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Csapatzászlót kapott az Állampusztai Országos Bv. Intézet az ünnepi állománygyûlésen. Ismét sok
kollégánk vehette át a kiváló munkáért járó elismerést, és elkaptuk a családi napok legjobb pillanatait is.
Beszámolónk a 2-6. oldalon.
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A dorján-nap

Ünnepi állománygyûlés
Állampusztán
A büntetés-végrehajtási szervezet napja és az Állampusztai Országos Bv. Intézet részére adományozott
csapatzászló átadása alkalmából ünnepi állománygyűlést rendeztek Állampusztán 2015. szeptember
7-én. A rendezvényen részt vett Font Sándor országgyűlési képviselő, jelen voltak a fegyveres társzervek,
illetve az igazságügyi és egyéb együttműködő szervezetek képviselői. Az állománygyűlésen az
ünnepség elöljárója, Kontrát Károly miniszterhelyettes adta át a belügyminiszter által adományozott
csapatzászlót az Állampusztai Országos Bv. Intézet személyi állománya részére.

A megjelenteket dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának általános helyettese
köszöntötte. Mint elmondta: a büntetés-végrehajtási szervezet
idén huszadik alkalommal ünnepli meg a börtönőrök védőszentje,
Szent Adorján napját. A bv. szervek legnagyobb elismerését a
csapatzászló átadása jelenti, amely hagyomány 1998-ra nyúlik
vissza. Ezt követően, a fúvósok műsora után Vörösmarty Mihály
Honszeretet című versét hallgatták meg az ünnepség résztvevői
Csadi Zoltán színművész előadásában.
Ismertették Pintér Sándor belügy
m iniszter ünnepi par
a ncsát,
majd Kontrát Károly és Csóti András bv. altábornagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka kitüntetéseket és elis
meréseket nyújtott át a jutalmazottaknak. Az ünnepségen adták
át a negyedik alkalommal megrendezett „Büntetés-végrehajtás
Hivatás Mestere” országos szakmai vetélkedő győztesének járó
kupát, amelyet a Szegedi Fegyház és Börtön versenyzői vihettek
haza (riportunk a versenyről a 9-11. oldalon).
Ezt követően felolvasták a csapatzászló adom ányozásáról szóló
határozatot, és Kontrát Károly átadta a zászlót dr. Füzesi
Viktor bv. ezredesnek, az Állampusztai Országos Bv. Intézet
parancsnokának.
2

Füzesi Viktor megköszönte az elismerést, majd Csóti András
mondott beszédet. Kiemelte, hogy 2015 kivételes év a büntetésvégrehajtás számára, mert január 1-je óta külön törvény szabályozza
a szervezet tevékenységét. Kivételes ez az év azért is, mert július
1-jén hatályba lépett az új Hszt., a 2015. évi XLII. törvény, amely
életpályát ígér a hon- és a rendvédelem, így a büntetés-végrehajtás
dolgozóinak. Csóti András végül megköszönte a büntetés-végre
hajtás, illetve az állampusztai intézet dolgozóinak munkáját.
Kontrát Károly beszédében utalt arra, hogy a korábbinál
szigorúbb büntetőjogi szabályok következtében az elmúlt öt
évben jelentősen megnövekedett a fogvatartottak száma. Szintén
kitért az új életpályamodell jelentőségére és a személyi állom ány
illetménynövekedésének mértékére. Szólt arról, hogy történelmi
időket él át Magyarország és az Európai Unió a tömeges migráció
miatt. Ezen körülmények között is a legfontosabb feladat a
rend és a közbiztonság fenntartása. Ebből a tevékenységből a
büntetés-végrehajtás is kiveszi a részét. Kifejezte elismerését a
szervezet dolgozóinak munkájuk iránt, gratulált a csapatzászlót
elnyert intézetnek, valamint erőt és egészséget kívánt a büntetésvégrehajtás teljes személyi állományának.
Deák Ferenc István
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A dorján-nap
A miniszter ünnepi parancsa
Tábornokok, Főtisztek, Tisztek, Zászlósok,
Tiszthelyettesek, Közalkalmazottak és
Munkavállalók!
„…Az Önök előtt álló feladatok eredményes végrehajtásához
szükséges a felelős, felkészült és áldozatos szolgálatteljesítés,
a tradíciók ápolása, de elengedhetetlenül szükséges az új
iránti nyitottság is. Munkájuk csak közösen, egymással
együttműködve végezhető eredményesen, amely munkában
szükség van a társadalom, a család, az egyházi, a karitatív
és civil szervezetek segítségére, és természetesen az egyén
elhatározására és elszántságára egyaránt.
Hivatásuk az emberekkel való bánni tudás képességén
alapul, munkájuk középpontjában a társadalmi együttélés
szabályait, normáit megszegő, bűnelkövető ember áll.
Őket kell – velük együttműködve – olyan helyzetbe hozni
büntetésük letöltése végére, hogy akarjanak és képesek is
legyenek visszailleszkedni a társadalomba.
Önök az elmúlt évek során bizonyították, hogy
minden időszakban, rendkívüli helyzetekben is képesek
feladataikat kifogástalan szakmai színvonalon ellátni, és
az új kihívásokra is szorgalommal, kreatívan, a megfelelő
hozzáállással reagáltak. Magyarország Kormánya és a

Belügyminisztérium vezetése tiszteli az Önök által elvégzett
munkát, a társadalom pedig elismeri a szolgálatuk során
nyújtott teljesítményüket, és az állampolgárok tudják,
hogy nemcsak a bajban, hanem a mindennapokban is
számíthatnak Önökre.
Köszönöm Önöknek azt az erőfeszítést, amit annak
érdekében tesznek, hogy szakszerűen megfeleljenek a
törvények által meghatározott feladatoknak, köszönöm
teljesítményüket, helytállásukat és a szervezet iránti
elkötelezettségüket.
Őszinte meggyőződésem, hogy nehéz és embert próbáló
hivatásukat a jövőben is lelkiismeretesen gyakorolják majd,
és az állam polgárait becsületesen dolgozó, jól képzett és
munkájuk iránt végletekig elkötelezett szakemberként
szolgálják, hozzájárulva a közrend és a közbiztonság
javításához, hiszen a rendnek és a biztonságnak továbbra is
a legfontosabb társadalmi értékek között lesz helye. Ezen
értékek védelmezőit pedig mindig a legnagyobb erkölcsi
megbecsülés kell hogy övezze.
A Kormány és a Belügyminisztérium vezetése nevében
sikeres munkavégzést, jó erőt, egészséget kívánok, és kérem
Önöket, hogy legjobb tudásuk szerint, elkötelezetten,
erkölcsileg feddhetetlenül dolgozzanak a jövőben is annak
érdekében, hogy feladataikat a jogszabályoknak és a
társadalmi elvárásoknak megfelelően egyre eredményesebben
és hatékonyabban hajtsák végre.”

Részlet a belügyminiszter
csapatzászlót adományozó parancsából
„... tekintettel az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának hosszú
ideig, kimagasló színvonalon végzett szakmai munkájára,
közösségi erejére, az igazságszolgáltatás, a közrend és
a közbiztonság ügye iránti elkötelezettségére, az intézet
részére csapatzászlót adományozok.
Az intézet vezetése és teljes személyi állománya részére
további munkájukhoz sok sikert,
erőt és egészséget kívánok.”

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea
Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. Nyomdai előkészítés: Apex Design Kft.
Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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A dorján-nap

Elismerések Adorján-nap alkalmából

Áder János köztársasági elnök a büntetés-végrehajtási szervezet napja
alkalmából büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte
ki Tóth Tamás Tibor ezredest, a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokát.
Pintér Sándor belügyminiszter a Szent Adorján-érdemjel
címet adományozta dr. Tari Ferenc József ny. bv. altábornagynak,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Büntetés-végrehajtási Tanszék oktatójának, Tikász Sándor András
dandártábornoknak, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokának,
Grabicza Róbert alezredesnek, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének és Frivaldszki János
címzetes törzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet segédelőadójának.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlékplakett arany
fokozatát adományozta Barna Zoltán címzetes alezredesnek, a
Kalocsai Fegyház és Börtön osztályvezetőjének és Győri Beáta
Izabella alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének.
Soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő Matovics
Csaba alezredest, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét
és Szeidl Tamás alezredest, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét.
Büntetés-végrehajtási főtanácsosi címet adományozott dr. Nádasi
Béla címzetes ezredesnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatóhelyettesének,
dr. Tanács Eszter Tímea ezredesnek, a Kalocsai Fegyház és Börtön
parancsnokának és Ambrus Lajos alezredesnek, az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének.
Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott Bacsa
Ágnes címzetes alezredesnek, a Közgazdasági Főosztály kiemelt
főreferensének, Bakó Zsolt címzetes alezredesnek, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálata kiemelt főreferensének, Deli Éva címzetes
alezredesnek, az Egészségügyi Főosztály megbízott főosztályvezetőhelyettesének, Gerhardt Zoltán alezredesnek, a Somogy Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Pécsi Dániel
alezredesnek, a Márianosztrai Fegyház és Börtön gazdasági
vezetőjének, Bódizs Tibor őrnagynak, a Szombathelyi Országos
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Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőhelyettesének, Golcsné Klemencsics Anita őrnagynak,
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
osztályvezető-helyettesének és Vörösmarti Imre
Attila őrnagynak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet osztályvezetőjének.
Dísztőr emléktárgyat adományozott Bárándi
Gyula ezredesnek, a Műszaki és Ellátási Főosztály
főosztályvezetőjének. Huszárkard emléktárgyat
adományozott Együd József alezredesnek, a
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének és Fritz Norbert alezredesnek,
a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének. Festmény emléktárgyat
adományozott Hering Józsefnek, a Budapesti
Fegyház és Börtön csoportvezetőjének. Zsolnay
készlet emléktárgyat adományozott dr. Szecskó
Katalin címzetes alezredesnek, a Szegedi Fegyház és
Börtön kiemelt főelőadójának, dr. Bereczkei Ágnes orvos őrnagynak,
a Váci Fegyház és Börtön szakorvosának és Gerecs-Sikár Andrea
Éva címzetes őrnagynak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet főelőadójának. Seiko óra emléktárgyat
adományozott Boka Györgyné címzetes főtörzszászlósnak, a Békés
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Gáva
András címzetes törzszászlósnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Pásztor Sándor
címzetes törzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet segédelőadójának és Monoki Csaba címzetes
főtörzsőrmesternek, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet biztonsági felügyelőjének. Miniszteri elismerő oklevelet
adományozott Szabó Ferencné ezredesnek, az Ipoly Cipőgyár
Termelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóhelyettesének,
Varajti Józsefné címzetes alezredesnek, a Központi Szállítási
és Nyilvántartási Főosztály kiemelt főreferensének, dr. Mencseli
Mónika őrnagynak, a Jogi és Adatkezelési Főosztály kiemelt
főreferensének, Nagy Zsolt címzetes őrnagynak, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének, Vastag
Lajos Viktor őrnagynak, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjének, dr. Böcz
Zoltán címzetes századosnak, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet főelőadójának, Zsandár-Balla Zsolt századosnak, a Zala
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének,
Gecse Bertalan címzetes főtörzszászlósnak, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, Eichmüller László
törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
főfelügyelőjének és Balla Zoltán címzetes főtörzsőrmesternek,
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
körletfelügyelőjének.
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok a Büntetésvégrehajtási Szolgálatért emlékplakett ezüst fokozatát
adományozta Dobos Róbert őrnagynak, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének, Molnár János
címzetes főtörzszászlósnak, a Budapesti Fegyház és Börtön
biztonsági főfelügyelőjének és Bodnár Mihály Attila törzszászlósnak,
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének.
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A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlékplakett bronz
fokozatát adományozta dr. Herczeg Andrea Krisztina alezredesnek,
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének, Mravik Levente alezredesnek, az Ipoly Cipőgyár
Termelő és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjének, Bán Attila Árpád
címzetes őrnagynak, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági
tisztjének, Csontos Tibor őrnagynak, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének, Gaál
Tibor őrnagynak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezető-helyettesének, Fehér Róbert László címzetes
őrnagynak, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata Reintegrációs és
Módszertani Osztálya megbízott kiemelt főreferensének, Pálfi Mihály
őrnagynak, a Biztonsági Szolgálat Biztonsági Főosztálya kiemelt
főreferensének, Lukács-Miszler Katalin századosnak, az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szakpszichológusának, Volent
István századosnak, a Váci Fegyház és Börtön biztonsági tisztjének,
Galuszek Imre Márton címzetes főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai
Ipari és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjének, Kelemenné Nagy
Erika címzetes főtörzszászlósnak, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet élelmezésvezetőjének, Balázs
Róbert címzetes törzszászlósnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön
műhelyvezetőjének, Kis Tibor címzetes zászlósnak, a Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Tóth László
címzetes zászlósnak, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. művezetőjének, Gál Zsolt
címzetes főtörzsőrmesternek, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
biztonsági felügyelőjének, Sánta Attila címzetes főtörzsőrmesternek,
a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének és Viski Zsolt
címzetes főtörzsőrmesternek, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
körletfelügyelőjének,
továbbá a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony
és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül Sándor
Roland tűzoltó alezredesnek, a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági
Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya kiemelt főelőadójának és
Buday Péter mesterszakácsnak.
A Duna-Mix Kft. és jogelődje állományában nyújtott kimagasló
szakmai tevékenysége elismeréséül dicséretben és hollóházi
készlet ajándéktárgyban részesítette Horhi Zoltánnét, a kft.
osztályvezetőjét.
Az ideiglenes befogadóállomásokon elhelyezett migránsok
élelmezésével és ellátásával összefüggő szakmai feladatok hatékony
és szakszerű végrehajtásának elismeréséül országos parancsnoki
dicséretben és ajándékutalványban részesítette Nagy Szabina
címzetes főtörzszászlóst, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet élelmezésvezetőjét, Barna László címzetes
törzszászlóst, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
segédelőadóját és Boldizsár András címzetes törzszászlóst, a Szegedi
Fegyház és Börtön konyhavezetőjét.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban
részesítette Mihály Attila ezredest, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, Szakolczai Lóránt
ezredest, a Duna-Mix Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatóját, Galamb Ferencné címzetes alezredest, a
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) csoportvezetőjét,
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Gombos Róbert alezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön gazdasági
vezetőjét, Bodó Júlia őrnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét, dr. Csizmadia
Annamária őrnagyot, az Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya
kiemelt főreferensét, Kárász Kitti őrnagyot, a Gazdasági Társaságok
Főosztálya kiemelt főreferensét, Zsiros Rózsa őrnagyot, a Humán
Szolgálat Személyügyi Főosztálya kiemelt főreferensét, Nemszilaj
Anita főhadnagyot, a Budapesti Fegyház és Börtön pszichológusát,
Papp Tibor főtörzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Réder Ádámné
címzetes főtörzszászlóst, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet segédelőadóját, Gáspár Ildikó címzetes törzszászlóst, a
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Nagy
Viktor törzszászlóst, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet körletfőfelügyelőjét, Ódor Csaba törzszászlóst, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Suhajdáné
Krausz Brigitta címzetes törzszászlóst, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet szakasszisztensét, Vadon Albert
címzetes törzszászlóst, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
segédelőadóját, Veres János törzszászlóst, a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Kosznovszki
Katalint, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja megbízott osztályvezetőjét és Papp
Zsoltot, a Műszaki és Ellátási Főosztály Ellátási és Vagyonkezelési
Osztálya gépjárművezetőjét.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban
részesítette Ihász Edit őrnagyot, a Közgazdasági Főosztály Számviteli
Osztálya kiemelt főreferensét, Kövesdi Tibor címzetes főtörzszászlóst,
a Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. műhelyvezetőjét,
Balogh Andrea címzetes törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szociális segédelőadóját, Tóth
Ágnes Olimpia törzszászlóst, a Központi Szállítási Nyilvántartási
Főosztály Szállítási Osztálya segédelőadóját, Bolodár István címzetes
főtörzsőrmestert, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház biztonsági
felügyelőjét, Geréb János Csaba címzetes főtörzsőrmestert, a HajdúBihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét,
Rubóczki Sándor címzetes főtörzsőrmestert, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Tóth
Gábor címzetes főtörzsőrmestert, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
biztonsági felügyelőjét, Zsolnai István címzetes főtörzsőrmestert,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
felügyelőjét, Tóth Tamás címzetes törzsőrmestert, a Somogy
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét, Antal
Annamáriát, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
előadóját, Bókáné Szalai Ibolyát, a Tolna Megyei Országos Büntetésvégrehajtási Intézet ügykezelőjét, Dósa Albertnét, a Közgazdasági
Főosztály Illetményszámfejtési Osztálya előadóját, Garai Zsuzsannát,
a Jogi és Adatkezelési Főosztály előadóját, Juhász Károlyt, a Pálhalmai
Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató
Kft. műszakvezetőjét és Kovács Évát, a Központi Ellátási Főosztály
megbízott főelőadóját.
Nyugállományba vonulása és 60. születésnapja alkalmából
dicséretben és ajándéktárgyban részesítette Konkoly Tibornét,
a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály előadóját.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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A dorján-nap
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F ejlesztések

Jelentős állomásához érkezett a férőhelybővítési program: július 13-án átadták az új férőhelyeket
a szombathelyi bv. intézetben. A közel hétszáz férőhelyes bővítéssel a szombathelyi immár a legnagyobb
befogadóképességű börtön Magyarországon. A nettó 500 millió forint értékű beruházással – amely az Európa
Tanács ajánlásainak is megfelel – egy új, eddig használaton kívüli épületben 396 fogvatartott elhelyezésére
nyílt lehetőség, a jelenleg is üzemelő három fogvatartotti épületben pedig további 280 hellyel bővült az intézet
befogadóképessége. A beruházás eredményeképpen az országos átlagtelítettség 130 százalék alá csökkent.

Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági
és informatikai helyettese köszöntőjében kiemelte, hogy a
kormány ígéretet tett egy 2019-ig tartó férőhelybővítési
programra. Ennek eredményeképpen indult el a szombathelyi
intézetet is magába foglaló beruházás, amellyel az európai
körülmények megteremtésére is nagy hangsúlyt fektettek.
Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok, intézetparancsnok
beszédében a fogvatartotti munka fontosságára hívta fel
a figyelmet, kiemelve, hogy a jelenlegi bővítésen negyven
fogvatartott dolgozott, és a felszerelések nagy részét is a
bv. gazdasági társaságok gyártották. Az intézetparancsnok
elmondta még, hogy a felújított épület öt szintjén ötfős zárkákat
és hatszemélyes lakóhelyiségeket létesítettek. Ezek mellett
szolgálati, hivatali, szociális, közösségi és foglalkoztatóhelyiségek,
valamint raktárak is helyet kaptak az új épületben.

Új börtönök épülnek

Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi beszédében hangsúlyozta:
fontos cél, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb
országa legyen. Ennek egyik lépése a jogalkotásban a büntető
jogszabályok súlyosbítása volt, de legalább ennyire jelentősnek
nevezte azt, hogy a büntetés-végrehajtás állománya számára az
új bv. kódex biztosította a korszerű alapokon nyugvó, modern
munkavégzést is. Másik fontos szempont a börtönökben
a férőhelyek bővítése költséghatékony, gyors és európai
színvonalon megvalósuló beruházások segítségével. A következő
lépés pedig az új börtönök létrehozása lesz: az elkövetkező

években több büntetés-végrehajtási intézet épül majd fel.
A belügyminiszter a szombathelyi intézet bővítésével
kapcsolatban elmondta, hogy az új férőhelyek létrehozásával
a büntetés-végrehajtási intézetek túlterheltsége jelentősen
csökken, azzal pedig, hogy az intézetben női fogvatartottakat
is elhelyeznek, a kalocsai női börtön zsúfoltságát is
visszaszoríthatják. Emellett a bv. állomány dolgozóinak is
megfelelőbb munkakörülményeket kínál az európai mintára
korszerűsített intézet. A belügyminiszter beszélt a fogvatartottak
foglalkoztatásáról és a nevelői munka fontosságáról, ami nagyban
hozzásegítheti az elítélteket a sikeres reintegrációhoz.
Hatala Csenge

Új férőhelyek Vácon is

Fejlesztések • fejlesztések Fajlesztések • fejlesztések • fejlesztések

Csaknem 700 férõhellyel bõvült a Szombathelyi
Országos Bv. Intézet

Harminckét új férőhely készült el a Váci Fegyház és Börtön területén évek óta üresen
álló, korábban tiszthelyettesképző iskolaként funkcionáló épület átalakításával. Az új
körletrészen alacsony biztonsági fokozatú, dolgozó fogvatartottakat helyeznek majd
el. A felújítás során 44 munkanapon át 23 fogvatartott, több mint 7000 munkaórában
dolgozott, a felszerelés döntő részét pedig a bv. gazdasági társaságai gyártották. Az
új körletrész kialakítása mintegy 12 millió forintból, az Európa Tanács ajánlásának
megfelelően, az európai börtönszabályok figyelembevételével történt. A tervek szerint
az épület további átalakításával a közeljövőben újabb férőhelyek létesülhetnek. A
beruházást Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok adta át augusztus 31-én.
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Riport a Hivatás Mestere vetélkedôrôl
A Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere cím elnyeréséért immár negyedszer küzdött meg egymással
a hat regionális győztes bv. intézet csapata szeptember 3-án és 4-én Igalban. A kétnapos megmérettetésen
a kollégáknak elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk, amelyek közül kiemelkedett
az első nap rendkívüli eseménye, egy szökött elítélt elfogása. A Hivatás Mestere címet idén
Szeged csapata nyerte el.

A döntőt Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok
nyitotta meg, aki miután köszöntötte a résztvevőket, kiemelte:
a Hivatás Mestere versenysorozat a legjelentősebb szakmai
versenyünk, amelynek döntőjére valójában csak a legjobbak
kerülhetnek be. – Akik itt vannak, azok már két alkalommal
bizonyították, hogy mesterei szakmájuknak: egyrészt bekerültek
saját intézeti csapatukba, másrészt a területi versenyen sikerült
első helyet szerezniük, ezzel pedig kivívták a jogot, hogy részt
vegyenek az országos döntőn. Az idén kialakult mezőny erejét
és színvonalát jól jellemzi, hogy a legutóbbi győztes csapat most
nincs itt – emelte ki Csóti András. Majd rámutatott, hogy a
vetélkedő elnevezése kitűnően jellemzi a büntetés-végrehajtási
munka lényegét, hiszen a szervezet által végzett szolgálat egyben
hivatás is, amelyet nem csak lehet, de elvárás mesterfokon, mindig
maximális hatékonysággal és odaadással ellátni. Ezt követően az
országos parancsnok elsőként dr. Nádasi Béla c. bv. ezredesnek,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központ oktatási igazgatóhelyettesének, az
idei versenysorozat szervezőbizottsága elnökének mondott
köszönetet, aki munkatársaival mind a területi, mind pedig az
országos versenyt megszervezte, a feladatokat összeállította és
azok levezetését koordinálta. Majd Nagy István bv. ezredeshez, a
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához
fordult, hogy neki is megköszönje azt az elhivatottságot és
fáradozást, amivel a vetélkedősorozat ötletgazdájaként a mai
napig sokat tesz a versenyek lebonyolításáért, közreműködik a
feladatok összeállításában.
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Végül az országos parancsnok a zsűri tagjait is
bemutatta. A bírák elnöke prof. dr. Ruzsonyi
Péter c. bv. dandártábornok, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Büntetés-végrehajtási
Tanszék vezetője volt. Az ő munkáját Németh
Éva bv. ezredes, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka, Szabó Zoltán
bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központjának igazgatója, dr. Zakhar Tibor
bv. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka és dr. Bogotyán
Róbert bv. ezredes, az országos parancsnokság
Fogvatartási
Ügyek
Szolgálatának
szolgálatvezetője
segítette.
A
megnyitó
beszédet Nádasi Béla feladatismertetője követte,
amelyből minden versenyző megtudhatta,
hogy a két nap során a zsűri elsősorban nem
az egyéni kvalitásokra, hanem a csapatok
összteljesítményére lesz kíváncsi. Az együttműködés, az összhang
és a közös munka az egyik legfontosabb szempont a feladatok
értékelésénél. A csapatoknak a pontszerzéshez nagyfokú
kreativitásra és improvizációs készségre is szükségük lesz –
hangsúlyozta.
Ezt követően kezdetét is vette a kifejezetten izgalmas, látványos és
embert próbáló esti feladat, amelynek megismerésére mindössze
öt perc állt a csapatok rendelkezésére. Ráadásul a szervezők
kínosan ügyeltek rá, hogy a rendkívüli esemény részleteit mindig
csak az a csapat ismerje meg, amelyik éppen indulni készül a
helyszínre. Az volt a céljuk, hogy a megoldáshoz szükséges lehető
legkevesebb információ álljon a versenyzők rendelkezésére – egy
valódi rendkívüli eseményhez hasonlóan.

Elfogták a szökött elítéltet

Az első feladat tehát egy szökött elítélt, T. Károly elfogása és
előállítása volt. Ezt a nem mindennapi helyzetet kellett gyorsan
és szakszerűen kezelnie a hat regionális győztes börtön – a
Tiszalöki Országos Bv. Intézet, a Szegedi Fegyház és Börtön,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet, a Szombathelyi
Országos Bv. Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint
a Váci Fegyház és Börtön – egyenként hatfős különítményének.
A csapatokat körülbelül húszpercenként indították. Először a
budapesti versenyzők eredtek a fogvatartott után. A fővárosiak
nem is hoztak szégyent a „cégre”, hiszen egyértelműen ők
mutatták be a legprofibb felderítést: fegyelmezett sorban
haladtak a terepen, egymást bevárva és folyamatosan tájékoztatva
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leküzdésének sorrendjére is. Ennél a feladatnál a
budapestiek érték el a legjobb eredményt.

Egy ilyen versenyen nincsenek
vesztesek
A kiélezett csata végül a Szegedi Fegyház és Börtön
győzelmét hozta. A második helyen a váciak, a
harmadikon a tiszalökiek végeztek. A negyedik
a Gyűjtő, az ötödik Szombathely, míg a hatodik
a szolnoki csapat lett. Az eredményhirdetésen
Schmehl János bv. dandártábornok, biztonsági
és fogvatartási helyettes adta át a jutalmakat és
gratulált a versenyzőknek. A döntő színvonala
igazolta az elvárásokat, hiszen a versenyzők
a mindennapos szolgálat mellett is alaposan
meneteltek lépésről lépésre, miközben minden gyanús helyet,
tárgyat gyorsan és pontosan fésültek át. Sőt, ennél a feladatnál ők
bizonyultak a leggyorsabbnak is.

Nézd meg a bokorban is!

A fogvatartottak tyúklábmintás ruháját magukra öltő és egymást
fordulónként váltó BvOK-s hallgatók azonban nemcsak a BFBsek dolgát keserítették meg, hanem feladták a leckét a többieknek
is. Az E121 nyilvántartási számú elítélt bőrébe bújva ugyanis egy
közel kéthektáros, bokros területen rejtőztek el a koromsötétben.
Ráadásul az álrabok feltételezett búvóhelyét egy húszperces,
több mint egy kilométeres erőltetett menet után érték csak el
a versenyzők, ami tovább nehezítette dolgukat. Segítségükre
csupán egy térkép és fejlámpáik voltak. A sikeres elfogás után
a fogvatartottat egy tisztásra kellett kísérni, ahol a zsűri tagjai
árgus szemekkel figyelték a történéseket. A feladat innentől
az elítélt motozása, a kényszerítő eszköz felhelyezése, végül a
szabályszerű alakzatban történő kísérés volt. A szökevények öt
tiltott tárgyat – bicskát, pénzt, bilincskulcsot, mobiltelefont és
egy rendfokozati jelzést – is elrejtettek maguknál. A hallgatók
remekül alakították szerepüket, hiszen szökött fegyencként
egyáltalán nem könnyítették meg a versenyzők dolgát, akik
viszont mindvégig türelmesen, emberségesen bántak velük. Nem
volt két ugyanolyan megoldás, de végül még ezt a rendkívül
bonyolult és összetett feladatot is komoly hiba nélkül teljesítette
minden csapat. A legtöbb pontot a szegediek, a váciak, illetve a
tiszalökiek kapták.

Az elmélet is fontos

A második nap javarészt az elméleti tudásra koncentráltunk: egy
húszoldalas tesztlapot kellett kitölteni, amelyre ötven perc állt
rendelkezésre. Ebben a fordulóban is a váci, illetve a szegedi csapat
volt a legsikeresebb. Ezután a csapatok visszatértek a terembe,
a harmadik és egyben utolsó feladat, a lézerpisztolyos lövészet
végrehajtására. Itt öt céllappal kellett farkasszemet néznie a
versenyzőnek. A célok közül kettő vétlen és három fegyveres
alakot szimbolizált. Az utóbbiak „kezében” egy pisztoly, egy kés,
valamint egy baseballütő volt. A lövéseket időre kellett leadni, de
közben figyelni kellett a szabályos felszólításra, illetve a célok
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felkészültek elméletből és gyakorlatból – emelte ki. A kiváló
teljesítményt elért szegediek szeptember 7-én, a Szent Adorjánnapi központi állománygyűlésen, Állampusztán vehették át
a Büntetés-végrehajtási Hivatás Mestere címet és az ahhoz
tartozó vándorkupát dr. Kontrát Károlytól, a Belügyminisztérium
miniszterhelyettesétől.
K. G.

A győztes csapat tagjai:
Dr. Szentesi-Nagy Mariann címzetes
bv. százados, reintegrációs tiszt
Zombori Zoltán bv. százados, biztonsági tiszt
Légrády Zoltán Kálmán címzetes bv. százados,
nyilvántartási főelőadó
Tóth László címzetes bv. főtörzszászlós,
művezető
Bite Sándor bv. törzszászlós, biztonsági
főfelügyelő
Szántó Sándor bv. törzszászlós, körletfőfelügyelő
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Akik már másodszorra is
a hivatás mesterei
A Csillagbörtön csapata már másodszor nyerte el a Hivatás Mestere
címet. Először még 2009-ben diadalmaskodtak a versenyen.
A siker hátteréről, a felkészülésről, de a verseny utáni érzéseikről is
megkérdeztük a csapattagokat. Élmények, első kézből.
„Hivatásul választani egy szakmát! Mesterévé válni a szakmának, mesterévé lenni a hivatásnak! Elsajátítani és elérni
a legtöbbet, amit lehet! Ezáltal példát mutatni a szakmán belülieknek, a hivatásból élőknek és a társadalomnak!”
Hogyan érzitek most magatokat,
miután megnyertétek a
versenysorozatot?
Fáradtak vagyunk, de meg is
könnyebbültünk, mivel bebizonyosodott,
hogy nem volt hiábavaló az a tömérdek
idő és energia, amit a felkészülésre
fordítottunk. Úgy érezzük tehát, hogy
beérett a befektetett munka gyümölcse.
Természetesen nagyon örülünk az első
helynek, még fel sem fogjuk, hogy újra
elsők lettünk…
Hogyan jellemeznétek a IV. Hivatás
Mestere országos vetélkedőt?
Remek volt a lebonyolítás,
mindannyiunknak nagyon tetszett az
egész! Határozott véleményünk, hogy az
idei volt az eddigi legizgalmasabb döntő:
újszerűek és ötletesek voltak a feladatok,
remek dolognak tartjuk, hogy a szervezők
kivitték terepre a versenyt. A fogolyszökést
szimuláló feladat természetesen a
valóságban a lehető legritkábban előforduló
események között szerepel, de éppen
emiatt, vagyis váratlanságából adódóan
volt minden eddiginél izgalmasabb
kihívás számunkra. Ráadásul az ötletes
feladatokat csak kreativitással és nagyfokú
csapatmunkával tudtuk leküzdeni, ami
remekül összekovácsolt minket. A helyes
megoldásokhoz ugyanis a reintegrációs

tisztnek, a munkáltatási felügyelőnek, de
még a nyilvántartási előadónak is biztosnak
kellett lennie a dolgában, vagyis mindvégig
mindenkinek szoros együttműködésben
kellett dolgoznia. Óriási volt a nyomás,
de így közösen mindig képesek voltunk
meghozni a jó döntést.
Mivel birkóztatok meg a legnehezebben
az idei versenyen?
Számunkra a kiszámíthatatlanság
volt a legnehezebb, illetve az, hogy
csapatunk egyetlen női tagját, Mariannt
(dr. Szentesi-Nagy Mariann c. bv.
százados, reintegrációs tiszt – a szerk.)
nélkülöznünk kellett az első feladat
megoldása során. Ő ugyanis nyolchónapos
terhesként is vállalta a megmérettetést,
azonban arra már nem kapott engedélyt,
hogy velünk tartson az esti feladatra,
amit így eggyel kevesebben kellett
megoldanunk.
Melyik volt a kedvenc feladat?
Egyértelműen a fogvatartott utáni hajsza.
Ez volt az, amit nem fogunk egykönnyen
elfelejteni.
Kiknek a munkája segített hozzá titeket
a sikerhez?
Először is az intézet vezetésének, Tikász
Sándor dandártábornoknak, a Csillag

parancsnokának, illetve Matovics Csaba
parancsnokhelyettesnek tartozunk
hálával. Ők biztosították a lehetőséget
és a feltételeket is ahhoz, hogy most
itt lehessünk, garantálták számunkra,
hogy zavartalanul készülhessünk a
regionális fordulóra és a fináléra is.
Valamint külön is meg szeretnénk
köszönni a bv. osztályvezető, Király
Béla őrnagy hathatós segítségét, aki a
közvetlen felkészítőnk volt. Nélküle
biztos nem sikerült volna győzni.
Továbbá köszönet jár a kollégáknak és
családtagjainknak is, akik mindvégig
mellettünk álltak, biztattak minket, és
jó tanácsokkal is elláttak mindnyájunkat.
Nélkülük sem jártunk volna sikerrel,
hiszen mindvégig segítőkészek és
toleránsak voltak velünk, amiért nagyon
hálásak vagyunk! Végezetül szívből
gratulálunk a szervezőknek és köszönjük
a munkájukat, aminek eredményeként
sikerült ismét tető alá hozni ezt a
színvonalas, minden szakterületet
megmozgató versenyt!
Akkor két év múlva ugyanitt már a
címvédésért fogtok küzdeni?
Mindenképpen! Ha megbíznak
bennünk és alkalmasnak is találnak minket
a feladatra, akkor biztosan itt leszünk.
Kellner Gergely

A parancsnok is értékelt

Tikász Sándor bv. dandártábornok, a győztes intézet parancsnoka így értékelt: „Természetesen büszke vagyok a csapatra, és nagyon örülök a
győzelemnek, hiszen kezdetektől fogva igyekeztünk minden segítséget megadni a csapat tagjainak: felkértük azokat a szakembereinket, akik a
különböző részfeladatokhoz megfelelő támogatást és iránymutatást nyújthattak, hogy mindenben támogassák őket. Tehát biztosítottunk nekik időt
és lehetőséget is bőven, de szabadidejükből a versenyzők is sokat áldoztak a felkészülésre. Szerencsére a sok munkának meg is lett az eredménye!
Szeged sikerei mögött az elhivatott kollégák kiváló felkészültsége áll. Nem csupán a versenyen résztvevők, de az intézet minden egyes munkatársa saját
területének kiváló szakembere, akikre mindig, minden tekintetben lehet számítani, akik tisztességgel és nagy szakmai tudással végzik munkájukat.
Büszke vagyok, hogy ennek az intézetnek lehetek a parancsnoka!”
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Személyi

hírek

Személyi változások
Koncz Klára bv. ezredes az Adorján-Tex Kft. megbízott ügyvezető igazgatója
szeptember 1-jétől
1957-ben született Budapesten. A Közgazdaságtudományi Egyetemen megszerezte az okleveles
közgazda, majd a szakközgazdász képzettséget. 1981. február 1-jén került az Annamajori Célgazdaság
polgári állományába, közgazdasági osztályvezetői munkakörbe, majd november 1-jétől a büntetésvégrehajtási szervezet hadnagya, egyben a Baracskai Fogház pénzügyi szolgálatvezetője. 1993. december
15-én áthelyezték a BvOP állományába, a Vállalatfelügyeleti Főosztály főelőadói beosztásába, ettől
kezdve folyamatosan ezen a szakterületen dolgozott különböző beosztásokban. Volt a Termelésirányítási
és Marketing Igazgatóság főmunkatársa, majd vezetője és igazgatóhelyettese. 2000. január 31én szolgálati nyugállományba vonult, február 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyban a Gazdasági
Társaságok Koordinációs Önálló Osztályának főmunkatársa, majd főosztályvezető-helyettese, később
főosztályvezetője volt. 2007. december 21-től ismét a hivatásos állomány tagja alezredesi rendfokozattal,
egyben a Gazdasági Társaságok Főosztálya kiemelt főreferense, majd főosztályvezetője volt.
A Gazdasági Társaságok Főosztályát eredeti beosztása megtartása mellett Ótott Annamária
bv. ezredes megbízott főosztályvezetőként irányítja.

Bönde Zoltán Zsolt bv. alezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet
tudományi Kar Bv. Tanszék oktatója szeptember 1-jétől
1966-ban született Szekszárdon. Diplomát a Szent Györgyi Orvostudományi Egyetem szociális munkás,
és a József Attila Tudományegyetem szociológus szakán szerzett. 1994 óta tagja a bv. szervezetnek,
ekkortól a Nagyfai Országos Bv. Intézet nevelője volt. 1996. április 1-jétől a Nagyfai Országos Bv.
Intézet idegenrendészeti osztályvezetője. 1997 decemberétől a BvOP főmunkatársa. 2001 januárjától
osztályvezető, majd főosztályvezető a fogvatartási ügyek szakterületén. 2007 márciusától kiemelt
főreferensként tevékenykedett. 2013. június közepétől az Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztályán
teljesített szolgálatot, és ez időtől oktat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának
Büntetés-végrehajtási Tanszékén. 2014. február 15-étől a Bv. Központi Kórház főigazgató-helyettese volt.

Lakatos Viktor bv. őrnagy a Bv. Kórház megbízott főigazgató-helyettese
szeptember 1-jétől
1980-ban született Sárospatakon. A Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát, büntetés-végrehajtási
szervező, okleveles rendészeti vezető szakon. 2004 óta tagja a büntetés-végrehajtási szervezetnek, mint a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője. Sikeres államvizsgáját követően, 2008. július
1-jétől főhadnagyi kinevezéssel a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági tiszti beosztásába helyezték.
2010. április közepétől a BvOP Biztonsági Főosztály Biztonsági Osztálya kiemelt főreferense volt, majd
2012 decemberétől az országos parancsnok közvetlen alárendeltségében végezte szolgálati feladatait.
2014. december közepétől a Titkársági Osztály osztályvezetője volt, egyben soron kívül őrnaggyá léptették
elő. 2015. február 1-jétől e megbízásáig a Fiatalkorúak Bv. Intézete igazgató-helyettesi feladatait látta el.

Szántó József augusztus 24-től a Pálhalmai Agrospeciál Kft. ügyvezetője
Szántó József 1955-ben született. Diplomája megszerzése után 1986-ban került a büntetés-végrehajtási
szervezethez, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. jogelődjének állományába, rendszerszervezőként. 1993-tól
számviteli csoportvezető, majd számviteli osztályvezető lett. 2009. január 1-jétől megbízták, majd július
1-étől kinevezték a kft. ügyvezetőjének gazdasági helyettesévé. 2015. augusztus 24-től látja el a Pálhalmai
Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatói beosztását.

Régi-új parancsnok Tökölön

A Belügyminisztérium miniszteri kabinetének állományába vezényelt Pesti Ferenc bv. ezredes augusztus 1-jei hatállyal visszatért a Fiatalkorúak
Büntetés-végrehajtási Intézete parancsnoki posztjára.

Szervezeti változás
Megalakult a BvOTRK

Július 1-jén a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja (BvOK), és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja (BVSZTRK) egyesítésével létre jött a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (BvOTRK).

Bv. H Í R L E V É L

11

Kutyavilág • Kutyavilág • Kutyavilág • Kutyavilág • Kutyavilág • Kutyavilág

Szervezeti

élet

Kutyavilág
Nemzetközi kutyaverseny
a tiszalöki börtönben

A tiszalöki börtön falai között rendezték meg augusztus 28-án a Szolgálati kutyák
és kutyavezetők V. országos versenyét, amelyen hatvan kutyavezető és kutya, tizenhét
hazai és három külföldi csapat mérte össze tudását. A verseny járőr és kábítószerkereső kategóriában zajlott, a versenyzők a fegyelmezési gyakorlatok mellett keresési és
szituációs feladatokban is megmérettettek. Az egész napos seregszemlén a hatvan kutyás
kolléga négylábú társai látványos feladatokat hajtottak végre, amelyek között
a fegyelmező, az őrző-védő, a bátorságpróba, a kábítószer-keresés versenyszáma és
a dühöngő elítélt megfékezése is szerepelt. A rendezvényt nemzetközivé szélesítette,
hogy a házigazdák meghívták a Visegrádi Négyek képviseletében a cseh, a szlovák és
a lengyel büntetés-végrehajtás kutyás szolgálatának tagjait is.

Eredmények
A járőr kategória egyéni versenyszámát Madarász Zsolt c. bv. törzszászlós (Budapesti Fegyház és Börtön) nyerte, második lett Bencsik
Norbert bv. őrmester (Budapesti Fegyház és Börtön), a bronzérmet Jovan Attila bv. főtörzsőrmester (Szegedi Fegyház és Börtön) szerezte meg.
A kábítószer-kereső kategória egyéni versenyszámában első lett Szoboszlai Attila c. bv. zászlós (Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl), második
Papp József c. bv. törzszászlós (Veszprém Megyei Bv. Intézet), a harmadik helyezést Gávai Gábor c. bv. törzsőrmester (Fővárosi Bv. Intézet) érte el.
A járőr kategória csapaversenyében első helyezett lett a Budapesti Fegyház és Börtön, a második helyezést a Szegedi Fegyház és Börtön érte el,
míg a bronzérem a Váci Fegyház és Börtönhöz került.
A külföldi versenyzők közül járőr kategóriában Jan Sluka (Csehország) bizonyult a legjobbnak. A kábítószer-kereső kategória egyéni
versenyszámát Marek Wlizlo (Lengyelország) nyerte meg, a második helyen Marek Povolny (Csehország), a harmadikon pedig Viktor Szabo
(Szlovákia) végzett.
Az eseményen részt vett Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok, Schmehl János bv. dandártábornok az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese, illetve több hazai és nemzetközi bv. intézet vezetője is.

Országos járőrkutya-tanfolyam

Augusztus elejétől három hónapon át tanuló kutyák ugatásától
hangos a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III.
objektumában és a Budapesti Fegyház és Börtönben található
kutyatelep. Az ebek és vezetőik nyolc-, illetve tizenkét hetes
tanfolyamon sajátítják el az őrző-védő és járőrözési feladatok
ellátásához szükséges szakmai tudást.
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A tanfolyamon az ország különböző bv. intézeteiből tizennégy
kutyavezető vesz részt kutyáival. A képzést Gregori Attila
c. bv. törzszászlós, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
kutyatelepének vezetője irányítja. A kiképzést a Fővárosi Bv.
Intézet munkatársa, Bencsik Norbert bv. őrmester, valamint
Madarász Zsolt c. bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház és
Börtön kutyatelep-vezetője tartja. Az oktatók kiemelkedő
szakmai munkáját bizonyítja, hogy – amint azt fentebb is
említettük – az augusztus 28-án, a Tiszalöki Országos Bv.
Intézetben megrendezett Szolgálati kutyák és kutyavezetők
V. országos versenyén az egyéni járőr kategóriában Madarász
Zsolt az első, Bencsik Norbert pedig a második helyen végzett.
A résztvevők gyakorlati és elméleti képzést is kapnak,
amelyeket a delegált intézetek helyi sajátosságait is figyelembe
véve állítottak össze. Az oktatás az intézetek tanpályáin,
valamint külső helyszíneken zajlik, így például az erdőben
történő keresés is szerepel a feladatok között. A Veresegyházi
Medveotthonban a farkasokkal tartott gyakorlati oktatás
pedig a kutyavezetők etológiai ismereteit mélyítik el. A
munka minősítő vizsgával zárul, amelyen az akadálypálya
teljesítését, a fegyelmezést, az engedelmes és az őrző-védő
feladatokat pontozzák.
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Interjú

A jó kutyavezető
mindig győzelemre
törekszik
Madarász Zsolt ízig-vérig kutyás szakember, aki saját nevelésű
belga juhászkutyájával, Kennyvel idén sorra nyerte a különböző versenyeket.
A hazai országos bajnoki címeken túl, már nemzetközi szinten is
az élmezőnyben tartják őket számon.
A tiszalöki országos bajnokságon immár
hetedszer állhattál fel a dobogóra.
Hogyan emlékszel vissza a versenyre?
Remek volt a szervezés, a feladatok
pedig kifejezetten izgalmasak voltak. A
ruházatátvizsgálástól a rejtekhelyről való
támadás elhárításáig, a bátorságpróbáig
mindenféle szituációval találkoztunk.
Eredményesek is voltunk, hiszen
csapatunk mellett Kennyvel mi is első
helyen végeztünk.
Legutóbb pedig egy felvidéki
falucskában is bizonyíthattátok
rátermettségeteket.
Az első helyezést az országos
parancsnokság egy szolgálati úttal
díjazta. Ennek köszönhetően jutottam
ki Szlovákiába, ahol a Szántón rendezett
megmérettetésen Bencsik Norbert
kollégámmal képviselhettem a magyar
büntetés-végrehajtás kutyásait. Itt egy
sokrétű, a hazainál sokkal összetettebb
versenyrendszer alapján mértük össze
tudásunkat. Volt nyomkövetési,
fegyelmező, őrző-védő gyakorlat. Mi a
legutóbbi kategóriában értük el a legszebb
eredményt. Három pont híján maradtunk
el az első helytől, s lettünk második
helyezettek, Bencsik Norbert kollégám
pedig az ötödik helyen végzett.
Ha jól tudom, családodban komoly
hagyománya van a kutyaszeretetnek.
Ez így van. Családom nagy része kutyás
volt, nagypapámtól nagyanyámon
keresztül édesapámig szinte mindenkinek
van valamilyen kutyás múltja. 1951-ben
például a nagyapám alapította a Nagyiccei
Kutyakiképző Iskolát, ahol a kezdetekkor
még a honvédségnek is képeztek katonai
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kutyákat, majd később itt tartották a
rendőrség kutyavásárait is.
Te mikor kezdtél el kutyázni?
1981-ben, tizennégy évesen csöppentem
bele a kutyás létbe. Amikor a nagyanyám
vett egy kölyköt, vele már én jártam el a
kutyaiskolába. Tizenhat évesen ennek az
iskolának a legfiatalabb segédje voltam.
1985-ben felszereltem a rendőrséghez,
1987-ben bekerültem az akkor alakuló
Komondor Kommandó kutyás szolgálatába.

Interjú

És hogyan kerültél a büntetésvégrehajtáshoz?
A dunakeszi kutyakiképző központban
1989-ben lettem kiképző, itt az első
hivatalos kutyás tanfolyamot végző bv.sek kiképzését is rám bízták. Közülük
ketten a Budapesti Fegyház és Börtönből
érkeztek a képzésre. Aztán 1990-ben
leszereltem, de civilként is biztonsági
őröknek képeztem a négylábúakat. Végül
2001-ben újra felszereltem, de ekkor már a
büntetés-végrehajtást választottam. Immár
tizennégy éve dolgozom a Gyűjtőben.
Kiképzőként te vezeted a tizenkét
hetes országos büntetés-végrehajtási
járőrkutya-tanfolyamot. Milyennek
kell lennie egy jó bv.-s kutyavezetőnek?
Mindenekelőtt rugalmasnak és
sokoldalúnak. Egyszerre kell
figyelnie a kutyájára, a bajtársaira és
a fogvatartottakra is. Ismernie kell a
kutyáját, ismernie kell a tulajdonságait,
a képességeit, azt, hogy a négylábú
mikor, milyen feladatra vethető be. Ezen
ismeretek nélkülözhetetlenek a megfelelő
intézkedéshez, amelyhez szükséges az is,
hogy a kutyás mindig győztesként akarjon

kikerülni az adott szituációból.
A jó kutyavezető ugyanis mindig
győzelemre törekszik.
Milyen kutya Kenny?
Már egy nyugodt és kezelhető kutyus.
Négy hónapos korában, karácsonyra
került hozzánk. Eleinte a kisfiam, majd
a feleségem foglalkozott vele, de kilenc
hónapos korában hozzám került, mivel a
többiek már nem bírtak vele. Nagyon hamar
kiderült róla, hogy ideális tulajdonságokkal
rendelkezik ahhoz, hogy szolgálati kutya
lehessen. Ezért elhatároztam, hogy saját
kutyaként megpróbálom bevinni őt az
intézetbe. Ezt egy szakutasítás lehetővé
is tette, így 2012 szeptemberétől már a
szükséges tanfolyamra jártunk, amelyet
eredményes vizsgával zártunk.
Mivel tudod motiválni?
Szerencsés helyzetben vagyok, mert őt
nem kell külön motiválni. Vannak persze
kedvenc játékai, nagyon szeret játszani az
ütőzsákkal, a fogópárnával vagy a labdájával
is, de ő nem ezek miatt, hanem miattam
dolgozik. Négy hónapos kora óta ismerem,
azóta én nevelem. Igazi társak vagyunk.
Együtt töltjük a hétköznapjainkat, de még
a nyaralásainkat is vele tervezzük.
Most milyen versenyre készültök?
A cseh kollégák még a szlovákiai versenyen
jelentették be, hogy október közepén
rendeznek egy nemzetközi járőrversenyt.
Erre a lengyel és a szlovák mellett a magyar
kutyavezetőket is várják. Bízom benne, hogy
részt tudunk majd venni ezen az eseményen,
hiszen ez is remek lehetőség lenne az újabb
nemzetközi tapasztalatszerzésre.
Kellner Gergely
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Elismerések

Augusztus 20.
Áder János köztársasági elnök, Pintér Sándor belügyminiszter
előterjesztésére, hosszú időn át végzett kimagasló szolgálati
tevékenysége elismeréséül augusztus 20-a alkalmából büntetésvégrehajtási altábornaggyá léptette elő Csóti András
vezérőrnagyot, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát
adományozta Draxler Ferenc címzetes alezredesnek, a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Reintegrációs
és Módszertani Főosztálya megbízott kiemelt főreferensének.
A Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát
adományozta Kunos Sándor címzetes zászlósnak, a Szegedi
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének.
Pintér Sándor belügyminiszter a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta
Bazsó István alezredesnek, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet nyilvántartási osztályvezetőjének.
Tanácsosi címet adományozott Fodor István alezredesnek, a
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fogvatartási osztályvezetőjének
és Furman László címzetes alezredesnek, a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt főelőadójának.
Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott Kisné Greksa

Semmelweis-nap

Július elsején a Semmelweis-nap alkalmából az egészségügy
területén végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréséül
Csóti András országos parancsnok adott át jutalmakat.
Pintér Sándor belügyminiszter a Semmelweis-nap alkalmából
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany
fokozatát adományozta dr. Benkő Árpádnak, a Szegedi Fegyház és
Börtön szakorvosának. Soron kívül, július 1-jei hatállyal előléptette
nyugállományú orvos ezredessé dr. Horváth Attiláné ny. o.
alezredest, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház osztályvezető
főorvosát. Tanácsosi címet adományozott dr. Krausz Valentina
bv. o. alezredesnek, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet osztályvezető főorvosának. Festmény emléktárgyat
adományozott dr. Füredi Andrea bv. o. alezredesnek,
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet szakorvosának.
Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
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Éva címzetes főtörzsőrmesternek, a Kalocsai Fegyház és
Börtön biztonsági felügyelőjének és Duhaj Istvánné úrhölgynek,
a Budapesti Fegyház és Börtön előadójának. Seiko óra
emléktárgyat adományozott Csík Ferenc főtörzsőrmesternek,
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának, valamint
60. születésnapja alkalmából Ulelayné Oláh Klárának, a Büntetésvégrehajtás Központi Kórháza szakasszisztensének.
50. születésnapja alkalmából dísztőr emléktárgyat adományozott
Cséri Zoltán dandártábornoknak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnokának. A miniszteri elismeréseket Csóti András
bv. altábornagy, országos parancsnok adta át.
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz
fokozatát adományozta Rapiné Tóth Julianna bv. főtörzszászlósnak,
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolójának,
Seier Mária bv. törzszászlósnak, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet szakasszisztensének, Paulovits
Mónika bv. zászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház
megbízott főápolójának és Patkás Anita Erzsébet bv. zászlósnak,
a Váci Fegyház és Börtön szakápolójának, valamint a büntetésvégrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai
együttműködés elismeréséül dr. Rónai Emesének, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főorvosának.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban
részesítette dr. Hegedűs Ildikó Zsuzsanna bv. o. alezredest,
a Márianosztrai Fegyház és Börtön osztályvezető főorvosát,
Horváth István bv. főhadnagyot, a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet egészségügyi előadóját, Magyar Judit Katalin
bv. főhadnagyot, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
szakpszichológusát, Markóné Csiki Angéla bv. főtörzszászlóst, a
Kalocsai Fegyház és Börtön főápolóját, Becseiné Solymosi Zsuzsanna
bv. törzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet szakápolóját, Gyarmati Tímea bv. törzszászlóst, a Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolóját, Kiss Sándor
Attiláné bv. törzszászlóst, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézete (Tököl) szakápolóját, Mezei Nikoletta bv. törzszászlóst,
a Budapesti Fegyház és Börtön szakápolóját, Balatoniné Valkai
Klára úrhölgyet, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház vezető
szakasszisztensét, Gyürki Attila Józsefet, a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet csecsemő- és gyermekápolóját és
Lukács Máriát, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja gyógymasszőrét.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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fejlesztések

Új székhelyen a Bv. Holding
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti
Fegyház és Börtön közös, intézeten kívüli fogvatartotti
munkáltatás keretében végezte a volt cégbíróság
épületegyüttesének felújítását.
A megújult épület a Bv. Holding Kft. új székhelye lett.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
vagyonkezelésében lévő, a VI. kerület, Rózsa utca 75–79. szám
alatti ingatlanban a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok
vállalatcsoportjának irodahelyiségei, valamint a földszinten
a BM ruházati üzlete és raktárai kaptak helyet.
A felújítás március 25-én kezdődött és a tervezett augusztus
végi időpontnál korábban, július 3-án fejeződött be.
A belső átalakítást negyvennégy, jellemzően szakmunkás
képzettségű fogvatartott végezte.

Megnyílt az egyenruházati bolt
A büntetés-végrehajtási intézetek által
felújított Rózsa utcai ingatlanban a
terveknek megfelelően szeptember 1-jén
megkezdte működését a Bv. Holding
Kft. által üzemeltetett egyenruházati
bolt. Az újonnan kialakított
üzlethelyiségben valamennyi rendvédelmi
dolgozó egyenruházati ellátásáról
gondoskodik a Kft. Az igényjogosult
állomány elsősorban a gyakorló és a
szolgálati öltözetet vásárolhatja itt
meg, a társasági öltözet termékeivel
folyamatosan bővítik az árukészletet.
Az üzlethelyiség kialakításánál nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy
a hivatásosok megtekinthessék
és felpróbálhassák a termékeket.
Szakképzett munkatársak segítenek
a megfelelő méretű ruházat
kiválasztásában, összekészítésében.
A közvetlen kapcsolat lehetővé teszi,
hogy a hivatásos állomány igényeit
megismerve, az elvárásokhoz igazodva
folyamatosan bővítsék a megvásárolható
termékek körét és a szolgáltatásokat.
A vásárlók véleménye lehetővé teszi,
hogy az észrevételeiket beépítsék
a jövő fejlesztéseibe, így a cég által
forgalmazott egyenruházati termékek
hozzájárulnak a szolgálati feladatok
színvonalas ellátáshoz.
Fontos számukra, hogy a boltban
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vásárlók elégedetten távozzanak, ezért
a bolt mellett üzemeltetnek egy kis
varrodát is, amelyben lehetőség nyílik
a megvásárolt egyenruházati termékek
méretre igazítására. Térítési díj
ellenében kisebb mértékű átalakítást is
vállalnak.
A boltban jelenleg csak készpénzzel lehet
fizetni, de szeptember végétől várhatóan
bankkártyás fizetésre is lehetőség nyílik.
Az első napok tapasztalatai, forgalma
és a vevői vélemények igazolják, hogy
az aprólékos tervezéssel, a gondos
előkészítéssel eltöltött idő nem volt
hiábavaló. A Bv. Holding a gazdasági
társaságokkal együttműködve, továbbra

is arra törekszik, hogy olyan mennyiségű
és minőségű készletet alakítson ki,
amelyik biztosítja a rendvédelmi
dolgozók zavartalan ellátását.
Az egyenruházati boltban a
belügyminiszter irányítása alatt álló
szervek hivatásos állományának
kiszolgálása történik, amelyet a vásárlást
megelőzően a szolgálati igazolvány
felmutatásával kell igazolni.
A bolt címe: Budapest VI. kerület,
Rózsa utca 75-79.
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig
8.00-15.00, pénteken 8.00-12.00 óráig
Telefonszám: 06-1-301-8285; BM/
EKG: 0391/200-3531
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Jubileum

110 éves a kaposvári börtön
Az intézet alapkövét 1905. szeptember 8-án rakták le, és 1907. május 1-jén „nyitotta meg kapuit”.
A száztizenkét fogvatartottra huszonegy fegyőr ügyelt. Szeptember 2-án, a jubileum alkalmából Csóti András
bv. altábornagy, országos parancsnok és Nagy István bv. ezredes, intézetparancsnok adta át a Somogy Megyei
Bv. Intézet megújult biztonsági rendszerét és az új közösségi helyiségeket.
Az ünnepségre a büntetés-végrehajtási dolgozókon kívül meghívást
kaptak a rendvédelmi, igazságügyi, kormányzati szervek, az intézettel
kapcsolatban álló társadalmi és gazdasági szervezetek képviselői,
valamint a börtön régebbi vezetői. A rendezvény a Kaposvári
Törvényszék Dísztermében kezdődött, ahol az intézet parancsnoka
röviden összefoglalta az elmúlt 110 év legfontosabb eseményeit,
majd bemutatta az idén elkészült beruházásokat. Csóti András
bv. altábornagy, országos parancsnok köszöntőjében elismerően
nyilatkozott az intézetben dolgozók szakmai munkájáról, kiemelve a
jubileumi ünnepek jelentőségét, amely lehetőséget ad az összegzésére
és a célok megfogalmazására. A köszöntők után a vendégek
megtekintették az új biztonsági rendszer irányítóközpontját, majd
az I. körleten kialakított galériát. A rendezvény az intézet eddigi 27
vezetőjét megörökítő emléktábla leleplezésével, majd állófogadással zárult a kultúrteremben. A ’90-es évek elején kialakított biztonsági
ügyelet és technikai rendszer az évek során elavult. A BvOP által biztosított közel 14 millió forintból idén megújult a biztonsági
rendszer, a börtön főbejárata, az ügyeleti monitorfal, a teljes kamerahálózat és a személybejárati őrhely is. A TÁMOP 5.6.3 biztosította
azt a 19 millió forintot, amelyből a fogvatartotti körleten kialakították a két közösségi termet.

120 éves a szekszárdi intézet
Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Tolna
Megyei Bv. Intézet fennállásának 120. évfordulójáról is a
szekszárdi Vármegyeházán, szeptember 14-én. Dr. Tóth
Tamás bv. dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnokának általános helyettese és Soczó László bv. ezredes,
az intézet parancsnoka értékelte a börtön múltját és jelenét,
majd elismeréseket adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
kollégáknak. A rendezvényen bemutatták a „120 év a büntető
hatalom szolgálatában” című kiadványt, amelyhez prof. dr. Lőrincz
József ny. bv. dandártábornok fűzött szerkesztői gondolatokat,
majd a vendégek megtekinthették a börtöntörténeti kiállítást.

Zárkafelújítások az intézetben
Az eredetileg 150 fő elhelyezésére tervezett épületet 1895 szeptemberében adták
át, a városban itt volt először villanyvilágítás, vezetékes víz, illetve központi fűtés.
A 120 éves épület többször esett át nagyobb felújításon, 2013-ban megújult a
tetőszerkezet, valamint napkollektoros rendszert telepített az intézet, ezzel jelentős
energia-megtakarítást érve el. Tavaly a biztonsági rendszer egészült ki röntgenes
csomagvizsgáló berendezéssel, idén pedig a lépcsőház mészkőburkolatát cserélték
jóval időt állóbb gránitburkolatra. Év végéig egy évszázados problémát is sikerül az
intézetnek megoldania: minden zárka illemhelyét leválasztják, illetve a zárkaajtókat
is lecserélik. A börtön sokat tesz a városért, hiszen fogvatartottjai évente több
alkalommal vesznek részt a közterületek tisztán tartásában, és gyakran végeznek
jóvátételi munkát Szekszárd közintézményeiben is.
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Nemzetközi

kapcsolatok

Bajor partnerek elismerése
A kaisheimi büntetés-végrehajtási intézet hat munkatársa érkezett tapasz
talatcserére július 21. és 25. között a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe.
A bajor vendégek meghívást kaptak az országos parancsnokságra is, ahol
Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok elismeréseket adott át a
német kollégáknak. Az országos parancsnok a bajor intézet és több magyar
büntetés-végrehajtási szerv között tizenöt éve fennálló kiváló együttműködés
létrehozásában és elmélyítésében végzett kimagasló szakmai tevékenysége,
áldozatos munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlék
plakett ezüst fokozatát adományozta Friedhelm Kirchhoffnak, a kaisheimi
intézet igazgatójának és Eva-Maria Kochnak az intézet PR-managerének.

Együttműködés a szlovák bv. szervezettel
Csóti András bv. altábornagy,
országos parancsnok és Ivan Milan bv. ezredes,
a szlovák büntetés-végrehajtási szervezet
országos parancsnoka július 9-én együttműködési
megállapodást írt alá Pozsonyban.
A megállapodás egyrészt megerősíti
a két szervezet között fennálló együttműködési
formákat, másrészt írásba foglalja
a szakmai delegációk, a tapasztalatcserére
irányuló programok, a szakmai versenyek
és a rekreációs lehetőségek szervezésének
lehetőségeit.

Cambridge-i professzor látogatása
Dr. Caroline Mary Lanskey,
a University of Cambridge
professzora júliusban járt
Magyarországon elsősorban
a célból, hogy megtekintse
a tiszalöki és a mélykúti
intézetekben működő APACrészlegeket. Caroline Mary
Lanskey a Magyar Testvéri
Börtöntársaság képviselőivel,
Magyari Márton ügyvezető
igazgatóval és Katona Csilla
programigazgatóval
látogatott Tiszalökre.
A látogatás célja az eredmények
kiértékelése és annak feltérképezése volt, hogy a program milyen hatással van az
elítéltek életére és kapcsolataira. A professzor interjút készített az intézet parancsnokával,
a börtönlelkésszel, a részleg reintegrációs tisztjével, illetve a részlegen elhelyezett két
elítélttel. Kérdéseinek középpontjába a családi kapcsolatokat, a projektbe bekerülés
lehetőségeit, a programokban való részvételt, illetve a munkáltatásban és oktatásban való
aktivitást állította.
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Börtönlelkészek
továbbképzése
Pilisszentkereszten, augusztus végén
tartották meg a Börtönlelkészi Szolgálatban
foglalkoztatott börtönlelkészek ez évi
továbbképzését, a Fogvatartási Ügyek
Szolgálatának szervezésében. Dr. Bogotyán
Róbert bv. ezredes, a fogvatartási ügyek
szolgálatának vezetője köszöntőjében
kifejtette, hogy a fogvatartási ügyek
szervezeti szinten történő kiemelése a
börtönlelkészek munkájának, a tizenöt éves
Börtönlelkészi Szolgálat tevékenységének
fontosságát is tükrözi. Ezt követően
„Lelkigondozás és spiritualitás” címmel
tartott előadást Tóth János, a Gyökössy
Endre Lelkigondozói és Szupervizori Intézet
vezetője. Dr. Nagy Imre egészségügyi
osztályvezető összefoglalta a májusban
Vácon megrendezett „Bűn és bűnhődés”
konferencia tanulságait, később a Rákos
palotai Javítóintézetben folyó hitéleti
munkába kaptak betekintést a résztvevők,
majd a Magyar Testvéri Börtöntársaság
tájékoztatott az ECOR-projekt helyzetéről.
A második nap fókuszában a börtöncursillo állt.
A továbbképzésen részt vett Szabó József,
a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió,
illetőleg az Élő Reménység Alapítvány
elnöke is. Végezetül Hajdú Miklós katolikus
koordinációs börtönlelkész Ferenc pápa
börtönlelkészeknek címzett üzenetével
foglalta össze a szolgálat lényegét: „Reményre
váró testvéreink számára Önök Krisztus
közelségének jelei. Éppen a megbékélés
és a remény, a tágasra nyitott kapuk és új
horizontok igazságáról beszéltünk. Ez nem
utópia, ezt meg tudjuk valósítani!”
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Miniszterelnöki dicséret
a határnál dolgozó kollégáknak
Két büntetés-végrehajtási kollégánkat is dicséretben
részesítette Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
szeptember 14-én a Hősök terén, a Készenléti Rendőrség
Határrendészeti Igazgatóságának állományába kinevezendő
rendőrök ünnepélyes eskütételén. Az elismerést Botka
Tamás bv. őrmester, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
gépjárművezetője, illetve Nyári István c. bv. főtörzsőrmester,
a Budapesti Fegyház és Börtön gépjárművezetője kapták, akik
már a kezdetektől részt vettek az ideiglenes biztonsági határzár
munkálataiban a magyar–szerb határnál.

Újraindultak
a rekreációs tréningek
Pilisszentkereszten és Igalon
A büntetés-végrehajtásban dolgozó munkatársak napról
napra olyan kockázati forrásoknak vannak kitéve, amelyek
egészségkárosító hatással járhatnak. A bv. szervezet ezért már
régóta szem előtt tartja mind a hivatásos állomány, mind
a közalkalmazottak rekreációs lehetőségeit. A 2000-ben indult
program egy megtorpanás után 2014-ben indult újra.
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja továbbra is szem előtt tartva alapfeladatait
és a személyi állomány megterhelésének csökkentését, a 2014.
évben újra elkezdte a kollégák fizikai, illetve mentális állapotát
javító stresszkezelő programok szervezését. Az ötnapos program
első két napján egy pszichológus által vezetett stresszkezelő
tréningen vesznek részt a jelentkezők, majd pihentető, stresszoldó
szabadidős programok zárják a hetet. Már a jelentkezés során
borítékolható volt a program sikere, amikor a meghirdetett
240 fő helyére közel 1000 fő jelentkezett. A tizenkét fős turnusok

programjai a pszichológus irányításával kezdődtek, ahol a cél
a kezdeti szorongások feloldása, a játékos ismerkedés és
a csoport kialakítása volt. A harmadik napon a program már
a közös élmények megszerzéséről, a kikapcsolódásról szólt:
sport, kirándulás, színház, élményfürdőzés, relaxáció, karaoke és
táncház tette színesebbé a napokat. A résztvevők elégedettségét
jelzi ez a két vélemény is: „Most, a tréning befejezése után azt
gondolom, hogy szükséges, és legalább évente, de kétévente
mindenképpen megismételném.” illetve: „A tréning segített
nekem abban, hogy pozitívan álljak az élet nehéz próbái elé!”

Bv.pártfogó felügyelők továbbképzése
Szeptemberben másodszor került sor a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők kétnapos szakmai továbbképzésére.
Az intézményt a január 1-jén hatályba lépett bv. kódex vezette be, így most már volt alkalom a tapasztalatok értékelésére,
a jó gyakorlatok megosztására és a szakmai finomhangolásra is.
A továbbképzésen az Add a Kezed Közhasznú Egyesület, a Cursillo Titkárság és a börtönlelkészek is bemutatták az
általuk végzett szakmai munkát, ami azért is fontos, mert a különböző területek közötti kapcsolatfelvétel jó eséllyel
teszi hatékonyabbá az elítéltek körében végzett reintegrációs munkát. Azt is fontos megemlíteni, hogy a képzésnek
a módszertani segítségnyújtás is része volt, azaz bemutatták az egyéni esetkezelés és a szociális szervek, intézmények
szerepét, valamint a szabadulást követő pszichés krízist és annak kezelési lehetőségeit. Az előadók mellett köszönet
illeti a pszichológusokat, akik szupervíziót tartottak a szakmai identitás megerősítése, valamint a büntetés-végrehajtás
rendszerébe történő könnyebb beilleszkedés érdekében.
Somogyi Zsófia

2012. január 1-jén hatályba léptek az egyes rendvédelmi
szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és
18
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Sopronkõhida az ELTE-n is VOLT

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar gólyáknak szóló
pályaorientációs rendezvényén mutatkozott be a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön. A kriminológiai tanszék gólyatáborában egy
kitalált közlekedési bűncselekmény elkövetőjének hányattatásait
kísérhették nyomon a fiatalok a helyszíneléstől kezdvea nyomozati,
ügyészi és bírói szakon keresztül a jogerős szabadságvesztés
letöltésére kijelölt sopronkőhidai bemutatózárkáig.
A hallgatóknak Lőrincz Józsefny. bv. dandártábornok, címzetes
egyetemi tanár tartott előadást a büntetés-végrehajtási szervezetről,
majd a sopronkőhidai börtön munkatársai mutatták be az intézetet.

Volt Fesztivál

Idén már hetedik alkalommal vett részt a sopronkőhidai intézet a VOLT Fesztiválon, ahol a bemutató zárkát és
a sátrat „őrnagy úr” bábuja őrizte. Aki bebocsáttatást nyert, az megismerhette a mozgáskorlátozó eszközöket, a
tömegoszlatásnál használatos pajzsot és gumibotot, a fogvatartottak által készített tiltott tárgyakat, és a képző
művészeti alkotásaikat is. A fesztiválozók kipróbálhatták magukat az ördöglakat fel-, és az intézet történetéből
összeállított kvíz kérdések megoldásában és céllövészetben, és tiltott tárgyakat is kereshettek a bemutató zárkában.
Akik kedvet éreztek, rabomobillal utaztak Sopronkőhidára, ahol testközelből is megismerhették a börtönt.

Búcsúzunk
Abdai Ágnes címzetes bv.
főtörzsőrmester, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelője
Csornán született, 1965-től dolgozott
a büntetés-végrehajtás hivatásos
állományában. Munkáját, amelyet nagy
szorgalommal, lelkiismeretesen és magas
szakmai színvonalon végzett, mindenkor
az igényesség, a jogszabályok kiváló
ismerete és gyakorlati alkalmazása jellemezte. 2015. július 28-án,
súlyos betegségben hunyt el.
Augusztus 13-án tragikus
hirtelenséggel elhunyt Farkas
Zsolt, a Pálhalmai Agrospeciál Kft.
ügyvezetője, aki 2014 februárjától
vezette a gazdasági társaságot.
A Debreceni Agrártudományi
Egyetemen szerzett agrármérnökdiplomát, több mezőgazdasági cégnél
dolgozott a büntetés-végrehajtást
megelőzően. Minden eszközt
megragadott a fogvatartotti foglalkoztatás biztosítása, illetve
az eredményes gazdálkodás fenntartása és növelése érdekében.
Munkatársai mellett felesége és két gyermeke gyászolja.
Fityus István címzetes bv. főtörzsőrmester 1992 óta volt tagja a
szervezetnek, a Budapesti Fegyház és Börtönben őri beosztásban,
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szakaszvezetőként teljesített szolgálatot.
1994-ben civil területen helyezkedett el,
majd 2011-ben őrmesteri rendfokozatban,
körletfelügyelőként került újra állományba.
Kétszer jutalmazták, 2013-ban soron
kívüli főtörzsőrmesteri előléptetésben,
2015-ben parancsnoki dicséretben részesült.
Munkavégzését a tisztesség, becsületesség
és a lelkiismeretesség jellemezte.
Kegyelettel emlékezünk a közelmúltban elhunyt,
nyugalmazott kollégáinkra: Nagy Mihályné ny. bv. ezredesre,
a Kalocsai Fegyház és Börtön volt parancsnokára, dr. Tóth
Zoltán ny. bv. alezredesre, a BvOP pénzügyi osztályvezetőjére,
Csató Margit ny. bv. őrnagyra, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön személyügyi osztályvezetőjére, Horváth Vince bv.
századosra, a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet pénzügyi
szolgálatvezetőjére, Debrei László ny. bv. századosra, a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön belső ellenőrére, Romsicsné
Romsics Erzsébet ny. bv. zászlósra, a Kalocsai Fegyház és
Börtön foglalkoztatási segédelőadójára, Hegedűs Istvánné ny.
bv. főtörzsőrmesterre, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
felügyelőjére, Gálik Tamás ny. bv. főtörzsőrmesterre, az
Ipoly Cipőgyár Kft. művezetőjére és Minyó János ny. bv.
törzsőrmesterre, a Szegedi Fegyház és Börtön felügyelőjére és
Drexler Sebestyénné ny. közalkalmazottra, a Veszprém Megyei
Bv. Intézet előadójára.
Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!
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Országos lôbajnokság
Idén a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőtere volt a helyszíne az
országos lőbajnokságnak. A szeptember 2-i viadalon huszonkilenc
büntetés-végrehajtási szerv száztizenhat versenyzője vett részt.
A versenyt ez alkalommal is a Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja a rendezte meg. A bajnokságon a bv. szervek
munkatársai egyéniben AMD 7,62 gépkarabély, valamint Mossberg
12/70 puska és KGP–9 kombinált versenyben és P9RC vegyes párosban,
illetve csapatokban is indulhattak.
A rendezvényen részt vett Varga Károly sportlövő olimpiai bajnok,
az 1980-as moszkvai nyári játékok aranyérmese is.

A csapatverseny eredménye
I. Szegedi Fegyház és Börtön
II. Heves Megyei Bv. Intézet
III. Pálhalmai Országos Bv. Intézet, illetve Nosztra Kft.
IV. Állampusztai Országos Bv. Intézet
V. Baranya Megyei Bv. Intézet
VI. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Egyéni eredmények
Az AMD–762 gépkarabély lőszám első helyezettje Nagy Róbert bv. törzsőrmester
(Heves Megyei Bv. Intézet). Második Bakos Endre bv. zászlós, (Szegedi Fegyház és Börtön),
harmadik Lászlófi Gábor József bv. őrmester (Pálhalmai Országos Bv. Intézet), negyedik
Mogyorósi Péter bv. törzsőrmester (Balassagyarmati Fegyház és Börtön), ötödik Kovács János
bv. törzszászlós (Nosztra Kft.), a hatodik helyet Böhm Károly bv. főtörzsőrmester
(Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet) szerezte meg.
A P9–RC vegyes páros lőszámot a Kardos Beatrix bv. törzsőrmester–Kiss Róbert Tamás
bv. zászlós (Szegedi Fegyház és Börtön) nyerte meg. Második lett Stein Mária bv. alezredes és
Molnár Tamás bv. őrnagy (BvOP), harmadik Horváth Enikő Sára bv. alezredes és Szívós Balázs
bv. főtörzsőrmester (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön), negyedik Hernyik Zoltánné
bv. alezredes és Burik Norbert bv. törzszászlós (Nosztra Kft.), ötödik Géczi Zsuzsanna
bv. őrmester és Szabó Béla bv. főtörzsőrmester (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön), a
hatodik pedig a Sipaki Ferencné bv. főtörzsőrmester–Boka Tivadar bv. törzszászlós alkotta
páros (Békés Megyei Bv. Intézet).
A Mossberg és KGP kombinált lőszám ez évi bajnoka Mészáros István bv.
főtörzsőrmester (Balassagyarmati Fegyház és Börtön). Az ezüstérmet Kiss Bálint bv.
főtörzsőrmester (Tolna Megyei Bv. Intézet), a bronzot Papp Sándor bv. őrnagy
(Szegedi Fegyház és Börtön) szerezte meg. Negyedik Korsós Attila bv.
főtörzsőrmester (Állampusztai Országos Bv. Intézet), ötödik Szabó István bv.
főtörzsőrmester (Veszprém Megyei Bv. Intézet), hatodik Tóth Csaba bv. törzszászlós
(Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet) lett.
A Texas csillaga céleszközre leadott legeredményesebb lövésekért különdíjat kapott
Papp Sándor bv. őrnagy (Szegedi Fegyház és Börtön).

