásra a büntetés-végrehajtási 
szervezet is meghívást kapott, az árvízi védekezésben részt vevő 
intézetekből 25 munkatársunk tekinthette meg a rendhagyó szín-
házi gálát.
Az árvízkárosultak nevében is köszönjük az önzetlen felajánlásokat és 
a nehéz helyzetben mutatott összefogást!

Bv. Hírlevél: Otthon voltak, amikor jött a víz?
Ficzere József: Igen. Szabadnapos voltam, egyszer csak jöttek a 
szomszédok, hogy tudok-e segíteni homokzsákot pakolni. Mentem, mert 
tudtam, ha az utcánkba bejön a víz, elönt minket is. Pakoltuk a zsákokat, 
versenyt futottunk az idővel és a vízzel, ami csak jött. Később átmentem a 
kislányom óvodájához, de a víz sajnos ott is áttört. Majd hazamentem vizet 

inni. A pohár alján keresztül láttam meg, hogy benn van a víz a kertben. 
A házban pedig a feleségem és a három éves kislányom. Menekülniük kel-
lett, az anyósomnál laknak azóta is. Én maradtam védekezni és vigyáztam 
a házra. Száz óra is eltelhetett, amire be tudtam menni Miskolcra egy jót 
enni és megfürödni. Felsőzsolcán ezalatt mindenki sírt és értetlenkedett, 
hogy honnan ez a temérdek víz? Megrémültünk ennyi víz láttán.

MInDEnKI MEG VOLT rÉMüLVE EnnyI VíZ LÁTTÁn
Ficzere József bv. törzszászlós, biztonsági főfelügyelő felsőzsolcai családi háza is vízben állt, a család még mindig nem tudott vissza-
költözni otthonába. A statikusok most vizsgálják a házat, hogy van-e remény egyáltalán a fennmaradására.
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Megállt a víz a kertben, vagy bement a házba is?
Sajnos bejött, bár akár még szerencsésnek is mondhatom ma-
gunkat, mert a mi házunkban csak 60 centire jött be, de volt olyan 
is, akinek a kéménye sem látszott ki. A házat most is vizsgálják a 
statikusok, még mindig mozog, ahogy szárad, úgy porlik a vályog. 
Életveszélyesnek van nyilvánítva, nem is tudtunk visszaköltözni. 
A legrosszabb az egészben az, hogy külön élünk, a feleségem és a 
kislányom Göncön lakik az édesanyjánál, én Miskolcon egy másik 
rokonnál. Lehet, hogy oda a ház, tönkrementek nagy értékű, saját 
tervezésű bútoraink és minden, ami árammal működik. A bizto-
sítónk pedig sértőn alacsony összeget ajánlott, most tárgyalunk 
velük is. Helyzetünket az sem javítja, hogy most táppénzen vagyok, 
mert a sok fizikai munkában kikészült a két éve műtött térdem és 
a csípőízületem is becsípődött. Mindenkinek azt üzenem, soha ne 
kelljen senkinek ilyet megélni.

Van-e segítség ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben?
Sok segítséget kapok a kollégáktól is, hívnak, jönnek. A bv. szervezettől 
is megkaptam eddig minden segítséget, amire szükségünk volt: fel-
ajánlották a soron kívüli munkáltatói kölcsönt, megkaptam a fizetési 
előleget is, mert csak a bútorok elszállítása ötvenezer forintba került.  
A volt országos parancsnok, Csere László is megkeresett, közvetítésével és 
a szakszervezet segítségével egy komplett lakás berendezését kaphatjuk 
meg. De az országos parancsnokságtól is jön majd bútor, addig tárolják, 
amíg lesz hová tegyük. Hallottam jótékonysági focimeccs szervezéséről 
is. Több állásajánlatot is kaptam szolgálati lakással Márianosztrán és Bu-
dapesten, amit viszont köszönettel, de nem tudunk elfogadni, mert a 
feleségem nagyon kötődik a környékhez és a családjához, nem akarunk 
mozdulni. Végül még el szeretném mondani, hogy ha lehetne egy kíván-
ságom, az lenne, hogy ilyen soha senkivel ne forduljon elő még egyszer.

Mészáros Zita
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Egy nap az egészségért

A tavalyi sikeren felbuzdulva május 14-én 
immár második alkalommal rendezte meg 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet az 
egészségmegőrző és környezetvédő szak-
mai napot a személyi állomány részére. 
A szakmai napon az érdeklődők délelőtt 
különböző témájú előadásokat hallgathattak 
meg. Szinte minden jelenlévő részt vett a vér-
nyomás-, vércukorszint-, testmagasság- és 
testsúlymérésen, de rengetegen éltek a Sche-
ring-Plough Hungary Kft. által támogatott 
Hepatitisz C, B és HIV szűrés lehetőségével 
is. Az intézet felkérésére az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet munkatársai az egész-
séges életmóddal, a Levegő Munkacso-

port és a FE-Group Zrt. képviselői pedig a 
környezettudatos életmóddal kapcsolatosan 
adtak tanácsokat. 39 kolléga jelentkezett a 
véradásra. Délután sportversenyeken (asztali-
tenisz, szkander) indulhattak az érdeklődők 
és kipróbálhatták a dohányzásról való leszo-
kást elősegítő akupunktúrás kezelést, a 
lézeres taktikai lőteret, majd relaxálhattak a 
gyógymasszőr keze alatt. 
A Kalocsai Fegyház és Börtön munkatársai 
július 5-én első alkalommal vehettek rész 
hasonló rendezvényen. Itt is bőven akadt 
program, a palettán szerepelt dietetikus 
által tartott életmód-tanácsadás, általános 
állapot-felmérés kardiogép segítségével, 
és aki igényelte, 30 perces svédmasszázst 
is kaphatott. Az intézet orvosa egészség-

gel kapcsolatos kérdőívet töltetett ki az 
érdeklődőkkel, a helyesen válaszolók között 
a szakszervezet vitamincsomagjait sorsolták 
ki. A programokon az állomány egy negyede 
vett részt, vért 28 munkatárs adott.

Felsőzsolcán Kemény Péter bv. hadnagy családi háza is súlyosan megsérült, a ház alsó szintjét újjá kell építeni. A tiszalöki bv. intézet 
vezetése és a szakszervezet adománygyűjtésre kéri szervezetünk munkatársait a két kollégánk és családja javára.  A pénzadományokat 
Kemény Péter saját, 10800014-10000005-01831034 számú, illetve a szakszervezet10104459-59296800-01001001 számú számlájára 
lehet átutalni. A gyűjtés szeptember 15-éig tart.
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Szép évei lesznek 
Úgy terveztem, hogy elmesélek egy történetet egy ezredesről, aki úgy mellékesen autóversenyző. Semmi különös, gondoltam egészen addig, 
míg beszélgetés közben ki nem derült, hogy Szabó Zoltánnak nagyon sok története van. Hol is kezdjem? A legnagyobb sikernél? Már csak 
84 kiló! Egészen soványnak tűnt, vajon mennyi lehetett? Indítsak a gyerekekkel, vagy azzal, hogy akár még borász is válhat belőle? Írjak 
arról, hogy miért nem cukrász lett? Haladjunk sorban.

Bv. Hírlevél – Most igazgató. Na de milyen igazgató?
Szabó Zoltán – A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzé-
si és Rehabilitációs Központjának (BVSZTRK) igazgatója. A 
BVSZTRK 2008-ban két intézmény összevonásával jött létre, a 
pilisszentkereszti továbbképzési központ lett a székhely, a telep-
hely pedig az igali rehabilitációs központ.  A bv. szervezetre vonat-
kozó normák az intézetek első számú vezetőit parancsnoknak, in-
tézményünknél igazgatónak nevesítik.
Kiket képeznek és rehabilitálnak?
Ellátjuk a bv. intézetek képzéseinek, továbbképzéseinek lebo-
nyolítását, továbbá rehabilitáljuk a bv. dolgozóit és hozzátartozóit. 
Pilisszentkereszten elsősorban a BVOP, illetve az intézetek képzé-
seit hajtjuk végre. Igalon – egy kis kedves üdülővárosban – évente 
nagyjából 600 embert tudunk kezelni, kigyógyítani különböző 
reumatikus betegségekből kéthetes kurzusokban, színvonalas 
körülmények között.  Alapfeladatunk a bv. szervezethez kötődik, 
azonban szabad férőhelyeinket és kapacitásainkat külsősök részére 
is értékesítjük, így nagyobb bevételképzéssel működésünk ke-
vesebb központi forrást igényel.
Mindezt milyen végzettséggel teszi?
Egyetemi végzettségem van, a Nemzetvédelmi Egyetemen végez-
tem, ezután közbeszerzési képesítést is szereztem, van két nyelv-
vizsgám: orosz és angol nyelvből. Ezekkel a képesítésekkel 20 
évig különféle vezetői beosztásokat töltöttem be a határőrségnél 
egészen a határőrség megszűnéséig, 2008-ig. Utána a rendőrség 
állományába kerültem, onnan pályáztam a bv.-hez.
Így tervezte, vagy teljesen véletlenül sodródott erre a pályára?
Volt egy karrierképem, mikor hivatásos lettem, bár azt nem gon-
doltam, hogy a határőrség megszűnik. Ez a körülmény megváltoz-
tatta a terveimet.
Nem okozott nagy szívfájdalmat a határőrség megszűnése?
Természetesen a hiány a mai napig bennem van. Ha az ember 
fölteszi az életét egy pályára, és hirtelen kell váltani, az szerintem 
mindenkit megvisel. De átértékeltem magamban a helyzetet, és 
úgy hiszem, az új kihívásoknak is meg tudok felelni, bízom benne, 
hogy jó bv.-s lettem.
Amikor még gimnazista volt, teljesen tudatosan haladt a 
Nemzetvédelmi Egyetem felé, vagy ne adj isten valami szülői 
presszió, valamilyen gyerekkori élmény, vagy csupán a véletlen 
hatása volt?
Tudatosan. Már gimnazista sem akartam lenni, mert katonai kol-
légiumba vágytam. Akkor édesapám azt mondta, várjak a pálya-
választással, mert egészen más hivatást szánt nekem. Azt szerette 
volna, ha cukrász leszek, mint ő – ezt a mai napig emlegeti is. Én 
viszont – talán családi indíttatásból is – hajthatatlan voltam, ugyan-
is volt egy kiképzőtiszt unokatestvérem, akitől kedvet kaptam a 
katonai pályához.
Egy kamasznak ez nagyon izgalmas dolog.
Az volt, és szerencsémre sikerült is.  A gimnázium után mindjárt 
Moszkvába kerültem katonai főiskolára, majd itthon fejeztem be 
tanulmányaimat. 

Egészen különleges, kalandvágyó gyerek lehetett, mert ha jól 
tudom, az autóversenyzést is kicsi korában választotta.
Az úgy kezdődött, hogy ötéves koromban levágtam az ujjam a 
biciklilánccal.
Szerelés?
Igen. Láncot szereltem, megtekertem a fogaskereket és beakadt az ujjam. 
Nem ijesztett el, mert nem sokkal utána jött a motorozás, aztán az autó. 
Nagyhangú, kis teljesítményű autókkal kezdtem amatőrversenyeken, 
ahol elég sok sikerben, és a közeg közvetlen emberei közt sok szeretet-
ben volt részem. Sokat segített, hogy osztálytársaim is hasonló 
érdeklődésűek voltak, és hál’ istennek édesapám is meg tudta terem-
teni azokat a lehetőségeket, amik eredményessé tettek.
Ez hol volt, melyik városban?
Sátoraljaújhelyen születtem, ott kezdtem, és számomra csak 
bv.-s koromban derült ki, hogy a szervezetben több parancsnok 
Sátoraljaújhelyből került ki. Ugye milyen érdekes?
Az autóversenyzés ma is megvan?
Igen. Amikor a határőrség megszűnése után átkerültünk a rendőrségre, 
azok a kollégáim, akik már ismertek, megkértek, hogy legyek a Budapesti 
Rendészeti Sportegyesületben az autós-motoros szakosztály elnöke. Hát, 

jobb embert nem is találhattak volna, gondoltam, és persze azonnal igent 
mondtam. Mint kiderült, az I. osztályú Magyar Rally Bajnokságban indul 
Hoffer Zsolt rendőr főhadnagy, és nekem az ő csapatvezetőjeként 
kellett kezdenem. Nagy kihívás volt. 
Úgy hallottam, hogy beteg gyerekek is autózhatnak Önökkel, 
láthatják a versenyautók működését. Miért gondolta, hogy így 
is lehet segíteni?  
Minden gyereket izgat az autózás, pláne azokat a kicsiket, akik 
életük jelentős részét kórházban töltik. Több kórházból is meg-
kerestek minket, hogy súlyosan beteg gyerekeknek szerveznek a 
Hungaroringen programot, szeretnék, ha beülhetnének mellénk 
a versenyautóba, megnézhetnék, megismerhetnék az autókat, és 
egy kicsit száguldhatnának. Gondolkodás nélkül igent mondtunk.  
40-50 gyerek ült már be mellénk. Nagy boldogság volt, amikor az 
izgalmat, az örömöt láttam ezeknek a gyerekeknek az arcán. Na-
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gyon vigyáztunk rájuk, folyamatosan ellenőriztük, hogyan bírják. 
Éreztem, hogy ez a program rengeteget segített nekik, mert azon 
a napon biztosan nem a betegségükkel foglalkoztak.  
Van családja?
Két gyerekem van: egy 8 éves kislányom és egy lassan már 3 éves 
kisfiam, aki imádja a versenyautókat.

Már szerel?
Persze. És már ült is mellettem. 
A felesége nem félti?
Nem félt, bár lehet, hogy azért, mert jól ismeri csapattársaimat és 

megbízik bennük. Azt is tudja, hogy gyerekkorom óta ebben élek, 
és nagyon hiányozna, ha nem mehetnék.
Ha kiöregszik az autóversenyzésből, akkor mi lesz? Egyálta-
lán ki lehet ebből öregedni? 
Ahogy látom a magyar ralibajnokság résztvevőit, nem. Most vol-
tam 40 éves, a középkorosztályhoz tartozom ebben a sportban, 
szerintem ameddig a lábam visz, addig az autósportot is irányítom 
és autózom. 
Milyen tervei, elképzelései vannak a jövőjével kapcsolatban?
Nagyon szeretem a jelenlegi beosztásom, sok kihívás van benne, 
azonban a továbbfejlődés igénye bennem is megvan.  
Mit jelent ez?
Szeretném elvégezni a közgazdasági egyetemet, hisz változatlanul 
a gazdasági irányításhoz vonzódom, a jövőmet is ebben látom.
Mikor egyszer nyugdíjas lesz, kertészkedik majd, autókat 
tesztel, vagy beteg gyerekeket istápol? Ön egy tudatos ember, 
hogy tervezi? 
Talán 20 év múlva, amikor elmegyek nyugdíjba, a gyerekeim már 
22–28 évesek lesznek, lehet, hogy már az unokáim is az ölem-
ben ülnek, nem fogok unatkozni. Gyönyörű helyen, Dunakeszin 
telepedtünk le, így még az is előfordulhat, hogy kertészkedek, de 
a szőlőművelés sem áll távol tőlem, ez is benne van a jövőben.
Látom, ahogy ott ül egy pincében a versenyzőtársaival…
Pedig nem is tudhatja, hogy az európai borlovagrend tagja is vagyok.
Még akár hegymester is lehet. Biztosan szép évei lesznek.

Ráduly Margit

Megemlékezés a Kisfogházban

Nagy Imrére, az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökére 
emlékeztek a Budapesti Fegyház és Börtön Kisfogház Emlékhe-
lyén június 16-án, az ’56-os forradalom mártír miniszterelnöke 
újratemetésének huszadik évfordulóján.
A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Orbán Viktor minisz-
terelnök és Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány 
elnöke. A büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Kökényesi Antal 
bv. altábornagy, országos parancsnok képviselte.

Tisztavatás

A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak hagyományos tiszta-
vató ünnepségét idén június 27-én tartották. a Budai Várnegyed-
ben, ahol száztizen tették le esküjüket. A tisztavatáson beszédet 
mondott Orbán Viktor miniszterelnök, valamint részt vett Pintér 
Sándor belügyminiszter. A büntetés-végrehajtási szervezetet dr. Kö
kényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok képviselte.
Pintér Sándor belügyminiszter a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti 
Igazgatási Szak Büntetés-végrehajtási Szakirányának eredmé-
nyes elvégzésére tekintettel két végzőst büntetés-végrehajtási 
főhadnaggyá, hat végzős hallgatót büntetés-végrehajtási had-
naggyá nevezett ki.
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Hivatalba lépett az új kormány
Május 29-én Orbán Viktor vezetésével megalakult az új kormány. Írásunk a kormányzati struktúra legfontosabb változásait foglalja 
össze, valamint bemutatjuk Pintér Sándor belügyminiszter rendvédelemmel kapcsolatos terveit.

A kormányzati struktúra jelentősen átalakult: a kormányzás mindössze nyolc minisztériumban összpontosul, az egyes szakterületeket 
államtitkárok irányítják, a miniszterek munkáját és a kormányzati egyeztetéseket újra segíti közigazgatási államtitkár, emellett vissza-
került a rendszerbe a helyettes államtitkár intézménye is.

A kormány

A kormányt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti, munkáját a Minisz-
terelnökség segíti. 
Dr. Pintér Sándor vezetésével alakult meg a Belügyminisztérium, 
amely az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Önkormány-
zati Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium egyes feladatait, illetve a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladatait látja el. Állam-
titkárok: dr. Kontrát Károly és Tállai András, a közigazgatási állam-
titkár dr. Felkai László. Itt említjük meg, hogy dr. Tóth László bv. 
vezérőrnagy büntetés-végrehajtási főtanácsost, az országos parancs-
nok gazdasági és informatikai helyettesét a Belügyminisztérium gaz-
dasági és informatikai helyettes államtitkárává nevezték ki.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot Navracsics Tibor 
vezeti Balog Zoltán, Kovács Zoltán, Répássy Róbert, Rétvári Bence, 
Szabó Erika és Szászfalvi László államtitkárok, valamint Gál And
rás Levente közigazgatási államtitkár segítségével. Az új szervezet a 
Miniszterelnöki Hivatal feladatait, a társadalompolitika kérdéseit, il-

letve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Önkormányzati 
Minisztérium egyes feladatait látja el.
A Honvédelmi Minisztériumot Hende Csaba vezeti Simicskó István 
államtitkár és Fodor Lajos közigazgatási államtitkár segítségével.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Matolcsy György irányításával 
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, az Önkormány-
zati Minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
egyes feladatait, illetve a Pénzügyminisztérium feladatait látja el.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője Réthelyi Miklós, a 
szervezet az oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek és a kultúra 
területeit fogja össze.
A Külügyminisztériumot a második Orbán-kormányban is Martonyi 
János vezeti.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fellegi Tamás vezetésével a köz-
lekedés, a hírközlés és az energiapolitika területeit irányítja.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Fazekas Sándor vezetésével alakult meg, 
a környezetvédelem, a vízügy és a földművelésügyek irányítására.
Elköszön hivatalától Sólyom László köztársasági elnök, augusztus 6-tól 
Schmitt Pál, jelenlegi házelnök költözik a Sándor-palotába.

Pintér Sándor életrajza
1948. július 3-án Budapesten született. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán kezdte, 1978-
ban a Rendőrtiszti Főiskolán, majd 1986-ban az ELTE jogtudományi karán diplomázott. 1972-től Zuglóban segédnyomozó, 
1978 és 1985 között az Országos Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának előadója, majd főelőadója, 1985-től a Budai 
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, megbízott kapitányságvezető. 1988-tól a Pest Megyei Főkapitányság vizsgálati 
osztályvezetője, 1990-től a megyei főkapitány közbiztonsági helyettese, 1991 márciusától Budapest főkapitánya, majd 1991 
szeptemberétől 1996 végéig országos rendőrfőkapitány volt. 1991-ben vezérőrnaggyá, 1993-ban altábornaggyá léptették elő.  
1996 végén nyugdíjba vonult. 1997-től az OTP Bank biztonsági tanácsadója, az igazgatóság tagja volt. Az első Orbán-kormány 
idején, 1998 és 2002 között is irányította a Belügyminisztériumot. 2003-től a Civil Biztonsági Szolgálat Rt. tulajdonos-elnöke.
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Új fõkapitány
A feladatmeghatározó állománygyűlésen elköszönt Bencze József korábbi főkapitány,  a miniszterelnök július 1-jei hatállyal Hatala 
Józsefet nevezte ki országos rendőrfőkapitánynak . Távozott a budapesti rendőrfőkapitány is. Tóth Gábor vezérőrnagyot Tóth Tamás, az 
V. kerületi rendőrkapitányság vezetője váltotta a Budapesti Rendőr-főkapitányság élén ugyancsak július 1-jei hatállyal. 

Változások a rendvédelemben

A belügyminiszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatáson 
arról is beszélt, hogy a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények 
elkövetőit pénzbírság helyett elzárással sújtaná, az ezt lehetővé 
tevő jogszabály előkészítése megkezdődött, tervek szerint a bíró 
legfeljebb 90 napos elzárással büntethetné ezeket a cselekményeket. 
A büntetés-végrehajtás ezzel kapcsolatos feladatairól a sajtónak 
nyilatkozva elmondta: meg kell vizsgálni, hol és hogy lehet az 
elzárásos büntetéseket végrehajtani, illetve hogy az elzárás alatt 
milyen munkát végezhetnek az elkövetők.  
A miniszter a közbiztonság javításával kapcsolatban elmondta, 
hogy 1995-ben készült egy felmérés, melyből kiderült, hogy 
a bűnözés mértékét leginkább a lakosság létszáma és az egyes 
országrészek népsűrűsége befolyásolja. Ennek megfelelően 2001-
ben megkezdődött a rendőrség átszervezése annak érdekében, hogy 
ott legyen több rendőr, ahol nagyobb a népsűrűség. A 2002-es válasz-
tások után ez a munka abbamaradt, sőt, a rendőrség és a határőrség 

fúziója óta Nyugat-Magyarországon jóval több a rendőr, mint 
amennyit a népességszám indokolna, holott messze nincs olyan 
mértékű bűnözés, mint az ország másik felében. A javadalmazással 
kapcsolatban tisztességes fizetésről és a kiemelkedő teljesítmény 
honorálásáról beszélt.
A miniszter a sajtónak arról is beszámolt, hogy előkészületben 
van egy törvényjavaslat, amely kibővíti az önvédelem és az ön-
hatalom fogalmát. „Olyan jogi helyzetet kívánunk rövid időn belül 
teremteni, hogy ne annak kelljen félnie határozott fellépésének  
következményeitől, aki a saját konyhájában éjszaka tetten ér egy 
betörőt, hanem annak, aki a tulajdonos, az ott lakó engedélye nélkül 
bement oda.”– mondta a Népszabadságnak.
A parlament elfogadta a „három csapásnak” nevezett törvénycsoma-
got is, amely a súlyos, erőszakos bűncselekmények elkövetőiről úgy 
rendelkezik: ha visszaesőként követik el a bűncselekményeket, a 
harmadik esetben a cselekményre kiróható legsúlyosabb büntetőjogi 
tételt kell hogy kapják, mérlegelés nélkül. (A BTK módosításáról 
bővebben írunk jogi rovatunkban, a 11. oldalon– a szerk.)

PEDAGÓGuSnAPI ELISMErÉSEK

Pedagógusnapon idén is köszöntötték a tanárokat. Az ünnepségre 
és az elismerések átadására a Bv. Szervezet Oktatási Központjá-
ban került sor. 2010-ben következő munkatársaink érdemelték 
ki az elismerést:
A Magyar Köztársaság belügyminisztere a pedagógusnap alkal-
mából eredményes szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-

végrehajtási Szolgálatért emlékplakett arany fokozatát adomá-
nyozta Palotai Ernő René alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézet osztályvezetőjének; a tanácsosi címet adományozta 
Benedek Ede alezredesnek, a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya 
kiemelt főreferensének.
A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka eredményes szakmai 
munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
emlékplakett ezüst fokozatát adományozta Várnagy Tibor Tamás, 
őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
vezető nevelőjének, Istvánov Szilvia zászlósnak, a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) megbízott nevelőjének.
Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási őrnaggyá Bakosné 
Fülöp Edina századost, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
nevelőjét; büntetés-végrehajtási századossá Puju János Zoltán főhadna-
gyot, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető nevelőjét.
Pénzjutalomban részesítette Lányi Tamás őrnagyot, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt főelőadóját, Sárközi 
Béla századost, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nevelőjét, György 
András Péter hadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet nevelőjét és Eperjesi Györgyné közalkalmazottat, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön nevelőjét.  
Tárgyjutalomban részesült dr. Tari Ferenc nyugállományú 
altábornagy, a Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási 
Tanszéke tanszékvezető-helyettese.
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Konferencia a „kirekesztettek”-rõl
Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, a Váci Fegyház és Börtön, valamit Vác Város Önkormányzata „Kirekesztettek” címmel nemzet-
közi konferenciát szervezett a drogproblémával küzdő elítéltek szabadulás utáni helyzetéről. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
által támogatott tanácsozásra a Váci Fegyház és Börtönben került sor 2010. május 27-én.

 Vác polgármestere, dr. Bóth János megnyitója után Ritter Ildikó, az Országos Kriminológiai Intézet munka-
társa arról beszélt, hogy „a bűnözők jelentős része szegény, de a szegények jelentős része nem bűnöző”. Tóth 
Tamás bv. ezredes, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete igazgatója előadásában a fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel való foglalkozást, az általa vezetett intézet gyakorlatát helyezte középpontba. Dr. Hatvani 
Erzsébet, az IRM Igazságügyi Hivatal főigazgatója a pártfogók munkáját elemezte, és bemutatta a családi 
döntéshozó csoport-konferencia módszer alkalmazási lehetőségeit. Dr. Petr Kadlec, a csehországi Hermanicei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka az intézetében lévő drogproblémával küzdő elítéltek helyzetét, 
a kábítószer börtönbejutásának lehetséges módjait és a kereslet-kínálat csökkentésmegoldásait ismertette.  
Dr. Szlávik János, a Szent László Kórház főorvosa kiemelte, hogy a magyarországi HIV-fertőzöttek száma 
szerencsére alacsony, viszont az elmúlt évben jelentős növekedés volt tapasztalható körükben. Fliegauf Gergely 
bv. alezredes, a Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszékének tanársegédje előadásában úgy vélte, 
hogy a jövőben a civil szervezetek még kiterjedtebb bevonása teheti a legtöbbet a probléma kezelése érdekében. 
Ezt követően dr. Bóth János polgármester Vác város emlékoklevelét, Csóti András bv. vezérőrnagy, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokának stratégiai és koordinációs helyettese pedig a Büntetés-vég-
rehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adta át a Váci Fegyház és Börtön cseh és szlovák 
társintézet parancsnokainak. 
Délután a Doberdó körlet és a börtönkápolna megtekintése után két workshoppal folytatódott a program. 
Az egyik szekció, Fliegauf Gergely moderálásával a büntetés-végrehajtás és drogprobléma témakörét vi-
tatta meg büntetés-végrehajtási szakemberek, pártfogók, civil segítők és egyetemisták részvételével. A 
másik szekcióban Madar Judit, a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal igazgatója vezetésével az utógondozás 
kérdéskörét járták körbe.

Deák Ferenc István
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Ajánló a Börtönügyi Szemle legújabb számából

Paksi Borbála és Arnold Petra tanulmánya a jogerősen elítéltek 
droghasználatával foglalkozik a hazai büntetés-végrehajtási 
intézetekben 2008-ban lezajlott kutatás alapján. A szerzők egyik 
legfontosabb megállapítása, hogy míg 1997 és 2004 között 
a fogvatartottak drogérintettsége a magyar társadalomban 
bekövetkezett változásokkal harmonizálva növekedett, addig 
2004 és 2008 között a növekedés a korábbi időszakhoz és a „kint” 
tapasztalt fogyasztáshoz képest jelentősen fokozódott. 
 Solt Ágnes tanulmányában a fogvatartottak körében tapasztalható 
agresszió okait és következményeit vizsgálja, az agresszió iránya 
szerint négy fogvatartotti csoportot (önveszélyes, a rabtársakra 
veszélyes, a felügyeletre veszélyes, illetve bántalmazott) 
különböztet meg, illetve a bv. intézetekben jelenlevő konfliktusok 
forrásait és típusait is elemzi.
 Tóth Mariann dolgozata szerint a fogvatartottaknak az élettel 
való elégedettsége a börtönbüntetés ideje alatt fokozatosan 
csökken, a depresszió a büntetés vége felé megemelkedik, 
ugyanakkor a hazai börtönkörülmények ma alig teszik lehetővé a 
szabadság küszöbén állókkal való külön foglalkozást.
 Módos Tamás és Gáspár János tanulmánya a büntetés-
végrehajtási szakma egyik kulcsfogalma, a differenciálás elméleti 
hátterét vázolja fel, ezt követően a Váci Fegyház és Börtön differen-

ciálási rendszerét írja le részletesen, továbbá a differenciált rezsim 
bevezetésének várható eredményeit ismerteti. 
 Nádasi Béla és Sztodola Tibor írása azt elemzi, hogy a büntető 
törvénykönyvről szóló 2009. évi LXXX. törvény hogyan hatott a 
büntetés-végrehajtásban alkalmazott biztonsági intézkedések körére. 
A szerzők szerint a törvény rendelkezései ellentmondásokat szültek, 
amelyeket az új büntetés-végrehajtási kódex szüntethet majd meg.
 A folyóirat Múlt rovatában Estók József Kozma Sándornak, az 
első kir. főügyésznek, a „börtönök atyjának” állít emléket, Nánási 
László írása pedig szemléletesen mutatja be a Kiskun Múzeum „A 
magyar büntetőjog emlékei”  című tárlatát.
 A Kitekintés rovatban Jójárt Borbála Gyöngyi érdekes cikkét 
olvashatjuk a brazil börtönök helyzetéről. Király Klára hírcsokrának 
egyik darabja szerint Angliában és Walesben börtönök is találhatók 
a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátók között.
 A Röviden rovat az idei év I. negyedévének legfontosabb hazai 
eseményeit közli, és a nagy sikerű tököli „Zárt ajtók – nyitott 
lelkek” című konferenciáról tudósít. A folyóiratszám a szokásos 
könyvajánlóval zárul, amely – többek között – Lajtár István: A 
büntetésvégrehajtás garancia és kontrollrendszere Magyarorszá
gon c. művére hívja fel a figyelmet.

Deák Ferenc István
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a nagy durranás
Élménydús levelet kaptunk Sándorné Kósa 
Brigittától, a tököli Központi Kórház szülész-
nőjétől, aki szombathelyi börtönlátogatásukról 
számolt be. A levél tartalmát helyszűke miatt 
szerkesztve közöljük.       

… Előző nap még rezgett a léc, hogy lesz-e 
buszunk, majd délután kettőkor jött a körtelefon, 
hogy minden oké, holnap megyünk! A médiában 
sokat lehetett hallani, hogy nagyon szép, modern 
börtönt fogunk megnézni, így nagy kíváncsisággal 
néztem az út elébe. … Némethy Sándor őrnagy úr 
a kapuban várt minket. Bementünk, akkor meglát-
tam a bástyafalat meg a tornyokat. Már az sem volt 

„kispályás”, pedig ekkor 
még nem tudtam, hogy a 
hat méter magas kerítés 
alatt öt méter mínusz is van 
a földben. Egyik ámulatból 
estem a másikba. Láttuk 
a beszélőhelyiségeket, a 
kondi- és színháztermet, 
a sportcsarnokot. Azután 
megnézhettük a körleteket 
és a zárkákat is. Amerikai 
filmekben lehet ilyeneket 
látni, csak a narancssárga 
ruhás elítéltek hiányoztak! 
Egy zárka maximum 4 fős, 
nincs emeletes ágy, van 
zuhanyozó és WC. Több 
OKJ-s szakmát is ki lehet 
tanulni, ám itt az elítéltek 
nem végeznek takarítási, 

kertészeti, konyhai, házimunkát. Megtudtuk, 
hogy a munkáltatót közgazdasági szempontok 
vezérlik, ezért viszont alacsony a dolgozó elítéltek 
száma. … Az irigység leginkább a betegszobai 
részlegen fogott el. Tágas, világos, maximum 
négyágyas szobák, új ágyak, záródó ablakok, 
meleg víz folyik a csapból. Ezután következett 
a központi agy: a számítógépet csak képzelnünk 
lehetett több szekrényi nagyságával, de a moni-
toros szobát láthattuk teljes valójában. Én egy 
repülőtéri irányítótoronyhoz hasonlítanám a 
ledes, villogó alaprajzaival és a 40 LCD moni-
torral. Ahogy haladtunk a folyosón, valaki azt 
mondta, hogy ő nem cserélné el Tököllel, mert, 
ahogy a viccben van, kicsi is, sárga is, de csak a 
miénk! Némethy Sándor őrnagy úr a börtönlá-
togatás után sem hagyott minket magunkra, vé-
gül megmutatta  Szombathely belvárosát. Annyi 
lelkesedéssel, szeretettel beszélt munkahelyéről, 
a városról, gyerekeiről, feleségéről, hogy lestük 
szavait. Köszönjük neki ezt a szép napot, és 
szeretettel várjuk Tökölön!”

Megjelent az évkönyv
2010-ben is elkészítette a büntetés-végrehajtás szervezete a 2009. évi munkáját 
összegző évkönyvet. A kétnyelvű (magyar, angol)  kiadvány értékeli a személyi 
állomány helyzetét, és külön fejezeteket szentel a biztonság, a fogvatartás és a 
gazdálkodás 2009. évi helyzetének. Emellett az érdeklődők tájékoztatást kap-
nak a jóvátételi programokról és a tavalyi év legkiemelkedőbb eseményeiről 
is. Hasznos összeállítás a bv. szervezet intézeteinek, intézményeinek és 
vezetőinek rövid bemutatása is. A Büntetés-végrehajtási Szervezet 2009. évi 
évkönyve  – dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok előszavával 
– a www.bvop.hu internetes oldalról is letölthető.

elismerések Semmelweis-napon
Semmelweis-napján az egészségügyben dolgozók, az orvosok, gyógyszerészek, 
pszichológusok, ápolók, asszisztensek és nem utolsó sorban a gazdasági-tech-
nikai hátteret biztosító más szakemberek teljesítményére, áldozatos munkájára 
figyelünk. Ez a nap a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Szolgálata munkatár-
sainak is ünnep, a figyelem és az elismerés napja.
Idén ketten részesültek kiemelt elismerésben:

A Magyar Köztársaság belügyminisztere 
Semmelweis-nap alkalmából kiemelkedő szak-
mai munkája elismeréséül tanácsosi címet 
adományozott Nagyné dr. Bogár Erzsébet bv. o. 
alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztály-
vezetőjének, valamint pénzjutalomban  ré-
szesítette dr. Neményi Katalin bv. o. alez-
redest, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága kiemelt főreferensét.

Hatvanadik születésnapján köszöntöttük 
dr. Pantali Zoltán bv. dandártábornokot, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancs-
nokát, akinek a büntetés-végrehajtás orszá-
gos parancsnoka ez alkalomból, kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréséül emlék-
tárgyat adományozott.
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járõrbajnokság, 2010 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezésében július 8-án idén is megrendezték a büntetés-végrehajtási szervezet 2010. évi 
Országos Járőrbajnokságát, amelyen 27 bv. szerv indított csapatot.
A versenyt Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese nyitotta meg, a díjakat Dr. Zakhar Tibor bv. 
alezredes, a rendező intézmény igazgatója és Biczó László bv. dandártábornok, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka adták át.

A bajnokság végeredménye:
 
  I. Váci Fegyház és Börtön
 II. Jász-Nagykun-Szolnok 
  Megyei Bv. Intézet
III. Baranya Megyei Bv. Intézet
 IV. Állampusztai Országos Bv. Intézet
 V. Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
VI. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
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Változások a Btk.-ban és a Hszt.-ben
Az Országgyűlés 2010. június 8-án elfogadta a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
módosításáról szóló 2010. évi LVI., június 21-én pedig megalkotta a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. LVIII. törvényt, 
mely a büntetés-végrehajtás közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőinek és ügykezelőinek jogviszonyát is új alapokra helyezi.

Újból megnyílt a solti objektum két körlete
Július 6-án sajtótájékoztatón jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter és Kökényesi Antal, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumának tavaly bezárt két 
körlete megnyitását, ahol 328 elítélt elhelyezésére van lehetőség. A miniszter azzal indokolta a férőhelyek számának 
növelését, hogy nőtt a fogvatartottak száma, az elzárás bevezetésével pedig még több helyre lesz szükség. A tervek 
szerint ezért hamarosan ismét megnyílik a Gyorskocsi utcai objektum is. Kökényesi Antal a sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy míg 2008 végén 14 731, 2010. június 30-án már 16 306 volt a fogvatartottak száma, ezért a zsúfoltságon enyhíteni 
kell, valamint a Btk. módosítása miatt az elzárásra ítélendő személyek fogadására is fel kell készülni.
       

  Büntető törvénykönyv

– Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési tétel 
középmértéke irányadó. A középmértéket úgy kell megállapítani, hogy a 
büntetési tétel alsó határához a felső és az alsó határ közötti különbözet 
felét kell hozzáadni. Ha a törvény a büntetés kiszabása esetén a büntetési 
tételek emelését írja elő, akkor a középmértéket már a felemelt büntetési 
tételekből kell számolni. A bíróságot a szabadságvesztés kiszabása során nem 
befolyásolhatja, hogy a fenti szabályok alapján kiszabott szabadságvesztés 
mértéke esetlegesen kizárja a végrehajtás felfüggesztését vagy a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségét. (Btk. 83. §)
– Halmazatban álló bűncselekmények esetén a legsúlyosabb bünte-
tési tételből kell kiindulni. Ha azonban a bűnhalmazatban levő bűn-
cselekmények közül legalább három cselekmény olyan, amely személy 
elleni erőszakos bűncselekménynek minősül, akkor a legsúlyosabb 
büntetési tétel felső határa a kétszeresére emelkedik. Amennyiben a 
felső határ így a húsz évet meghaladja, vagy bármelyik bűncselekmény 
életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, életfogytig tartó 
szabadságvesztést kell kiszabni. [Btk. 85. § (4) bekezdés]
- Ha a különös és a többszörös visszaeső újabb bűncselekményt követ 
el, akkor a büntetési tétel felső határa szabadságvesztés esetén a 
felével emelkedik, de nem haladhatja meg a húsz évet. A különös és a 
többszörös visszaesővel szemben a büntetés csak különös méltánylást 
érdemlő esetben enyhíthető. (Btk.  97. §)
– Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben kiszabható büntetési 
tétel felső határa szabadságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik. Ha 
a büntetési tétel felemelt felső határa a húsz évet meghaladja, vagy a 
törvény szerint a bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is 
büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó szabadságvesztést 
kell kiszabni. Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben a büntetés 
enyhítésének nincs helye. (Btk. 97/A. § )
– Aki a hivatalos személy elleni erőszakot az intézkedést végrehajtó 
rendőr vagy pénzügyőr sérelmére követi el, alapesetben egytől öt évig, 
minősített esetekben pedig két évtől nyolc évig, illetve öttől tíz évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. [ Btk. 229. § (8) bekezdés]
– Aki közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot pedagógus, nevelő 
vagy oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére követi 
el, azt ugyanúgy kell büntetni, mint az intézkedő rendőr elleni hivatalos 
személy elleni erőszakot. (Btk. 230. §)
– Új büntetőjogi tényállásként került törvénybe „A nemzetiszocialista és  
kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása”, mely így szól: Aki 
nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek 
által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagad-
ja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el 
és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 269/C. §)

Hszt., kormánytisztviselők

Az új törvény a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati (korábban: 
köztisztviselői) jogviszonyát minősíti át kormány-tisztviselői jog-
viszonyra. A közalkalmazottként dolgozó ügykezelők közalkalmazotti 
jogviszonyát tehát nem érinti. A törvény hatálybalépésével ugyanakkor 
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) több ponton 
módosul. 
– Nem felmentéssel kell megszüntetni a szolgálati jogviszonyt, hanem 
lemondásnak kell tekinteni, ha a hivatásos állomány tagja a más szervhez 
történt vezénylés megszüntetésekor a felajánlott végzettségnek/
képzettségnek megfelelő (rendfokozatnak megfelelő már nem 
előírás!) beosztást nem fogadja el, vagy arról öt munkanapon belül nem 
nyilatkozik, ha a felajánlott beosztás elfogadásával a szolgálatteljesítés 
helye egyébként nem változna. [Hszt. 43. § (6) bekezdés]
– A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya felmentéssel 
akkor szüntethető meg, ha átszervezés következtében szolgálati 
beosztása megszűnt, és a számára felajánlott, a végzettségének és 
képzettségének megfelelő más beosztást nem fogadta el. [Hszt. 56.§ 
(1) bekezdés b) pont]
– Az előbb írt pontban meghatározott esetben, valamint, ha az 
alkalmatlanság egészségi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, 
a fegyveres szerv köteles a hivatásos állomány tagja állapotának, 
képzettségének, végzettségének megfelelő másik hivatásos szolgálati 
beosztást, ennek hiányában másik, az állapotának, képzettségének, 
végzettségének megfelelő nem hivatásos munkakört felajánlani. A hiva-
tásos állomány tagját akkor lehet felmenteni:
1. Ha az egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság áll fenn és
• a fegyveres szervnél nincs az állapotának megfelelő betöltetlen 

beosztás vagy nem hivatásos munkakör, és rendelkezési állományba 
sem helyezhető, vagy

• a felajánlott másik, állapotának megfelelő beosztást vagy nem hivatásos 
munkakört a hivatásos állomány tagja nem fogadta el, vagy

• rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosult.
2.  Ha a hivatásos állomány beosztása átszervezés miatt szűnt meg, és 
a számára felajánlott, végzettségének és képzettségének megfelelő 
másik beosztást nem fogadta el.[Hszt. 56. § (5) bekezdés]
3. Más szervhez történt vezénylés megszüntetése; a szolgálati be-
osztás átszervezés miatt történt megszűnése, illetve a berendelés 
megszüntetése után elegendő, ha a felajánlott beosztás a végzettségnek 
és képzettségnek megfelel, a  rendfokozatnak megfelelő új beosztás a 
törvény hatálybalépését követően már nem követelmény. [Hszt. 43. § 
(4) bekezdés 56. § (1) bek. d) pont; 248. § (4) bek. d) pont]

Dr. Takácsné dr. Takács Dóra
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Megfõzték, megnyerték
Óriási sikert aratott a Békés Megyei Bv. Intézet BV 
– FC nevű, hivatásos állományúakból álló főzőcsapata. 
A Schriffertné Brányik Andrea törzszászlós, Puju Já
nos százados, Szatmári István alezredes és Varga Zsolt 
törzszászlós alkotta szakácscsapat első lett a békéscsabai 
X. Sörfesztivál és Csülökparádé keretében megrendezett 
szabadtűzön készíthető csülökételek főzőversenyén. 
Az elkészült étel ráadásul nem csak ízével nyűgözte le a 
zsűrit, a csapat megkapta a „Leginnovatívabb Csapat” 
-nak járó különdíjat is. Gratulálunk, és ha nem titkos, 
szerkesztőségünk várja a nyertes csülök receptjét!

Kispályás labdarúgó bajnokság
A büntetés-végrehajtási szervezet kispályás labdarúgó 
bajnokságának döntőjében idén a Belügyminisztérium 
Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 
sportcsarnokában csapott össze a hat döntőbe jutott csa-
pat. A tornát a Tiszalöki Országos Bv. Intézet nyerte, má-
sodik lett a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, bronzérmes 
a Szombathelyi Országos Bv. Intézet. A további helyezése-
ken a Váci Fegyház és Börtön, az Állampusztai Országos 
Bv. Intézet és a Fővárosi Bv. Intézet osztozott. A díjakat 
Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
stratégiai és koordinációs helyettese adta át.

Meghívásos lõbajnokság Szlovákiában
A Szlovák Köztársaság büntetés-végrehajtási szervezete meghívására 
háromfős magyar csapat vett részt a Szlovák Nemzeti Lőbajnokságon. 
A versenyen négy ország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Magyar-
ország 23 csapata mérte össze erejét. A mieink Budai Péter nyugalmazott 
bv. ezredes vezetésével a hatodik helyezést érték el a rangos mezőnyben.

Kõhida Kupa Sopronban

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben idén 2010. június 11-
én rendezték meg a szolgálati kutyavezetők Kőhida Kupa 2010 
elnevezésű versenyét. A megmérettetésen a 13 magyar intézet 33 
versenyzője mellett elfogadták a meghívást szlovák kollégák is, ku-
tyás szolgálatuk 4 fővel képviseltette magát. 
A rendezvényt Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancs-
nok biztonsági és fogvatartási ügyek helyettese nyitotta meg. A 
versenyt az BvOP Biztonsági Főosztálya részéről Oláh Gábor bv. 
őrnagy, a szakszervezet részéről Csurel János, a BVDOSZ elnöke 
képviselte. A verseny fővédnöke dr. Kökényesi Antal bv. altábor-
nagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka volt.
A csapatverseny eredménye: 1. helyezést ért el és a vándorkupát egy 
évre elnyerte a BFB csapata, 2. helyezett lett Márianosztra csapata, a 
bronzérmet a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön csapata vihette haza. 
Egyéniben győzött Ratislav Pagac alhadnagy a szlovák bv. intézet 
képviseletében, 2. helyezést ért el Györe István bv. főtörzsőrmester, 3. 
lett Korsós Gyula bv. főtörzsőrmester, mindketten a BFB munkatársai.


