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SZERVEZETI ÉlET

Összefogás a civil társadalommal
Két község, egy művészeti egyesület és a Balassagyarmati Fegyház és Börtön összefogásával épült fel az új közpark 
a határ két oldalán, a Nógrád megyei Terényben és a szlovákiai Apátújfaluban. A faipari, asztalosmunkák nagy 
részét a balassagyarmati intézet erre a célra létrehozott műhelyében állították elő a fogvatartottak.

 A határ két oldalán fekvő két 
falu, Apátújfalu és Terény 

2012-ben együtt 
pályázott arra, hogy 

kulturált közösségi 
helyeket hozzanak 
létre.  
A csábi és a 
dacsókeszi patak 
összefolyásánál 
három gyaloghidat, 

egy kisebb tavat 
és egy szabadtéri 

színpadot építettek fel, 
és mindkét falu gazdagodott 

egy-egy haranglábbal is. 
  A munkában együttműködő 
partnerként mindvégig részt vett a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön is. A projekt pályázati keretéből erre a célra létrehozott 
faipari manufaktúrában készítették el az összes fa járólapot és 
más faszerkezeteket is: itt készültek el a terényi színpad deszkái, 
a nézőtér padjai és a kültéri virágtartók a pályázat  
révén beszerzett gépekkel. 
Budai István parancsnok az átadóünnepségen elhangzott 
köszöntőjében arról beszélt: jelképes, hogy Balassagyarmat félúton 

van a két település között. Sokan gondolhatják, hogy a börtön talán 
kakukktojás ebben a programban, de a cél a szabadulás utáni újrakezdés 
esélyének megteremtése. Ez a projekt értelmes, hasznos munkát és 
pozitív értékeket adott a bevont fogvatartottaknak, és jó ajánlólevél 
lehet a szabadulás után is. Beszélt arról is, hogy a bűnelkövetés 
társadalmi probléma, amit a büntetés-végrehajtás egyedül nem tud 
megoldani, szükség van a civil társadalom segítségére. Ez a projekt 
pedig remek példája annak, hogy jól működhet a börtönök és  
a civilek összefogása. A parancsnok elmondta még, hogy  
az intézetet régi jó kapcsolat fűzi össze Lencsés Zsolt festőművésszel, 
akivel eddig is sok közös, tartalmas munkában vettek részt. 
Az avatóünnepségen részt vett Balla Mihály országgyűlési 
képviselő, Medvácz Lajos Balassagyarmat, Brozsó Edit Terény és 
Jámbor László Apátújfalu polgármestere is. Beer Miklós püspöke 
megáldotta, Stella Leontin kanonok megszentelte a terényi 
ökumenikus haranglábat, amelynek érdekessége, hogy minden 
alkatrésze mozgásba jön, amikor a harang megszólal. 
A terényi ünnepségen vastapsot kaptak a balassagyarmati 
fogvatartottak, akik egy jelenetet adtak elő, A zárkába új ember 
érkezik címmel. A darabban az asztal lába Madách Imre művével, 
Az ember tragédiájával van kitámasztva, hogy ne billegjen, amikor 
kártyáznak. Az új zárkatársat „hülyének” nézik, mert olvasni akar, nem 
kártyázni, vannak tervei a jövőre, és csak azt hajtogatja zárkatársainak, 
hogy ez így nem élet. Az előadás végén eljön a happy and, amikor 
kiveszik a könyvet az asztal alól és közösen kezdik el olvasni. 

Családi nap Zalaegerszegen, 
gyermeknap Nyíregyházán
A Tartalmas Életért Közhasznú Egyesület szervezésében töltöttek el egy kellemes 
napot május 31-én a zalaegerszegi intézet munkatársai és a családtagok. 
A Sasfészek Ifjúsági Szállóban megtartott családi napon a gyermekek legnagyobb 
örömére először a bohóc bukkant fel, majd az origamihajtogatást és a csillámfestést 
is megtanulhatták. A felnőttek is megtalálták kedvenc játékaikat: volt asztalitenisz, 
kispályás strandfoci, tollaslabda és korongozás. Az érintetlen erdőben fekvő szálló és 
a közösségi élmény garancia volt arra, hogy mindenki jól érezze magát. 

Ezen a napon rendezték meg a gyermeknapot a nyíregyházi 
kollégák az intézet üdülőjében. Az „Egészségesen, de hogyan” 
című TÁMOP-program részeként a gyermekeket színes programok: 
célba dobás, zsákba futás, hulahoppkarikázás, ugrókötelezés, bábozás, 
arcfestés és csocsózás várták. 
A nap fénypontja a Vidám Vándor Egyesület Jön a zenebohóc című 
gyermekműsora volt.
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Családbarát munkahely a        
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és 
családügyért felelős államtitkársága idén is díjazta a 
családbarát munkahelyeket. A Bács-Kiskun Megyei 
és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet után 
idén a Márianosztrai Fegyház és Börtön is elnyerte 
a címet. A pályázat értékelői kiemelték, hogy a bv. 
intézetben bevezették a rugalmas munkaidő lehetőségét, 
figyelmet fordítanak a dolgozók családi és magánéleti 
kötelezettségeire, a hozzátartozóknak is lehetővé teszik a 
különböző helyi képzéseken való részvételt. A családokat 
előnyben részesíti a segélyek, kölcsönök megítélésénél, 
a szabadságok kiadásánál, a munkaidő szervezésénél, az 
intézet esélyegyenlőségi tervvel is rendelkezik, emellett 
odafigyelnek a munkahely specialitásából eredően keletkező 
stresszfaktorok hatásának csökkentésére.

Államtitkári kinevezések a Belügyminisztériumban
Amint az előző parlamenti ciklusban, továbbra is Kontrát Károly a BM parlamenti államtitkára, egyben miniszterhelyettes, 
és Felkai László közigazgatási államtitkár is folytatja munkáját. A köztársasági elnök a  miniszterelnök javaslatára Tasnádi 
Lászlót rendészeti államtitkárrá, Pogácsás Tibort az önkormányzatokért felelős államtitkárrá nevezte ki.

Hatvanéves munkatársak köszöntése
Kökényesi Antal ny. bv. altábornagy hosszú és sikeres rend védelmi 
életútja zárásaként 2008 és 2011 novembere között volt a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka. Születésnapján Pintér Sándor 
belügyminiszter és Csóti András országos parancs nok emléktárggyal 
köszöntötte.
Farkas György 1997-ben került a Sopronkőhidai Szövőipari Kft.-hez, 
ahol ügyvezető igazgatóként kitartó munkája meghozta a gyümölcsét, 
és az elmúlt időszak veszteséges évei után az átalakított társaság mára 
stabilan nyereséges és a foglalkoztatott fogvatartotti létszám is folyamatosan 
növekszik. Az országos parancsnok emlék tárggyal köszönte meg munkáját.
Kucsera Pál ny. bv. dandártábornok több mint négy évtizedes büntetés-
végrehajtási szolgálata során kiválóan kamatoztatta kimagasló elméleti 
és gyakorlati ismereteit az irányítása alá tartozó Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben, majd a BvOP-n. Emellett jelentős 
szerepet vállalt a büntetés-végrehajtást érintő stra tégiák és jogszabályok 
kidolgozásában. Munkás sága elismeréseként szüle tésnap ján belügyminisz-
teri elismerésben részesült. 

Új országos parancsnok-helyettes
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2014. július 1-jei hatállyal 
kinevezte dr. Tóth Tamás r. dandártábornokot a büntetés-
végrehajtás országos parancsnokának általános helyettesévé, 
egyben átminősítette bv. dandártábornokká. Az új helyettest 
Tasnádi László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára 
ünnepélyes állománygyűlésen iktatta be június 30-án. 
Dr. Tóth Tamás Budapesten született. 1994-ben lépett be a 
rendőrség kötelékébe, a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága 
nyomozójaként. Egy év múlva a BRFK Bűnüldözési 
Főosztály Életvédelmi és Rablási Osztály Rablási Alosztály 
főnyomozója, majd kiemelt főnyomozója lett. 1999 februárjától 
a BRFK Nyomozó Főosztály Rablási Osztály kiemelt 
főnyomozója, novembertől a BM RSZVSZ Budapesti és 
Pest megyei Főosztály főreferense. 2003. november 1-jétől 
a BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitánysága bűnügyi 
osztályvezetője, egyben kapitányságvezető-helyettes, 2005. 
március 1-jétől ugyanitt kapitány. 2007. október 1-jétől a 
BRFK V. kerületi Rendőrkapitányságát vezette. 2010. július 
1-jétől e kinevezéséig a Budapesti Rendőr- főkapitányság 
rendőrfőkapitánya volt.
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Személyi változások július 1-jétôl
Zakhar Tibor  bv. ezredes a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet parancsnoka

Dr. Zakhar Tibor 1976-ban született Kalocsán. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát büntetés-
végrehajtási szakon, majd diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam-  
és Jogtudományi Karán.
1996. augusztus 15-én lépett a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába mint az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője. 2001 júliusában 
felvételt nyert a Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szakának nappali tagozatára, 
melynek elvégzését követően, 2004. július 1-jével kinevezték főhadnagyi rendfokozatba. Ekkor 
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztje, majd a Biztonsági és 
Fogvatartotti Ügyek Osztályának főelőadója volt. 
2006. június 1-jétől a solti objektumban volt megbízott biztonsági osztályvezető, majd 2007. január 
1-jétől az intézet parancsnokhelyettesévé nevezték ki. 2008. január 1-jével a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási Központjának igazgatóhelyettese, 2008. július 15-étől e kinevezéséig az 
oktatási intézmény igazgatója volt. Szolgálata alatt számos alkalommal részesült elismerésben.

Nádasi Béla bv. ezredes a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjának 
igazgatója

Dr. Nádasi Béla 1963-ban született Budapesten. Diplomát szerzett a Rendőrtiszti Főiskolán, 
majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1987. február 15-én 
került felvételre a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába, a Budapesti Fegyház és 
Börtön őri beosztásába. 1989. október 15-étől megbízták az őrparancsnoki feladatok ellátásával, 
mely beosztásba 1994. július 1-jével kinevezték. 1999. december 1-jétől a BvOP Jogi Osztályának 
főmunkatársa volt. 2001. december 1-jétől a Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási 
Tanszékén oktatott. 2012. január 1-jétől e kinevezéséig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kara Büntetés-végrehajtási Tanszékének kiemelt főreferense volt.
Szolgálata alatt számos alkalommal részesült elismerésben.

Tóth Gábor bv. ezredes a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Bv. Intézet 
parancsnoka

Tóth Gábor 1973-ban született Baktalórántházán. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 
szerzett diplomát.
1998. szeptember 15-től tagja a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának, 
ekkortól a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztje volt. 1999. szeptember  
15-től ugyanitt a Biztonsági Osztály megbízott, 2000. január 1-jétől kinevezett vezetője. 
2004. december 1-jétől megbízták az intézet parancsnokhelyettesi feladatainak ellátásával, 
majd 2005. május 1-jén kinevezték a beosztásba, melyet e kinevezéséig betöltött. Szolgálata 
alatt számos alkalommal részesült elismerésben. 

Tisztavatás 
A budai Várban, június 29-én avatták tisztté a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának végzős hallgatóit. A büntetés-végrehajtási szakon 
három nappali és három levelező tagozatos hallgató végzett. A kar többi hallgatója 
a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság tisztje lesz. A tisztavatáson beszédet mondott Orbán Viktor 
miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy mára sikerült visszaállítani „a mundér 
becsületét”, így az egyenruha többé nem félelmet ébreszt, hanem tiszteletet parancsol.

SZEmÉlyI HíREk
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Irány Sopron! 
Teljesen megújult 

 a Tómalmi Üdülő
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
melletti festői tó partján épült 
Tómalmi Üdülő immár megújult 
állapotban várja a pihenni vágyó 
kollégákat és hozzátartozóikat. 
Az üdülőben hét szoba várja a 
kikapcsolódni vágyókat, pótággyal 
együtt összesen 24 fé rő hellyel. 

A korszerűsítés során megújult a szo-
bák teljes bútorzata, minden szobához 

tartozik külön zuhanyzó, mosdó és 
WC. A kényelmet internet-elérés, tv, 

mikrohullámú sütő és hűtő is garantálja. 
Új burkolatot kapott a terasz, megújult a homlok -

 zat, az épület belsejében pedig kicserélték a burkolatokat 
szalagparkettára és járólapra, megtörtént a csempeburkolatok cseréje, és 
az üdülő valamennyi nyílászáróját is korszerűsítették. A kertben parkolót 
is kialakítottak, a területet pedig újra parkosították. A felújítás teljes 
költségvetése közel huszonkét millió forint volt.

Kedvező áron
Az üdülő kedvező térítési díjakkal várja a pihenni vágyó aktív és nyugdíjas 
bv.-seket és hozzátartozóikat. A felnőttek szállásdíja 2.400 forint/fő/éjszaka. 
Gyermekek részére 6 éves korig ingyenes, 14 éves korig a szállásdíj 50 százaléka. 
Felnőtt vendég esetén, pótágy igénybevételekor a térítési díj 20 százalékkal 
csökken. Az idegenforgalmi adó 18 év felett 450 forint/fő/éjszaka. A minden 
igényt kielégítő pihenőhelyet Csóti András országos parancsnok adta át július 2-án.

Kőhida 
új világító ablakai
A Soproni Királyi Országos Fegyintézetet Wágner Gyula 
budapesti építész, a börtönök egyik legjelentősebb hazai 
mestere tervezte. Az 1886-ban Sopronkőhidán felépült 
börtön a kor egyik legmodernebb fegyintézete volt: 
minden helyiséget villanyvilágítással, központi fűtéssel és 
szellőzéssel látták el. Már Wágner számára is fontos volt 
az energia ésszerű felhasználása, ezért a zárkaépület 
tetőzetébe hat világítóablakot is tervezett. 
A világítóablakokat acél szerkezetbe ágyazták, melyre 
jellemző, hogy az elmúlt 130 évben az ablakok üvegét 
többször kellett cserélni, de az acélkeret az eredeti maradt. 
Sajnos a korrózió dolgozott, de idén sikerült megteremteni 
az anyagi alapokat, hogy jó szolgálatuk után a világító -
ablakokat kicseréljék egy új, korszerűbb szerkezetre. 
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INTERJú

Bv. Hírlevél: – Eltelt 
több mint három év 
az NVSZ fennállása 
óta. Milyen 
tapasztalatokról 
számolhatnak be?

Szabó Jenő: – 
Valóban, 2011. 
január 1-jén kezdtük 
meg a munkát az új 
szervezeti felépítésben. 
Állományunk 
tapasztalt, a 
bűnfelderítésben jártas 
munkatársakból áll, 
akik elkötelezetten, 
feladataikat 
felelősséggel ellátva 
vesznek részt céljaink 
megvalósításában. 

Óriási munkán vagyunk túl, nagy védett területről beszélünk, 
hiszen az RVSZ igazgatóság hatáskörébe tartozó állomány 
létszáma kiemelkedően magas, hozzánk tartozik a Rendőrség 
és a büntetés-végrehajtási szervezet teljes, hivatásos és 
közalkalmazotti köre.

– Védett állományt említett, pedig a kollégáknak nem 
biztos, hogy ez a szó jut eszébe az NVSZ-ről.
– Igen, az a legfontosabb célunk, hogy az állomány megértse: 
mi értük vagyunk. Azért dolgozunk, hogy megelőzzük a bűnt, 
megvédjük a kollégákat a méltatlan helyzetektől, támadásoktól, 
esetleg a rágalmaktól. És ki kell mondani azt is, hogy a nem 
tisztességes úton járók kiszűrése is a szervezetek működését 
segíti. A büntetés-végrehajtásnál szolgálók speciális helyzetben 
vannak, szigorú szabályrendszerben kell élniük, dolgozniuk, 
a vezetők keménykezűen kérik számon rajtuk a jogszabályok 
betartását, sok a munkájukkal szemben megfogalmazott kritika, 
hiszen a parancsnok rendet, fegyelmet akar, csökkenteni a 
rendkívüli események számát. A fogvatartottak irányából pedig 
pozitív megerősítések, dicséretek érkezhetnek – Őrmester úr, 
mikor lesz legközelebb szolgálatban? Hétfőn? De jó, maga a 
legrendesebb őr… És máris elindulhat egy olyan kommunikáció, 
ami nem biztos, hogy jó irányba visz.
Az is veszélyforrás, hogy egyre több tehetős, jó kapcsolati 
tőkével rendelkező fogvatartott van a rendszerben, akik 
bent is szeretnének a kinti élethez megfelelő helyzetet 
teremteni maguknak. Sokszor előfordul, hogy a fogvatartott 
segítséget ígér a körletfelügyelő családjának, akár pénzügyi 
támogatást, akár munkahelyet valamelyik hozzátartozónak.

A másik terület, ahol megjelenhet a kísértés, az a döntéshozók 
köre, csak ott más típusú. Természetesen ez is kiemelt 
figyelemmel kísért terület. A gazdasági befolyás, az óvatlanság, 
a jólértesültség nagy veszélyforrás.

– Olyan helyzeteket említett, amik elvben előfordulhatnak, 
vagy konkrét, megtörtént esetekről beszélünk?
– Valós, megtörtént esetekről beszélünk. A fogvatartottnak 
nyilván igénye van arra, hogy családjával, üzlettársaival, esetleg 
bűntársaival ellenőrzés nélkül tartsa a kapcsolatot. Máris indul 
a nyomás: figyeljen, hozzon be egy telefont vagy akár csak egy 
SIM kártyát… De ide tartozhatnak a bódítószerek, vagy a 
teljesítményfokozók is, minden tiltott tárgy vagy szer.
Persze ismerjük azt a módszert is, hogy a kemény, következetes 
körletfelügyelő ellen „összefognak” az elítéltek, ügyesen 
összeszednek részigazságokat, amik elsőre hihetőnek is 
tűnhetnek. Éppen ezért az az igazi siker, ha egy védett 
dolgozóról, legyen az őrmester, közalkalmazott, ezredes vagy 
tábornok, meg tudjuk állapítani, hogy a fogvatartottak állítása 
nem igaz, egyszerűen rágalom. Ilyen esetben büntetőfeljelentés a 
válaszunk a fogvatartott ellen.

– Egyik fő feladatuk a megbízhatósági vizsgálat. Kinek 
kell ettől  félnie?
– Aki tisztességes, becsületes, annak örülnie kell, hogy van 
ilyen jogintézmény. Az féljen, aki nem tartja be a törvényeket, 
kijátssza a társait a bűnözőknek, elárulja a saját szervezetét, 
korrupt. A megbízhatósági vizsgálatokat szigorú ügyészi 
kontroll és jóváhagyás mellett végezzük. Az olyan helyzeteket 
például minden esetben vizsgáljuk, ha egy kolléga felesége 
egy fogvatartotthoz kötődő munkahelyen kezd dolgozni. Ez 
minimum összeférhetetlen, de gyakran több is van mögötte, 
mindenképpen felveti, hogy milyen előnyöket kap esetleg az 
az elítélt. A megbízhatósági vizsgálatokat úgy kell elképzelni, 
hogy köznapi életben előforduló helyzeteket hívunk 
segítségül. Pár hete megjelent a sajtóban  egyik vizsgálatunk 
eredménye: megyek az utcán, találtam egy tárcát, odaadom 
a rendőrnek. Neki mi a dolga? Nem az, hogy elvigye haza, 
hanem hogy írjon egy jelentést – megvan a menete annak, 
hogy mit kell tenni.
A bv.-re lefordítva: testvérem, anyám, apám, rokonom bent 
van a börtönben. Tudom, hogy a szomszéd veje ott dolgozik, 
máris megkeresem, hálás lennék, ha bevinne neki valamit.
Most szándékosan túl egyszerű példát mondtam, ennél jóval 
kevésbé átlátszó helyzeteket hozunk létre. A tisztességes 
kolléga ezeknek a kéréseknek egyszerűen nem tesz 
eleget, neki nincs félnivalója. Örvendetesnek vélem, hogy 
egyre nagyobb a jelentések száma, amikor a vesztegetési 
kísérletekről számolnak be a kollégák. Ez a jogszerű. Ha 
nem jelenti, vár, ki tudja, mi lesz belőle? Nemrégiben történt, 

Bízzanak bennünk!
Szabó Jenő r. vezérőrnaggyal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 
igazgatójával beszélgettünk a büntetés-végrehajtás személyi állományának védelméről, a csapdahely -
zetekről, a kifogástalan életvitelről és az őrzők őrzőiről.
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Elkészült az öt új rabó
A 2010 óta tartó férőhely-bővítési program mellett 
a gépjárműpark megújítása is folytatódik a Büntetés-végrehajtási 
Szervezetnél. Az öt új nagy befogadóképességű szállítójármű 
mintegy 250 millió forint értékű beszerzésével 908 fogvatartott 
egyidejű szállítására nyílik lehetőség. Eddig 46 rabomobillal 
szállították a fogvatartottakat, a járművek átlagéletkora a 15 évet 
is meghaladta. Az új Renault Tornádó típusú, Euro 6-os motorral 
felszerelt járművek egyenként 42 személy szállítására alkalmasak. 
A klímás vezetőfülke mellett egy hűtőszekrény is helyet kapott 
a gépkocsikon, amely az egész napos szállítások során a személyi 
állománynak jelent könnyebbséget. A fogvatartottak részére 
az ombudsmani ajánlásoknak megfelelően kétpontos biztonsági 
övek és a megnövekedett csomagtér jelentenek újítást, valamint 
a mozgáskorlátozott elítéltek szállítása is megoldódott az új 
rabókon. Az öt gépjármű a fővárosi, a pécsi, a kaposvári, 
a nyíregyházi és a szegedi börtön munkáját fogja segíteni. 
A korszerűsítés ezzel nem ér véget, decemberig újabb három 
szállítójármű áll üzembe. 
Tasnádi László rendészeti államtitkár a június 30-i átadáson 
arról beszélt, hogy a büntetés-végrehajtás szerepe 2010 óta 
felértékelődött, a technikai eszközfejlesztés pedig nem áll meg. 

hogy valaki pénzt kínált egy volt kollégának, hogy tegyen meg 
valamit… Dokumentálni tudtuk, már nem dolgozik a bv.-nél.

– Sokan az alacsony illetménnyel „magyarázzák” a 
korrupciót.
– A korrupció személyiségfüggő. Lehet akármennyi a fizetése, 
ha olyan a személyisége, akkor csak az a kérdés, mennyiért 
lesz korrupt. Ha nem, mindent visszautasít, még a magas 
összegeket is.

– Másik nagy feladatuk a kifogástalan életvitel-ellenőrzés. 
Mi a biztosítéka annak, hogy ez ne lehessen a rosszindulat, 
a bosszú eszköze?
–  Olyan jól felépített a rendszer, hogy ki tudjuk szűrni a 
rosszindulatot. Sok embert hallgatunk meg, nem egy véleményre 
alapozunk, nagyon sok csatornán ellenőrizzük a feltételezést. 
Megvizsgáljuk, mennyire törvénytisztelő valaki a civil 
életben, befizeti-e például a közlekedési bírságot. Az életvitel-
ellenőrzés állományba vételkor kötelező, utána a parancsnok 
kezdeményezheti. Az NVSZ önállóan nem kezd ilyen 
vizsgálatba. Persze, mi is a földön járunk, ha valamit észlelünk, 
jelezzük a parancsnoknak. Ha például feltűnően nagy lábon él 
egy kolléga, ez egy életvitel-ellenőrzést lehet hogy megér.

– Az érintett tudja, hogy vizsgálat indult ellene? 
– Hivatalból nem kell külön értesíteni, mert hivatásosként 
mindannyian tudomásul vettük, hogy bármikor indulhat ilyen 
ellenőrzés. Az eredményről azonban minden esetben kap 
értesítést a kolléga.

– Hány ilyen vizsgálat indul egy évben? 
– 2012-ben 661, tavaly 515, idén eddig 188 felvétel előtti 
ellenőrzést hajtottunk végre. Tapasztalataink szerint a 
már állományban lévőket érintően kevésszer élnek vele a 
parancsnokok, csupán néhány ilyen ellenőrzés indul, pedig 
eszköz, segítség lehet a parancsnoknak a személyi döntésekhez.

– A kifogástalan életvitel szubjektív… Vajon az 
kifogásolható-e, ha valaki nem köszön a falujában az 
embereknek, vagy a ruházata nem konvencionális? 
– Tudjuk, hogy a közmegítélés fontos, ám szélesen kell 
megvizsgálni, hogy mire, kire mondjuk rá, hogy életvitele 
nem egyeztethető össze a hivatásos szolgálattal. Viszont aki 
rendőrként, bv.-sként bűnözőkkel tart kapcsolatot, hacsak nem 
ez a feladata, ott már nincs mérlegelési helyzet, az majdnem 
biztos, hogy megalapozza a további intézkedést.

– Hol tudják megosztani az állománnyal tapasztalataikat?
–  Elsősorban az oktatás-képzés területén. Minden végzősnek 
tartunk úgynevezett állományvédelmi órát. Arra is volt már 
példa több bv. intézetben, hogy a parancsnok meghívására 
tájékoztattuk a jelenlegi állományt, hiszen könnyű belecsúszni 
a rizikós helyzetetekbe, még egy kipróbált fegyőrnek is nehéz 
eldönteni néha, mikor szólaljon meg az a bizonyos vészcsengő. 
De azért vagyunk, hogy ha becstelen támadás éri a kollégákat, 
megvédjük őket, bízzanak bennünk.

Szalai Tímea
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Pintér Sándor belügyminiszter pedagógusnap alkalmából büntetés-végrehajtási 
munkássága elismeréséül Seiko óra emléktárgyat adományozott Árvai Judit 
Katalin bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 
kiemelt főreferensének és Bacsóné Pelcz Mária bv. századosnak, a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) nevelőjének. 
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát 
adományozta Felföldi László bv. őrnagynak, a Budapesti Fegyház és Börtön 
vezető nevelőjének. 
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát 
adományozta Dobos Sándor bv. őrnagynak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet vezető nevelőjének, Guti Irén Erika bv. őrnagynak, a 
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) vezető nevelőjének, 
Moós János bv. őrnagynak, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető helyettesének, Balázs Katalin bv. századosnak, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön nevelőjének, Dudoli Tibor bv. századosnak, a Váci Fegyház 
és Börtön nevelőjének, Nagy Attila bv. főhadnagynak, az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének, Simon Béláné 
közalkalmazottnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tanszéke előadójának (interjú a 7. oldalon) és Lang 
Anna Máriának, a Bella István Gimnázium Általános és Szakképző Iskola 
Szombathelyi Tagintézet vezetőjének. 
Soron kívül büntetés-végrehajtási alezredessé léptette elő Kőszegi Szilvia 
bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt 
főreferensét, Kövesfalvi Nikolett bv. őrnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető nevelőjét és Ranga Attiláné 
bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt 
főreferensét. 
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Istvánov Szilvia bv. 
főhadnagyot, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház osztályvezetőjét 
és Szalay László Zoltán bv. főhadnagyot, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjét. 

Országos parancsnoki dicséretben részesítette 
Petőcz Ferenc bv. őrnagyot, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet vezető nevelőjét és Csillag 
Dorottya bv. főhadnagyot, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön nevelőjét. 
Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes, az oktatási központ 
igazgatója a fizetési fokozatban történő 
vára ko zási idejét egy évvel csökkentette 
Mező László bv. főhadnagynak, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt 
főelőadójának. Soron kívül büntetés-végrehajtási 
főtörzszászlóssá léptette elő Daki János bv. 
törzszászlóst, a Büntetés-végrehaj tási Szervezet 
Oktatási Központja foglalkoztatási segédelőadóját, 
valamint dicséretben részesítette 
Boros Katalin és Géczi Zsuzsanna hallgatókat.

Pedagógusnapi elismerések

Elismerések Semmelweis Nap alkalmából
Pintér Sándor belügyminiszter Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott 
dr. Neményi Katalin o. alezredesnek, a BvOP kiemelt főreferensének. Seiko óra 
emléktárgyat adományozott Bodrogi Attila János közalkalmazottnak, a Szegedi 
Fegyház és Börtön ápolójának. Soron kívül törzszászlóssá léptette elő Árva 
Gabriella zászlóst, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolóját.
Csóti András országos parancsnok a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Szitás Catherina 
Carmen közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 
szakasszisztensének, Pintér Zoltánné törzszászlósnak, a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön szakápolójának, és dr. Keresztes Péternek, a Hajdú-Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet szerződéses orvosának. Soron kívül büntetés-
végrehajtási századossá léptette elő Lehoczki Ágnes főhadnagyot, az IMEI 
szakpszichológusát. Országos parancsnoki dicséretben részesítette Kovács Zsuzsanna főhadnagyot, a Veszprém Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet pszichológusát, Verebélyiné Szabó Judit törzszászlóst, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
szakápolóját, Horváthné Hajdufi Orsolya zászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolóját és Kanozsai 
Andrea közalkalmazottat, a Továbbképzési és Rehabilitációs Központ vezető ápolóját.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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Az új képzés tapasztalatairól Zakhar Tibor bv. ezredest, az 
Oktatási Központ igazgatóját és Géczi Zsuzsanna bv. őrmestert, 
a képzés egyik kitüntetett hallgatóját kérdeztük.

Bv. Hírlevél: – Mi hívta életre az új képzési formát? 
Zakhar Tibor: – 2011 őszén kaptuk a feladatot, hogy 
dolgozzuk ki és működtessük a Belügyminisztérium irányítása 
alá tartozó fegyveres rendvédelmi szervekkel közös képzési 
rendszert. A szakképzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati 
ismereteket nyújtson a tanulóknak, illetve olyan jártasságokat, 
készségeket és képességeket fejlesszen ki bennük, amelyek 
birtokában a meghatározott munkakörökhöz kapcsolódó 
feladatok végrehajtására képessé válnak. A büntetés-végrehajtási 
felügyelő szakképzés első, rendvédelmi alapfeladatok 
moduljában 2013. szeptember 9-én indult el az oktatás, amelyre 
tizenhét büntetés-végrehajtási szerv iskolázott be huszonegy, 
érettségivel rendelkező hallgatót.

– Mennyiben más ez a képzés a 14 heteshez képest?
– Az alapképzéshez képest hosszabb tanulmányi idő 
egyértelműen több lehetőséget adott az oktatói és a tanulói 
állománynak egyaránt az ismeretek mélyebb szintű átadására, 
illetve elsajátítására. A tanulók felkészültségét a szakképzés 
során folyamatosan mértük. Az eredményeiket vizsgálva 
érzékelhető, hogy bizony a büntetés-végrehajtási pályán 
tevékenykedni nem egyszerű feladat. A munkakörök biztos 
szakmai alapismeretekkel történő betöltéséhez rengeteg 
elméleti és gyakorlati tudást kell elsajátítani, és ahogyan a 
modulok is egymásra épülnek, úgy ezzel párhuzamosan a 
követelmények, a tanulóktól elvárt tudásszint teljesítése 
is fokozatosan emelkedik. A modulok sikeres teljesítését 
követően az osztály valamennyi tagja vizsgára volt 
bocsátható. A komplex szakmai vizsga tapasztalatai alapján 
bizton állíthatjuk, hogy az ebben a rendszerben végzett 
tanulóink megalapozottabb, biztosabb szakmai tudással 
rendelkeznek, mint egy rövidebb időtartamú felkészítést 
kapott munkatársunk. A tanulók fizikai állapota, alakiassága 
és katonai ismerete is megalapozott. Ékes bizonyítéka volt 
ennek a május 30-án megrendezett kibocsátóünnepség, ahol 
tanulóink felkészültségéről a társ rendvédelmi szervek elöljárói 
is elismeréssel nyilatkoztak.

Géczi Zsuzsanna bv. őrmester, foglalkoztatási felügyelő 
kiemelkedő közösségi és sporttevékenysége elismeréséül igazgatói 
dicséretben részesült a moduláris képzés kibocsátóünnepségén. 

Bv. Hírlevél: – Honnan érkezett a képzésre?
Géczi Zsuzsanna: – 2013. szeptember 2-án szereltem fel 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönbe, onnan vezényeltek 
szolgálatteljesítésre az Adorján-Tex Kft.-hez. Alapozó 
tanfolyamként volt lehetőségem elkezdeni a tanulást. Eleinte 
főleg elméleti ismereteket kaptunk – hiszen nem volt semmilyen 
bv.-s alapunk – és csak ezután lett egyre gyakorlatiasabb az 
oktatás.  Minden modul végén írásbeli és alaki záróvizsgán 
kellett bizonyítanunk, végül pedig szakvizsgát tettünk, ami egy 
központi írásbeli, szóbeli, alaki és gyakorlati részből állt.  
A szakvizsga átölelte az egész képzés tananyagát.

– Volt kedvenc tantárgya? 
– Elég széles körben szereztünk ismereteket, a biztonságtól 
a jogon, a szolgálaton és a szolgálati viselkedés lélektanán át 
a nevelésig rengeteg érdekes, új információt, tudást kaptunk. 
Hozzám legközelebb a testnevelés és az alaki órák álltak, hiszen 
hatéves korom óta aktívan sportolok. Különösen az akadálypálya 
tetszett, amelyet többször is leküzdöttünk.

– Mennyire sikerül a képzésen szerzett tudást a 
gyakorlatban is hasznosítani?
– Minden biztonsági tevékenységi területet érintően végeztünk 
szituációs gyakorlatokat az oktatási központ erre kialakított részében, 
amelyeket a megszerzett elméleti ismeretekkel együtt tudom 
majd kamatoztatni. A szolgálati viselkedés lélektana órák például 
tréningjellegűek voltak, ott a problémamegoldó képesség fejlesztése 
került előtérbe, amelyeket a helyzetgyakorlatok után ki is elemeztünk. 

– Mire emlékszik vissza a legszívesebben?
– Olyan jó közösség alakult ki, hogy a szabadidőnket is együtt 
töltöttük, barátságok kötődtek. Szerveztünk bográcsozást, 
szalonnasütést, kirándulást a Parlamentbe és a Hadtörténeti 
Múzeumba, utóbbiaknál néhány tanárunk is velünk tartott. 
Tanulószobát alakítottunk ki, ahol segítettük egymást a vizsgákra 
való felkészülésben. A sikeres vizsgákhoz tanárainktól is minden 
segítséget megkaptunk, és végül jó eredménnyel zártuk a képzést.

Egy újabb lépcsôfok az oktatásban – a moduláris képzés
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A Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Oktatási Központjában május 30-án tartották 
az első egységes rendvédelmi képzésben 
részesült osztály kibocsátóünnepségét. 
Az OKJ-s bizonyítványokat Csóti András 
országos parancsnok adta át a huszonegy 
sikeres vizsgát tett hallgatónak.
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Hamarosan megjelenhet a Börtönügyi lexikon
Májusban zárult az a pályázat, amit a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa hirdetett 
meg még februárban a kutatási és publikációs tevékenység ösztönzésére a büntetés-végrehajtás számára 
aktuális témakörökben. A felhívás célja az volt, hogy szakmai-tudományos igényességű, hosszabb 
terjedelmű pályaművek szülessenek.

Négy pályamű érkezett a 
bírálóbizottság elé:
Cyber-kölykök a büntetés-
végrehajtásban, Büntetés-
végrehajtás és segítés, 
A terápiás kutya, mint 
a büntetés-végrehajtás 
egészségügyi, foglalkoztatási 
és reintegrációs lehetősége, 
valamint Börtönügyi lexikon 
– A hazai börtönügyet 
érintő szakkifejezések 
eredetmeghatározása, 
definiálása és a 
legjelentősebb börtönügyi 
szakemberek életútjának 
bemutatása címmel.

A bizottság tagjainak egybehangzó véleménye alapján, a készülő 
munka volumene, aktualitása és szakmai információs hozadéka 
miatt a Börtönügyi lexikon nyerte a pályázatot.
A nyertes szerzőt, dr. Bencze Béla bv. alezredest, a Baranya Megyei 
Bv. Intézet parancsnokhelyettesét kérdeztük a készülő kötetről.

Bv. Hírlevél: – Gratulálunk az első helyezéshez! Hogyan 
született meg a lexikon ötlete?
Bencze Béla: – Immáron öt éve, 2009-ben fogalmazódott meg 
bennem a gondolat, hogy szükség lenne egy, a büntetés-végrehajtási 
fogalomtárat rendszerező műre. Körülnéztem külföldön is, nem 
találtam nyomát ilyen kezdeményezésnek. Az USA-ban van 
egy hasonló szócikkgyűjtemény, de az kizárólag elektronikusan 
hozzáférhető. Most, ilyen hosszú idő után jutottam el oda, hogy 
elkészült a több mint 1300 szócikket és 140 illusztrációt tartalmazó 
lexikon, átfogva a bv. régmúltját, jelenét és talán jövőjét is, hiszen a 
könyvben már szerepelnek az új kódex fogalmi meghatározásai is.

– Mikor jelenhet meg a kötet?
– Biztató a helyzet, de dátumot sajnos még nem tudok mondani. 
Egy, elsősorban társadalomtudományi profilú pécsi kiadóval,  

a Kronosszal állunk tárgyalásban. Nyertek is a Nemzeti 
Kulturális Alaptól pályázati pénzt megjelenő köteteikre, ha 
szükséges, természetesen én is hozzájárulok a kiadáshoz az első 
helyért járó pénzjutalmammal.

– Miért ilyen fontos Önnek ez a könyv, hogy az ötéves 
munkán túl még anyagi áldozatot is hozna a megjelenésért?
– Annyit dolgoztam már a köteten, még a családi nyaralások 
is „irányítottan” zajlottak, oda mentünk, ahol a könyv 
szempontjából fontos helyszínek vannak, így például 
Fertőrákoson az egyetlen megmaradt pellengért fotóztam le.

– Van kedvenc szócikke vagy része a lexikonból?
– Nincs, olyan, mintha a 1300 gyerekem közül kellene 
kiválasztani, melyik a kedvenc… A leginkább az archaikus 
forrásmunkák izzasztottak meg, a 17–18. századi 
rabjelentésekkel, vagy például Szemere Bertalan halálbüntetésről 
szóló kötetével megszenvedtem a nyelvezetük miatt. Számomra 
is csak a kutatás során vált ismertté, hogy a tömlöc szó már a 
nyelvemlékként fennmaradt Halotti beszéd és könyörgés című 
műben is szerepel.

– Mi a terve, ha végre megjelenik a kötet? Hátradől és 
élvezi a sikert?
– Hátradőlök. A szakmai sikernek persze örülnék, de már 
forog a fejemben a következő gondolat: a börtönügy krónikáját 
szívesen feldolgoznám időrendi sorrendben, Szent István Imre 
herceghez írt intelmeitől kezdve, a szempci dologházon át akár 
az újonnan épülő észak-kelet-magyarországi börtönig.

- SZT-

A könyv elkészültét dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok 
segítette a legnagyobb mértékben, a szakmai lektorok  
dr. Tari Ferenc ny. bv. altábornagy, dr. Vókó György, az OKRI 
vezetője és dr. Bögöly Gyula, a Központi Nyomozó Főügyész-
ség Kaposvári Regionális Osztályának vezetője voltak.

Elítéltek is részt vettek a betörések kutatásában
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) sajtótájékoztatón ismertette az Országos Krimino lógiai Intézet 139 jogerősen elítélt betörő 
bevonásával készített kutatását. Csóti András országos parancsnok elmondta, hogy az elítéltek a BVOP és az NBT együttműködése 
alapján vehettek részt a kutatásban, önkéntes alapon. A kutatás során interjúkat készítettek önként jelentkező elítéltekkel, akik száz 
kép alapján választották ki, hogy hová törnének be “szívesen”, illetve mi az, ami visszatartja őket. Ezek szerint a kertvárosi családi házak 
mellett népszerűek a sorházak és a tanyák, viszont a lakótelepi lakások nem, mert itt nem remélnek értékes zsákmányt. A legfontosabb 
szempont, hogy ne legyen senki otthon és az értékes zsákmány reménye, majd a könnyű bejutás és menekülés esélye következik. 
Elriasztják ugyanakkor a biztonsági berendezések. Hatala József, az NBT elnöke arról beszélt, hogy a tanács kiadványokat juttat el a 
lakossághoz, amelyekben ötleteket adnak az önvédelemre. Magyarországon minden hatodik vagyon elleni bűncselekmény betöréses lopás.
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Nők a büntetés-végrehajtásban
A Magyar Börtönügyi Társaság tisztújító közgyűlését és 
szakmai fórumát tartották május 13-án az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán. Csernyánszky Lajos ny. bv. ezredes, az 
MBT titkára beszámolóját követően a társaság elnökhelyettesévé 
választották Schmehl János bv. dandártábornokot, aki 
megköszönve a bizalmat elmondta: kívánatos lenne elérni, hogy 
rangot jelentsen a társasági tagság, továbbá feladatának tekinti, 
hogy az MBT hidat képezzen a tudomány és a gyakorlat között.  
A „Nők a büntetés-végrehajtásban” című szakmai fórumon 
elsőként Juhász Zsuzsanna egyetemi docens vázolta fel az 
európai női fogvatartottak helyzetét. Ezután Antal Szilvia 
bv. ügyész beszélt a fogvatartott nőkkel kapcsolatos hazai 
kutatásokról. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes, kalocsai 
parancsnok a nők büntetés-végrehajtásának gyakorlati 
kérdéseiről beszélt, Singerné Pölöskei Ágnes bv. alezredes, a 
Fővárosi Bv. Intézet osztályvezetője a bv. szervezetben dolgozó 
nők helyzetét elemezte az általa végzett felmérés alapján. 

Szuicidprevenciós 
régiós értekezletek

A közelmúltban Pálhalmán tartották meg ötödik alkalommal 
az öngyilkosságok megelőzésére létrehozott társszakterületi 
értekezletet. Az értekezletek célja a szuicid prevenciós stratégia 
finomítása, a problémák megvitatása és az intézeti tapasztalatok 
megosztása volt. A résztvevők az esetismertetéseken keresztül 
interaktív továbbképzés részesei is voltak. 
Bár az intézetekben minden évben történik öngyilkosság 
és öngyilkossági kísérlet, hazánk ilyen irányú statisztikája 
az európai országokhoz képest kedvező. A leggyakoribb 
elkövetési mód az önakasztás. A befogadás utáni időszak a 
legrizikósabb, és a stabil kapcsolattartás sem bizonyul minden 
esetben védőfaktornak. Az ország valamennyi bv. intézetében 
tapasztalható a fogvatartotti állomány mentális állapotának 
romlása, egyre több a rendszeres pszichiátriai kezelést, speciális 
bánásmódot igénylő személy. Az értekezletek tapasztalatait 
összegezve megállapítható, hogy nélkülözhetetlen a szak-
területek együttműködése és az információáramlás. Az érte-
kezletek az ősszel megrendezendő konferenciával zárulnak.
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ÁROP-konferencia a bv. törvényrôl

A „Tudásalapú közszolgálati előmenetel támogatása” című 
ÁROP-projekt nemzetközi konferenciáját tartották meg május 
27-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán, amelynek témája az új büntetés-végrehajtási kódex volt. 
Elsőként Cornel Marius Marin, a román büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokhelyettese beszélt a 2014. február 1-jén 
hatályba lépett román bv. törvényről. Szalayné dr. Sándor Erzsébet 
helyettes ombudsman a büntetőjog alkalmazásának nemzetiségi 
vonatkozásait elemezte, Vókó György, az Országos Kriminológiai 
Intézet igazgatója a büntetés-végrehajtási jogról tartott előadásában 
az új bv. kódex egyes rendelkezéseinek módosítását javasolta.
Pallo József  bv. ezredes rövid történeti visszatekintés után 
az új bv. törvény sajátosságait, fő üzeneteit foglalta össze. 
Schmehl János bv. dandártábornok előadásában a bv. kódex 
új jogintézményeit mutatta be, és beszélt a férőhely-bővítési 
programról. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a kar 
dékánja a kriminálpedagógia és az új bv. törvény reintegrációs 
törekvéseinek összefüggéseire mutatott rá, Huszár László bv. 
dandártábornok a fogvatartottak kockázatkezelési rendszerével 
kapcsolatos gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. 
A konferencián részt vevő Cornel Marius Marint, a román 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokhelyettesét Cséri 
Zoltán bv. dandártábornok fogadta a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet III. objektumában. A román szakember 
érdeklődött többek között a magyarországi elhelyezési 
körülményekről, a TÉSZ végrehajtásáról, a napenergia-
hasznosító rendszerről, a biztonsági elkülönítés szabályairól, 
valamint a munkáltatásról.

Börtönlelkészek konferenciája 
Balassagyarmaton
Május 5-én a Balassagyarmati Fegyház és Börtön adott otthont 
a római katolikus börtönlelkészek konferenciájának. A konferen-
ciát Tibay Ákos bv. alezredes, parancsnokhelyettes nyitotta meg, 
majd az intézet lelkésze, Varga László ismertette az intézet tör-
ténetét, börtönlelkészi tevékenységét. Negrea Vidia, az intézet 
pszichológusa a resztoratív (helyreállító) és mediációs technikák 
alkalmazását mutatta be, majd egy civil terapeuta, Vizsolyi Ákos 
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. 
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Szegedi látogatás Freiburgban
A Németországi Büntetés-végrehajtási Intézetek Vezetőinek 
Szövetségi Egyesülete május 19. és 23. között negyvenedik 
alkalommal rendezte meg továbbképzési konferenciáját 
Freiburgban, amelyen a magyar büntetés-végrehajtást Tikász 
Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnoka képviselte, a tolmács Kiss Zsuzsanna bv. százados volt. 
A rendezvényen a Csillagbörtön parancsnoka két előadást is tartott. 
Bemutatta a magyar büntetés-végrehajtás általános helyzetét és 
az új bv. kódexet, valamint beszélt a hosszúidős szabadságvesztést 
töltő fogvatartottak kezelésének tapasztalatairól.  A magyar 
szakember emellett átfogó képet kapott a svájci és német 
büntetés-végrehajtásról, amely sok hasonlóságot mutat a hazai 
problémákkal, amilyen például a személyi állomány kiválasztása, 
motiválása, a fogvatartottak elhelyezése, szállítása, az életfogytig 
tartó szabadságvesztés végrehajtása és az emberi jogok kérdésköre.

Konferencia Helsinkiben
Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági 
és informatikai helyettese képviselte szervezetünket a Helsinkiben 
megrendezett, büntetés-végrehajtási szervezetek országos parancs-
nokainak és pártfogó felügyeletei vezetőinek találkozóján. A 
konferencián a bv. szervezetek és a pártfogó felügyeleti szolgálatok 
vezetői megvitatták a területüket érintő problémákat, tapasztalataikat 
és meghatározták azokat a fontos témákat is, amelyek gyakorlati 
intézkedéseket követelnek annak érdekében, hogy javuljanak az 
európai börtönállapotok. A konferencia fő témái a szabadságvesztés 
büntetések végrehajtása és a közösségi szankciók kérdése, az alternatív 
szankciók megjelenési formái, a túlzsúfoltság, a pártfogás és a büntetés-
végrehajtás közötti kapcsolat, a feltételes szabadság és a szabadulásra 
történő felkészítés, valamint az egyéni nevelési tervek készítése voltak. 
A konferencián megállapították azt is, hogy folyamatosan változik a 
bűnelkövetés módja és természete, ugyanakkor a szabadságelvonással 
járó büntetés csak a végső eszköz lehet az állam kezében.

A visegrádi négyek Budapesten és Baracskán
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok meghívására 
május 12. és 15. között Magyarországon tett látogatást Jacek 
Wlodarski bv. dandártábornok, a Lengyel Büntetés-végrehajtási 
Szervezet, Eugen Balko bv. ezredes, a Szlovák Büntetés-
végrehajtási Szervezet és Pavel Ondrasek bv. ezredes, a Cseh 
Büntetés-végrehajtási Szervezet országos parancsnoka. 
Az Országos Parancsnokságon lezajlott találkozón a büntetés-
végrehajtási vezetők bemutatták saját országuk büntetés-
végrehajtásának jellemzőit, céljait, áttekintették az államok közötti 
kapcsolatokat, egyeztettek az országos és az intézeti szintű kétoldalú 
kapcsolatokról, a szervezetek közötti európai uniós együttműködési 
lehetőségekről. Külön hangsúlyt kapott a fogvatartotti 
foglalkoztatás, a hosszúítéletes fogvatartottak kezelésének és 
túlzsúfoltságnak a kérdésköre. 
Az országos parancsnokokat a Belügyminisztériumban fogadta 
Pintér Sándor belügyminiszter, aki kiemelte a térségbeli országok 
bv. szervezetei közötti együttműködés fontosságát. 
A delegációk látogatást tettek a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 
Intézetében és a Duna Papír Kft. üzemében, illetve a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben és az Annamajori Kft. 
székhelyén, ahol az intézeti gyakorlattal és a gazdasági társaságok 
keretében végzett munkával kapcsolatban kaptak tájékoztatást. 

A lengyel és a magyar szervezetek országos parancsnokai 
együttműködési megállapodást írtak alá, valamint megerősítették 
a cseh–magyar megállapodás alapján az ez évre tervezett 
tapasztalatcserét szolgáló látogatások programját. 
A négy visegrádi ország büntetés-végrehajtási szervezetei közötti 
együttműködés akkor erősödött fel, amikor 2009-ben megalakult a 
Közép-európai Büntetés-végrehajtási Kerekasztal (MECR), amely 
felvetette azt az igényt, hogy szükség van egy, a régiót még jobban 
képviselő összefogásra. A visegrádi négyek bv. szervezetei hosszú idő 
után tavaly, Prágában találkoztak újra, idén hazánk volt a vendéglátó.

A PPP-ről tájékozódtak 
Június 26-án Eugen Balko ezredes, a szlovák büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka, Milan Ivan ezredes, a szlovák országos 
parancsnok gazdasági helyettese, illetve Lubomíra Vrobelová, 
a Szlovák Igazságügyi Minisztérium kabinetfőnöke látogatott 
el a Szombathelyi Országos Bv. Intézetbe, hogy megismerjék 
a PPP konstrukcióban épült bv. intézet működési tapasztalatait. 
A delegációt Varga Valéria bv. vezérőrnagy fogadta.



13

SZERVEZETI ÉlET

H Í R L E V É LBv.

Cséri Zoltán bv. dandártábornok, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnoka és Demeter 
Tamás pü. ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Bevetési Főigazgatósága vezetője együttműködési 
megállapodást írt alá május 8-án.  A két szerv 
megegyezett abban, hogy a szolgálati kutyák 
fejlesztése céljából összehangolják tevékenységüket. 
Ennek érdekében kölcsönösen biztosítják a 
szolgálati kutyák képzéséhez szükséges eszközöket 
és a helyszínt, a megfelelő szakmai jártassággal 
rendelkező személyt, valamint lehetőséget a szolgálati 
kutyavezetői tanfolyamon történő részvételre. 

A Váci Fegyház és Börtönben tartották meg a gazdasági társaságok ügy-
vezető igazgatóinak értekezletét június 11-én. Ótott Annamária bv. ezredes, 
főosztályvezető az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) és a bv. 
gazdasági társaságok kapcsolatáról elmondta, hogy javultak a szerződéskötések 
és a termékszállítások mérőszámai, amelyben kulcsszerepe volt a tárgyalásoknak 
és az országos előadás-sorozatnak. Kovács László ny. bv. ezredes az Adorján-Tex 
és Szakolczai Lóránt bv. alezredes, a Duna-Mix Kft. ügyvezetői beszámoltak az 
egészségügynek gyártott textiltermékek és nyomtatványok javuló ellátásáról. Koncz 
Klára bv. ezredes, főosztályvezető beszélt a társaságok ez évi, valamint a stratégiai 
beruházásairól és elmondta, hogy az iskolai közétkeztetés egészséges élelmiszerrel 
való ellátásában is nő a bv. szerepvállalása. Végül Szakolczai Lóránt ismertette a 
Duna-Mix Kft. működését, majd megtekintették társaság üzemeit.

Ügyvezetõk értekezlete

Az Ipoly Cipőgyár
hírei
A volt magyarországi cipőipari vállalatok 
nyugalmazott főmérnökeinek ez évi találkozóját 
május 7-én tartották Balassagyarmaton, 
az Ipoly Cipőgyár Kft.-nél. A mérnökök 
tájékoztatást kaptak a cég működéséről, 
gyárlátogatáson vettek részt és megtekintették 
a börtönkápolnát.
Nemrégiben készült el az Ipoly Cipőgyár hatvan 
évét feldolgozó kiadvány a kerek évforduló 
alkalmából.

Csitke Sándor bv. ezredes súlyos betegség 
után, május 9-én hunyt el. Néhai kollégánk 
1954-ben született Szombathelyen. 
Szervezetünkhöz 1978-ban kötelezte el magát. 
Tudását folyamatosan gyarapítva, diplomát 
szerzett a Rendőrtiszti Főiskolán és a Pécsi 
Tudományegyetemen. 
1997-ben kapta első parancsnoki kineve zését 
Győrben. Az ott eltöltött tíz év után, 2007-ben 
hazatért Szombathelyre, az újonnan

épült intézet parancsnoka lett. Megromlott egészségi állapota miatt 2011 
decemberében, 33 év után vonult nyugállományba.Csitke Sándort mindvégig a 
példamutatás és a fegyelmezettség jellemezte. De szerette az életet, tudott örülni 
az eredményes munkának, a szépnek, a jónak és főleg a családjának. Szerénységére 
vall, hogy igazi elismerésnek azt tekintette, ha társai, beosztottai emberségéért 
fejezték ki szeretetüket. Teljes életet élt. Emlékét megőrizzük!

A tavalyi sikeres szigetközi árvízi védekezés 
évfordulójának méltó megünneplésére szervezett 
csapatversenyt a Magyar Honvédség 12. Arrabona 
Légvédelmi Rakétaezred, hogy a résztvevők 
emlékezzenek a védekezés során tapasztalt példátlan 
összefogásra és bajtársiasságra. Széles Sándor, 
Győr-Moson-Sopron megye kormánymegbízottja 
Dávid és Góliát gigászi küzdelméhez hasonlította 
azt a küzdelmet, amit egy évvel ezelőtt folytattak 
civilek és egyenruhások. A sikerekre emlékezni 
kell – folytatta Borkai Zsolt, Győr polgármestere. 
Ezért gyűlt össze a közel háromszáz futó negyven 
csapattal, közöttük a győri bv. intézet váltója, akik 
stafétaként összetekert zsákot adtak egymás kezébe, 
hogy a 22 km-es váltóversenyt teljesítve, együtt 
ünnepeljék a sikeres védekezést.   

„Zöldár 2013 – összefogás” 
emlékfutás

Együttmûködés a NAV-val

Csitke Sándorra emlékezünk
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Bv. Hírlevél:  –  Mária, Ön nem 
pedagógus, mégis kiérdemelte a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz fokozatát. 
Vajon miért?
Simon Béláné: – Lehet, hogy csak 
tévedés. A hetvenes években, mikor a 
középiskolát kezdtem, iskolakezdéskor 
a tanár mindenkitől végigkérdezte, 
hogy kinek mivel foglalkoznak a szülei. 
Egyikükre nagyon felnéztünk ezután, 
mert mindenki úgy értette, hogy az 
ő apukája tengerész, de aztán később 
kiderült, hogy hengerész, csak rosszul 
hallottuk. Talán most is valami hasonló 
történhetett.
– Ne szerénykedjen, amellett, hogy a 
tanszék összes hivatalos ügyét intézi, 
tizenhárom éve tartja a lelket a bv.-s 
hallgatókban, ezt saját bőrömön is 
tapasztaltam... Ön az, aki együtt 
izgul velük a vizsgák előtt, akitől lehet 
kapni egy jó szót, és egy kávé mellett 
elmondhatják a hallgatók, milyen 
problémával küzdenek éppen, és ön 
mindig, mindenkinek segít.
– A büntetés-végrehajtási tanszék 
kicsi, bensőséges a hangulata. Amikor 
elkezdtem itt dolgozni, még csak egy 
számítógép volt a tanszéken, így a 
hallgatók gyakran körém gyűltek. 

Szerencsére mindig megtaláltam velük 
a hangot, ami persze nem valami 
különleges képesség, csak egyszerűen 
átéreztem a nehézségeiket. Aztán hiába 
lett több számítógép, mégis az én irodám 
maradt a tanszék központja.
– Nehéz lenne felsorolni azokat a 
vezetőket, akik azóta kerültek ki a 
tanszékről, mióta ön ott dolgozik, 
megemlítené mégis néhányukat, akik 
valamiért emlékezetesek maradtak? 
- Volt például egy hallgató, aki 
nagyon izgult minden vizsga előtt, 
és megfogadta, hogy ha egyszer 
végez, soha többé nem fog tanulni. 
Aztán ő lett az első olyan hallgató a 
Rendőrtiszti Főiskola történetében, 
akinek a teljesítményét aranygyűrűvel 
jutalmazták, később elvégezte a jogi 
egyetemet is, ma pedig ő kecskeméti 
börtön parancsnoka. Volt később 
olyan hallgatónk is, akiről már korán 
körvonalazódott, hogy jó vezető lesz. 
Összefogta a csapatot, szívvel-lélekkel 
eljárt a társai ügyében is. Vele annyit 
dolgoztunk együtt, hogy megígérte, ha 
parancsnok lesz, én leszek a titkárnője. 
Nemrég, mikor a tököli igazgatót 
kellett felhívnom, ő volt a vonal 
végén. Megemlítettem neki ígéretét, 
és nagyon jólesett összenevetni az 

egykori hallgatóval. (Az egykori hallgató 
kiegészítése: „Teljesen természetes 
volt, hogy Máriának ott a helye a 
tanárok között az osztálytablónkon” 
– a szerk.) A lista persze nem teljes, 
rengeteg érdekes és értékes embert 
ismertem itt meg. Teljes bizonyossággal 
kijelenthetem, hogy akikben volt hosszú 
távú elképzelés és elvégezte a főiskolát, 
azok mindannyian vitték valamire. 
Az osztályvezetőket, osztályvezető-
helyetteseket talán fel sem tudnám 
sorolni. Persze kell hogy legyen spiritusz 
is az emberben, ímmel-ámmal egy 
foglalkozást sem lehet űzni.
– Nem csak a munkáját végzi teljes 
odaadással, kiemelkedő szereplője a 
hallgatói életnek is. 
– Mindig sajnáltam, hogy a 
levelezősökkel nem olyan szoros a 
kapcsolat, mert a tanítási rend miatt 
velük ritkán találkozom. Idén azonban 
meghívtak a záróbulijukra, így együtt 
töltöttünk egy remek hétvégét a 
Balatonon. De idén a nappalisok 
záróbulija is jól sikerült, végre rendesen 
megtáncoltattak. Még jó, hogy vittem 
magammal egy másik, kényelmes cipőt! 
A hétköznapokban én is elfáradok, így 
egy-egy vizsgaidőszak után nekem is 
kijár a szórakozás.

Mária, a bv. 
tanszék lelke

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pedagógusnap 
alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz 
fokozatát adományozta Simon Béláné közalkalmazottnak, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Büntetés-végrehajtási Tanszéke előadójának. Kitüntetett 
munkatársunkat pályájáról kérdeztük, de a „diákjairól” 
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Prevenció a fiatalokért
A fővárosi önkormányzat nyolcmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetnek, ahol 
intézetlátogatással egybekötött bűnmegelőzési előadást tartanak a 14. életévet betöltött tanulók részére. A börtönélet megismertetésével fel 
szeretnék hívni a fiatalok figyelmét a bűncselekmények következményeire, másrészt bemutatják az intézet munkáját abban a reményben, 
hogy a jövőben munkatársaik között üdvözölhetik őket. A Budapesti Fegyház és Börtönben májusban fogadtak középiskolás 
diákcsoportokat, akik a fogvatartási körlet és a Kisfogház Emlékhely megismerése mellett a fogvatartottak előadásában néztek meg egy 
színdarabot, melynek tanulságait a bv.-s kollégák közreműködésével elemezték, illetve kérdéseket intézhettek az erre vállalkozó elítéltekhez.



Bv. Hírlevél: – Őrnagy úr, mit gondol, 
mivel érdemelte ki az elismerést?
Felföldi László: – Talán sokéves 
munkám elismeréseként kaptam. 15 éve 
dolgozom a szervezetnél. A Rendőrtiszti 
Főiskola elvégzése után rövid ideig 
Tökölön voltam nevelő, majd a Gyűjtőben 
folytattam. Most is ott szolgálok, igaz, 
már vezetőnevelőként.
– Úgy tudom, romaügyi referensként 
is tevékenykedik.
– 2011-ben bíztak meg azzal a feladattal, 
hogy a Gyűjtőben segítsem a cigány fiata-
lok munkába állását. Mára az ország összes 
börtönében van ilyen szakember, és külön 
öröm számomra, hogy ennek a projektnek 
a keretében a Budapesti Fegyház és 
Börtönben szerelt fel az első roma kolléga. 
Persze, ez nem az én személyes sikerem, 
hiszen a 2010–14-es kormánystratégiában 
fogalmazódott meg az alapgondolat, és 
számos kollégával közösen hajtottuk végre 
a feladatot. 2012-ben még egyedül jártam a 
borsodi települések iskoláit, bűnmegelőzési 
célú előadáson népszerűsítettem a 
roma rendészeti tábort és a romáknak 

szóló pályázatokat, tavaly pedig már a 
Belügyminisztériummal közösen jártuk a 
keleti országrészt. 
– Akkor Ön nem csak az elítélteket 
neveli a börtönben, hanem egy kicsit 
a gyerekeket is tanítja az iskolákban?
– Egy-egy bűnmegelőzési célú előadáson 
nagyon sokat mesélek a munkámról 
és a börtönéletről. A srácok pedig 
hazamennek, és néhányan biztosan 
elmesélik a tőlem hallottakat. Ez pedig 
hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy 
javítsunk azon a torz képen, amit a 
média néha mutat a magyar börtönökről. 
Nagyon komoly pedagógiai, biztonsági, 
logisztikai munka folyik az intézetekben, 

és ez távol áll az akciófilmekben látott 
börtönképtől. Büntetés-végrehajtási szak-
emberként kötelességemnek érzem, hogy 
népszerűsítsem a szakmát.
– A roma rendészeti táborban 
táborvezetőként is találkoztam Önnel. 
Mit ad a fiataloknak ez az egyhetes 
program?
– A gyerekek számára itt körvonalazódik, 
hogy mivel jár, ha egyenruhát húznak. 
A korai ébresztő, a reggeli torna és az 
alakiasság mindenki számára kötelező, így 
az addigi illúziók hamar szertefoszlanak. 
Megismertetjük őket a rendészeti képzés 
alapjaival is, így eldöntheti a pályaválasztó, 
hogy ezt az utat választja, vagy máshol 
keresi boldogulását. Sokan megrettennek 
a katonás rendtől, a fizikai állapotfelmérő 
követelményeitől, de van, aki itt határozza 
el, hogy csatlakozik valamelyik rendvédelmi 
szervhez. A tavalyi tábor végén hárman is 
jelezték, hogy szeretnének fegyőrként 
dolgozni. Persze, mi, táborvezetők is nyitott 
szemmel járunk, és akin látjuk, hogy minden 
szempontból alkalmas lenne közénk, arra 
egy kicsit jobban odafigyelünk. Ha nem is 
lesz belőlük börtönőr, pályaorientációnak 
mindenképp kiváló alkalom, de az is sok 
élménnyel gazdagodik, aki teljesen más 
pályán helyezkedik el.

Balogh Zsolt

Nemcsak 
a börtönben nevel

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pedagógusnap 
alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst 
fokozatát adományozta Felföldi László bv. őrnagynak, a 
Budapesti Fegyház és Börtön vezetőnevelőjének. Kitüntetése 
apropóján pályájáról, érzékeny munkájáról kérdeztük.
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Roma tábor a Rendészeti Szakközépiskolában 
Június 29. és július 4. között rendezte meg a Belügyminisztérium a 11. roma rendészeti 
pályára irányító tábort. Az adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában szervezett 
programban a fiatalok megismerkedhettek a rendőrök, tűzoltók, börtönőrök 
munkájával, és ízelítőt kaptak a rendvédelemben dolgozók mindennapjaiból. 
Ellátogattak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságára, az ORFK Dunakeszi Oktatási Központjába, valamint az ORFK 
Rendvédelmi Szervek Kiképző Központjába is. A táborban olyan kollégákkal, 
vezetőkkel is találkozhattak, akik büszkén vállalják cigány származásukat, ők 
élettörténeteikkel, tapasztalataikkal segítették a fiatalok pályaválasztását. Az 
együtt töltött egy hét során a résztvevők elvégezték a felvételhez szükséges fizikai 
alkalmassági teszteket is. Az eseményen mintegy ötven roma fiatal vett részt.
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Elkészült Pálhalmán az energetikai rendszer
Május 15-én átadták a 138 millió forintból megújított energetikai rendszert a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben. A fejlesztés célja a költségek csökkentése volt a megújuló 
energiaforrások használatának növelésével. A „Pálhalmai Bv. Intézet, Pálhalma – Sándorháza – 
Bernátkút objektumok naperőművei” című projekt a Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési 
előirányzat közös finanszírozásával valósult meg. A beruházás eredményeként a 2012-ben telepített 
mélykúti napelemes rendszer után immár mindhárom objektumban napenergiából előállított 
villamosenergiával biztosítja szükségleteinek 15 százalékát a közel 1570 fogvatartott elhelyezését 
biztosító bv. intézet. A három objektum épületeire 581 Solarpeace típusú napelemet telepítettek, 
150 négyzetméteren.  A számítások szerint évente hétmillió forint megtakarítás várható.

Munkahelyteremtő 
felújítások Kalocsán
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Rendvédelmi nap Nyíregyházán
„Ne légy áldozat” jelmondattal immár harmadik alkalommal rendezték 
meg a rendvédelmi napot Nyíregyházán, május 30-án Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye rendvédelmi szervei: a Rendőr-főkapitányság, a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-
alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőr Főigazgatósága, az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár és a Büntetés-végrehajtási Intézet részvételével.
A látványos rendezvényen a nyíregyházi intézet a Szöktetési kísérlet 
című bemutatójával vívta ki a közönség figyelmét, emellett volt „műszaki 
mentés baleset helyszínén”, közelharc, keresőkutyás és őrző-védő kutyás, 
valamint intézkedéstaktikai és kommandós bemutató is, melyeket több 
száz érdeklődő kísért figyelemmel.

 

Fejlesztések

Kiképzés
Újra bv. KIT 

A Kalocsai Fegyház és Börtönben 
fogvatartotti munkával alakították ki 
az egészségmegőrző termet a személyi 
állomány részére, valamint folyik az 
orvosi rendelő előterének felújítása is. A 
tervek szerint a későbbiekben további 
irodák is megújulnak, fogvatartotti 
munkával. Az Adorján-Tex Kft. kalocsai 
telephelyén utoljára több mint két 
évtizede volt felújítás, most lehetőség 
nyílt megújítani a vegyesipari elítélt 
mosdót, egy folyosót, a kistanácskozót, 

valamint a férfi- és női szociális blokkokat, a jelenlegi labor helyén pedig új fürdőt, 
étkezőt és női öltözőt is kialakítottak. A szűk terület miatt racionalizálási kört 
indítottak el, a régi civil szalag helyén egy gyártás-előkészítőt alakítanak ki, a 
jelenlegi labor helyén pedig új fürdő, étkezde és női öltöző épül. A felszabaduló 
területre költöztetik a hímzőszalagot, amelynek helyére épülő szalagon 30-40 
további fogvatartott foglalkoztatására lesz lehetőség.   

Férõhelybõvítések

Krízis-incidens-tárgyaló tanfolyam továbbképzését rendezték 
meg június 17. és 20. között Vácon. A Huszár László bv. 
dandártábornok vezette képzésre tizenöt intézetből érkeztek 
kollégák, hogy elsajátítsák a krízis-incidens-tárgyalás technikáit 
és gyakorolják a rendkívüli események hatékony kommunikációs 
kezelését. Az elméleti oktatások mellett számos gyakorlatra 
is sor került, ezek között szerepelt túszejtés, zárkatorlasz és 
öngyilkossággal fenyegetés is. Részletes elemzésük során hasznos 
ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők. A gyakorlaton a TEK 
túsztárgyaló munkatársai is részt vettek megfigyelőként, akik 
pozitívan értékelték a bv.-sek teljesítményét. 

Lapunk folyamatosan 
hírt ad a férőhely-
bővítések 
alakulásáról is. 
Budapesten, 
Debrecenben és 
Martonvásárban 
folytatódik a 
férőhely-bővítési 
program. A kivitelezési 
tervek elkészültek, jelenleg a beszerzési 
eljárás előkészítése folyik. Az új körletek 
várhatóan december 31-éig készülnek el. 
A beruházás során a Budapesti Fegyház 
és Börtön jobb csillag körletrészében HSR-
körletet alakítanak ki, hosszú idő után ismét 
megnyitják a Közép-dunántúli Országos Bv. 
Intézet martonvásári objektumát, 
a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet épületének 
egyik szárnyára pedig új emeleteket húznak 
fel. A beruházásokkal mintegy 400 új 
fogvatartotti férőhely létesül. 



SZERVEZETI ÉlET

Kollégák tartották vissza a tolvajt
Június 19-én két szekszárdi kolléga, Szabó István bv. főtörzsőrmester 
és Kovács József bv. törzsőrmester éppen az országos parancsnokságra 
tartottak, amikor a Nyugati pályaudvarnál, a piros lámpánál várakozva 
észrevették, hogy egy idős hölgy dulakodik egy fiatalemberrel, és  
segítségért kiált. A fiú letépte az aranyláncot a nyakából, de a hölgy 
megfogta a ruháját és nem engedte el. Ekkor a kollégák gyorsan 
beálltak egy szabad parkolóhelyre és a hölgy segítségére siettek. Ők 
voltak az egyetlenek, akik azonnal cselekedtek, és a rendőrök érkezéséig 
ott tartották a tizenhat éves tolvajt. Szabó István lapunknak elmondta: 
úgy érzik, tettükkel alapvető állampolgári kötelességüknek tettek 

eleget, hiszen a járókelők 
közönyével ellentétben egy 
percig sem gondolkodtak, 
amikor az idős áldozat 
segítségére siettek.   
A néni hálásan mondott 
köszönetet megmentőinek. 
A Bv. Hírlevél ezúton is 
gratulál a kollégáknak, akik 
a civil életben is habozás 
nélkül, az egyenruhához 
méltó módon segítettek. 

Amerikai katonák 
a veszprémi 

börtönben 
Amerikai és 
magyar katonák 
tettek látogatást 
a Veszprém 
Megyei Büntetés-

végrehajtási 
Intézetben június 

19-én. A ven dé gek
 a Magyar Honvédség 

54. Veszprém Radarezred 
helyőrségében zajló Cultural Understanding and 
Language Proficiency nyelvképzési programban 
vesznek részt. A delegációt az intézet parancsnoka 
fogadta és vezette körbe az intézetben. A 
katonák betekintést kaptak az intézet szakmai 
tevékenységébe, megismerkedtek a fogvatartotti 
körletekkel és a technikai eszközökkel.

Rendvédelmi tábor Derecskén
Idén először hirdették meg a rendvédelmi tábort a derecskei I. Rákóczi 
György Gimnázium Szak középiskola és Kollégium rendvédelmi tagozatos 
tanulói számára a kötelező szakmai gyakorlat része ként. A Hajdú-Bihar 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet örömmel tett eleget a felkérésnek, 
hogy bemutassák az intézetben folyó szakmai munkát és az életpálya-
lehetőségeket a rendvédelmi pályára készülő diákoknak.

Szakmai látogatások 
Szolnokon és Debrecenben 
A Szolnoki Törvényszék megkeresésére a Szolnoki Törvényszék és a Szolnoki 
Járásbíróság bírái és munkatársai voltak intézetlátogatáson a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben június 12-én. A szakmai 
találkozón Horváth Ákos bv. alezredes mb. parancsnok tartott tájékoztatót az 
intézet szakmai munkájáról, majd a vendégek megtekintették az intézetet. 
A Szolnoki Törvényszék elnöke megköszönte a személyi állomány szakmai 
munkáját, és tájékoztatta az intézet parancsnokát, hogy a későbbiekben a vidéki 
bíróságok munkatársai részére is kívánnak intézetlátogatást szervezni.
A Debreceni Járásbíróság dolgozóit a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben fogadták június 13-án és 20-án. A bíróság kezde-
ményezését felkarolva az intézet – a sikeres együttműködés zálogaként 
– egymás munkájának megismerése érdekében mutatta be a büntetés-
végrehajtási szakmai munkát és az intézetet. 
A mintegy harminc vendég testközelből ismerhette meg a börtön életét, 
és így behatóbb képet kapott az intézetben folyó tevékenységről. 

Gyakorlat Szekszárdon

A Tolna Megyei Bv. Intézetben június 17-én tartot-
tak együttműködési gyakorlatot, amelyen az intézet 
az OMSZ és a TEK paksi osztályával közösen vett 
részt. A gyakorlat feltételezése szerint a börtönnel 
szomszédos ügyészségen bombarobbantással fenye-
getőzött egy illető, ezután pedig zárkatűz ütött ki, 
valamint túszejtés is történt. A gyakorlat sikeres volt, 
a tapasztalatokat törzsfoglalkozáson elemzik.
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A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, június 3-án rendezték meg a kelet-magyarországi regionális szolgálati 
kutyák és kutyavezetők 2014. évi minősítővizsgáját. A régióból képviseltette magát a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön és a Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

A szolgálati kutyákra vonatkozó szakutasításnak megfelelően a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet beszerzett egy négy kutya szállítására alkalmas 
utánfutót. Az egyedi gyártású kutyaszállító utánfutó tetején elektromos 
ventilátor biztosítja a friss levegőt és a megfelelő hűtést a szállított szolgálati 
kutyák számára. Az oldalfalak és tetőpanelek mosható fedőréteggel és remek 
hőszigetelő betéttel biztosítanak komfortérzetet. A szállítóajtó kialakításának 
köszönhetően lehetőség van a ketrecekben hagyott állatok biztonságos 
bezárására, illetve az első kutyák kenneles vagy ketrecszerű elhelyezésére is. 

Szolgálati kutyavezetõk szakmai versenye

Minõsítôvizsga Tiszalökön

Új mobil kennelek a fôvárosiban

A nagy szakmai sikerre való tekintettel júniusban harmadik alkalommal rendezték meg a Kutyavezetők és Szolgálati Kutyák 
Országos Szakmai Versenyét, amelynek célja, hogy a kutyavezetők független versenybírók bírálata alapján kapjanak képet saját, 
illetve szolgálati kutyájuk felkészültségéről. Az idei verseny házigazdája a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet volt, amelynek 
III. objektumában tizenhárom intézet kutyavezetői versengtek a dobogós helyekért harmincnégy járőr- és hat kábítószer-
kereső kutyával. A versenyt Schmehl János bv. dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és 
fogvatartási helyettese nyitotta meg. A főbíró Pálinkás András pü. alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szaktanára volt. 
„Csak abból lehet jó kutyavezető, akiben nagy alázat van a szakma és a kutya iránt.  Olyan kapcsolatot kell kialakítania az állattal, 
ami a külső szemlélőnek is azt sugallja, hogy ők ketten egy pár. A fegyelmező gyakorlatot minden kutyának egyaránt teljesítenie 
kell, de van olyan feladatuk is, ahol a segéd dühöngő fogvatartottat imitálva megpróbál kitörni a zárkából, ezt kell a kutyának 
megakadályoznia. Mindig van különbség az életszerű és a versenyhelyzetben megélt feladatokban. Úgy gondolom, ha egy ilyen 
helyzetben jól szerepelnek, akkor az életben is megállják majd a helyüket” – mondta el a versenyről Gregori Attila bv. törzszászlós, 
a Fővárosi Bv. Intézet kutyatelepének vezetője. A tiszalöki intézet csapata harmadik lett a versenyen. Kozsla István bv. zászlós, a 
tiszalöki kutyatelep vezetője elmondta lapunknak, hogy tervezik terápiás kutyák beszerzését a fogvatartottak reszocializációjának 
elősegítése érdekében. Hosszú távú személyes célja pedig, hogy a tiszalöki intézet adjon otthont az országos szolgálati kutyás 
versenynek, így váltva valóra mottóját: „Merjünk nagyok lenni!”

Eredmények 
Járőrkutyákkal végrehajtott egyéni kategória:  
I. Madarász Zsolt bv. zászlós (BFB) és Kenny, II. Gregori Attila bv. törzszászlós 
(Fővárosi Bv. Intézet) és Ubul, III. Jovan Attila bv. törzsőrmester (Szegedi Fegyház
és Börtön) és Démon.

Kábítószer-kereső kutyák, egyéni kategória: I. Szoboszlai Attila bv. zászlós 
(Fiatalkorúak Bv. Intézete) és Yoda, II. Csaba Mihály Attila bv. törzszászlós 
(Állampusztai Országos Bv. Intézet) és Fegyenc, III. Sipos Balázs bv. zászlós 
(Sopronkőhidai Fegyház és Börtön) és Szilaj.  

Különdíjak
A legjobb fegyelmezőgyakorlatot mutatta be Kolerics Péter bv. törzszászlós (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Doris hívónevű kutyájával. 
A legjobb őrző-védő gyakorlatot mutatta be Madarász Zsolt bv. zászlós (Budapesti Fegyház és Börtön) Kenny hívónevű kutyájával. A váltásos 
szolgálati rendben dolgozók közül Jován Attila bv. tőrzsőrmester és Démon hívónevű kutyája kapott különdíjat. A csapatverseny első 
helyezettje a Fővárosi Bv. Intézet, második a Budapesti Fegyház és Börtön, harmadik a Tiszalöki Országos Bv. Intézet.
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2012. január 1-jén hatályba léptek az egyes rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és 
fizikai alkalmasságáról; a közalkalmazotti és köztisztviselői 
munkakör egészségi alkalmasságáról; a szolgálat-, 
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az 
egészségügyi alapellátásról szóló rendelet módosított 

Május 14-én, Márianosztrán
rendezték az idei Országos 
Járőrbajnokságot, amelyen 
29 csapat 90 versenyzővel 
vett részt. 
A díjakat Schmehl János bv. 
dandártábornok, az országos 
parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese adta át.

Eredmények:
I.: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
II.: Fővárosi Bv. Intézet
III.: Somogy Megyei Bv. Intézet
IV.: Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
V.: Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
VI.: Szombathelyi Országos Bv. Intázet

Nyírség Kupa
Nyíregyházán május 9-én rendezték meg 
a „Nyírség Kupa” kiképzési és szintfelmérő 
versenyt. A regionális bajnokságon 
labdarúgásban, lövészetben és sakkban 
mérték össze erejüket a csapatok. 
Az összesített csapatversenyben első 
helyezett lett a Balassagyarmati Fegyház 
és Börtön, második a Borsod-Abaúj Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 
harmadik a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet csapata. 
A kupa gólkirálya Kertész Pál bv. őrnagy 
Nyíregyházáról, a legjobb kapus Szabó Csaba 
bv. főhadnagy Tiszalökről. A lövészetet 
Mészáros István bv. főtörzsőrmester nyerte 
Balassagyarmatról, és fair play díjat érdemelt 
ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelem csapata.
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2012. január 1-jén hatályba léptek az egyes rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és 
fizikai alkalmasságáról; a közalkalmazotti és köztisztviselői 
munkakör egészségi alkalmasságáról; a szolgálat-, illetve 
keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló rendelet módosított előírásai.

Tömő János börtönlelkész ötlete alapján,  
a RÁCS Sportegyesület szervezésében, 
harmincegy szombathelyi munkatárs és 
családtagjaik indultak meghódítani az 1981 
méter magas, ausztriai Hohe Veitsch 
hegycsúcsot. A csapatépítésre is kiváló túra 
igazi próbatételnek minősült, de az útvonalat 
szintidőn belül sikerült teljesíteni. 
A fantasztikus közös élmények után a résztvevők 
már a következő túrát tervezik.   
A RÁCS Sportegyesület szervezte május  17-én 
a horgászversenyt is a büntetés-végrehajtási 
dolgozók, rendőrök, tűzoltók és hozzátartozóik 
számára, ahol még a szemerkélő eső sem 
riasztotta el a családokat attól, hogy együtt 
legyenek a természetben. 
 

Jó fogás 
a Sóstón
A Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdői 
Horgászegyesült és az IPA megyei 
szervezete „Nyílt nemzetközi 
halfogóversenyt” rendezett, amelyre 
tiszteletbeli vendégként meghívást kapott 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási In tézet csapata is, akik nem 
távoztak üres kézzel. 

Kispályás focibajnokság Hegyi túra és 
horgászverseny
Szombathelyen
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Sárkányhajók 
a Desedán és a Fertő tavon
A kaposvári intézet két hajót is indított a május 11-én első ízben 
megrendezett, városi sárkányhajós viadalon, a Deseda-tavon. Az erőpróbán 
17 együttes vetélkedett, hajónként két hölgy és nyolc férfi kolléga evezett 
egy tapasztalt dobos és kormányos segítségével. A hajósok közt voltak 
színészek, katonák, igazságügyi, rendvédelmi, valamint önkormányzati 
dolgozók is. A családtagok, barátok, kollégák és a parancsnok bátorításával 
csapataink a 6. és a 11. helyezést érték el.  

Az I. Soproni Fertő Tavi Sárkányhajó Fesztivál amatőr versenyében a 
Sopronkőhidai Fegyház és börtön csapata is sikerrel szállt vízre.  Az intézet 
parancsnokával megerősített, és hét kolléganővel felálló egység a tíz induló 
felnőtt csapat között az előkelő negyedik helyen evezett a célba.

Az Oktatási Központ 
szervezésében június  
11-én az ORFK Vágóhíd 
utcai sporttelepén zajlott 
le a Büntetés-végrehajtás 
Országos Kispályás Labdarúgó-
bajnokságának döntője, hat 
csapat részvételével.  
A bajnokságot a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézet és a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft. 
közös csapata nyerte. Második 
lett a Fővárosi Bv. Intézet, a 
bronzérmet pedig a Szombathelyi 
Országos Bv. Intézet csapata 
szerezte meg. A győztes 
csapat tagjai: Molnár István bv. 

alezredes, Bényei Tamás bv. őrnagy, Boldog Zoltán közalkalmazott. Gallai Tamás 
bv. főtörzszászlós, Papp Nándor bv. törzsőrmester, Márki Dénes, Szili Zoltán bv. 
törzsőrmester, Vincze Dezső, Tóth László és Szöllősi József  bv. zászlósok.


