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Kollégái mindennapjait teszi szebbé a 
Rendvédelemért emlékéremben részesült 

Sinogli László
Legfontosabb célkitűzésem, hogy az intézet 
dolgozói a mindennapi hajtásból kikerülve, testi 
és lelki felüdülés gyanánt egyéni és közösségi 
rendezvényeken vegyenek részt. A közös programok 
szervezésével javul a munkahelyi légkör – vallja 
Sinogli László bv. főtörzsőrmester. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
dolgozó férfi 2011 óta szervez mindenféle kulturális 
és sportprogramot kollégáinak a RAAB Sport és 
Kulturális Egyesület elnökeként. Munkáját április 
6-án a Rendvédelemért emlékérem átadásával 
ismerte el Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a 
Magyar Rendvédelmi Kar elnöke.

Március 15
3

Hét éve vette át a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben a RAAB Sport és Kulturális Egyesület 
vezetését. Milyen célokat tűzött ki maga elé a kezdetekkor?
– Minidig az vezérelt, hogy segítsek. A közös programok szerve-
zésével van lehetőségünk összehozni a családokat egymással és 
más családokkal. Ezen alkalmakkor jobban megismerik egymást 
és színvonalasabban tölthetik el az együtt eltölthető kevés 
értékes időt.

A kitűzött célokból mit sikerült megvalósítani, és melyik 
kezdeményezés megvalósítására a legbüszkébb?
Az elmúlt hét évben kitűzött célokból minden programot sikerült 
megvalósítani. Ilyenek voltak többek között a horgászversenyek, 
mikulásvárók, Adorján-napok, nőnapok, tekézések és színházi prog-
ramok. A legbüszkébb arra vagyok, hogy eddig minden alkalommal 
meg tudtuk valósítani a mikulásvárót a kollégák gyermekei részére. A 
visszajelzések minden programunkról mindig pozitívak, de az imént 
említett mikulásváró tetszik leginkább mindenkinek.

Megítélése szerint egy mosolygós, jó kedélyű kolléga 
mennyivel tudja hatékonyabban végezni a munkáját? 
Az intézetben azt a közismert tényt vettük alapul, hogy mint minden 
olyan munkahelyen, ahol a dolgozók az átlagosnál erőteljesebb 
lelki megterhelés alatt állnak, jelentős �gyelmet kell fordítani 
olyan tevékenységek szervezésére, amelyek a munkaidő vége után 
a dolgozók testi és lelki feltöltődését segítik elő. Az átlagosnál 
erőteljesebb megterhelés a büntetés-végrehajtásban dolgozóknál 
még jelentősebb. Ezen alapelvek szellemében sport és kulturális 
témájú projektjeink legfontosabb célkitűzése, hogy az intézet 
dolgozói a mindennapi hajtásból kikerülve, testi és lelki felüdülés 

gyanánt egyéni és közösségi rendezvényeken vegyenek részt. A közös 
programok szervezésével javul a munkahelyi légkör. Napjainkban 
a társadalmi feszültségek a mindennapok során elég gyakran 
felszínre kerülnek különböző kon�iktusokban a munkahelyeken 
belül és kívül is. Ha az emberek nem kipihentek, túlterheltek és 
nagymértékben stresszesek, akkor ezeket a helyzeteket rosszabbul 
kezelik. Célunk, hogy hozzájáruljunk az állománytagok és családjuk 
minél hatékonyabb kikapcsolódásához, a mindennapi feszültségek 
levezetéséhez, hogy a szabad idejük eltöltésére színvonalas és 
érdekes programokat tudjunk javasolni. Ezzel talán mérsékelhetjük 
a kollégáinkra háruló terheket, akik így a napi kon�iktushelyzeteket 
könnyebben képesek kezelni, embertársaikkal türelmesebben és 
toleránsabban képesek viselkedni.

Mosolyt próbál csalni kollégái arcára. Önt mi vidítja 
fel? Mi a kedvenc időtöltése, hogyan kapcsolódik ki a 
mindennapokban? Önnek ki szervez programokat?
A feleségem és két kisgyermekem, egy 8 éves �ú és egy 2,5 éves lány 
vidít fel, akik minden pillanatban ott vannak mellettem. Nekem ők 
szervezik a programokat. A kedvenc időtöltésem a horgászat, mert ez 
egy nyugodt sport. A vízparton mindig csend van, béke és nyugalom.
 
Mit jelent Önnek a Rendvédelemért emlékérem? Milyen közeli 
és távlati céljai vannak, amiket az egyesület elnökeként 
szeretne megvalósítani a kollégák még mosolygósabbá 
tételéhez?
Fontos számomra a díj, mert jólesik az embernek, ha elismerik a 
munkáját. A céljaim továbbra is a programok szervezése, illetve az 
egyesületünk életben tartása. 

Kiss Gábor Gergő
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Hogyan kezdődött a pályád? Miként kerültél a büntetés-
végrehajtáshoz?
– Világéletemben egyenruhás szerettem volna lenni, így amikor 
a továbbtanulást fontolgattam a Rendőrtiszti Főiskolára 
jelentkeztem. Mi voltunk az utolsó szakasz, akik civilként 
felvételizhettek. Olyan területre vágytam, ahol emberekkel 
foglalkozhatok, ezért a bűnügyi, az igazgatásrendészeti és a bv. 
szakot jelöltem meg. Végül a büntetés-végrehajtás sikerült, és 
egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult.

És mit szólt ehhez a család?
Az egyenruhának örültek, a büntetés-végrehajtásnak annyira nem. 
Féltettek, de miután elkezdtem dolgozni és látták azt, hogy megállom 
a helyem, már nem volt semmi gond, elfogadták a döntésemet.

A Rendőrtiszti után 2000-től 2007-ig a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézetben dolgoztál. Hét év után kerültél a 
BvOP-ra. Hogy tetszett az irodai munka?
Szakmailag mindenképpen hasznos volt, szélesebb látókört 
kaptam, hiszen majdnem az összes intézetet bejárhattam. A 
terepen pedig azzal szembesültem, hogy minden börtönnek 
megvannak a saját problémái, amelyeken próbáltam és próbáltunk 
segíteni. De a pályám legmeghatározóbbja nem ez, hanem a 
Fővárosiban eltöltött időszak volt. A Venyigét 2000. szeptember 
8-án adták át hivatalosan, én akkor már ott voltam. Azon 
dolgoztunk, hogy a korabeli jogszabályoknak teljes mértékben 
megfelelően működjön az új objektum. Nevelőként kezdtem, de 
voltam vezető nevelő és osztályvezető is ott. Részese voltam a 
betelepítésnek. Ez nagyon meghatározó volt számomra. Aztán 
eljött egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy váltani kell. Ekkor 
mentem fel az OP-ra, ami nem volt egy rossz kitérő.

2016 februárjától Vácon dolgozol. Mi volt az, ami hi ány-
zott?
A körlet. Persze nehéz ezt megfogalmazni, mert összetett 
és nagyon sokrétű a dolog, de úgy gondolom, hogy nekem a 
terepmunka jobban fekszik. Például felvillanyoz az, hogy napi 
szinten a fogvatartottakkal dolgozhatok és láthatom a személyt, 

akivel foglalkoznom kell. De családi oka is volt a döntésemnek, 
hiszen időközben született két gyermekem, és kiköltöztünk Vácra. 

Milyen újdonságokat tartogatott számodra a váci börtön?
A Fővárosiban elhelyezett előzetes fogvatartottak nagy része 
még 23 órát a zárkájában töltött, amikor én ott dolgoztam. Az 
elítélteknél már más a helyzet, ehhez hozzá kellett szoknom. És a 
bv. kódexet és a végrehajtási rendeleteket is újra kellett tanulnom, 
hiszen éppen otthon voltam a kisebbik gyermekemmel, amikor 
ezek a jogszabályi változások történtek. 

A kódexnek köszönhetően nevelőből reintegrációs 
tiszt lett és a fogvatartottak társadalomba történő 

POrtré

„Egy reintegrációs tisztnek 
mindenhez értenie kell”

Bernát Valéria címzetes bv. alezredes pályáját a Venyigén kezdte. Részese volt annak a csapatnak, akik 
beindították a Fővárosi III. objektumát. Véleménye szerint a bv. kódex hatalmas minőségi változást 
jelentett a reintegrációs munkában, amelynek köszönhetően mára egyre több fogvatartott dolgozik, vagy 
tanul. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Pedagógusnap alkalmából kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesítette. Pályafutásáról 
és szakmai hitvallásáról is beszélgettünk a Váci Fegyház és Börtön bv. osztályvezető-helyettesével. 
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visszavezetésére is több új eszköz jelent meg. Mik a 
leghasznosabbak?
Sokkal nagyobb lehetőség nyílik a foglalkoztatásra, a 
kötelező munkavégzésen vagy az oktatáson keresztül. Ez 
mindenféleképpen pozitív, mert sok elítélt van benn, aki 
még egy percet sem dolgozott korábban, esetleg csak nagyon 
minimális időt töltött munkával. Őket pedig meg kell tanítani 
dolgozni. De a fogvatartottaknak most már sokkal több 
lehetőségük van arra is, hogy szakmát és benne gyakorlatot 
szerezzenek, ahogyan az is örömteli változás, hogy szélesebb 
a lehetőség az intézetelhagyásokra, ami a kapcsolattartás 
fenntartását szolgálja. Az élő kapcsolatok, a támogatás pedig 
nélkülözhetetlen a visszailleszkedésben. De mindezen eszközök 
pozitív hatásainak érvényesüléséhez természetesen kell a 
fogvatartott, hogy belássa ezek szükségességét, majd akarjon és 
képes legyen a változásra. 

Mit kell ma tudni egy fogvatartottakkal foglalkozó 
reintegrációs tisztnek és mi a legszebb eleme ennek a 
hivatásnak?
Gyakorlatilag mindent tudni kell. A reintegrációs tisztnek kicsit 
biztonságisnak, kicsit egészségügyisnek, kicsit gazdaságisnak 
is kell lennie. A megfelelő munkavégzés érdekében a bv. intézet 
minden osztályának a működésére rá kell látnia valamilyen 
szinten. És, hogy mi a legszebb benne? Az, ha az ember látja a 
munkájának a gyümölcsét. Ha egy-egy beszélgetés vagy foglalkozás 
során felcsillan a remény, hogy egy fogvatartott elindul a jó irányba. 
A közelmúltban is volt olyan fogvatartottunk, akinek teljes 
fordulatot vett az élete. Rossz volt a viszonya a családjával, szeretett 
volna ezen változtatni. Ebben kapott segítséget, így megtörtént a 

kapcsolatfelvétel és újra egymásra talált a család. Majd eljött a 
szabadulása napja. A börtönben szakácsként dolgozó és szakmát 
is szerző fér� egy konyhán helyezkedett el szinte azonnal, sikerült 
megfelelő lakhatást is találnia, helyre billent az élete. Nemrég 
találkoztam vele a szabad ég alatt, ahol elmondta, hogy még mindig 
dolgozik, próbálja keresni a lehetőségeket arra, hogy előrébb jusson 
és nem áll szándékában visszajönni soha többet. 

Gondolom akadnak nehézségek is. Mi a legnagyobb 
kihívás manapság? 
Az egyik legnehezebb feladat a fogvatartottak motiválása. Hogy 
elérjük azt, hogy együttműködőek legyenek, hogy betartsák 
a szabályokat, és hogy belássák, hogy szükségük van rájuk. A 
fogvatartottak egy része, leginkább azok, akik kisebb súlyú 
bűncselekményt követtek el belátják ezek fontosságát. Velük 
könnyebb dolgozni. Akik nem ilyen közegből jönnek, esetleg a 
családból többen is voltak már büntetve, őket azért nehezebb 
pályára állítani, de nem lehetetlen a dolgunk. Véleményem 
szerint a családi kapcsolatok sokat nyomnak a latban, éppen 
ezért sokszor a családjukon keresztül szólítjuk meg őket: arra 
próbálunk rávilágítani, hogy a gyermekének mennyire hátrányos 
az, ha az édesapjával csak a beszélőn találkozhat.

Belefér valamilyen hobbi az életedbe?
A sport az én sajátos feszültséglevezető eszközöm. A Duna-
parton szoktam futni és most elkezdtem spártai edzésre is járni, 
ahová néha a párom és a gyermekeim is elkísérnek. Nincsenek 
versenyzői ambícióim, de egy félmaratont azért szeretnék 
egyszer lefutni.

Kellner Gergely

POrtré POrtré

A BVOP szolgálati állatállományába 
tartozó új jövevény még csak 11 hetes, 
de már most látható, hogy kiképzését 
követően egy kiváló kábítószer-kereső 
kutya válik belőle. 

A Zserbó névre hallgató németjuhász 
képzését a Váci Fegyház és Börtön kutya-
vezetői végzik. Az őrző-védő kutyák jelenlé-
te a büntetés-végrehajtási intézetekben 
a biztonság érdekében fontos, de egyre 
na gyobb hangsúlyt kap a megelőzési és 
felderítési tevékenység során a kábítószer-
kereső és nyomkövető kutyák szerepe 

is. A büntetés-végrehajtás még tavaly in-
dította el a „kölyökkutya programot”, 
amely keretében a feladatra alkalmas kö-
lyökkutyákból kábítószer-kereső és nyom -
követő szolgálati ebeket képeznek. A bv. 
kábítószer-kereső kutyái egyre több tiltott 
anyag felkutatására alkalmasak, többek 
között az új pszichoaktív anyagok szagát is 
felismerik és jelzik.
Engelsdörfer Dávid bv. főtörzsőrmester, a 
kutya gazdája 10 éve dolgozik a büntetés-
végrehajtás kötelékében, 8 éve dolgozik 
kutyavezetőként a speciális képzésben ré-
szesült szolgálati állatokkal.

Zserbó kutya a váci fegyház legújabb munkatársa
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Elismerések a Pedagógusnap alkalmából
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának nevében Schmehl 
János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese köszöntötte 

Pedagógusnap alkalmából a kollégákat, majd elismeréseket adott át a BvOP-n június 4-én.

Dr. Tóth Tamás, a büntetésvégrehajtás 
országos parancsnoka Pedagógusnap 
al  kalmából kimagasló szolgálati tevé
keny  sége elismeréséül a Büntetésvég
re  hajtási Szolgálatért Emlékplakett 
„BRONZ” fokozatát adományozta Má   
té Bri  gitta bv. alezredesnek, a Budapesti 
Fegy        ház és Börtön büntetésvégrehajtási 
osztályvezetőjének, Bartos Dóra Hajnalka 
bv. őrnagynak, a Pálhalmai Országos 
Büntetésvégrehajtási Intézet büntetés
végrehajtási osztályvezetőjének, Oláhné 
Vékony Szilvia címzetes bv. őrnagynak, 
a HajdúBihar Megyei Büntetésvég       
rehajtási Intézet reintegrációs tiszt
jének, Tóth Aranka címzetes bv. őr  
nagy  nak, a Fővárosi Büntetésvégre
haj  tási Intézet vezető reintegrációs 
tiszt jének, Csizmadia Csaba címzetes 
bv. századosnak, a Fiatalkorúak Büntetés
végrehajtási Intézete reintegrációs tiszt     
jének, Jordán Gusztáv címzetes bv. fő

hadnagynak, a BácsKiskun Me gyei 
Büntetésvégrehajtási Intézet rein
tegrációs tisztjének, Molnár Irén bv. 
főhadnagynak, a Tiszalöki Országos 
Büntetésvégrehajtási Intézet vezető 
reintegrációs tisztjének, Sallai Julianna 
Amália címzetes bv. főhadnagynak, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elme
gyógyító Intézet reintegrációs tisztjének, 
és Gáspár Tibor címzetes bv. zászlósnak, 

a Szegedi Fegyház és Börtön szociális 
segédelőadójának.
A büntetésvégrehajtás országos pa
rancsnoka Pedagógusnap alkalmából 
ki     emelkedő szolgálati tevékenysége elis
meréséül országos parancsnoki di csé 
retben és ajándéktárgyban része sítette 
Bernát Valéria címzetes bv. alezredest, 
a Váci Fegyház és Börtön büntetés
végrehajtási osztályvezetőhelyettesét, 
Koncz Katalin címzetes bv. őrnagyot, a 
Baranya Megyei Bün tetésvégrehajtási 
Intézet vezető re in   tegrációs tisztjét, Orosz 
Judit címzetes bv. őrnagyot, a Borsod
AbaújZemplén Megyei Büntetésvég
rehajtási Intézet megbízott büntetés
végrehajtási osz   tály  vezetőhelyettesét, 
Tán       czosné Finsz     t er Rita címzetes bv. 
őr    nagyot, a Büntetésvégrehajtási Szer 
ve    zet Okta tási, Továbbképzési és Re
ha   bi  litációs Központja megbízott ve   
zető főtanárát, Némethné Bányai 
Be           á     ta címzetes bv. századost, a Kö
zép      dunántúli Orszá gos Büntetésvég
re hajtási Inté zet reintegrációs tiszt   jét, 
Pálóczi Dávid címzetes bv. századost, 
a SzabolcsSzatmárBereg Megyei 
Büntetésvégrehajtási Intézet vezető 
reintegrációs tisztjét, KókaiGuruczi 
And    rea címzetes bv. őrnagyot, a Vesz p     
rém Megyei Büntetésvégrehajtási In            
té zet reintegrációs tisztjét, Gyenes 
Katalin címzetes bv. századost, a He 
ves Megyei Büntetésvégrehajtási In 
tézet reintegrációs tisztjét, Tellesz 
Endre címzetes bv. századost, a Sop     
ronkőhidai Fegyház és Börtön rei  n 
tegrációs tisztjét, és Braun Mónika 
bv. hadnagyot, az Állampusztai Or 
szá    gos Büntetésvégre hajtási Intézet 
reintegrációs tisztjét.
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A  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának  lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. alezredes

Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara 
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: Gleenart Gra�ka Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.



Szervezeti élet

– Én sosem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem. Már 14 
évesen elhatároztam, hogy szeretnék alakítani egy egyesületet 
Nyírkátán, ami az ott rossz körülmények között élő családokon 
segít. A bv.-s �zetésem egy részét tettem félre évekig, hogy végül 
2016-ban meg tudjam alakítani az Együtt Segítsünk Egymáson 
Megyei Egyesületet szülőfalumban – mondta Nagy Zoltán. 
A Budapesti Fegyház és Börtön 30 éves főtörzsőrmestere 
elmondta, hogy az egyesületnek azóta tucatnyinál több állandó 
tagja van, ami mellett a pártoló tagság száma már eléri a 200 
főt. Az egyesület elsődleges célja a 
roma kisebb ség felzárkóztatásának 
előse gítése, foglalkoztatásuk elő  -
moz  dítása, speciális oktatá suk és 
továbbtanulásuk megszer vezése.
– Szüleim a mezőgazdaságban dol goz-
tak minden nap, iskola után nekem 
is mindig segíteni kellett nekik. 
Megmondták, hogy választhatom az 
ő életü ket is, hiszen nem szégyen a 
kemény munka, de nyáron 40 fokban 
a földeken lenni sem túl nagy öröm. 
De azt is közölték, hogyha tovább 
ta  nu  lok, előbbre juthatok. Utóbbi 
mellett döntöttem, meg   sze  reztem 
a gimnáziumi érettségit, majd a 
büntetés-végre  hajtásban he lyez       -
ked   tem el. Tulajdonképpen a bv.-s 
�             zetésemnek köszönhetem, hogy 
gyerekkori álmomat meg tudtam 
valósítani az egyesület lét rehozásával.
Nagy Zoltán egyesülete július 13-án 
a Tesco egyik akciójának jóvoltából 
200 ezer forint támogatást kapott. – 
Ebből a pénz  ből mozgáskorlátozottak 
által is használt szociális zuha nyzót, és egy mosodát tudunk 
kialakítani Nyírkátán. Nagyon szomorú, hogy sok háztartásban 
nincs fürdőszoba és mosógép, így a kisgyerekeket a szüleik 
mosdatlanul és koszos ruhában küldik el az óvodába és iskolába. 
A zuhanyzó és a mosoda reményeink szerint megszünteti ezt az 
áldatlan állapotot – magyarázta lelkesen Zoltán.
Amikor a főtörzsőrmester éppen nem dolgozik, lázasan kutatja 
az újabb és újabb pályázati lehetőségeket az interneten.
– Egyelőre én írom a pályázatokat, de ha komoly szaktudás 

kell mögé, van pro� pályázatírói segítségünk is. Nyírkátán a 
cigány kisebbség aránya nagyjából 40 százalék. Egyesületünk 
másik fő célja, hogy a magyar és cigány lakosság jobban 
megismerje egymás értékrendjét, szoros kapcsolat alakuljon ki 
közöttük. Erre leginkább a gyerekek fogékonyak, rendeztünk 
is már egy közös sportnapot, ahol magyar és cigány gyerek 
együtt rúgta a bőrt. Tartottunk egy remek roma napot is, 
ahol a sport mellett nagyon sokat főztek. Legalább 600-an 
vettek részt ezen a rendezvényen, ami remek kiindulópont 

volt értékeink megmutatására. Van 
egy néptánccsoportunk is, a 8 és 
50 év közötti táncosok mind tagjai 
egyesületünknek, sok helyre hívnak 
fellépni, ami szintén segít céljaink 
eléréséhez – magyarázta Zoltán.
Nagyon büszke arra, hogy tavaly meg 
tudta hívni Nyírkátára a Mikulást, 
aki minden gyereknek tudott vinni 
valamilyen ajándékot. Ilyen korábban 
még nem történt a község életében.
– Távlati elképzeléseinkben szerepel, 
hogy egyesületünkkel átlépjünk 
Nyírkáta határain, programjainkat 
az egész térségben szeretnénk nép-
szerűsíteni, amihez további pártoló 
tagokat keresünk. Szeretnénk felál lí-
tani egy roma polgárőrséget is, amivel 
azt szeretnénk megmutatni, hogy egy 
cigány emberre is bár ki rábízhatja 
magát, ha bajba kerül. Szeretnénk 
Nyírkátán egy egészségközpontot is 
létrehozni higiéniai tanácsadással, 
amire szintén nagy szükség van a 
településen. Az egyesület jó úton jár, 

minden nyírkátai kisgyerekre oda�gyelnek munkatársaim, így 
remélhetőleg ezen a településen a jövőben egyetlen ember sem 
lép majd a bűn útjára – magyarázta Nagy Zoltán.
Nagy Zoltán főtörzsőrmester az Együtt Segítsünk Egymáson 
Megyei Egyesület nevében minden jótékonysági felajánlást 
szívesen fogad kollégáinktól is. A főtörzsőrmesterrel a 
kapcsolatot személyesen a Budapesti Fegyház és Börtönben, 
írásban az eseme@gmail.hu e-mail címen lehet felvenni.

Kiss Gábor Gergő

Két éve valósította meg önerőből gyerekkori álmát Nagy Zoltán bv. főtörzsőrmester, amikor 
megalapította az Együtt Segítsünk Egymáson Megyei Egyesületet, amely egyik fő célja a szü lő-
falujában, Nyírkátán élő roma kisebbség felzárkóztatása. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 

most szociális zuhanyzót és mosdót építenek egyesülete tagjaival a községben.

Szülőfaluja cigány kisebbségének segít 
egyesületével Nagy Zoltán főtörzsőrmester
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Huszonegy éve nevezték ki ápolónak a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet hivatásos állományába. Mi vonzotta az 
egészségügyi pályára?
– Már az általános iskolában úgy gondoltam: nagyszerű 
érzés lehet beteg embereknek segíteni abban, hogy jobban 
legyenek. Érdekelt a biológia, a kémia, az emberi test felépítése, 
működése. Jól is tanultam, így nem volt kérdés, hogy 1991-ben a 
ceglédi Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 
Iskolába jelentkezem. Akkor még sokan választották az ápolói 
pályát, mi is 36-an voltunk egy osztályban. Ez ma már sajnos 
nem így van.
Mikor és honnan jött az ötlet, hogy fogvatartottakat szeret-
ne ápolni?
A szakközépiskola elvégzése után Budapesten a Jahn 
Ferenc kórház angiológiai osztályán kezdtem el dolgozni. 
Vonattal ingáztam a lakóhelyem és a munkahelyem között. A 
vonaton általában ugyanazok az emberek utaztak együtt. A 
falumból is rendszeresen utaztak ismerősök, akik a büntetés-
végrehajtásnál dolgoztak és több alkalommal említették, 
hogy éppen ápolókat keresnek a börtönbe, próbáljam meg 
a jelentkezést. Igazából addig nem is tudtam, hogy a bv. 
intézetekben egészségügyi ellátórendszer működik. Leginkább 
kíváncsiságból adtam be egyszerre a jelentkezésem az IMEI-
be és a Fővárosi Bv. Intézetbe. Először az IMEI-ben jártam. Az 
ápolási igazgató nagyon kedves volt, de ahogy körbevezetett 
az intézetben, éreztem: kizárólag pszichiátriai betegek között 
nem tudnék dolgozni. Akkor úgy jöttem el, hogy a másik 
intézetbe már el se megyek: ez a munkakörnyezet nem nekem 
való. Aztán az ismerősök unszolására mégis elmentem a 
Fővárosi Bv. Intézet állásinterjújára. Bár a büntetés-végrehajtás 
ekkor még mindig nagyon idegen volt számomra, a betöltendő 
munkakör izgalmasnak, kihívással telinek tűnt. Egy hónap 
múlva értesítettek, hogy az állásinterjún engem választottak. 
2008-tól dolgozik a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben szakápolóként, majd főápolóként. 

Főápolóként mennyire másabb a munkaköre, mint korábbi 
ápolóként-szakápolóként?
A Fővárosi Bv. Intézetben 2000-ig voltam szakápoló. Ebben 
az évben nyitották meg az intézet III. objektumát, a Venyigét, 
ahol engem bíztak meg a főápolói feladatokkal. Aktív részese 
voltam, ahogyan a csupasz falakból és padlóból kibontakozik 
egy egészségügyi részleg. Részt vettem a bútorzat, az eszközök, 
műszerek, engedélyek beszerzésében, az orvosi rendelők és 
egyéb kiszolgáló helyiségek berendezésében. Ez aztán igazi 
kihívás volt, hiszen ilyesmit sose csináltam, sose tanultam, 
rengeteg jogszabályt meg kellett ismernem, de elég jól sikerült 
megbirkózni a feladatokkal. Persze sok segítséget kaptam, egy 
nagyon jó csapat dolgozott együtt. A Venyige főápolója voltam 
2008-ig. Közben elvégeztem a foglalkozás-egészségügyi 
szakápoló képzést, a középfokú bv. képzést. A magánéletemben 
bekövetkezett változások miatt kértem az áthelyezésemet 
Szombathelyre. 2008. november 1-jén kezdtem szakápolóként, 
majd férőhelybővítés után ismét főápoló lettem. Szakápolóként 
a fogvatartottak ellátása volt a feladatköröm, főápolóként részt 
veszek a személyi állomány ellátásában, szűrővizsgálataiban. 
Elsősorban az egészségügyi osztály működéséhez, a személyi 
állomány és a fogvatartottak ellátáshoz szükséges gyógyszerek, 
gyógyászati segédanyagok, eszközök, műszerek beszerzése, az 
ellátás megszervezése, a személyi állomány elsősegélynyújtó 
oktatása a feladatom. Szakápolóként csak a saját munkámért 
voltam felelős, főápolóként a szakápolók munkájáért is 
felelősséggel tartozom.
Mennyire problémás „betegek” a fogvatartottak?
Minden eset és minden beteg más. A fogvatartottakra jellemző, 
hogy „szeretnek” az orvosi rendelőbe járni, mindenféle 
szövevényes panaszt előadni. Természetesen mindenkit meg 
kell vizsgálni, sok esetben meglehetősen nehéz eldönteni, hogy 
banális panasszal vagy komoly megbetegedéssel van-e dolgunk. 
Nehezíti a munkánkat, hogy sokan nem együttműködők az 
egészségügyi szakterülettel, nem akarnak elmenni további 

„Nagyszerű érzés 
beteg embereknek segíteni”
A fogvatartottakra jellemző, hogy „szeretnek” az orvosi rendelőbe járni, 
mindenféle szövevényes panaszt előadni. Természetesen mindenkit meg 
kell vizsgálni, sok esetben meglehetősen nehéz eldönteni, hogy banális 
panasszal vagy komoly megbetegedéssel van-e dolgunk. Nehezíti a 
munkánkat, hogy sokan nem akarnak elmenni további kivizsgálásra. 
Azt gondolják, hogy mindenre a fájdalomcsillapító tabletta a megoldás. 
Nehéz őket meggyőzni, de azért általában sikerül – mondja Nagy 
Edina bv. főtörzszászlós, aki Semmelweis-nap alkalmából kiemelkedő 
szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben 
és ajándéktárgyban részesült.
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kivizsgálásra, azt gondolják mindenre a fájdalomcsillapító 
tabletta a megoldás. Nehéz őket meggyőzni, de azért általában 
sikerül. Az elmúlt években meglepően sok köszönetet kaptam 
elítéltektől az általam nyújtott ellátásért, sok esetben kérnek 
szakápolói tanácsot. Természetesen kaptam már negatív 
kritikát is, ami általában akkor fordul elő, amikor nem a 
fogvatartott elgondolása, hanem a szakma szempontjai szerint 
zajlik az egészségügyi ellátás.
Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillanat munkájában?
Aktív tagja voltam a Fővárosi független szakszervezetének, amikor 
egy tragikus balesetben �atal kollégáink hunytak el. A családjaik 
nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A szakszervezet jótékonysági 
focimeccset szervezett a színészválogatottal a családok meg-
segítésére. Több kollégámmal részt vettem a szervezésben és a 
kivitelezésben. Megható és felemelő érzés volt, hogy annyi ember 
önzetlenül segíteni akart a bajba jutott családokon. 
2012-ben ugyancsak Semmelweis-nap alkalmából megkapta 
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett BRONZ 
fokozatát, most kiemelkedő szolgálati tevékenysége el    is -

meréséül országos parancsnoki dicséretben és aján dék  -
tárgyban részesült. Mit jelentenek Önnek ezek az elis-
merések?
A munkámat mindig a legjobb tudásom szerint próbálom 
végezni. Ezek az elismerések azt jelentik, hogy az elöljáróim 
is elégedettek vele. Külön öröm, hogy ezeket az elismeréseket 
Semmelweis-nap alkalmából, az egészségügy, a szakmám 
ünnepén vehettem át. Büszke vagyok arra, hogy elismerik 
a munkámat, ami ösztönzést ad a jövőbeni feladatok 
elvégzéséhez.
Mit szeret csinálni szabadidejében? Mi a hobbija, hogyan 
kapcsolódik ki? 
Szabadidőmben szeretek a szeretteimmel lenni, sétálni, 
biciklizni, kirándulni. Főleg a várromokat szeretem. Rengeteg 
csodálatosan szép hely van hazánkban. Ezenkívül szeretek 
olvasni, szeretem a romantikát és a költészetet. Sokat járok 
moziba. Szeretem a hangulatát: teljesen más, mint otthon 
�lmezni.

Kiss Gábor Gergő

„Nagyszerű érzés 
beteg embereknek segíteni”

Letették esküjüket a frissen 
végzett hallgatók
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén ismét a Budai Várban tartotta 
tisztavatási ünnepségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Szent Korona 
másolata és a történelmi zászlók előtt Orbán Viktor miniszterelnök és a 
tábornoki kar jelenlétében a büntetés-végrehajtás kötelékébe tartozó 
tisztek is letették esküjüket június 30-án.
A tisztavatáson tartott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök 
hangsúlyozta, hogy a magyar emberek elvárásaihoz igazodva egyre 
komolyabb erőfeszítéseket kell tenni a rend, a béke és a biztonság 
fenntartása érdekében. A mai egy olyan kor, amelyben felértékelődik a 
rend, a béke, és vele együtt az őreinek, a védelmezőinek szerepe.
– A magyar emberek ma azt várják a kormánytól és a rendvédelmi 
szervektől, hogy védjék meg az országot, a családokat, a közös értékeket és 
eredményeket a külső és belső veszélyektől – hangsúlyozta a kormányfő.

Sikeres volt a műveleti csoportvezetők 
továbbképzése
Csapatszolgálati képzést szervezett a Biztonsági Szolgálat a műveleti csoportok 
vezetőinek, amit a Készenléti Rendőrség Képzési Osztályának munkatársai tartottak 
a Budapesti Fegyház és Börtön „A” objektumának szállítási körletén május 15-16-
án. Az épületen belüli kétnapos csapatszolgálati képzés egy rövid elméleti oktatással 
kezdődött, amelyen a tömegkezelés és épületharcászat mellett a különböző szolgálati 
csoportok felépítése, valamint a különböző épületbe történő behatolások is szóba 
kerültek. A gyakorlati kiképzés már a szállításos részlegen folyt, ahol a nagyobb 

tereken, illetve folyosón, lépcsőházban történő alakzatba fejlődés mellett zárkaelfoglalást és különböző személykezelési technikákat is 
gyakoroltak a csoportvezetők. A második napon a fogvatartotti szállítójárműből történő kiemelés is napirendre került. A feladatba bevont 
csoportvezetők az itt megszerzett tapasztalatokat és taktikai eljárásokat helyi képzéseken adják majd tovább az alárendeltségükbe tartozó 
műveleti állománynak. A jövő évre tervezett képzésen az épületen kívüli csapatszolgálat kerül majd középpontba.
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Semmelweis-napi elismerések
Az egészségügy területén végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréséül Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese jutalmakat adott át munkatársainknak Semmelweis-nap alkalmából július 

2-án. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tartott ünnepségen 21 kiváló kollégát díjaztak.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a bün 
tetésvégrehajtás országos parancs noka 
Sem mel  weisnap alkalmából a büntetés
vég rehajtási szervezettel tör       té  nő haté  kony 
és ered ményes szakmai együttműködése 
el is   meréséül a Büntetésvégrehajtási Szol              
gá  latért Em       lékplakett EZÜST fo   ko      za 
tát adományozta Dr. Balázs János nak, a  
Dr. Kenessey Albert Kórház  Ren de   
lőintézet főorvosának és Dr. Gát sze   gi 
Tamásnak, a Pálhalmai Or szá gos Bün 
tetésvég rehajtási Intézet fogor vo sá nak.
A büntetésvégrehajtás országos pa rancs 
noka kiemelkedő szolgálati tevé keny   sége 
el     ismeréséül a Büntetésvég rehajtási 
Szol           gálatért Emlékplakett BRONZ fo
ko  zatát adományozta Dr. Lász         ló András 
nyugállományú bv. alez redesnek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön fogorvosának, Ráczné Farkas Enikő bv. őrnagynak, 
a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet egész
ségügyi osztályvezetőjének, Kákonyi Csaba Józsefné cím
zetes bv. törzszászlósnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön 
szakápolójának, Zelei Jánosné címzetes bv. törzszászlósnak, 
a Büntetésvégrehajtás Központi Kórház főápolójának, 
Mois Carmen Adriana címzetes bv. zászlósnak, a Büntetés
végrehajtás Központi Kórház szakápolójának, Pék Andrea 

címzetes bv. zászlósnak, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
főápolójának, Dr. Czappán Andrea Pi
roska közalkalmazottnak, a Budapesti 
Fegyház és Börtön szakorvosának.
A büntetésvégrehajtás országos pa
rancs    noka Semmelweisnap alkal má
ból a büntetésvégrehajtási szervezettel 
való hatékony és eredményes szakmai 
együtt  működése elismeréséül orszá gos 
parancsnoki dicséretben és ajándék
tárgyban részesítette Dr. Csonka Ildikó 
rendőr orvos ezredest, a Magyar Hon
védség Egészségügyi Központ Speciális 
Rendeltetésű Centrum vezetőjét és 
Dr. Sárközi Gábort, a Középdunántúli 
Országos Büntetésvégrehajtási Intézet 
szakorvosát.
Dr. Tóth Tamás országos parancsnok 
Sem        melweisnap al kal  mából kiemel
ke               dő szolgálati tevé keny sége elisme
ré       séül országos parancsnoki dicsé ret 
ben és ajándéktárgyban része sítette 
Kin       cséné Bak Regina Erika bv. őrna
gyot, a Tököli Országos Büntetésvég 
re haj     tási Intézet egészségügyi osz tály 
vezetőjét, Nagy Edina címzetes bv. fő
törzszászlóst, a Szombathelyi Or   szá        gos 
Büntetésvégrehajtási Inté zet fő  ápolóját, 
Gyol lai Ágoston Zsolt bv. fő had   nagyot, 
az Igazságügyi Meg    figyelő és Elme
gyógyító Intézet pszichológusát, Má 
cso      vits Rita címzetes bv. törzs zász  lóst, a 
GyőrMosonSop ron Me gyei Bünte
tésvégrehajtási Intézet fő   ápolóját, Sá   jiné 
Orbán Margit cím      zetes bv. törzszászlóst, a 
JászNagy  kunSzolnok Megyei Büntetés
végrehajtási Intézet szakápolóját, Hor  

váth Ildikó címzetes bv. zászlóst, az Igazságügyi Megfi gyelő 
és Elmegyógyító Intézet szakápolóját, Ludas Edina címzetes 
bv. zászlóst, a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szakasszisztensét, 
Szimilkóné Farkas Andrea címzetes bv. zászlóst, a Büntetés
végrehajtás Központi Kórház szakápolóját, Zimanné Kutasi 
Éva címzetes bv. zászlóst, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
szakápolóját, Kovács Judit Mária közalkalmazottat, az Ál lam 
pusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet ápolóját.
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Szinte napra pontosan 10 
éve nyitotta meg kapuit 
Balas sa gyarmat szívében 
a Pannónia Motorkerékpár 
Mú   zeum. Mi volt az első lö   -
kés, és miért éppen Pan nó -
nia?
Sok éve készültem egy Pannónia 
múzeum létrehozására egysze-
rűen azért, mert felháborított, 
hogy az egykori Közlekedési 
Múzeumban is csak négy 
darab látható ebből a legendás 
magyar motorkerékpár már-
ká  ból. A Pannónia olyan nem-
zeti értékünk, amely mára 

legendává nőtte ki magát, és amelyet éppen ezért nem szabad hagyni 
elveszni. De személyes történetem is motivált: egy barátom kért meg 
rá, hogy üzemeljük be nagyapja 14 éve leállított T5-ösét. A motort – 
amelyben 16 éves benzin volt – második rúgásra sikerült beindítanom. 
Ezt követte egy füstös tiszteletkör, végül a hitetlenkedés, hogy 
mindenféle hókuszpókusz nélkül gyakorlatilag pöccre indult és 
működött. Ekkor eldöntöttem, hogy veszek egyet én is. 
Hogyan lett ebből szenvedély?
Az első után vettem egy hiányosat. Sokan mondják, hogy a második 
után meg lehet állni. Szerintem nincs igazuk, pláne, ha a Pannóniáról 
van szó. Először a saját garázsunk telt meg, majd a nagyapámé is 
szűkössé vált, végül azon kellett törnöm a fejem, hogy hová fogom 
rakni a következő darabokat. 
Mit érdemes tudni erről a magyar motorkerékpárról?
Ez a legnagyobb darabszámban előállított és a legismertebb 
magyar motorkerékpár márka, amely a világ szinte minden 
részére eljutott. Az első széria Pannóniák 1954 őszén jöttek ki a 
csepeli motorkerékpárgyárból, illetve akkor még Rákosi Mátyás 
Művekből és az utolsókat 1975. október 24-én fél 12-kor kísérték le 
a gyártószalagról. 
Hány motorból áll most a tárlat?
Ma 32 darab Pannóniát lehet megtekinteni a múzeumban. Ezek mind 
különbözőek. Még ha akad is köztük azonos típus, akkor is azok eltérő 
változatok. A legtöbbnek meg van még az eredeti forgalmi engedélye 
is, ami egy rövid típusleírással és a slusszkulcssal közösen látható a 
motor mellett.
Hogyan találsz rá egy-egy darabra?
Még a kezdet kezdetén szájról szájra terjedt információk alapján 
kerestem fel a környező településeket, ahol Pannónia tulajdonosok 

éltek. Érdeklődtem a motor meglétéről, állapotáról és áráról, végül 
elég sok Pannóniát vásároltam meg így. Ez mára teljesen megváltozott, 
mert eredeti tulajdonosaik helyett már gyűjtők és kereskedők kezén 
van a Pannóniák 99 százaléka. 
Melyik a legkülönlegesebb motor a gyűjteményedben?
A legmesszebbről érkezett motor Amerikából került haza, de 
Franciaországból is szert tettem egy szép kétkerekűre. Ez utóbbi egy 
nagyon ritka „TL”, vagyis teleszkóp és lengővillás változat. Most éppen 
ezt a motort állítom talpra, hamarosan ott lesz a múzeumban. De 
amelyikre talán a legbüszkébb vagyok, az a Pannónia egyik különleges 
és nagyon ritka versenyváltozata, a Csepel V-sport Pannónia 1959-es 
darabja. 
Milyen további terveid vannak a múzeummal?
Szeretnék egy olyan előadásokra alkalmas termet, vagy sarkot 
kialakítani, ahová meg lehetne hívni a Pannónia témakörben érdekes 
előadókat, versenyzőket, mérnököket, gyári munkásokat. 
Jut még időd motorozásra?
Manapság nagyon kevés időm van már arra, hogy nyeregbe pattanjak, 
de ha megkérnek, akkor szívesen viszek el egy-egy különlegesebb 
darabot különböző rendezvényekre. Foglalkozok még katonai 
hagyományőrzéssel is, illetve időnként felkérést kapok egy-egy 
�lmforgatásra, a motorjaim így a múzeumon kívül is sok helyen 
láthatóak.

Kellner Gergely

A megszállott motorgyűjtő
Szakács László bv. százados, a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben működő Ipoly 
Cipőgyár Kft. üzemfenntartási csoportvezetője szenvedélyes motorkerékpár-gyűjtő. 
A gépészmérnök és minőségügyi szakmérnök végzettséggel is rendelkező százados 
már 18 éves kora óta gyűjti a leghíresebb magyar gyártmányú motorkerékpárt, 
a Pannóniát. Az általa létrehozott Pannónia Motorkerékpár Múzeum fennállásának 
10 éves évfordulóján Balassagyarmatért emlékéremmel ismerték el értékőrző munkáját. 

A Balassagyarmat Kossuth Lajos utca 1. szám alatt található 
Pannónia Motorkerékpár Múzeumot csütörtökön 14-től 18 
óráig, szombati napokon 11 órától 17 óráig lehet látogatni, 
de a nyitvatartási időn kívül telefonos egyeztetést követő-
en is meg lehet tekinteni. Bővebb információért érdemes 
lehet felkeresni a www.pannoniamuzeum.hu weboldalt.

POrtré



H Í R L E V É LBv.12
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Búcsúzunk

Szervezeti HÍreK

Összefogás indult a tragikus balesetben elhunyt kolléga 
családjának megsegítésére

Búcsúzunk

Július 1-jétől öt büntetés-végrehajtási intézet élére került új parancsnok.
Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok július 1-től a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka lett.
Cséri Zoltán bv. dandártábornok július 1-től a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka lett.
Gyenge-Biró István bv. ezredes július 1-től a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka lett.
dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok július 1-től a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka lett.
Szeidl Tamás bv. ezredes július 1-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka lett.

Személyi változások

Tragikus közúti baleset 
történt Solt lakott területén 
kívül az 53. számú főúton 
2018. június 19-én. A bal-
esetben a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet 
állományába tartozó Szabó 
Ilona c. bv. főtörzszászlós a 
helyszínen életét veszítette. 
A büntetés-végrehajtási szer                  -
vezet vezetése és teljes sze                                       -
mélyi állománya meg ren           dülve 
értesült a súlyos bal    esetről, 
amelyben Sza  bó Ilo na élettársa 
– aki szin tén a pálhalmai 
börtön állományába tartozik 

– szintén súlyosan meg sérült. A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának Humán Szolgálata gyűjtést kezdeményezett 
volt munkatársunk gyermekeinek támogatására, amelyhez bárki 
csatlakozhat, aki lehetőségeihez képest hozzá kíván járulni az 
adományozáshoz. A készpénzes adományokat a Humán Szolgálat 
titkárságán, illetve minden intézetben várják. Szabó Ilona c. bv. 
főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a büntetés-végrehajtási 
szervezet teljes személyi állománya. 
Szabó Ilona címzetes bv. főtörzszászlós 1994. november 15-én 
21 évesen került kinevezésre a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet állományába őrmester rendfokozattal, 
felügyelő beosztásba. Nagyon hamar magasabb beosztásba 
került. Tizennyolc éven át teljesített szolgálatot a nyilvántartási 
szakterületen. Gyermekei születése után is ide tért vissza. 
2013 februárjától a reintegrációs szakterületen szociális 
segédelőadóként dolgozott. Mindvégig tudása legjavát 
nyújtotta, rátermettségének és szorgalmának köszönhetően 
tiszti feladatok ellátását is rábízták. Büntetés-végrehajtási 

pályafutása alatt 7 alkalommal részesült jutalomban, illetve 
kitüntetésben. 2011-ben a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokától vehette át a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett Bronz fokozatát. Kollégái rendkívül intelligens, 
toleráns, nyíltszívű barátnak írták le, aki szolgálati feladatait 
kiemelkedő igyekezettel, magas szintű hivatástudattal, 
rátermettséggel végezte. Szabó Ilona c. bv. főtörzszászlós három 
gyermeket hagyott árván. 

Legközelebbi kollégái így búcsúznak Tőle:
Drága Ica!
Az élet, akár egy pillanat: mulandó. Te ezt nagyon jól tudtad, 
s megélted életed minden pillanatát. Soha nem álltál meg, 
folyamatosan rohantál, terveztél. Szívesen meséltél az 
álmaidról, a terveidről, a gyerekekről. Veled vártuk, hogy 
Ditta hazaköltözzön az egyetemről, veled izgultunk, hogy 
Kevin sikeresen leérettségizzen, veled mosolyogtunk, ha arról 
meséltél, hogy Alex mennyire fantasztikusan önálló kissrác. 
Olyan büszke voltál mindig rájuk. Mert nem csak fantasztikus 
kolléga voltál, hanem nagyszerű Anya is!
Hiányzol nekünk! Pótolhatatlan a szakmai tudásod, 
pótolhatatlan az őszinteséged, pótolhatatlan az ezernyi 
emlék, ami minket hozzád köt! Itt hagytad azt a sok tudást, 
segítséget, amit Tőled kaptunk. Köszönjük az önzetlenségedet, 
a segítőkészségedet, a fáradhatatlanságodat. Azt, hogy mindig 
és minden körülmények között számíthattunk rád! Mire a 
többiek feleszméltek, Te már megnézted, elintézted, elküldted, 
lezártad. Soha nem mondtál nemet, akkor sem, ha már ezerszer 
megkérdezték ugyanazt. Határtalan türelemmel, kitartással és 
alázattal dolgoztál és elfogyhatatlan szeretettel, és odaadással 
�gyeltél a környezetedre, s ránk. Az elöljáróid jobbkeze voltál, a 
kollégáid biztos támasza. Egy pótolhatatlan igazi kincs. Mindent 
köszönünk Neked, de legfőképpen azt, hogy ismerhettünk! Fájó 
szívvel búcsúzunk.
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A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága szervezésében 2018. május 23-án már második alkalommal 
rendezték meg a büntetés-végrehajtás személyi állományának országos zarándoklatát.
A gyönyörű környezetben található szent helyen Bíró László püspök úr celebrált 
szentmisét, amelyen Apor Vilmos vértanú példáján keresztül ábrázolta a másokért élő 
ember példáját, de útmutatást adott a házasság és a család irányításának fontosságáról 
is. Arról beszélt, hogy a mindennapok taposómalmában nem szabad engedni, hogy 
családok bomoljanak fel, hiszen akkor van rend, ha a család egyben van. A „Családok 
éve 2018. Szentkút” elnevezésű idei zarándoklat délutánján a büntetés-végrehajtás dolgozói és házastársaik a kegyhely történetével 
ismerkedtek, elzarándokoltak a szentkúthoz, a kültéri oltárhoz, a remetebarlanghoz, majd csoportos beszélgetések következtek, 
papok, lelkészek vezetésével.
A Mátraverebély melletti Szentkút Magyarország egyik legrégebbi és máig egyik leglátogatottabb Máriakegyhelye, mely 800 éve 
fogadja a zarándokokat. A Zagyva völgyében, a Mátra és a Cserhát között található települést, már az Árpád-korban említették, a 
történelem során legendák és csodák tették a környéket különlegessé.

Új szolgálati autók érkeztek 
Dr. Tóth Tamás bv. ve  zérőrnagy, a büntetés-vég         re   hajtás országos 
pa                 rancsnoka 10 darab VW T6 Transporter gép   jár   művet adott át 
ünnepélyesen 10 bün tetés-végrehajtási intézetnek július 4-én. 
További 9 darab gép jár  művet az Országos Pa rancsnokságon kezdtek 
el használni. A járművek meg   felelnek korunk környezetvédelmi 
előírásainak – EURO6-os erőforrással és korszerű alacsony ki-
vitelű LED szirénával látták el őket. Ezekkel a most szolgálatba 
álló új járművekkel folytatódik a büntetés-végrehajtási szervezet 
gépjárműparkjának kor            sze                       -
rűsítése. Az ál       lam        pol gárok 
az új jár         műveket kön  y-
nyen fel        ismerhetik majd 
a hétközna pok ban is, kö   -
szönhetően a szer vezet új 
arcu la     tának meg               felelő, a 
többi rend                      védelmi szervtől 
jól meg  különböztető logó-
nak és fény vissza    verő mat     -
ri cák      nak.

Rendőröket jutalmazott 
a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka dicséretben részesítette a rendőrség azon 
munkatársait, akik a 2018. június 25-én a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön mellett működő gazdasági társaság területéről 
megszökött fogvatartottakat elfogták. A Márianosztrai Fegyház 
és Börtön reintegrációs foglalkoztatási programjában részt 
vevő fogvatartottak a munkavégzés helyszínéről a déli órákban 
szöktek meg. A büntetés-végrehajtási intézet és a rendőrség 
azonnal megkezdte a 29 és a 30 éves fér� felkutatását. A 
sikeres közös munkának köszönhetően néhány óra leforgása 
alatt ismét kattant a bilincs a szökevények csuklóján: a Váci 
Rendőrkaptányság munkatársai a váci vasútállomáson fogták el 
a fogvatartottakat.

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Kishírek
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A Büntetés-végrehajtás Országos pa-
rancsnoksága először csat la ko    zott a 
Múzeumok Éjszakája program so ro -
zathoz: megnyílt a BvOP udvara az 
érdeklődők előtt. Június 23-án este 
intézményünket alig 6 óra alatt több 
mint 1100-an keresték fel, ami minden 
előzetes várakozást felülmúlt.
Kollégáink egész este lelkesen, vicce-
lődve foglalkoztak a vendégekkel, akik 
valódi élményekkel távoztak. A hosszú 
sor kivárása után a Szent Adorján 
udvaron a Börtönmúzeum kiállítása 
várta az érdeklődőket, mellette ujj- és 
tenyérnyomatot lehe tett készíttetni. Az 
egyik leg nagyobb siker a „kalodaszel�” 
és a deresre húzás volt, majd a Műveleti 
Osztály munkatársai „kattintották” 
a bilincset az arra vállalkozókra. Az 
igazán bátrak rabomobilos szel�t is 
készíthettek.
A hatalmas sikeren felbuzdulva már 
el is kezdődött a jövő évi programok 
tervezése, hogy még színesebb és 
interaktívabb programokkal várhas-
suk látogatóinkat.

Több mint 1100 jókedvű és elégedett látogató kereste fel a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságát a Múzeumok Éjszakáján június 23-án.

Hatalmas siker volt a Múzeumok 
Éjszakája a BvOP udvarán

Szervezeti élet
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Kétnapos Csongrád megyei látogatása során a Csillagbörtönt 
is megtekintette Székely László, az alapvető jogok biztosa. A 
Csongrád megyei Kormányhivatalban június 6-án tartott 
sajtótájékoztatón a Szegedi Fegyház és Börtönben tapasztaltak-
ról elmondta, hogy igen jó benyomásai voltak arról, miként lehet 
a nagyon súlyos büntetést kapott elítélteket humánusan és a 
lehetőségekhez képest emberségesen kezelni. Hozzátette, hogy 
minden megyeszékhelyen ellátogat a büntetés-végrehajtási 
intézetekbe. Székely László a Csillagbörtönben a Hosszúidős 
Speciális Részlegen (HSR) tanulmányozta az ott folyó életet, 
ahol a hosszúidős életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
töltik büntetésüket.

Ombudsmani látogatás Csongrád megyében

Állampusztán először tartottak lóár-
verést – június elején huszonegy ló -
ra lehetett licitálni a büntetés-végre-
hajtási intézet mellett működő kft. 
lovászatában. A nyolc éve átadott hatal-

mas istállóban és a lovászatban 110 
lóból álló tenyészet működik. A nóniusz 
fajtát az Országgyűlés tizennégy éve a 
veszélyeztetett, magas genetikai értéket 
képviselő tenyésztett állatfajták sorában 
nemzeti kinccsé nyilvánította. – A me-
zőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-vel való 
szo  ros együttműködés célja is az, hogy 
minél kiválóbb genetikai adottságokkal 
rendelkező nóniusz állományt neveljünk 
– mondta el Gombos Róbert bv. ezredes, 
az Állampusztai Mezőgazdasági és Ke  -
res  kedelmi Kft. ügyvezetője. A mos-
tani árverés az első lépés az „állo-
mánytisztításban”, mert szeretnék a 
tenyésztést még céltudatosabbá tenni. A 

nóniusz ugyanis egy olyan kiváló fajta, 
amelynek a lábszerkezete alkalmas a 
rendvédelemben való alkalmazására. 
Emellett különböző vizsgálatokon és 
rengeteg képzésen is meg kell felelniük a 
nóniuszoknak, amelyek már a készenléti 
rendőrségnél is bizonyították: képesek 
ilyen feladatok végrehajtására.

Lóárverés Állampusztán

A Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogatott 
a Szlovák Büntetés-végrehajtási Szakszervezet háromfős de-
legációja, akik a magyar Független Büntetés-végrehajtási Szak-
szervezet Országos Szövetsége kísérőivel érkeztek. Dr. Bencze 
Béla bv. alezredes, parancsnokhelyettes fogadta a delegációt, majd 
egy prezentáció segítségével bemutatta az intézet objektumait. 
Ezt követően kötetlen szakmai beszélgetést tartottak, mely a 
fogvatartottak büntetés-végrehajtásával kapcsolatos körülmények 
ismertetése mellett a személyi állomány kiválasztására, élet pá-
lyájára, nyugállományba vonulására is kiterjedt.

Szlovák delegáció látogatása

Szervezeti élet
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Három napra lángba borult a Venyige

A lengyelországi Koszalini Vizsgálati 
Fogda négyfős delegációját fogadta a 
Budapesti Fegyház és Börtön július első 
hetében. A szakmai célú látogatás és 
tapasztalatcsere mellett együttműködé-
si megállapodás is született a nemzetközi 
kapcsolat megerősítéséért. A Koszalini 
Vizsgálati Fogda igazgatója, Daniel 
Mikolajczyk őrnagy és munkatársai július 
2-6. között tartózkodtak Budapesten. 
A delegáció a büntetés-végrehajtási 
szervezet magyarországi struktúráját, fő 
feladatait, valamint a Budapesti Fegyház 
és Börtön szakmai tevékenységét 
ismerhette meg. A lengyel kollégák az 
intézet fogvatartási részlegeinek és a 
biztonsági szakterület munkájának 
bemutatása után a BUFA Kft. munka-
helyeit és a Kisfogház Emlékhelyt is 

meglátogatták. Lengyel partnereink lá-
to  gatásának fő célja a tapasztalatcsere 
mellett a július 5-i együttműködési 
megállapodás ünnepélyes aláírása volt. 

Biczó László bv. dandártábornok, inté-
zet  parancsnok azt mondta: a hosszú 
távú együttműködés kölcsönösen segíti 
az intézetek szakmai munkáját.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közép-pesti 
katasztrófavédelmi kirendeltségének X. kerületi hivatásos 
tűzoltóparancsnoksága és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet tartott együttműködési gyakorlatot az intézet 
Maglódi úti épületében június 19-21-e között. A gyakorlatok 
a délutáni órákban kezdődtek és minden alkalommal 
értékeléssel zárultak. A gyakorlat forgatókönyve szerint az 
első és a harmadik napon a III. számú épület alagsorában 
egy ruházati anyagok tárolására szolgáló hatvannyolc 
négyzetméteres raktárhelyiségben, míg a második napon a 
II. számú épület 1. emeleti olvasószobájában csaptak fel 
a lángok, amik később átterjedtek a szemközti zárkára is. 
A tüzet észlelve a büntetés-végrehajtási intézet dolgozói 

megtették a bejelentést a 112-es segélyhívószámra, és ezzel 
egy időben megkezdték a „sérült fogvatartottakat” alakító 
kollégák mentését. A kijelölt helyiségeket és folyosókat 
teljes egészében elborították füsttel, ami jól szimulálta 
a valós élethelyzetet és nagymértékben megnehezítette 
a beavatkozást végzők dolgát. A szimuláció után a 
katasztrófavédelem szakemberei és a büntetés-végrehajtás 
munkatársai közösen elemezték az eseményeket: a 
gyakorlatokat mindhárom napon eredményesre értékelték. 
Az ilyen és ehhez hasonló gyakorlatok célja, hogy a 
büntetés-végrehajtás személyzete és a tűzoltók megfelelő 
módon felkészüljenek egy börtönben keletkező tűz közös 
leküzdésére, mindkét szerv rendelkezzen olyan elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel, amelyek éles helyzetben elősegítik 
a gyors, a körülményekhez képest biztonságos és hatékony 
mentési, tűzoltási munkát.

Együttműködés a lengyelekkel
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A Kalocsai Fegyház és Börtönben idén júniusban ismét 
megrendezték az egészségnapot, mely véradással párosult. 
A közel 40 fő személyi állomány sokféle ismeretterjesztő és 
egészségmegőrző programból választhatott. Délelőtt volt 
testzsír-, testtömeg index-, vérnyomásmérés, masszázs, 
egészségtotó, bőrápolási tanácsadás. A rendszeres véradók 
pedig ismét segíthettek az arra rászoruló embertársaiknak. 
Az intézet vezetése továbbra is fontosnak tartja, hogy a 
beosztotti állomány a lehetőségekhez mérten feltöltődjön, 
és regenerálódjon.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a Sopronkőhidai 
Ipari és Szolgáltató Kft.-vel együttműködve az intézet 
melletti parkolóban 18 kerékpár tárolására al          kal  mas 
tárolót alakított ki. Az inté ze  tet és annak környékét sokan 
úgy emlegették, hogy a „sóhajok völgye”, hi szen festői 
környezetben erdők, mezők, dombok között helyezkedik el. 
Ma már Sopron és Sopronkőhida között kiépített kerékpárút 
van, mely az erdő és a tómalomi tavak mellett halad, így 
kollégáink előszeretettel választják a mun     kába járásnak ezt 
az egészséges mód    ját. A kerékpártároló kialakításán kívül 
az intézet vezetése gondolt azon munka  társaira is, akik 
egészségük és megfelelő kondíciójuk megőrzése érdeké ben 
használják az intézet kondicionáló termét, hiszen vadonatúj 
gépeket és különböző súlyzókat állítottak haszná latba. A 
�tneszteremben működik még futópad, szobakerékpár, 
gyaloglógép, és vibrációs tréner is.

Javulnak a személyi állomány munkakörülményei 
Sopronkőhidán

Egészségnap véradással

Kishírek
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5 PILLANGÓ (1973)
A világtól elzárt szigeten lévő Guyana-i Ördögsziget a világ egyik 

legkegyetlenebb börtöne. Pillangót, a kisstílű tolvajt ide zárták be, mivel 
alaptalanul megvádolták, majd elítélték gyilkosságért. A férfi azonban 
nem hagyja annyiban a dolgot. Szökést tervez a szigorúan őrzött 
börtönszigetről, ehhez pedig minden ügyességét és akaraterejét latba 
kell vetnie. A film Henri Charrière megtörtént eseményein alapszik.

1A REMÉNY RABJAI (1994)
Andy Dufrense-t, az éles eszű bankárt 1946-ban kettős gyilkosság 

vádjával életfogytiglani börtönre ítélik. Miután bekerül a büntetés-
végrehajtási intézetbe, szembesülnie kell a hely hierarchiájával, és a 
börtönélet minden visszásságával. Azonban a pénzügyi tapasztalatainak 
köszönhetően hamar elnyeri az őrök és a rabtársai bizalmát is. A börtön 
könyvtárának vezetőjeként pedig arra törekszik, hogy emberi méltóságot 
csempésszen az intézmény hétköznapjaiba.

3A SZIKLA (1996)
Francis Hummel tábornok mindenre képes az embereiért, és neheztel 

a kormányra a cserbenhagyott, elesett katonák miatt. Csalódottságában, 
és bosszúra éhesen megfenyegeti az FBI igazgatóját: ha nem kap 40 órán 
belül 100 millió dollárt, akkor vegyi támadást indít San Francisco városa 
ellen. Az FBI mozgósítja legjobb vegyi fegyver szakértőjét, hogy segítsen 
a városra irányított rakéták semlegesítésében, és előkerítik John Patrick 
Masont, a legendás bűnözőt, akinek sikerült megszöknie az Alcatrazból, 
hogy juttasson be egy kisebb kommandós csapatot a börtönbe.

4TÖRVÉNYTISZTELŐ POLGÁR (2009)
Clyde Shelton rémálomba illő események elszenvedője lesz. 1999 egyik 

éjszakáján két betörő kirabolja, majd brutálisan megöli a szeme láttára 
feleségét és kislányát. Az elkövetőket elfogják, azonban a kirendelt ügyész, 
Nick Rice vádalkut köt az ügyben, és pont a fő bűnöst engedik szabadlábon. 
Clyde dühében félelmetes tervet eszel ki, hogy mindenkit megbüntessen, 
aki az igazságtalan büntetés-végrehajtás rendszerét fenntartja és szolgálja.

2HALÁLSORON (1999)
A Halálsoron a harmincas években játszódik egy halálraítélteket őrző 

börtönben. Itt szolgál Paul Edgecomb főfegyőr, akinek megváltozik élete, 
amikor bekerül hozzájuk John Coffey, a nagydarab, jámbor kinézetű fekete 
férfi. Coffey-t két fehér gyermek meggyilkolásával vádolják, de egyáltalán 
nem úgy viselkedik, mint aki képes lenne egy ilyen szörnyű tettre, sőt! A 
jámbor férfi különleges képességei nem maradnak sokáig titokban.

A legjobb börtönös filmek, amiket egy 
bv.-snek sem szabad kihagyni!

Alábbi összeállításunkban a legjobb börtönös filmekből csemegézünk. A TOP 5-ös lista teljesen szubjektív!

Forrás: www.filmezzunk.hu
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Járőrbajnokságot rendezett a Büntetés-végrehajtási Szervezet június 20-án Márianosztrán. 
A 19 csapatos versenyt a Budapesti Fegyház és Börtön csapata hatalmas fölénnyel nyerte meg. 
A Dr. Szalka Renáta bv. százados, Barnabás Zsolt bv. törzszászlós, és Váradi Tamás bv. törzszászlós 

alkotta trió mindössze egy hibapontot szedett össze a lőgyakorlatban.

Mindenkit lefutott a Budapesti 
Fegyház és Börtön csapata 

a járőrbajnokságon

– Azt mondtam a �úknak, ha idén nem 
kerülünk be a legjobb hat csapat közé a 
járőrbajnokságon, akkor jövőre nem akarok 
indulni – mondta Dr. Szalka Renáta bv. 
százados. 
A Budapest Fegyház és Börtön jogtanácsosa 
Barnabás Zsolt bv. törzszászlóssal és 
Váradi Tamás bv. törzszászlóssal alkotott 
háromfős csapatot a büntetés-végrehajtási 
szervezet június 20-án rendezett országos 
járőrbajnokságán Márianosztrán. Ez volt 
együtt a harmadik ilyen versenyük, előzetes 
célként a 19 induló csapatból a legjobb hatba 
való bekerülést tűzték ki maguk elé. Végül 1 
óra 14 perces összesített idővel fölényesen 
nyerték a csapatversenyt – mindössze egy 
hibapontot ejtettek a lőgyakorlatban.
A járőrbajnokságon a kilenc kilométeres 
terepfutás mellett szakmaelméleti, 
gyakorlati és lövészeti feladatokat kellett 
teljesíteni. A terepviszonyok és a változatos 
gyakorlatok idén is próbára tették a csapatok 
tájékozódási és állóképességét. A kilenc 
ellenőrzési ponton a gyorsaság mellett a 
végrehajtás precizitását is értékelték.
Szalka Renáta és Váradi Tamás évek óta 
hobbijának tartja a futást. Tamás egy évben 
több félmaratonon és egyéb futóversenyen 
vesz részt, Renáta pedig azt a célt tűzte 

ki maga elé, hogy minden évben az adott 
esztendő számát futja le. Tavaly teljesítette 
is a 2017 kilométert, idén pedig már túl van 
a 2018 kilométer felén.
– Először 2012-ben vettem részt a 
járőrbajnokságon az intézet színeiben, de 
még egy másik csapat tagjaként. Akkor 
tizenhetedikek lettünk, rá egy évre már a 
tizenegyedikek. 2014-ben tették kötelezővé, 
hogy a csapatban egy hölgynek is szerepelni 
kell. Az az év nagyon rosszul sikerült. 2015-
ben még mindig sebeit nyalogatva a Gyűjtő 
nem is indult a megmérettetésen. Három 
éve találtunk így hárman egymásra, akkor 
újfent a tizenegyedikek lettünk. Tavaly 
a kilencedik helyen értünk célba. Sajnos 
eltévedtünk a pálya legvégén. Reálisan 
már akkor is az első hatban kellett volna 
végeznünk. Ezért hatványozott erővel 
készültünk az idei megmérettetésre azzal a 
plusz teherrel, amit Renáta már említett: ha 
nincs meg legalább a hatodik pozíció, ő nem 
szeretne többet indulni. Minden előzetes 
várakozáson felül teljesítettünk, hiszen csak 
egyetlen hibapontot szedtem össze még a 
legelső feladatban, a lőgyakorlatnál. Utána 
nagyon �ottul ment minden – mesélte 
Barnabás Zsolt. 
A mezőnyt szakaszosan indították, a 
Budapesti Fegyház és Börtön különítménye 
több más intézmény trióját beérte és 
lehagyta. Nagyon �gyeltek arra is, hogy 
a rajtnál a csapatok kezébe nyomott 
„vaktérkép” ezúttal ne fogjon ki rajtuk. 
Most volt, hogy egy másik, láthatóan 
céltalanul bolyongó csapatnak ők mutatták 
meg a helyes utat, de idén is akadt olyan 
trió, amely eltévedt a meglehetősen nehéz, 
400 méteres szintkülönbséggel rendelkező 
terepviszonyok között.
– A legnehezebb az egész versenyen az 
volt, hogy bakancsban kellett teljesíteni 
ezt a nagyjából 9 kilométeres távot. A sok 

futás bizony feltörte mindenki lábát, de az 
eredmény messzemenőleg kárpótolt minket. 
Már a célba érkezéskor éreztük, hogy idén 
nagyot futottunk, jól ment a fegyver-
összeszerelési gyakorlat, a légpuskalövészet, 
az elméleti rész és a többi versenyszám is – 
magyarázta Váradi Tamás. 
A Gyűjtő győztes csapata végül több percet 
vert rá a második helyezett Pálhalmai 
Országos Bv. Intézetre. A bronzérmet a 
Szegedi Fegyház és Börtön csapata szerezte 
meg.
– Ez a remek eredmény most már 
nyilvánvalóan arra ösztönöz minket, 
hogy ugyanebben a felállásban megvédjük 
címünket a jövő évi járőrbajnokságon. 
Nem lesz könnyű menet, mert idén tényleg 
szinte minden összejött. De az intézet és 
a családjaink is büszkék voltak az elért 
sikerünkre, így már most megkezdtük a 
felkészülést a 2019-es megmérettetésre – 
mondta Barnabás Zsolt.
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A „fővárosiak” lettek a legeredményesebbek a bv. intézetek csapatai közül a május 
23-án rendezett BM Országos Atlétikai Bajnokságon, amit idén is a büntetés-
végrehajtás szervezett. A bajnokság egyik fontos célja a rendvédelemben dolgozók 
�zikai aktivitásnak megőrzése, fejlesztése, ami elősegíti az egészségtudatos 
életforma elterjedését. A versenyt a XVI. kerületi Ikarus BSE sporttelepén 
tartották, ahol a versenyzőket nemcsak a feladatok teljesítése, hanem a meleg 
idő és a tűző napsütés is megizzasztotta. A nemenkénti 8-8 versenyszám között 
a különböző távú síkfutáson kívül kézigránát-hajítás, súlylökés és távolugrás is 
szerepelt. Svédváltóban a Fővárosi Bv. Intézet csapata a 6. helyezést érte el, Oláh 
Edit bv. őrmester a 100 méteres síkfutás B döntőjében a 3. helyen végzett.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja évek óta más és más helyszínen rendezi meg a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Kispályás Labdarúgó Bajnokságának döntőjét. Idén a csömöri labdarú-
gópálya friss zöld gyepén, igazi sportra alkalmas időjárás mellett nyílt lehetősége a 
csapatoknak bizonyítani tudásukat. A rendezvényt Farsang Tamás bv. ezredes, bv. 
tanácsos igazgató nyitotta meg, majd a döntő után ő adta át az érmeket is. 

BM Országos Atlétikai Bajnokság 

Labdarúgó döntő A csapatok a sportszerűség jegyében, 
egymásra figyelve a mérkőzések során, 
az alábbi eredményeket érték el:
 I.  Pálhalmai Országos Bv. Intézet
 II. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
III.  Fővárosi Bv. Intézet
IV.  Állampusztai Országos Bv. Intézet
 V.  Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Kétszeres világkupa győztes 
lett a V4 Világ Kupa versenyén 
a Szegedi Fegyház és Börtön 
erős embere
Erőemelés és felhúzás kategóriában aranyérmet 
szerzett Kis Attila bv. főtörzsőrmester, a Szegedi 
Fegyház és Börtön felügyelője április 20-án, a négy 
ország versenyzőinek Győrben megrendezett V4 
Világ Kupán. A versenyt a Magyar Professzionális 
Erőemelő Liga szervezte Csehország, Magyarország, 
Lengyelország és Szlovákia sportolóinak. Kis Attila 
bv. főtörzsőrmester tanoncként lovakat patkolt 
mesterével az akkor még Nagyfai Büntetés-végrehajtási 
Intézetben. Megtetszett neki a felügyelők munkája és 
2001. április 1-től biztonsági felügyelőként szerelt fel a 
bv.-hez. 2004 óta az intézet kutyás csoportjának tagja 
és kutyakiképzője belgajuhász kutyájával. 2017 óta 
nevez erőemelő versenyekre.

Nemzetközi Vízi Játékok és Családi Nap 
Az IPA Zala Megyei Egyesülete a Zalaegerszegi Gébárti tónál lévő 
Aquatherma Termálfalu és Kempingben rendezte meg VII. Nemzetközi Vízi 
Játékok és Családi Nap nevű rendezvényét július 8-án. A megmérettetésen 
a rendőrség 3 hazai és 1 szlovén, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet pedig 1 csapattal képviseltette magát. A versenyen különböző 
ügyességi feladatokat kellett végrehajtani kenukkal, kajakokkal. Ilyen volt a 
manőverezés és a kötélhúzás kenuval és a gyorsasági verseny. A Zala Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet csapata (Szita Péter bv. százados, Baráth Gábor 
bv. törzszászlós, Szalay Csaba bv. törzszászlós és Lévai Zoltán bv. őrnagy) 
mindvégig kiemelkedő teljesítményt nyújtott, így végül első helyezést elérve 
a dobogó legfelső fokára állhatott fel.


