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Lőrincz József ny. bv. dandár
tábornokot, címzetes egyetemi 
tanárt köszöntötték 70. születésnapja 
alkalmából a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi 
Karának nagytermében. A Büntetés
végrehajtás Tudományos Tanácsa 
által szervezett rendezvényen 
először Csóti András országos 
parancsnok köszöntötte Lőrincz 
tanár urat, majd Ruzsonyi Péter 
bv. dandártábornok, az NKE 
Rendészettudományi Karának 
dékánja és Mezey Barna, az ELTE 

rektora, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke méltatta az ünnepelt 
szakmai, illetve tudományos munkásságát. Ezt követően Csóti András 
átadta az alkalomra készült, Börtönügyi kaleidoszkóp című tisztelgő 
kötetet, Ruzsonyi Péter pedig a Pintér Sándor belügyminiszter által 
adományozott díszszablyát. Ezután Pallo József bv. ezredes, a Büntetés
végrehajtás Tudományos Tanácsa alelnöke beszélt az ünnepi kiadványról, 
majd az ünnepelt köszönte meg a róla szóló megemlékezést, felidézve 
szakmai életútjának érdekes állomásait. 
Lőrincz József a fiatalkorúak intézetében, Tökölön kezdte pályafutását.  
A Rendőrtiszti Főiskola tanáraként, majd tanszékvezetőjeként huszonhét  
évet töltött az intézmény falai között, munkájának köszönhetően szakmailag 
felké s zült, modern szemléletű, elkötelezett tisztek sokasága került ki a főiskolá 
ról, akik közül számosan a büntetésvégrehajtási szervezet elismert vezetői lettek. 

Szavazás az intézetekben

Újjáalakult a Parancsnoki Kollégium 

Elsô fokú ítélet 
a Stohl-perben

Rendkívüli esemény nélkül zajlott április 6án az országgyűlési képviselők 
2014. évi választása a büntetésvégrehajtási intézetekben. A szavazás 
napján úgy szervezték a szolgálatokat, hogy az aznapra beosztott személyi 
állomány gyakorolhassa választójogát. A közel 18 300 fogvatartottból 
mintegy hatezren voltak jogosultak választani, közülük közel 1800 fő 
nyilatkozott arról, hogy élni kíván szavazati jogával, végül mintegy 1180 
fogvatartott kapta meg a helyi választási szervek visszaigazolását és voksolt 
a bv. intézetekben.A feladat végrehajtását követően még két ízben kell 
a bv. szer veknek biztosítaniuk a személyi állomány és a fogva tartottak 
választójogát: május 25én az Európai Parlament tagjairól, ősszel pedig 
az önkormányzatokról voksol az ország.

Köszöntés

Nem jogerősen egymillió 
forint nem vagyoni kártérítés 
megfizetésére, valamint 
nyilvános bocsánat kérésre 
ítélte jó hírnév megsértése 
miatt a Budapest Környéki 
Törvényszék Stohl Andrást 
és a könyvet jegyző Szalai 
Vivient. A Budapesti Fegyház 
és Börtön azért perelte be 
Stohlt és szerzőtársát, mert 
az öt hónapot börtönben 
töltő színész élményei alapján született Magyar 
börtönpokol című könyv az intézet szerint 
többszörösen megsértette jó hírnevüket. A 
bíróság ítélete szerint egymillió forintot kell az 
alpereseknek közösen megfizetniük, emellett 
két országos napilapban, a köztelevízióban, 
illetve legalább egy kereskedelmi televízióban 
bocsánatkérő nyilatkozatot is kell tenniük. 
Az alpereseknek a perköltségeket és az eljárási 
illetéket is meg kell fizetniük.  A bíró határozat 
indoklásában kiemelte: a perben a könyv öt 
szövegrészét vizsgálták, és kettőt ítéltek meg úgy, 
hogy alkalmas volt a BFB jó hírének megsértésére.
A sajtóhírek szerint Stohl felebbezett az ítélet 
ellen, így a per másodfokon folytatódhat.

Március 20án megtartotta újjáalakuló ülését a Büntetésvégrehajtási Szervezet Parancsnoki Kollégiuma a Szegedi Fegyház és Börtönben. 
Az értekezleten elfogadták a Parancsnoki Kollégium alapszabályát, megválasztották ügyvivőnek Cséri Zoltán bv. dandártábornokot, valamint 
helyettesét, Nyima Tamás bv. alezredest. Az ügyvivő felkérésére a Parancsnoki Kollégium gazdasági felelőse Németh Éva bv. ezredes lett. Az 
ülésen megjelent Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka, aki üdvözölte a kollégium munkáját, egyben 
kérte, hogy a grémium segítse elő a büntetésvégrehajtási szervezet szakmai tevékenységét.
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A Büntetésvégrehajtási Szervezet Továbbképzési és Reha
bi litációs Központja elnyerte a Belügyminisztérium nyílt 
uniós közbeszerzését, amelyet cateringszolgáltatásra írtak 
ki. A szerződés szerint a BVSZTRK 2014. február 24től 
harminckét hónapon át biztosítja a cateringszolgáltatást 
a Belügyminisztérium részére. A szerződés kiterjed a 
Belügyminisztérium által szervezett rendezvényeken a 
büfészolgáltatásra, valamint hidegtálas, illetve svédaszta
los ételek szervírozására. Emellett a pilisszentkereszti 
in tézmény biztosítja a belügyminisztériumi szakértői 
munka értekezletek, helyettes államtitkári és államtitkári 
megbeszélések, miniszteri szintű események, illetve a 
Belügyminisztériumban megrendezendő állófogadások 
cateringszolgáltatását is. A szerződés nettó értéke mintegy 
hetvennyolcmillió forint.

Hatvanmilliós fejlesztés Igalon
Április elején átadták a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja beruházásait. 
A KEOP-támogatásból finanszírozott, környe zettudatos 
fejlesztés eredményeként az épületek energia ellátása vált 
korszerűbbé és olcsóbbá. Az intézmény komfor t   osításához a 
BvOP további hatmillió forinttal járult hozzá.

A Büntetésvégrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja (BVSZTRK) igali komplexumának környezetében minden 
adott a pihenéshez vagy akár a gyógyuláshoz, hiszen a közelben ott van a 
gyógyító erejű termálfürdő, és a csendes, békés környezet is garancia a jó 
kikapcsolódásra. A jó adottságok mellett az intézmény is sokat tett azért, 
hogy vonzó célpontja legyen a bv. munkatársainak: az elmúlt években 
– többek között a pályázati lehetőségek kihasználásával – az üdülő 
folyamatos fejlődésen ment keresztül.
A személyi állomány rekreációját biztosító intézmény legutóbb az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
keretében két sikeres pályázattal nyert 55 millió forint önrész nélküli, 
vissza nem térítendő támogatást az épületek felújítását, modernizálását, 
költséghatékony működtetését célzó beruházásokra.
A napkollektoros és napelemes rendszerek telepítésével 8595 százalékkal 
csökkent a meleg víz előállításához felhasznált gáz mennyisége. A 
beruházással évente 240 GJ megújuló energiát lehet előállítani, amely 
évi 13,4 tonnával csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, 
hozzájárulva környezetünk megóvásához. A kialakított fotovoltaikus 
rendszer is megújuló energiaforrás alkalmazásával váltja ki az intézmény 
villamosenergiaigényének egy részét.
Az uniós támogatás mellett a büntetésvégrehajtás költségvetési forrást 
is biztosított a központ fejlesztésére. A több mint hatmillió forintból 
felszerelték az intézmény szobáit klímaberendezésekkel, valamint kiépült 
az ehhez szükséges új elektromos gerinchálózat is.
Az átadó ünnepségen részt vett dr. Tóth László, a Belügyminisztérium 
gazdasági és informatikai helyettes államtitkára és Schmehl János bv. 
dandártábornok, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea

Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei

Cím: BVOP Sajtóiroda, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. Nyomdai előkészítés: PrimArt Grafika Bt. 

Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.

Pilisszentkereszt nyerte 
a cateringtendert
Pilisszentkereszt nyerte 
a cateringtendert
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Csöbör Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Országgyűlés 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának tagja március 

Április 11én befejeződött a szolgálati kutyavezetők és kutyáik három hónapon át 
tartó kiképzése. Az oktatás három helyszínen: a Budapesti Fegyház és Börtönben, 
Sopronkőhidán és a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet III. objektumában 
zajlott. A képzés alatt összeszoktatták a kutyavezetőket a kutyákkal, kialakították 
a motivációs készségeket, emellett fegyelmező, őrzővédő, valamint szituációs 
feladatokat is végeztek a résztvevők. A képzés végén sikeres vizsgát tett Dudás 
Gergely bv. főtörzsőrmester és Szultán nevű rottweilere (Vác), Kalmár Péter bv. 
főtörzsőrmester és Apolló nevű rottweilere (Miskolc), Kiss Attila bv. főtörzsőrmester 
és Timon nevű rottweilere (Szeged), Krcsik Csaba bv. főtörzsőrmester és Brúnó 
nevű német juhásza (Vác), Somogyi Zsolt bv. főtörzsőrmester és Mixi nevű német 
juhásza (Szekszárd), Suki László bv. főtörzsőrmester és Apolló nevű német juhásza 
(Fővárosi), Vincze Gábor bv. főtörzsőrmester és Mali nevű, malinoisa (Miskolc), 
valamint Bencsik Norbert bv. őrmester és Rex nevű malinoisa (Fővárosi), a kurzus 
legeredményesebb résztvevője. A vizsgát a munkatársak Pálfi Mihály bv. főhadnagy, 
a BvOP Biztonsági Főosztály kiemelt főreferense és Madarász Zsolt bv. zászlós, a 
BFB kutyatelepvezetője előtt tették le.

Májusban elkészül az öt nagy befogadóképességű fogvatartotti szállító 
jármű, azaz „nagyrabó”, amelyeket a legöregebb járművek kiváltására rendelt 
meg a BvOP. A tavaly novemberben kiírt, 48, 5 millió forint értékű pályázatot 
a szegedi Tornádó Kft. nyerte, és már ősszel megkezdődött a gyártás. Az 
új rabomobilokban maximum negyven fogvatartott szállítható, öt felügyelő 
kíséretében. A Renault alvázra szerelt Euro VIos motorok erősebbek és 
gazdaságosabbak is elődeiknél. A légkondicionált, kamerával megfigyelt 
szállítótérben a kerekesszék is rögzíthető. Előzetesen 12 intézet jelezte 
igényét az új járművekre. Hamarosan megszületik a döntés, de akinek ebből 
az öt autóból nem jut, az még mindig reménykedhet, hiszen hamarosan újabb 
három rabomobil építése kezdődik meg.

Nagyrabók Szegedrôl

Fekete füst szállt ki a börtön egyik harmadik emeleti 
zárkájának ablakán és a körletfolyosó is füstbe burkolózott 
– de szerencsére mindez csak gyakorlat volt. Az intézet 
és a GyőrMosonSopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részvételével ugyanis törzsfoglalkozással 
összekötött katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a 
bv. intézetben. A virtuális zárkatűz észlelését követően 
azonnal elrendelték a riadót, majd perceken belül a 
helyszínre érkeztek a szirénázó tűzoltóautók, és az intézet 
személyi állományával közösen megkezdődött a mentés, 
melynek során a fogvatartottakat is kimenekítették a 
körletekről a sétaudvarra. 

Tûz ütött ki a Sopronkôhidai 
Fegyház és Börtönben

A kutyavezetôket 
és kutyáikat képezték

Végvár 2014
Sikeresen zárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Végvár 2014” 
elnevezésű közös gyakorlata. A kétnapos gyakorlat egyszerre négy 
helyszínen zajlott április végén: a Hungária körúti és a Farkasvölgyi 
úti campusokon elsősorban elméleti, míg a honvédség csobánkai 
és ócsai gyakorlóterein gyakorlati feladatokat hajtottak végre 
a résztvevők. A bv.s hallgatók azzal szembesültek, hogy egy 
közlekedési katasztrófa miatt veszélyes anyag került a levegőbe, 
ezért ki kell üríteni a Kun megyei Vadászon található virtuális 
bv. intézetet. Az eseményen a Magyar Honvédség, a rendőrség, a 
büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem működött együtt. A 
gyakorlat értékelésekor elhangzott, hogy a jövőre megrendezendő 
gyakorlat előkészítésében a büntetésvégrehajtás szakembereinek is 
jelentős szerepet szánnak, elősegítve ezzel a bv.s hallgatók speciális 
helyzetekre való felkészítését.

Fotó: Pintér József
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Bemutatkozott a távmeghallgatási rendszer
A nagyobb rendhez és biztonsághoz járul hozzá a bírósági távmeghallgatási rendszer – mondta 
Pintér Sándor belügyminiszter a Fővárosi Törvényszéken április 1-jén megtartott bemutatón. 
A büntetés-végrehajtás, a bíróságok és a rendőrök tevékenységét is segítheti az új távmeghallgató 
rendszer, amelynek bevezetésével jelentősen csökkenthető az előállítások, szállítások száma is. 
A rendszer egy szimulált tárgyalással mutatkozott be.

A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága a Belügyminisztériummal, az Országos 
Bírósági Hivatallal és a Fővárosi Törvényszékkel együttműködve fejlesztette ki azt  
a távmeghallgatási rendszert, amely alkalmas a fogvatartottak költséghatékony, gyors és 
egyszerű meghallgatására. A bemutatón Pintér Sándor belügyminiszter arra hívta fel  
a figyelmet, hogy a büntetésvégrehajtás, a bíróság és a rendőrök tevékenységét is segítheti 
a rendszer, amely lehetővé teszi a döntések elemzését, továbbfejlesztése pedig az oktatás,  
a képzés, sőt a jogalkotás területén is támaszul szolgálhat. Elmondta, hogy ezzel a 
módszerrel jelentős összegeket is meg lehet takarítani, mert sokkal kevesebbet kell majd 
szállítani az őrzötteket és kísérőiket a tárgyalásokra. A szakmai dilemmákra utalva 
kifejtette: felmerült korábban, hogy ez a rendszer sértheti a közvetlenség elvét, de ezt  
az aggályt végül elvetették, mert vannak más bizonyítékok, amelyek esetében szintén nem 
közvetlenül vizsgálódnak. A gyanúsítottak esetleges befolyásolásának elkerülése érdekében 
pedig az egész termet be lehet kamerázni. Arra is van lehetőség, hogy a tárgyaláson részt 
vevők esetleges sérüléseit a bíró a kamera elé kérje, és arra is, hogy felfüggessze a tárgyalást. 
Az informatika fejlődésének köszönhetően csekély a közvetítés megszakadásának 
valószínűsége, de lehetőség van arra is, hogy folytassák, ha a problémát elhárították.
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke arról beszélt, hogy a videokapcsolat  
az eljárásjogban is óriási távlatot nyit, Európában erre már számos példa van. ÉszakÍrországban 
például húsz bíróságon és több büntetésvégrehajtási intézetben használják, de Spanyolországban 
és Lengyelországban is kamerarendszerrel látták el a tárgyalótermek egy részét. A rendszer 
konkrét működéséről elmondta, hogy a tanúk az úgynevezett hiteles helyekről kapcsolatot 
teremthetnek a kamerák segítségével azzal a bírósággal, ahol folyik a per, ezáltal gyorsan és 
költségkímélő módon tudják lefolytatni a tárgyalásokat. Ennek a rendszernek a külföldi bírósági 
meghallgatások esetében kiemelkedő jelentősége lehet, segítségével Angliában komoly, több 
vádlottas embercsempészési ügyet is le tudtak már zárni – jegyezte meg.
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok a bemutatón arról beszélt, hogy a bv. 
szervezet alapfeladatai közé tartozik az előállítás, amely jelentős számú szállítást generál.  
A szervezet évente ötvenezer előállítást és nyolcvanezer szállítást hajt végre.  
Ez óriási szám, ezért a távmeghallgatási rendszer három szempontból is jelentős: elsősorban 
csökkenti a költségeket, másrészt a jövőben kevesebb munkatársnak kell előállítást 
végrehajtania, valamint csökken a járművek futásteljesítménye is. A legfontosabb szempont 
mégis az, hogy nagyobb lesz a biztonság, amikor ugyanis a bv. szervezet nem a saját zárt 
rendszerében, hanem közterületen végzi munkáját, mindig nagyobb, több a veszélyforrás.  
A távmeghallgatási rendszerrel házon belül megnyugtatóan, biztonságosan, hatékonyan 
lehet lebonyolítani a meghallgatásokat. Csóti András végezetül, csatlakozva a belügy 
miniszterhez, elmondta, hogy bízik a rendszer teljes körű kiépítésében.

Szimulált meghallgatás
A megoldás az eljárási törvény által jelenleg 
is lehetővé tett zárt láncú távközlési 
rendszer útján foganatosított eljárási 
cselekményekhez hasonló. Lényege, hogy 
a bírósági tárgyalóterem és a büntetés
végrehajtási intézet között kiépített közvetlen 
videokapcsolaton keresztül hallgatja meg a 
bíróság a fogvatartottat. A pilot projektben 
a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a 
Fővárosi Bv. Intézet III. számú objektuma 
vett részt. A teszt során a nyomozási bíró 
és az ügyész a tárgyalóteremből, míg a 
gyanúsítottat megszemélyesítő személy és 
védője a büntetésvégrehajtási intézetből 
kommunikált egymással.
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INTERJú

Szenior és junior 
A legidősebb és a legfiatalabb parancsnok 

Bv. Hírlevél: – Mikor és milyen 
indíttatásból, illetve milyen célokkal 
csatlakoztak a bv.-hez?
Tikász Sándor: A BM tartalékos tisztképző 
iskolán 1978ban ismerkedtem meg a 
fegyveres és rendvédelmi szervek munkájával, 
ahova azért jelentkeztem, hogy tanulással 
töltsem el a sorkatonai szolgálatomat. 
Korábban semmilyen rálátásom nem volt 
erre a területre. Néhányan kiérdemeltük, 
hogy tiszti rendfokozattal végezzünk, és 
így ajánlatot kaptunk a rendőrségtől, illetve 
a büntetésvégrehajtástól. Tulajdonképpen 
egy ilyen toborzás alkalmával ismerkedtem 
meg a bv.vel, ahol nekem a nevelők munkája 
tetszett a legjobban – érdekesnek, egy kicsit 
misztikusnak találtam. Ellentmondásossága, 
kettőssége miatt vonzott leginkább. Zárt 
világban, szigorú körülmények között 
együttműködést, pozitív irányú fejlődést elérni, 
ezt szép, érdekes feladatnak gondoltam. 
Pesti Ferenc: 2001ben kezdtem a pályám. 
Jelentkezésemkor jóformán semmit sem 
tudtam a bv.ről, de azt igen, hogy minden 
hónapban biztos és kiszámítható jövedelemre 
számíthatok, bármit is kelljen a falakon belül 
elvégeznem.  Családom akkori helyzetét nézve 
ez volt a legfontosabb érték számomra, amit 
egy munkahely nyújthatott, és ezt meg is 
kaptam. 

A két vezetőt megkérdeztük arról is, 
hogy véleményük szerint milyen emberi 
és szakmai képességekre volt szükség 
karrierjükhöz?
Tikász Sándor először is leszögezte, hogy 
tisztességes, „normális” embernek kell lenni 
ehhez a munkához. – Ezalatt azt értem, hogy 
tisztakezű, higgadt, empatikus, emberséges, 
de határozott elképzelésű, követelményeket 
támasztó, könnyen kommunikáló legyen 

az illető. Odaillő lazasággal, kicsi humorral 
megfűszerezve jól el lehet boldogulni a 
fogvatartottak között. Nagyon fontos 
az intézet pszichés klímája is. A görcsös, 
ideges, kiszámíthatatlan, feszültségekkel 
teli légkört könnyen átveszik az elítéltek, 
és így nehéz jó eredményeket elérni.  
Szívünk és eszünk egyensúlya jól elirányít 
bennünket a szakmában. Én  mindenkori 
döntéseimről leginkább a lelkiismeretemnek 
adok számot. Azért az alapokhoz tartozik 
a szakma ismerete, hasznos a pedagógiai 
érzék, ami rutinnal, tapasztalattal fejlődik 
is. A pszichológiát azért hívtam segítségül, 
hogy minimálisra csökkentsem tévedéseimet. 
Életem egyik legszebb munkával töltött 
időszakát töltöttem Debrecenben, „sima” 
nevelőként. Szép, hosszú utam volt a 
„trepnin”, amíg eljutottam jelenlegi 
beosztásomig. Szeretem a munkámat – 

tudom, kicsit be is beszéltem magamnak, 
hogy amit én elvégzek, azt más úgysem teszi 
olyan színvonalon. Megbecsültük egymást, 
én és a szervezet jól kijöttünk egymással. 
Azért az sem mellékes, hogy mindig 
kiszámítható, tisztességes megélhetést 
nyújtott a büntetésvégrehajtás. Ez nagyon 
fontos körülmény – osztotta meg velünk 
gondolatait a parancsnok.
Pesti Ferenc szerint erre a kérdésre nagyon 
nehéz pontos és kellően szerény választ 
adni. – Eleinte talán a munka iránti alázat 
volt a legfontosabb erényem, ami évek alatt 
hivatástudattá alakult. A beosztások között 
viszonylag gyorsan volt lehetőségem váltani, 
közben háromra emelkedett azoknak a 
börtönöknek a száma ahol dolgoztam, így 
a kihívások is rendszeresen megújultak 
életemben. A biztonság természetesen 
továbbra is fontos szempont, de ezt megelőzi 

A büntetés-végrehajtást sok munkatársunk tekinti szolgálatnak, hivatásnak, 
ahol a hosszú távú életpálya és a karrier lehetősége is biztosított. Erről és más dolgokról is 
kérdeztük a legidősebb és a legfiatalabb intézetparancsnokot, akiknek ugyanazokat 
a kérdéseket tettük fel. Tikász Sándor bv. dandártábornok, a szegedi, és Pesti Ferenc bv. 
alezredes, a tököli intézet parancsnoka válaszolt lapunknak.
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az, hogy ma már nem csak elvégzem, 
hanem szeretem és hivatásomnak tekintem 
a munkám. Ha nem így lenne, máshol 
keresném boldogulásom útját – összegezte 
hitvallását a tököli parancsnok.

– Mi volt pályafutásuk legnagyobb 
személyes sikere? Van esetleg olyan 
momentuma pályájuknak, amit 
kudarcnak tartanak?
– Egyszer egy számomra emberileg és 
szakmailag is fontos kollegám azt mondta: 
ritkán adatik meg egy bévésnek, hogy egy 
intézet első parancsnoka legyen, börtönt 
építsen és azt saját szakmai „szájíze” szerint 
alakítsa. Nekem Tiszalökön ez is megadatott, 
én ezt sikernek könyvelem el. Persze, 
kellettek hozzá azok a kiváló elöljárók, 
munkatársak, szakemberek, akik segítettek. 
Minden elismerésem az övéké, nagyon jó 
szívvel gondolok rájuk. Személyes kudarcként 
élem meg, ha munkatársaim közül valaki 
komolyabb szakmai hibát vét. Egy vezetőnek 
kiemelten fontos feladata beosztottait 
felkészíteni az ellátandó beosztásra. Sokszor 
elmondom, hogy a fogvatartottak között 
végzett munkát nem lehet személyes ügyként, 
sértett félként kezelni. Az szakmai kérdés. 
Az ideges, meggondolatlan, szakszerűtlen 
intézkedések tehetetlenségünket, hozzá 
nem értésünket bizonyítják. Itt még van 
tennivalóm a munkatársak körében – tudtuk 
meg Tikász Sándortól.

– És hogy élte meg a sikert és a kudarcot 
a „junior” parancsnok?
– Több nagyobb sikert is elkönyveltem 
magamnak pályafutásom során, de talán az 
egyik legemlékezetesebb az volt, amikor a 
Rendőrtiszti Főiskolát kitüntetéses oklevéllel 
végeztem úgy, hogy tisztavatáskor az összes 
végzős hallgató előtt, beleértve a rendőr, 
vámos, határőr és persze a bv.s hallgatókat 
is, én mondhattam előre az eskü szövegét 
a budai Várban. Nem sokkal ezután jött 
egy még nagyobb siker: szakaszom tagjai 
néhány hónap alatt elfogadtak  tisztjüknek. 
Arra a pillanatra amikor ezt felismertem, 
tisztán emlékszem, és a mai napig nagyobb 
örömet okoz, mint a főhadnagyi diploma. 
Ma is nagyon büszke vagyok rájuk és a 
közös munkára. Én azoknak az éveknek és 
azoknak az embereknek köszönhetem a bv.s 
értékrendemet, akik a főiskolai évek alatt 
körülvettek. A kudarcot pedig nem ismerem, 
legfeljebb olyan helyzeteket, amikből 

tanulhatunk… Én minden hullámvölgyből 
így másztam ki, na meg, hogy tudtam a nagy 
igazságot: minden hepe után hupa jön.

– A bv. szervezet működéséről 
megkérdeztük mi az, amit a pozitívan 
ítélnek meg, illetve mi az, ami 
véleményük szerint korrekcióra szorul?
Tikász Sándor azon szerencsések közé 
sorolja magát, akik már az ’79es tvr. 
életbelépésénél is szolgáltak, jelenleg pedig 
az új rendelet megalkotásában is dolgoznak. 
Véleménye szerint a megújulni akarás, 
a megfelelés a kor követelményeinek, a 
társadalmi és nemzetközi elvárásokhoz 
igazodás egyik erős pozitívuma a büntetés
végrehajtásnak, és reméli, hogy az új törvény 
és a készülő rendelet legalább addig szolgálja 
a testületet, mint a régi. – Mi az, ami 
korrekcióra szorul? Abban biztos vagyok, 
hogy a szakma társadalmi megítélése a 
tervezett életpályamodellel visszanyeri 
presztízsét, elismertségét. Jelentősen 
csökken majd az elvándorlás, kiszámítható, 
biztos jövő, megélhetés áll a fiatal kollégák 
előtt, ez nem történhet másként – válaszolta 
a szegedi parancsnok.
Pesti Ferenc szentül hiszi, hogy az összetartás 
a többi rendvédelmi szervhez képest 
kiemelkedő, de azt is megosztotta velünk, 
hogy pozitív változást mind a szervezeti 
kultúrában, mind pedig a mindennapok 
munkájában a személyi állomány 
hatékonyabb kiválasztása, felkészítése és 
magasabb szintű megbecsülésük hozhat. „A 
megbecsülésnek nagyon sok formája létezik, 
mégis remélem, hogy egyszer minden 
formájával elégedett lehet majd a szervezet 
minden tagja” – mondta.

– Hogyan és hol látják önmagukat a 
következő években?
– Én még „csak” 59 éves vagyok, így 
természetesen vannak terveim a jövőre nézve. 
Szép, megtisztelő feladatot kaptam az elmúlt 
évben, az ország egyik legnagyobb presztízsű 
intézetét vezethetem. A következő öt évben 
ezt szeretném kiváló munkatársaimmal a 
már kialakult magas szakmai színvonalon 
folytatni. Szeretném, hogy a Szegedi Fegyház 
és Börtön egy igazi szakmai műhely legyen  
specialitásunk, a hosszú idős szabadságvesztés 
– tekintetében. Erre minden szakmai, szellemi 
kapacitásunk megvan. Jövőre lesz 130 éves 
az intézet, már erre is készülünk – avat be 
terveibe Tikász Sándor.

Pesti Ferenctől azt tudtuk meg, 
hogy jelenleg két célja van: „Egyik, 
hogy jó parancsnokká váljak, a másik, 
hogy munkatársaimnak ne kelljen azt 
számolgatniuk, hogy erre vajon hány évet 
kell még várni. Ez a megmosolyogtató 
gondolat azonban több igazságot hordoz 
magában annál, mint elsőre látszik. Ebben a 
szervezetben egyik beosztásban sem könnyű 
helytállni fiatalként, de ha jó munkatársak 
vesznek körül, és némi katonaszerencse is 
elkísér, akkor tényleg bármilyen cél elérhető. 
Az én célom, pedig nem más, mint hogy 
megálljam a helyem Tökölön, és ehhez most 
az előbb felvázolt feltételek rendelkezésre 
állnak… a többi, úgy gondolom, rajtam múlik.”

– Végezetül megkérdeztük, mi jelenti a 
kikapcsolódást, kivel, mivel töltik szívesen 
idejüket munkán kívül?
A válaszokból kiderült, hogy mindkét 
parancsnok a szabadidejében is legalább olyan 
aktív, mint a munkában. Tikász Sándor: 
– Mindig érdekelt a művészettörténet, 
festészet, ha el kell hagynom a testületet, 
szeretnék beiratkozni egy ezzel foglalkozó 
kurzusra, esetleg szakra. Ez az elfoglaltság jó 
levezetése lesz a pályámnak. 25 éve tanítok 
egyetemen pszichológiát, ez is egy kellemes 
kikapcsolódás. Szívesen barangolok családi 
körben a természetben, szeretjük a vizes 
sportokat, én különösen a kenutúrákat 
kedvelem. A családi színházi esték, az olvasás 
pedig a hétköznapokat színesítik, gazdagítják. 
Pesti Ferenc: „Családom és barátaim 
mindent és mindenkit megelőznek ha 
pihenésről van szó, ha aktív kikapcsolódásról, 
akkor pedig a túrázás az, aminek nagyon 
nagy szerelmesei vagyunk a feleségemmel. 
Bár azt sem tagadom, hogy ha van szabad 
öt percem, akkor rögtön a számítógépet 
nyúzom, de azon belül jobbára csak a hírek, 
információk vagy a kreatív számítógépes 
grafika érdekel. A közösségi oldalakat viszont 
nem látogatom, ennek oka pedig családom 
békéjének és biztonságának megtartása. 
Rendszeresen olvasok is, szakkönyvek 
mellett elsősorban történelmi regényeket, 
és időnként a basszusgitárom is leporolom, 
bár erre mostanában kevesebb időm volt, 
mint szeretném. Az a lényeg, hogy minden 
esetben megtalálom a hangulatomnak és 
a rendelkezésemre álló időnek megfelelő 
pihenési formát.”

Mészáros Zita
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Bv. Hírlevél: 
A kódex elfogadása után 
felálltak a végrehajtási 
rendeleteket előkészítő 
munkabizottságok. 
Pontosan min és hogyan 
dolgoznak?

Pallo József: – Az új 
büntetésvégrehajtási 
törvényt 2013. december 17
én fogadta el az országgyűlés, 
amit egyértelmű szakmai 
sikerként könyvelhet 
el az egész szervezet. 
Ezt követően azonnal 

hozzákezdtünk a szükséges végrehajtási rendeletek 
előkészítéséhez. Az volt a célunk, hogy olyan szabályok 
szülessenek, amelyek magas szintű jogalkalmazási komfortot 
biztosítanak a gyakorlat számára. Ha egy szemléletes 
hasonlattal kellene jellemeznem a törvény és a rendelet 
kapcsolatát, akkor azt mondanám, hogy a két jogszabály olyan 
viszonyban áll egymással, mint a zenében az ütem és a dallam. 
A törvény adja a megfelelően feszes ütemezést, amit a 
rendeletek töltenek meg dallammal. 
A zene szépségét az összhang adja, esetünkben ez a pontos jogászi 
munkát jelenti. Az országos parancsnok úr öt munkabizottságot 
jelölt ki, amelyek feladata a rendeleti témakörök át, illetve 
kidolgozása. Mindegyik munkacsoport élén komoly szakmai 
múlttal rendelkező kollégák állnak, így kapott helyet a 
csapatban Mészáros László bv. dandártábornok, Tikász Sándor 
bv. dandártábornok, dr. Kiszely Pál bv. dandár tábornok, dr. Budai 
István bv. ezredes és dr. Torma Albert bv. orvos ezredes is. 
A munkamódszer lényege, hogy a törvényben szereplő új 
elemeket rendeleti szinten kell leképezni, illetve a korábban 
alacsonyabb szinten megjelent normákat ugyancsak a rendeletben 
kell kidolgozni. A munkacsoportok fölötti koordinációt a 
Kodifikációs Bizottság látja el, melynek vezetője Schmehl János bv. 
dandártábornok, tagjai Biczó László bv. dandártábornok, dr. Buzálné  
dr. Szabó Mária bv. százados, dr. Huszár László  bv. 
dandártábornok, a Belügyminisztérium részéről dr. Illés Melinda 

és dr. Csordás Dóra bv. alezredesek, a titkári teendőket 
magam látom el. Az érdemi munkát nagyszerűen támogatta 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is dr. Pázsit 
Veronika személyében, aki nagy tapasztalattal rendelkező 
kodifikációs szakember. Megjegyzem, hogy ezt a hármas 
pilléren álló munkamódszert már a törvény előkészítése során is 
alkalmaztuk, és a tapasztalatok egyértelműen bebizonyították, 
hogy gyorsan, pontosan és hatékonyan tudtuk elvégezni 
feladatainkat. Ami a hétköznapi munkát illeti, a megbeszélések 
igen komoly koncentrációt és odafigyelést igényeltek 
mindenkitől, hiszen egy ilyen komplex joganyag formálása 
olyan, mintha egy pókhálót mozgatnánk: bármelyik szálát 
húzzuk meg, 

– A munkamódszer mellett fontos az is, hogy 
melyek a törvény azon tartalmi elemei, amelyek 
alapjaiban változtatják meg munkánkat. 
Az előkészítés jelenlegi szakaszában mit tud 
erről elmondani?

– Én inkább úgy fogalmaznék, hogy munkánk alapjaiban nem 
változik meg, de az a szemlélet, amelyet eddig helyeztünk 
tevékenységünk fókuszába, jelentős mértékben átalakul. 
Hosszasan lehetne sorolni a törvény újdonságait, én azonban 
inkább szubjektív alapon ragadnék meg néhányat. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy megjelenik egy pontos és adekvát 
fogalom a büntetésvégrehajtási jogviszony tekintetében, 
mert ehhez mérten értelmezhető minden szakmai reláció. 
Az alapelvek között megjelennek új fundamentális értékek, 
így például: az elítélt egyéni aktivitása és együttműködése, 
a rugalmasság, a káros hatások minimalizálása és a 
pragmatikus szemléletmód. A szabadságvesztés céljának 
megfogalmazásakor most már a tényleges életfogytig tartó 
formájánál is rögzítettük a társadalom védelmét, mint 
végső célt. Logikus és átlátható struktúrában tartalmazza 
a törvény az elítéltek jogállását, amelyet a már korábban 
említett büntetés-végrehajtási jogviszonyból származtatunk. 
Ugyancsak első alkalommal fogalmazza meg a törvény, 
hogy a bv. szervezetet milyen kötelezettségek és jogok 
illetik meg tevékenysége során, általánossá téve a bírósági 
felülvizsgálat lehetőségét, elősegítve ezzel a hatékony 

Teljesültek az elmúlt negyven év szakmai álmai
– Az új bv. kódex ismeretébõl mindenkinek vizsgát kell tennie
Az országgyűlés tavaly fogadta el a bv. kódexet, a magyar jogtörténet első büntetés-végrehajtási törvényét, 
melynek jelentőségéről és alapvetéseiről már lapunk hasábjain is olvashattak. A 2015. január 1-jén hatályba lépő 
törvény elfogadásával az élet azonban nem állt meg, sőt! Gőzerővel folyik a végrehajtási szabályok kidolgozása. 
Az alapvető változásokat hozó kódexről és a végrehajtási rendeletekről dr. Pallo József bv. ezredest, a kodifikációs 
bizottság titkárát, a BvOP Titkársági és Jogi Főosztályának vezetőjét kérdeztük, aki arról is tájékoztatott, hogy az 
új jogszabályok ismeretéből még ebben az évben minden munkatársunknak számot kell adnia.
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jogorvoslat kiteljesedését. Vitathatatlan, 
hogy a törvény legnagyobb újítása 
annak a szakmai rendszernek a 
kidolgozása, amely lehetővé teszi az 
elítéltek kockázati csoportba sorolását 
és ezen keresztül a legmegfelelőbb 
egyéniesített végrehajtási közegbe való 
helyezését, melynek célja a reintegráció, 
illetve a visszaesési kockázat 
csökkentése. A törvény különös 
érzékenységgel fordul a speciális 
kezelést igénylő elítéltek felé, és ennek 
érdekében öt ilyen csoportot alakít ki. 
Bevonul eszköztárunkba az elektronikus 
távfelügyelet lehetősége is, amely a 
munkáltatás, a külkórházi elhelyezés 
vagy a kegyeleti jog gyakorlása során 
válik alkalmazhatóvá. Mindenki által 
közismert tény, hogy a bv. szervezet 
egyik legnagyobb problémája a zsúfoltság. Ennek enyhítése 
érdekében lehetőség nyílik arra, hogy a BvOP bocsássa ki 
azt a felhívást, amely a szabadságvesztés megkezdésére 
irányul. Hozzányúltunk egy majdhogynem tabu témához is, 
ez az elítéltek sajtó útján történő nyilatkozattétele. Ebben a 
tekintetben szigorodott a szabályozás, mert például a bűnöző 
életmód népszerűsítése és az ennek nyomán jelentkező 
gazdagodás miatt ez a jog korlátozható. Ne feledjük, hogy a jó 
törvény mindig védelmezi az alapvető erkölcsi értékeket is! 

Progresszív rezsimrendszer
– A kockázatelemzés izgalmas új feladat lesz, be 
tudna minket avatni ennek részleteibe?

– A törvény egyik fő célkitűzése az volt, hogy az 
egyéniesítés alapelvéhez igazodóan minden elítélt olyan 
végrehajtási közegbe kerüljön, ami leginkább megfelel 
személyiségének és a leghatékonyabban támogatja a 
reintegrációt. Ezért a kockázatkezelés tizennyolc hónap 
feletti ítélettel mindenkit érinteni fog. A tervek szerint 
2016ban áll fel a Központi Kivizsgáló és Módszertani 
Intézet, ahol egy kidolgozott szakmai protokoll alapján 
feltérképezik az elítélt személyiségét a fogvatartási és a 

biztonsági kockázat szemszögéből. 
Az intézetek az itt készült összefoglaló 
jelentés alapján helyezik el az elítéltet 
a megfelelő kategória szerinti rezsimbe. 
A munkában az is izgalmas lesz, hogy 
a rezsimkategóriákat leírja a törvény, de 
a progresszív rezsimrendszerben az 
intézetek kialakíthatnak más rezsimeket is. 
Azon dolgozunk, hogy az egyes kategóriák 
átjárhatóak és rugalmasak legyenek, úgy, 
hogy az elítélt ténylegesen érzékelje 
a különbségeket. Nem titkolt célja ennek 
a szemléletnek, hogy az elítélt érezze 
és lássa azt, hogy egyéni aktivitásával, 
együttműködésével börtönön belüli 
életviszonyai változhatnak, ez 
mindenképpen ösztönző elemként jelenik 
meg. A magyar jogi hagyományokhoz 
igazodva az új Btk. megtartotta a három 

végrehajtási fokozatot, ami kétségkívül meglehetősen 
merevvé teszi a rendszert. Az általunk kialakítandó 
rezsimrendszer ezt igyekszik rugalmassá tenni, amikor 
egy fokozaton belül szigorúalapenyhe rezsimeket állapít 
meg és tölt fel tartalommal. Meglátásom szerint jelentős 
hozadéka ennek az új rendszenek, hogy a bv. hozzájárul 
a bűnmegelőzéshez is, hiszen például a kockázatelemzés 
alapján valószínűsíthető, hogy az intézetből legálisan távozó 
elítélt milyen kockázatot jelent befogadó környezetében.

– Úgy tudjuk, változnak a fogvatartottakra 
vonatkozó jogok és kötelezettségek is.

– Az új törvény differenciáltabban és – meg merem kockáztatni – 
intellektuálisabban rögzíti azokat a jogokat és kötelezettségeket, 
amelyek a szabadságvesztést, mint egy speciális élethelyzetet 
meghatározzák. Pontosan rögzítettük a módosuló jogok, 
a szünetelő jogok és a büntetésvégrehajtási jogviszonyból 
származtatható jogok rendszerét. 
A kötelezettségek oldaláról vizsgálva az elítéltek jogállását, elvi 
éllel jelenik meg az a regula, hogy a szabadságvesztés általában 
nem érinti az állampolgári kötelezettségeket, ugyanakkor 
katalógusszerűen jelennek meg a büntetésvégrehajtási 
jogviszonyból eredő kötelezettségek.

9

Konferencia a kódexrõl
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, „Ma
gyar ország új Büntetésvégrehajtási Kódexe” címmel rendeztek konfe renciát má
jus 5én. Mezey Barna, az ELTE rektora a börtönbüntetés és a börtön történeti 
dilemmáiról beszélt, Csóti András országos parancsnok a büntetésvégrehajtás 
jelenlegi feltételrendszerét és a kódexhez kapcsolódó fejlesztéseket ismertette. 
Vókó György egyetemi tanár, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója a 
büntetésvégrehajtási jog fejlődési irányait vázolta fel előadásában, majd Ruzso
nyi Péter bv. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettu
dományi Kar dékánja a kriminálpedagógia felől elemezte a változásokat.
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Nívódíjas a Gyûjtô
A Tempus Közalapítvány 2008
ban alapította meg a „Nemzet 
közi Együttműködési Kultú
ráért” nívódíjat. 
A Tempus szakértőinek értékelése alapján idén a Budapesti 
Fegyház és Börtön „Prisoners Opportunity to Educate 
Children by Telling Stories” című pályamunkája is 
a nívódíjasok között van. A díjat az egész életen át tartó 
tanulás témájában megalkotott, nemzetközi színvonalú 
projekteknek ítélik oda.

Új paradigma és a mindenkit érintô vizsga

– Mit gondol, milyen változást hoz életünkbe a kódex?
– Az új jogi környezet három nagyon fontos irányban hordoz 
üzenetet. Az első mindenféleképpen a szakmai paradigmaváltás, 
amely számomra azt jelenti, hogy az eddigi logika szerint az 
elítéltre, mint gyermekre tekintett a bv. szervezet, azaz mi 
akartuk megmondani, hogy mi a jó számára. Ez egy tipikus 
paternalista szemlélet, amelyhez nagyon jól illeszkedett a pedagógia 
eszköztára, amely a bv. nevelés képében van jelen. Ez az elmélet 
a gyakorlatban egyre kevésbé működött, és disszonanciát 
eredményezett. Most egy professzionális rendszert alkalmazunk 
az évtizedek alatt felhalmozódott pszichológiai, addiktológiai, 
kriminológiai, szociológiai és biztonsági tapasztalatok alapján. 
Már nem megváltoztatni akarjuk az elítéltet, hanem a változás 
esélyét kínáljuk fel, melyhez egyéni akarata, együttműködése a 
kiindulási alap. Mindez lehetővé teszi, hogy az új alapokra helyezett 
reintegrációs törekvések eredményeképpen a bv. szervezet a 
társadalom irányában a szó valódi értelmében vett szolgáltatóként 
jelenjék meg. Azt hiszem, könnyű belátni, hogy ez a szolgáltatás 
össztársadalmi érdekeket szolgál, és más által el nem végezhető. Ha 
ezt sikerül elérni, meggyőződésem, hogy a bv. szervezet szerepéről 
is gyökeresen megváltozik az emberek gondolkodása.
Hasonlóan fontosnak tartom, hogy a joganyag körültekintő szintézis 
jegyeit hordozza magán. Az elmúlt közel negyven év szakmai 
álmainak jelentős része megjelenik a rendelkezésekben. Elég, ha 
csak a resztoratív módszerek megjelenésére, az egyéniesítésre, a 
kockázatértékelésre vagy a munkáltatás központi szerepére utalok. 
Az évtizedek alatt jól bevált korábbi módszereinket megtartottuk, 
ugyanakkor korszerű megoldásokkal ötvöztük ezeket. Ennek 
egyenes következménye, hogy az elmélet és a gyakorlat értékteremtő 
módon közeledett egymáshoz. A harmadik irány a pragmatikus 
szemléletmód követelménye. Mindezek alapján, ha arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy mit várunk az új szabályozástól, akkor 
válaszként azt mondanám, hogy egy átlátható, koherens és kiváló 
jogalkalmazási komfortot biztosító normarendszert. 
Ez a struktúra kellőképpen rugalmas és időtálló jogi környezetet 
biztosít, hosszú távon garantálva a dinamikus és „gyors reagálású”, 
a kihívásokra választ adó magyar bv. szervezet működését.

– A munkatársakat bizonyosan nagyon érdekli az is, 
hogy mikor és milyen formában kell majd vizsgázni 
a bv. kódexből.
–  A törvény ránk vonatkozó rendelkezéseiből és a 
végrehajtási rendeletekből egyaránt írásbeli vizsgát kell 
tennünk, mindenkinek. Ennek előkészítése és megszervezése 
jelenleg is zajlik, és ami bizonyos, hogy még ebben az 
évben sor kerül a központilag irányított felkészítést követő 
számonkérésre, melyről természetesen mindenki tanúsítványt 
kap. Megjegyzem, hogy nem első alkalommal történik egy 
új jogszabály ismeretének ilyen módon való számonkérése, 
mert talán még sokan emlékeznek rá, hogy 1995ben, amikor 
szervezeti törvényünk megjelent, hasonlóképpen adtunk számot 
tudásunkról.

M. Z. 

Jogászok a törvényi változásokról
A jogszabályi változások időszerűvé tették a közös értelmezést 
igénylő kérdések megvitatását, erre való tekintettel 
szervezte meg a Titkársági és Jogi Főosztály április 15én, 
Pilisszentkereszten szervezetünk jogászainak továbbképzését. 
A rendezvényt Csóti András országos parancsnok nyitotta 
meg, majd dr. Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető mutatta 
be az új bv. törvényt és a kapcsolódó jogalkotási munkát. Dr. 
Tallódi Zoltán, a KIM főosztályvezetőhelyettese az Emberi 
Jogok Európai Bírósága előtt zajlott magyar vonatkozású 
ügyekről tartott előadást. A törvényességi felügyeletről dr. 
Végh Marianna, a Fővárosi Főügyészség ügyésze beszélt, ezt 
követően dr. Juhász Zsuzsanna, a Szegedi Egyetem oktatója 

vázolta az új Btk. és a bv. törvény közös pontjait. Az új Ptk. 
egyik nóvuma, a sérelemdíj értelmezéséről dr. Menyhárd 
Attila, az ELTE tanszékvezetője tartott előadást, majd 
dr. Hajas Barnabás, az AJBH osztályvezetője ismertette a 
nemzeti megelőző mechanizmus működését, amely 2015. 
január 1jétől megkezdi működését a büntetésvégrehajtási 
szervezetet illetően is. Pallo József a hat kreditpontot jelentő 
továbbképzés zárszavában hangsúlyozta, hogy hasonló szakmai 
rendezvényeket a jövőben gyakrabban kíván rendezni a BvOP.



NEmZETköZI kApcSolATok

Konzuli találkozó az BFB-ben
A Budapesti Fegyház és Börtön adott otthont április 29én az ez évi konzuli 
találkozónak. A találkozón elsőként Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok mutatta be a szervezetet és ismertette a fejlesztési terveket. Schmehl 
János bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási 
helyettese a nem magyar állampolgárságú fogvatartottak létszámáról, 
összetételéről és a rájuk vonatkozó speciális szabályokról beszélt, végül értékelte 
a konzulátusokkal való kapcsolattartást. Széles Gábor bv. ezredes, a BFB 
parancsnoka bemutatta a börtönt, ezt követően a konzulok intézetlátogatáson 
vettek részt, ahol megismerhették a magyarországi börtönviszonyokat, képet 
kaphattak a fogvatartottak elhelyezési körülményeiről és oktatási, művelődési, 
foglalkoztatási, valamint egészségügyi ellátási lehetőségeiről.
A diplomaták elsősorban az egészségügyi ellátásról, a gyógyszerküldés 
lehetőségeiről, valamint az úti okmányokkal kapcsolatos problémák és az 
ügyintézési nehézségek kapcsán konzultáltak a magyar büntetésvégrehajtás 
vezetőivel. A találkozó mindkét fél számára hasznos volt: a konzulok bepillantást 
nyertek szervezetünk működésébe és a fogvatartottak mindennapjaiba, míg a 
szervezők megismerkedtek néhány felmerülő problémával, amelyek megoldása 
után még hatékonyabbá válhat a bv. és a konzulátusok együttműködése.

Strasbourgban 
a hosszúidős fogvatartásról

Fok Róbert bv. ezredes, a BvOP Biztonsági Főosztályának vezetője vett részt 
áprilisban Strasbourgban, a hosszúidős, és az életfogytig tartó fogvatartásról 
szóló találkozón. Az Európa Tanács kiemelt feladatának tekinti, hogy a 
témában olyan irányelvet alkosson, amelynek egyik legfontosabb eleme az 
elítéltek emberi jogainak tiszteletben tartása, ennek érdekében a tagországok 
részére ajánláso kat dolgoznak ki. Ezen a strasbourgi találkozón az Európai 
Börtönszabályok, vala mint a Miniszteri Bizottság ajánlásainak mentén vitatták 
meg a tapasztalatokat, hogy megtalálják a kellő egyensúlyt a biztonsági elvárások, 
az „élhető” elhelyezési körülmények, illetve a reintegrációt elősegítő programok 
között. 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európa Tanács általános tapasztalata, 
hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés a legtöbb helyen automatikusan a 
szigorú rezsimet, a totális izolációt, a szegényes elhelyezési körülményeket jelenti. 
A változás érdekében minden tagországnak erőfeszítéseket kell tenni, hogy a 
figyelem mindinkább az egyéni kockázat és szükségletelemzés alapján kidolgozott 
kezelési tervre, a progresszív és átjárható rezsimrendszerre, valamint a börtönön 
belüli agressziót és a bűnismétlést csökkentő programok kidolgozására irányuljon. 
A konferencián húsz ország harminchárom képviselője vett részt, ahol a delegáltak 
megismerkedtek a cseh büntetésvégrehajtás által kidolgozott kockázat és 
szükségletértékelési rendszerrel és az ezen alapuló SARPO programmal is. 

Jó magaviseletért 
jár a tévé a brit börtönökben

Közismert brit művészek 
tiltakoztak a londoni 
Pentonville börtön 
előtt a kormány 
egyik rendelkezése 
miatt, amelyben 
megtiltotta, hogy 
a fogvatartottak 
otthonról küldött 
csomagokat és 
könyveket kapjanak. 
A miniszter a drog 
kereskedés visszaszorításának 
szándékával magyarázta az indu latokat kiváltó 
intézkedést. Vanessa Redgrave Oscar díjas színésznő 
rosszindulatúnak nevezte az intézkedést, mondván, az 
irodalom ad az életnek értelmet. 
A börtönügyért felelős miniszter, Chris Grayling 
úgy nyilatkozott, hogy olyan börtönt akar, ahová 
az első szabadságvesztés után senki nem akar 
visszatérni, és ahol az elítélteknek ki kell érdemelni 
a privilégiumokat. Az újonnan érkezőket hiányosan 
felszerelt cellákba helyezik, korlátozzák a telefonálási 
lehetőséget, a televízió bekapcsolását pedig ki kell 
érdemelni. „Büntetünk és nevelünk, mert az eddigi 
rendszerben elkényelmesedtek” – mondja a miniszter. 
A kritikusok szerint ugyanakkor nem célravezető 
a szigor a frissen bekerültekkel szemben, mert 
sérülékenyebbek, hajlamosabbak az öngyilkosságra, a 
lekötetlen energiák pedig fokozhatják az agressziót.
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Dr. Takács Valéria Katalin ny. bv. o. alezredes április 1-jétől a Bv. Központi 
Kórház megbízott főigazgató főorvosa
Takács Valéria Katalin 1984ben szerezte meg orvosi diplomáját a SOTE általános orvosi karán, később 
letette a belgyógyászati, a társadalomorvosi, az üzemorvosi, a háziorvosi és az egészségbiztosítás 
szakorvosi szakvizsgákat is. 1985. június 1jétől tagja bv. szervezetnek, ekkor lett a Büntetés
végrehajtás Központi Kórház segédorvosa, majd 1985. december 1jén főhadnagyi rendfokozattal 
kinevezték a szervezet hivatásos állományába. 1991. szeptember 1jétől volt a BvOP Egészségügyi 
Főosztályának főorvosa. 2004. december 31én nyugállományba vonult, majd 2005. március 1jétől 
2007. január 31ig, illetve 2008. szeptember 1jétől 2009. szeptember 30ig a Fiatalkorúak Büntetés
végrehajtási Intézete (Tököl) Egészségügyi Osztályát vezette, közalkalmazotti jogviszonyban. 

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes április 15-től az Állampusztai Országos Bv. Intézet 
parancsnoka
Füzesi Viktor 1976ban született Kiskunhalason, jogi végzettséggel rendelkezik. 1999.  július 1jétől 
tagja a büntetésvégrehajtási szervezet hivatásos állományának. A BácsKiskun Megyei Büntetés
végrehajtási Intézet nevelője, majd 2005. augusztus 1jétől vezető nevelő, 2006. április 28ától 
ugyanitt biztonsági osztályvezető volt. 2007. április 1jétől az intézet megbízott, majd 2007. december 
31től kinevezett parancsnokhelyettese. 2008. március 1jétől megbízott, majd 2009. október 1jétől 
kinevezett parancsnoka volt a BácsKiskun Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetnek.

Dr. Katona János Krisztián bv. alezredes február 15-től a Fiatalkorúak Bv. 
Intézete (Tököl) igazgatóhelyettese
Katona János Krisztián 1976ban született Orosházán. A Szegedi Tudományegyetem Állam és 
Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd a Rendőrtiszti Főiskolán tett rendészeti szakvizsgát.1995 
augusztusától a büntetésvégrehajtási szervezet ösztöndíjasaként a Rendőrtiszti Főiskola büntetés
végrehajtási szakának hallgatója volt. A főiskola elvégzését követően, 1998. július 1jétől a Szegedi Fegyház 
és Börtön biztonsági tisztjének nevezték ki, majd 2006. január 1jén áthelyezték a JászNagykunSzolnok 
Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetbe, ahol biztonsági osztályvezetői pozíciót töltött be. E kinevezését 
megelőzően, 2010. február 1jétől a Büntetésvégrehajtás Központi Kórház főigazgatóhelyettese volt.

Bönde Zoltán Zsolt bv. alezredes február 15-től a Bv. Központi Kórház 
főigazgató-helyettese
Bönde Zoltán Zsolt 1966ban született Szekszárdon. Elvégezte a SzentGyörgyi Orvostudományi 
Egyetem általános szociális munkás szakát, és diplomát szerzett a József Attila Tudományegyetem 
szociológus szakán is. 1994ben lépett be a bv. szervezetbe, a Nagyfai Országos Bv. Intézet 
nevelőjeként. 1996. április 1jétől az intézet idegenrendészeti osztályvezetője. 1997. december 
15től a BvOP főmunkatársa, majd 2001. január 21től osztályvezetői, 2006. szeptember 15
től főosztályvezetői feladatokat lát el a fogvatartási ügyek szakterületén. Ezt követően, 2007. 
március 16ától kiemelt főreferensként tevékenykedett. 2013. június 15étől e kinevezéséig a 
BvOP Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztályán teljesített szolgálatot, emellett oktat a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen.

Kovács Gyula bv. alezredes április 15-től a Bács-Kiskun Megyei Büntetés 
végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka
Kovács Gyula 1972ben született Kecskeméten. A Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát 
büntetésvégrehajtási szakon. 1994. szeptember 1jén lépett be a büntetésvégrehajtási szervezetbe, 
ekkortól a BácsKiskun Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági felügyelője volt. 1996 és 
2001 között körletfőfelügyelői, szociális segédelőadói, nevelői, majd vezető nevelői feladatokat 
látott el az intézetben. 2002. február 1jétől 2007. november 30ig az intézet biztonsági tisztje, 
majd 2007. december 1jétől ugyanitt a Biztonsági Osztály vezetője, 2010. február 22től pedig 
mostani megbízatásáig az intézet parancsnokhelyettese volt. 
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Prisznyák Szabolcs bv. ôrnagy április 1-jétôl az 
Informatikai Fôosztály fôosztályvezetôje
Prisznyák Szabolcs 1972ben született Szombathelyen. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kara védelmi vezetéstechnikai rendszertervező 
mesterképzési szakán szerezte diplomáját. 1993tól a Szombathelyi Határőri Igazgatóság 
Informatikai Osztályán teljesített szolgálatot. 2008ban az ORFK Gazdasági 
Főigazgatóság Vas Megyei Gazdasági Osztályán lett kiemelt főelőadó. 2010. január 16
án helyezték át a bv. szervezet hivatásos állományába, a BvOP Informatikai Főosztály 
Fejlesztési Osztályának osztályvezetője lett. 2012. október 11én a belügyminiszter 
soron kívül előléptette őrnagyi rendfokozatba, 2013. szeptember 8án pedig tanácsosi 
címet adományozott részére.

Dr. Sebestyén Attila bv. ezredes április 1-jétôl a bv. 
szervezet kiberbiztosa
Sebestyén Attila 1967ben született Szombathelyen. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Hadtudományi Kara határrendészeti és védelmi vezető szakán szerzett diplo
mát. 1989. augusztus 20tól a Határőrség hadnagya, a Szombathelyi Ker. Törzs számí
tástechnikai főelőadója. 2008. január 1jétől a rendőrségnél szolgált alezredesi rendfoko
zatban, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Információtechnológiai Főosztály Hálózat és 
Rejtjelfelügyeleti Osztályának vezetője volt. 2009. március 16án saját kérésére került a bv. 
szervezet hivatásos állományába, egyben kinevezték a BvOP Informatikai Főosztályára 
főosztályvezetőnek. 2010. szeptember 8ával előléptették ezredessé. 2013. március 15én a 
belügyminiszter főtanácsosi címet adományozott részére. A kiberbiztos elsősorban a bün
tetésvégrehajtás elektronikus rendszereinek fejlesztésében, valamint a stratégiai célok ér
vényesülésével, a normatív működéssel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységben vesz részt.

Jobb agyféltekés rajzolást oktattak Tökölön
Sikeresen lezárult az első képzés a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács és a BvOP közös projektjének keretében.
A jobb agyféltekés rajzolás elsajátítását először az ismeretanyag továbbadására 
kiválasztott személyi állománynak, majd a fogvatartottaknak oktatták. A háromnapos 
kurzuson tizenöttizenöt fő vett részt.
A programot lezáró tököli sajtótájékoztatón Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács elnöke arról beszélt, hogyan ez a program is jól illeszkedik a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia céljaihoz, hasonlóképpen a bv. intézetekben szervezett 
művészetterápiás programokhoz.
Csóti András országos parancsnok elmondta, hogy ez a képzésforma nem új 
keletű, a fogvatartottak személyiségfejlesztő, illetve a visszailleszkedést segítő 
személyiségfejlesztő foglalkozáson is részt vehetnek, amilyen például az állatterápia és 
a drámapedagógia.
A jobb agyféltekés rajzolás elősegíti az önkifejezést, növeli az önbizalmat, mindemellett 
segíti a stresszoldást, csökkenti az agressziót, kialakítja a képzőművészetek iránti 
kulturális érzékenységet és fejleszti a kreativitást. Mint minden fogvatartotti 
programnak, ennek a kurzusnak is a fő célja a szabadulás utáni társadalomba való sikeres 
visszailleszkedés, az ehhez szükséges önbecsülés, döntésképesség fejlesztése.

A jobb agyféltekés rajzolást az amerikai Betty Edwards dolgozta ki: ez a módszer a 
gyakorlatba ülteti át az agykutatás rajzolással kapcsolatos eredményeit, segítségével 
könnyedén megtanulhatjuk, hogy mit kell megnézni egy képen ahhoz, hogy életszerűen 
vissza tudjuk adni rajzainkban. 



ElISmERÉSEk

A Zala Megyei Bv. Intézet márciusban megválasztotta az intézet, illetve az 
intézeti egyesület 2013. év kiváló dolgozóját. Az intézeti elismerés Szalai 
Csaba bv. törzszászlóst, büntetésvégrehajtási segédelőadót illeti, aki 2001 
óta munkatársa a zalaegerszegi börtönnek. Nős, egy kisfiú édesapja, és az 
indoklásból az is kiderült, hogy munkája példamutató, jó csapatjátékos, 
hobbija a sport.
Az intézeti egyesület kitüntetettje 2013ban Sényi Erzsébet bv. 
főtörzsőrmester, raktáros és pályázatíró lett. 2011től munkatársa 
az intézetnek, egy kisfiú édesanyja, jellemzése szerint kollégái mindig 
számíthatnak rá, hobbija pedig a rendezvényszervezés.

Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat 
kapott Bényei Tamás
Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere április 24én adta át a Dunaújváros 
Közgyűlése által odaítélt Dunaújváros Közbiztonságáért Díjakat, amelyet idén Bényei 
Tamás bv. őrnagy, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. foglalkoztatásért felelős ügyvezető
helyettese is megkapott. 
Bényei Tamás a tavalyi árvízi védekezésben járt elöl kimagasló munkájával és 
hozzáállásával: folyamatosan tartotta a kapcsolatot a katasztrófavédelmi és közigazgatási 
szervekkel, személyesen irányította a védekezésben résztvevő kollégákat, és szervezte 
a fogvatartottak munkáját is.
A díjat kollégánk mellett Horváth Attila rendőr őrnagy, Kőhalmi László rendőr törzszászlós 
és Székely Zoltán Áron tűzoltó zászlós vette át.

A büntetésvégrehajtási szervezet szép 
hagyománya, hogy nem feledkezik 
meg a szervezetért sokat tett, de már 
nyugdíjba vonult munkatársairól sem.  
Legutóbb Kozma András ny. bv. ezredest 
köszöntötték 75. születésnapján, a 
Budapesti Fegyház és Börtönben. Kozma 
András 1986–91 között volt a börtön 
parancsnoka, a köszöntésen Csóti András 
országos parancsnok is részt vett.

Köszöntés

Zalaegerszeg kitüntetettjei
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Édesanyák 
ünnepe

Pintér Sándor belügyminiszter nevében,  
Kontrát Károly parlamenti államtitkár 
elismerését és köszönetét fejezte ki anyák  
napja alkalmából a Belügyminisztériumban  
a rendvédelmi szerveknél dolgozó édesanyáknak, 
köztük tizenöt nagycsaládos, négy vagy öt 
gyermeket nevelő kolléganőnknek.
A büntetésvégrehajtási szervezet nevében 
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos 
parancsnok köszöntötte az édesanyákat.

Sárkányölő Szent György- 
emlékplakett Dajka Sándornak
A Magyar Rendőrség Napja alkalmából, 
a szervezetek közötti magas szintű 
együttműködés keretében végzett 
tevékenységéért megkapta a Sárkányölő Szent 
György emlékplakettet Dajka Sándor bv. 
alezredes, a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Bv. 
Intézet biztonsági osztályvezetője.  
A díjat a kitüntetett Tarcsa Csaba r. dandár
tábornoktól, a SzabolcsSzatmárBereg megyei 
rendőr főkapitánytól vette át.

14 H Í R L E V É LBv.



Yodával volt az erô
Szoboszlai Attila bv. zászlós, a Fiatalkorúak Bv. Intézetének kábítószerkereső kutyavezetője Yoda hívónevű szolgálati kutyájával április 27én 
részt vett a 18. Bende Kupa Sport és Munkakutya Tehetségkutató Versenyen, ahol az IPO1 B fázisú, a felsőbb szintű engedelmességi verseny 
kategóriában a 6. helyen végzett. 
A különböző versenykategóriákban 84 versenyző indult, a közel ezer néző nagy örömére.  A póráz nélküli felvezetés után menetütem
váltások, fordulatok, ültetésfektetés, helyben maradás és behívás, a síkapport, az egy méteres akadály és az előre küldés feladata állt Yoda 
előtt, de még a két lövés sem vonta el a kutya figyelmét.

BulVÁR

H Í R L E V É LBv.

A másik életem – futballbíró a Kozma utcából
A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese, Oláh Gábor közel 
300 labdarúgó-mérkőzést vezetett – kényszerintézkedés nélkül…
Oláh Gábor bv. alezredes civilben labdarúgó-játékvezető, aki jelenleg 
a rácson túl másodosztályban vezet, a rácson innen pedig pályafutása 
során több ezer elítélttel találkozott – szó szerint – testközelben.  
A Four Four Twonak adott interjúban a parancsnokhelyettes hivatása és 
hobbija párhuzamairól és arról is beszélt, hogy játékvezetői teljesítményét 
a fogvatartottak is figyelik és elismerik.

A Kozma utcában ugyan két temető és a 
munkahelyem, a Gyűjtő található, mégsem 
szorongok, inkább az 1896ban épült patinás 
falak tekintélyét érzem, szinte a bőrömön! 
– mondja a nyílt tekintetű, karakteres, 38 
éves fiatalember. Az, hogy a kívülállók 
szemében mind a fegyőr, mind a labdarúgó
játékvezető valamilyen „misztikus alak”, 
szerinte elsősorban információhiányból fakad. 
A két hivatás közötti párhuzam: a szabályokat 
be kell tartani és tartatni mind a játéktéren, 
mind a falakon belül. Oláh Gábornak, noha 
rendkívül fiatalon került a „pályákra”, soha 
nem volt gondja a tekintély megteremtésével. 
A játékvezetés terén ebben segített a 
játékosmúlt, mivel a ’90es évek közepéig NB 
IIIas szinten focizott a Szigetszentmiklósi 
TK csapatában, fegyőrként szerencsére 
nem volt „játékosmúltja”… Érdekesség, 
hogy büntetésvégrehajtási, kevésbé 
hivatalosan, fegyőri pályafutását a közeli 
Tökölön kezdte, a fiatalkorúak börtönében, 
az ultramaratonista futó, Frank Tibor 
parancsnoksága alatt. (Ebből is látszik, hogy 
soha nem volt semmi baja az ultrákkal.) Első 
parancsnoka egyébként gyakran futva „járt” 
be a munkahelyére, Oláh Gábor azonban 
2009től 2013ig első osztályú, míg jelenleg 
NB IIes mérkőzéseken fut csupán, igaz, 
meccsenként átlagban közel 810 kilométert.
Élete egyik legnagyobb játékvezetői élménye 
a 2011/12es idény nyitófordulóján az Újpest–

Pápa mérkőzés dirigálása volt, emellett az 
NB Iben összesen 33 mérkőzést vezetett. 
Tizenöt éves pályafutása során közel 300 
mérkőzésen fújta a sípot, míg tizennyolc 
éves fegyőri pályája alatt több ezer elítélttel 
találkozott. Volt köztük olyan hírhedt 
többszörös gyilkos, akit „kisugárzása” miatt 
csak három lépés távolságra közelített meg.
„Gyermekkorom kedvenc játékosa Kovács 
Kálmán volt, akivel ma személyesen is 
találkozhatom mint szövetségi ellenőrrel.
Az elmúlt években rengeteg mérkőzést 
közvetít a televízió és amiket a 
fogvatartottak is nézhetnek. Előfordult, 
hogy a parancsnoki folyosót takarító 
fogvatartottak gratuláltak  
a teljesítményemhez, noha ezért nem jár 
kedvezőbb bánásmód, enyhébb végrehajtási 
fokozat pedig különösen nem! – azért persze 
jólesett.” A Four Four Twonak egy lelátói 
történetet is elmesélt Oláh Gábor:
„Pécsett egy már szabadult egykori 
fogvatartottam odalépett hozzám, és már 
minden érdek nélkül gratulál,t és fontosnak 
tartotta közölni, hogy ő azon ultrák közé 
tartozik, aki a meccs folyamán nem szidott! 
Ez azért jólesett…”
Játékvezetőként három Szuper és két 
Liga Kupa döntőn működött közre, míg 
bévés pályafutásának legnagyobb sikere, 
hogy Magyarország legemblematikusabb 
börtönének parancsnokhelyettese lehet.

– Talán nem sértek szolgálati titkot, ha 
elárulom, hogy Csóti András bv. vezérőrnagy 
úr is játékvezető volt, ebből eredően hétről 
hétre szakmai és egyben kritikus szemmel 
figyeli játékvezetői tevékenységemet, 
amelyről, ha jelentenem nem is kell, de 
rendszeresen beszámolok neki.
A Budapesti Fegyház és Börtönben 
hagyománnyá vált, hogy a Magyar Színész
válogatott – természetesen kizárólag „hazai 
rendezésű” mérkőzésre, ellátogat a börtön falai 
közé és megmérkőzik a futball rabjaival.
„Ezeken a rendkívül sportszerű mérkő
zéseken, ahol eddig nem kellett senkit 
kiállítanom, a legnagyobb vita mindig azon 
van, hogy ki menjen ki a falon kívülre rúgott 
labdáért… Természetesen az ilyen váratlan 
helyzetekre elegendő számú tartalék labdával 
felkészülünk!”

Borbély Zoltán, Four Four Two
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Országos Terepfutó Bajnokság
Idén is a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási Központjában tartották meg a bv. szervezet 
egyik legnagyobb sporteseményét, a Büntetésvégrehajtás Országos Terepfutó Bajnokságát. 
Az április 9ei megmérettetésen 36 csapat és 640 versenyzővel indult. A rendezvényt Csóti András 
bv. vezérőrnagy, országos parancsnok nyitotta meg, a díjakat Schmehl János bv. dandártábornok,
 az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese adta át.

EgyéNI ErEDméNyEk

Női V. korcsoport 
I. Lakatosné dr. Füredi Andrea, Fővároi Bv.   
 Intézet 
II. Uzonyi Adél, IMEI 
III. Csorba Istvánné, Fővárosi Bv. Intézet 
 
Női IV. korcsoport 
I. Dobrotka Katalin, BVOP 
II. Bőgérné Berki Ildikó, Váci Fegyház és   
 Börtön 
III. Fenyő Ildikó, Váci Fegyház és Börtön 
 
Női III. korcsoport 
I. Bakosné Fülöp Edina, Tolna Megyei 
 Bv. Intézet 
II. Radványi Krisztina, IMEI 
III. Csercsáné Pálmai Beatrix, IMEI 
 
Női II. korcsoport 
I. Nemesné Horváth Krisztina, Jász  
 NagykunSzolnok Megyei Bv. Intézet 
II. Pősz Krisztina, Váci Fegyház és Börtön 
III. Tolner Anita, Középdunántúli Országos   
 Bv. Intézet  
 
Női I. korcsoport 
I. Mauk Edina, Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
II. Egyed Nikoletta, JászNagykunSzolnok   
 Megyei Bv. Intézet 
III. Szabó Nikoletta, Fővárosi Bv. Intézet 
 
Férfi V. korcsoport 
I. Czere József, Pálhalmai Országos 
 Bv. Intézet 
II. Határ Pál Csaba, Sopronkőhidai Fegyház 
 és Börtön 
III. Turányik János, Váci Fegyház és Börtön  
 
Férfi IV. korcsoport 
I. Boka Tivadar, Békés Megyei Bv. Intézet 
II. Huller Ervin, Budapesti Fegyház és Börtön 
III. Fehérvári Tivadar, Állampusztai Országos   
 Bv. Intézet

Férfi III. korcsoport 
I. Lukács Mihály, Pálhalmai 
 Országos Bv. Intézet 
II. Szilassy Roland, BVOP 
III. Tóth Ferenc, Tiszalöki Országos 
 Bv. Intézet  
 
Férfi II. korcsoport 
I. Nagy Viktor, Sopronkőhidai 
 Fegyház és Börtön 
II. Kürtök Attila, Állampusztai 
 Országos Bv. Intézet 
III. Ménes Balázs, Veszprém 
 Megyei Bv. Intézet
 
Férfi I. korcsoport 
I. Nagy Tamás, Sopronkőhidai Fegyház 
 és Börtön 
II. Boldog Zoltán, Pálhalmai Országos 
 Bv. Intézet 
III. Czinkon Krisztián, Pálhalmai 
 Országos Bv. Intézet

Női 10 km 
I. Csere Annamária, Fővárosi Bv. Intézet 
II. Kondás Katalin, BvOP 
III. Dr. Szalka Renáta Éva, Budapesti 
 Fegyház és Börtön 
 
Férfi 10 km 
I. Buvár Attila, Szegedi Fegyház és Börtön 
II. Leidinger Árpád, Fővárosi Bv. Intézet 
III. Madarász László, Szegedi Fegyház 
 és Börtön 
 

CSAPATErEDméNyEk
 
I. Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
II. Fővárosi Bv. Intézet 
III. Állampusztai Országos Bv. Intézet 
IV. Szegedi Fegyház és Börtön 
V. Váci Fegyház és Börtön
VI. Budapesti Fegyház és Börtön


