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Látványos pillanatához érkezett a férõhely-bõvítési program: az elmúlt hetekben átadták a
Budapesti Fegyház és Börtönben elkészült negyvenegy zárkát és a Közép-dunántúli Országos
Bv. Intézet százhuszonhat férõhelyes martonvásári objektumát. Cikk a 2. oldalon
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Interjú
Széles Gábor

Férőhelybővítés
Látványos pillanatához érkezett a férőhely-bővítési program: az elmúlt hetekben átadták a Budapesti Fegyház
és Börtönben elkészült negyvenegy zárkát és a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet százhuszonhat férőhelyes
martonvásári objektumát.

Új körlet a

Budapesti Fegyház és
Börtönben

Új fogvatartotti körletet adtak át a Budapesti Fegyház és Börtönben
március 16-án. A negyvenegy új zárka az uniós ajánlásoknak megfelelve,
részben fogvatartotti munkáltatással készült el.
A Budapesti Fegyház és Börtön „A” objektumának három szárnyból
álló jobb csillag körletrészét 2001-ben, leromlott műszaki állapota miatt
zárták be. A II. és III. szárnyat 2004-ben felújították, az I. szárny
ismételt hasznosításának tervezése a férőhely-bővítési program keretében
kezdődött el 2013-ban.
A beruházás során a négyszintes épület 1240 négyzetméterén
negyvenegy zárkát alakítottak ki. A földszinten kiszolgálóhelyiségek
kaptak helyet, valamint itt alakították ki az egészségügyi, illetve a
mozgáskorlátozott fogvatartottak elhelyezésére szolgáló zárkákat is.
Az első és a második emeleten harminchárom zárkában harminchat
fogvatartott elhelyezésére lesz lehetőség, a harmadik emeleti
HSR-körlet nyolc fogvatartott elhelyezését teszi lehetővé. A
földszinten kialakított egészségügyi és mozgáskorlátozott zárkákat
a fogvatartottak egészségügyi állapotától függően, szükség szerint
veszik majd igénybe.
Az új férőhelyek kialakítása részben fogvatartotti munkáltatással
valósult meg, az épületen belüli bontási munkákon negyven
fogvatartott dolgozott. A körletrész működtetése érdekében
harminchat fővel bővült az intézet személyi állományának létszáma is.
A generáltervező Vadász és Társai Kft. 10 795 000 forintért végezte el
a vállalását, a kivitelező Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Zrt. 405 590 000 forint értékű munkát végzett. A műszaki ellenőri
feladatokat az előkészítési szakaszba is bevont BMSK Zrt. látta el
a 2 500 000 forint összegű megbízási szerződés alapján.
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Új objektum Martonvásáron
Egy héttel a BFB
bővítése után, március
23-án átadták a
Közép-dunántúli
Országos Bv. Intézet
126 férőhelyes
martonvásári
objektumát is.
A korábban strukturális
átalakítás, valamint
gazdaságossági szempontok
miatt bezárt objektum ismételt hasznosítására szintén
a férőhely-bővítési program keretében készült javaslat.
A 126 fogvatartott befogadására alkalmas objektumban
18 lakóhelyiséget alakítottak ki. Itt kapott helyet
a reintegrációs tiszti iroda és az egészségügyi szoba,
az alagsorban pedig az ellátás helyiségeit alakították ki.
A kapuügyelet épületében épült meg a szerverszoba,
az öltözők és a látogató helyiségek.
A terveket a Koller és Társa Tervező
Kft. készítette, a kivitelezést a ZÁÉV Építőipari
Zrt. végezte, a beruházás bruttó költsége
330 millió forint volt. Az intézet munkatársai által
tervezett biztonságtechnikai rendszerek csatlakoznak
a baracskai és székesfehérvári objektumok
rendszeréhez. Az új körletet a fogvatartottak által
előállított termékekkel szerelték fel, a bontáson
naponta 18-20 fogvatartott dolgozott.
Az átadó ünnepségen részt vett Tasnádi László,
a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára
és Csóti András országos parancsnok.
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Fejlesztések Fejlesztések Fejlesztések

F ejlesztések

F ejlesztések

Megújult az évszázados

lépcsősor

Fejlesztések Fejlesztések Fejlesztések

Szekszárdon az intézet ódon belső lépcsőit követően a
bejárati lépcsősor is megújult. A régi lépcsőfokokat sok
láb koptatta már, így időszerűvé vált teljes cseréjük. Az új

lépcső időtálló gránitburkolatból készült. A felújításban
– a régi lépcsők bontásában és az új alapozásában – a
fogvatartottak is részt vettek.
A lépcső felújítása mellett megoldódott egy másik
fontos probléma is: ismét parkolhatnak a kollégák
az intézet előtti területen. Együttműködve a
Szekszárdi Törvényszékkel, valamint a Tolna Megyei
Főügyészséggel, hosszú évek kitartó egyeztetésének
eredményeként Szekszárd önkormányzata biztosította,
hogy a kijelölt parkolókat az intézet térítés nélkül
használhassa, így most hat parkolóhelyre festhették fel a
büntetés-végrehajtás jelölést.

Szebb étkezdék a

börtönőröknek

A Bv. Holding vállalatcsoport
tagjaiként működnek
a gazdasági társaságok
Február 26-án, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központjában, Pilisszentkereszten írták alá az ügyvezetők az
uralmi szerződést, amely megalapozza a szervezet gazdasági társaságainak
holdingszerű működését.
A Bv. Holding megalapításával még hatékonyabbá válik a vállalatcsoport
működése, köszönhetően az összehangolt számviteli, pénzügyi,
informatikai, beszerzési és kontrolling rendszernek, az egységes jogi és
marketingtevékenységnek, valamint a vagyongazdálkodási, fejlesztési
és beruházási döntéseknek. A szerződéskötés célja egy, a büntetetésvégrehajtási szervezet gazdasági társaságok által ellátható feladatait

optimálisan teljesítő, integrált vállalatcsoport kialakítása. A Bv. Holding
stratégiai célja pedig, hogy erősítse pozícióját a központi ellátás piacán,
valamint, hogy növelje regionális piaci jelenlétét, rugalmasságát és
nyereségességét. (A holding vezetőjével, Nagy Lászlóval az előző számunkban
olvashattak interjút – a szerk.)

kecskeméti

Az elmúlt időszakban több átalakításon, „ráncfelvarráson”
esett át a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.
Nemrégiben az ott dolgozó munkatársak étkezői kerültek
sorra, mivel az évtizedek alatt megszokott helyen lévő ebédlő
áthelyezése az átalakítások miatt szükségessé vált. Amint az
a fotón is látható, a kollégák mostantól szebb és modernebb
helyiségben étkezhetnek, ráadásul nemcsak a Mátyási utcai,
hanem a Wéber Ede utcai objektumban is.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea
Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP 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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Elismerések

Elismerések, kitüntetések március 15-e alkalmából
Áder János köztársasági elnök kimagasló szakmai tevékenysége
elismeréséül március 15-ei hatállyal büntetés-végrehajtási
dandártábornokká nevezte ki Széles Gábor ezredest, a Budapesti
Fegyház és Börtön parancsnokát. (Interjúnk a dandártábornokkal a
6–7. oldalon – a szerk.) Több mint két évtizedes kiemelkedő,
példamutató szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Arany
Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Sipos Edit
ezredesnek, a Közgazdasági Főosztály vezetőjének. Két évtizedes

példamutató szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Bronz
Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Marczi Tamás
törzszászlósnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön körletfőfelügyelőjének.
Pintér Sándor belügyminiszter a bv. törvény végrehajtási rendeletei
előkészítésének és megalkotásának szakmai irányításában végzett
kimagasló tevékenysége elismeréséül Zsolnay készlet emléktárgyat
adományozott Schmehl János dandártábornoknak, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka biztonsági és fogvatartási
helyettesének. Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül
soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő Soczó
László György alezredest, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnokát.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany
fokozatát adományozta Rakita Imre főtörzszászlósnak, a BvOP
megbízott segédelőadójának.
Főtanácsosi címet adományozott Nyima Tamás alezredesnek,
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokának és Bordás Anikó századosnak,
a Belügyminisztérium ügyintézőjének. Tanácsosi címet
adományozott Nemszilaj László alezredesnek, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön osztályvezetőjének. Festmény emléktárgyat
adományozott Kovács Gyula alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének és Lippai
Csaba közalkalmazottnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet lelkészének.
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Seiko óra emléktárgyat adományozott Réthy Barnabás
törzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet körlet-főfelügyelőjének és Kovács Lajos főtörzsőrmesternek,
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
gépjárművezetőjének, valamint 60. születésnapja alkalmából,
eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül Farkas Sándor
közalkalmazottnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
kazánkezelőjének.
Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
ezüst fokozatát adományozta Eperjesi Flórián őrnagynak, a
Budapesti Fegyház és Börtön csoportvezetőjének, dr. Fodros István
címzetes egyetemi docensnek, a Diplomata Magazin igazgatófőszerkesztőjének és Vigh Andrásnak, a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap (MTVA) híradó szerkesztő-riporterének.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz
fokozatát adományozta Erdős Tibor Jenő alezredesnek, a Pálhalmai
Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
osztályvezetőjének, Kőszegi József alezredesnek, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet tűzvédelmi vezetőjének,
Császárné Győrffy Andrea Márta őrnagynak, az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet osztályvezetőjének, Horváth
József őrnagynak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetőjének, Jordánné Hegedüs Annamária őrnagynak,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
belső ellenőrének, Schalbert Péter hadnagynak, a Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének, Gosztolya Antalné
főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. kiemelt
művezetőjének, Kiss János Csaba főtörzszászlósnak, a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének,
Végh András főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Csaba Mihály Attila
törzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Füles Katalin törzszászlósnak,
a Budapesti Fegyház és Börtön szakasszisztensének, Juhász Levente
törzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-főfelügyelőjének, Kis Kornél törzszászlósnak, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön raktárvezetőjének, Mácsovics Rita törzszászlósnak,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
főápolójának, Mészáros Csanád Torda törzszászlósnak, a Baranya
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének,Takács
Zsolt törzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet körlet-főfelügyelőjének, Török István Károly törzszászlósnak,
a Szegedi Fegyház és Börtön foglalkoztatási segédelőadójának,
Hunyadi Zoltán zászlósnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön körletfőfelügyelőjének, Vass István zászlósnak, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön körlet-főfelügyelőjének, Laczkó József főtörzsőrmesternek, a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének, László
Zoltán főtörzsőrmesternek, a Műszaki és Ellátási Főosztály megbízott
foglalkoztatási segédelőadójának, Molnár Béla főtörzsőrmesternek, a
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének,
Németh Mihály Tamás főtörzsőrmesternek, a Büntetés-végrehajtás
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Központi Kórház biztonsági felügyelőjének, Szűcs
Sándor főtörzsőrmesternek, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének,
Varga Péter főtörzsőrmesternek, a Váci Fegyház
és Börtön körletfelügyelőjének, Hoffnerné Pintér
Krisztina közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja főelőadójának, valamint Szlovenszki
Lászlónénak, a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület
programvezetőjének.
Soron kívül büntetés-végrehajtási alezredessé
léptette elő Darvas Zoltán őrnagyot, a Szegedi
Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesét, Hajdu
Ildikó őrnagyot, a Költségvetési és Ellenőrzési
Főosztály kiemelt főreferensét, Nagy József
őrnagyot, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjét és Pádár László őrnagyot, a
Budapesti Fegyház és Börtön osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási őrnaggyá léptette elő Bezeczky Balázs századost,
a Márianosztrai Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesét és Bodnár
Zsolt századost, a Jogi és Adatkezelési Főosztály osztályvezetőjét.
Büntetés-végrehajtási századossá léptette elő Bakonyi Róbert
Ferenc főhadnagyot, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezető-helyettesét, Halász-Gerebenics Edit főhadnagyot,
a Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét, Papp János
főhadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjét és Sztojanovics Krisztián főhadnagyot, az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjét.
Büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette elő Csende Zsuzsanna
hadnagyot, a Váci Fegyház és Börtön főelőadóját. Nyugállományú
büntetés-végrehajtási alezredessé léptette elő Borsos József ny.
őrnagyot, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
egykori pszichológusát.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban
részesítette Takács Gábornét, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
osztályvezetőjét.
A bv. törvény végrehajtási rendeleteinek előkészítése és kidolgozása
során nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül
országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban
részesítette Biczó László dandártábornokot, a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtön parancsnokát, dr. Huszár László dandártábornokot, a
Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály vezetőjét, dr. Kiszely Pál
dandártábornokot, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnokát, Mészáros László dandártábornokot, a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, Tikász Sándor
dandártábornokot, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokát, dr. Budai
István ezredest, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokát, dr.
Bogotyán Róbert ezredest, a Fogvatartási Ügyek Főosztálya vezetőjét, dr.
Buzálné dr. Szabó Mária őrnagyot, a Belügyminisztérium ügyintézőjét,
dr. Csordás Dóra őrnagyot, a Belügyminisztérium ügyintézőjét, dr.
Hamula Jánost, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
megbízott főigazgató főorvosát és Deák Ferenc nyugállományú
alezredest, a BvOP könyvtárosát.
Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki
dicséretben és ajándéktárgyban részesítette dr. Csató Kornélia
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ezredest, a Személyügyi és Szociális Főosztály vezetőjét, Farkas
Györgyöt, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatóját, Pancsusák Sándor Péter alezredest, a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét, Sztodola Tibor
alezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Kar Bv. tanszék szakoktatóját, Török János alezredest, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét, Rocska
József őrnagyot, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
nevelőjét, dr. Bazsó Judit századost, a Jogi és Adatkezelési Főosztály
kiemelt főreferensét, Dömény Sándorné főtörzszászlóst, a Zala Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet személyügyi előadóját, Török Attila
törzszászlóst, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
főfelügyelőjét, Harmati Norbert főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási felügyelőjét,
Bodor Károlyné főtörzsőrmestert, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézete (Tököl) biztonsági felügyelőjét, Jakab Csaba közalkalmazottat,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja csoportvezetőjét, dr. Papné Végső Julianna rendőr
alezredest , az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálat Rendőrségi Oktatási Központ Alparancsnoki Továbbképző
Központja (Csopak) osztályvezetőjét, Schuckertné Szabó Csilla alezredest,
a Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály kiemelt főreferensét,
dr. Reider-Gera Ildikó Zsuzsanna őrnagyot, az Egészségügyi Főosztály
kiemelt főreferensét és Juhász Szabolcs századost, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet szakpszichológusát.
Országos parancsnoki dicséretben és utalványban részesítette
Dér Orsolya őrnagyot, a Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét,
Panta Olga századost, a Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét,
Szucsáki Melinda főhadnagyot, a Fogvatartási Ügyek Főosztálya kiemelt
főreferensét, Hideg Zsolt János törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Fehérváriné
Szettele Nóra zászlóst, az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi
Kft. kiemelt művezetőjét, Gyurovics Zsolt Attila zászlóst, a Központi
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály segédelőadóját és Korody Ildikó
közalkalmazottat, a Koordinációs Főosztály ügykezelőjét.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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Interjú

Akkor dolgozom jól,
ha az emberi és szakmai
határokon belül maradok
Március 15-e alkalmából a Sándor-palotában, a köztársasági
elnöktől vette át büntetés-végrehajtási dandártábornoki
kinevezését Széles Gábor, a Budapesti Fegyház és Börtön
parancsnoka. A rangos kitüntetés mögött ott áll a büntetésvégrehajtásban eltöltött harminc év és egy töretlen pályaív.
Széles Gábor nevelőként kezdte Vácon, innen vitt az út –
amelynek még közel sincs vége – a tábornoki karig.

növeli ugyanakkor a példamutatás
felelősségét is. Ezzel a rendfokozattal nincs
mese, már nem lehet különválasztani az
életemből a munkát egy pillanatra sem. Azt
szokták mondani, „a tábornok gatyában is
tábornok”. Azt gondolom, hogy akkor élek
jól a jogosultságaimmal, ha az emberi és a
szakmai határokon belül maradok.

Bv. Hírlevél: – Magas kitüntetésével bekerült
a tábornoki karba. Számít erre az ember?
Egyáltalán, vágyik rá?
Széles Gábor: – Ha bekerülsz egy hivatásos
szervezetbe, előbb-utóbb alkalmazkodsz
a rendszerhez. Egyáltalán nem tartom
hiúságnak, hogy mindenki szeretne
magasabb beosztásba kerülni, mert ez
valamiféle egyéni szakmai kívánság is. Sosem
felejtem el, amikor elkezdtem hadnagyként
dolgozni, az akkori parancsnokom ezredes
volt. Ez a rendfokozat olyan távoli volt
nekem akkor, nem éreztem úgy, hogy
számomra is elérhető. De az idestova eltelt
6

harminc év alatt kialakul egy szolgálati
hozzáállás, és vágyik az ember az elismerésre,
mert az is erősíti. Arra viszont tényleg
nem gondoltam, hogy tábornok is lehetek.
Nagyon nagy dolog ez számomra is, és
nyilván időbe telik, mire mindez a fejemben
is a helyére kerül. Az első napokban, amikor
valaki bejött hozzám és megszólított, csak
néztem körbe, hogy ki itt a tábornok?
Komolyra fordítva a szót, azt gondolom,
hogy rendfokozattól, beosztástól függetlenül
akkor végzem jól a munkámat, ha a
jogszabályoknak megfelelően, emberséggel
szabom ki a feladatokat. Ez a rendfokozat

– Ön vezette a Fogvatartási Ügyek Főosztályát
a BvOP-n, most intézetparancsnok.
Egy szakterület, vagy egy börtön vezetése
a nagyobb kihívás?
– Ebben a kérdésben benne van az a
csapdahelyzet, hogy az ember különbséget
tesz az adminisztratív, hivatalnoki
részletekkel jobban kifeszített és a
frontvonalbeli, azonnali intézkedéseket
követelő, talán érdekesebbnek tűnő
munkakörök között. Én inkább azt mondom,
hogy szerencsés vagyok, mert mindig kellő
időben és a megfelelő helyzetben kaptam
lehetőséget arra, hogy váltsak, és új szakmai
környezetben folytassam a munkámat.
Büntetés-végrehajtási pályafutásomat a
váci börtönben kezdtem nagyjából harminc
éve, nevelőként. Az ott töltött hét év alatt
a fogvatartás minden alapmozzanatát
megtanultam: a bánásmódot, a beszédstílust,
az érzékenyítést, és az emberekkel való
foglalkozás mikéntjét is elsajátítottam.
Szerencsés voltam, mert egy idő után a
normál csoportból átkerültem a gyógyítóterápiás részlegre, ahol még speciálisabb
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Interjú
körülményekkel, szituációkkal találkoztam,
személyiség- és mentális zavarral küszködő
emberekkel foglalkoztunk. Ott az élet napról
napra hozta a komoly kompetenciát igénylő,
kemény döntési helyzeteket. Olyan iskola
volt ez, ami nélkül szerintem ma sem lehet
érvényesülni a szakmánkban.
– Ha jól tudom, innen az országos
parancsnokságra vezetett az útja.
– Igen, hét év után bekerültem az akkori
Bv. Főosztály Nevelési Osztályára. A
régi nagyoktól is tanulhattam, Fejes
dandártábornok úrtól és Garami Lajos
ezredes úrtól is. 1994 és 1998 között
dolgoztam itt, és ez is nagyon hasznos váltás
volt, hiszen az intézeti részinformációk
után országos rálátást kaptam a fogvatartás
mindennapjaira. Jártuk az országot, az
intézeteket, rengeteget tanultam. Talán
ennek is köszönhető, hogy 1998-ban
ismét újabb lehetőséget kaptam Szegeden,
parancsokhelyettes lettem. A Csillagbörtön
nem csak a civil közvélemény előtt ismert,
hanem a kollégák között, a szakmában is
súlya van. Nagy megtiszteltetésnek éreztem,
és rengeteget készültem erre a munkára,
tanulmányoztam a korábbi anyagokat, az
intézet addigi működését. Ott pedig alaposan
elsajátíthattam a parancsnokhelyettes jellegű
vezetői feladatok vitelét, és sok új szakmai
projektben is dolgozhattam, többek között
mi hoztuk létre az első HSR-körletet.
2006-ban ismét intézeti feladatot kaptam: a
Gyűjtőben lettem parancsnokhelyettes. A
két ház közötti különbségből is rengeteget
tanultam, a Gyűjtő „budapesti jellege”
például erősen meghatározza a munkavégzés
részleteit. Elmondhatom, hogy mindig
kaptam új lehetőséget arra, hogy ne fásuljak
el, ne szürküljek bele a munkába, és az ne
váljon sablonossá. Jöttek az új ingerek, az új
instrukciók, megtapasztaltam, hogy minden
feladatban meg lehet újulni, csak kellő
alázattal kell csinálni. Annyit azért elárulok
– talán a családi kötelékek és a szakmai
lehetőségek együttes hatása lehet az –, hogy
Szeged irányába mindig is érzek egy kis
nosztalgiát.
– Ön vezette a Fogvatartási Ügyek Főosztályát
is, ez az egyik legnagyobb szakmai kihívás.
– 2009 novemberében lettem a főosztály
vezetője. Négy év állt rendelkezésemre,
hogy a legaktuálisabb, legmodernebb
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szakmai felfogások szerint, országos
szinten irányíthassam ezt a szakterületet.
Azt mindenképpen el kell mondanom,
hogy nagyon sokat köszönhetek az intézeti
kollégáknak, mert – hogy diplomatikusan
fogalmazzak – mindenhol értékelték
gyakorlati tapasztalataimat, hogy átérzem,
átlátom működésüket, gondjaikat.
Elismerték, hogy nem csak az íróasztal
mellől próbálom rábírni a rendszert a
döntések végrehajtására.
Éreztem minden intézetben, hogy elfogadtak
és figyeltek arra, amit mondtam. Ez jólesett
és megerősített munkámban. Én is úgy
gondolom, tapasztalataim alapján képes
vagyok arra, hogy a gyakorlati szempontokat
figyelembe véve, a végrehajtás körülményeit
ismerve gondoljam végig, mit és hogyan
lehet, hogyan érdemes megvalósítani. Hiszen
ez a munkánk sava-borsa, lényege, ez maga
a büntetés-végrehajtás: a fogvatartottakkal
való foglalkozás minősége.
– Ha osztályozni kellene, Önt a közvetlenebb
stílusú vezetők közé sorolnám. Ez otthonról
hozott tulajdonság, vagy szakmai alázat?
– Egyik sincs a másik nélkül. Az otthonról
hozott töltés, a genetikai megalapozottság
a kezdéshez szükséges, arra épül rá a
szervezeti kultúra és a szakmai elvárások.
Szerintem mindenkinél az alap-személyi
ségjegyek határozzák meg, milyen stílusú
vezető lesz. Mindenki máshogy van
összerakva, és nem az a lényeg, főleg
vezetőként, hogy amit én képviselek és
egyben el is várok, csak és kizárólag az lehet
az egyedüli megoldás. Az a lényeg, hogy
a hozzáállásom ne változzon meg.
Nem szeretek elérhetetlen, végrehajthatatlan
feladatokat megfogalmazni. A problémákról
is beszélni kell, mégpedig úgy, hogy ne
kelljen senkinek két cigit elszívnia, mielőtt
be merne hozzám kopogni. Ebben az esetben
nem vagyunk helyes irányban, mert nem
fogja őszintén elmondani, mi a szakmai
álláspontja egy helyzetről. A körleten a
legtávolabbi ponton szolgálatot teljesítő
kollégát is egyenértékű munkatársként kell
kezelni, mert akkor fogja normálisan ellátni
a feladatát, nem akkor, ha görcsöl, hogy jaj
istenem, jön a parancsnok. A fokozatosság
híve vagyok, adekvát stílussal és reagálással
szeretek mindent rendezni. Tudok „kemény”
lenni én is, de az az utolsó eszköz, haladjunk
lépcsőről lépcsőre.

– Hogy érte el azt, hogy önön nem látszanak
a kiégés jelei?
– Ebben is sokat segítettek a jó ritmusban
megvalósult váltások, mert mindegyiket új
kihívásnak éltem meg. A másik legfontosabb
tényező a stabil családi háttér. Mert
tagadhatatlanul vannak hullámvölgyek,
erősödések és elgyengülések. Ha a család
is labilis, abból előbb-utóbb baj lesz. Én
2006 óta ugyan a budapesti szállón lakom,
a családi bázis pedig Szegeden van, de a
hétvégéket és a szabadságokat együtt töltjük.
Egyébként most a gyerekeim is Budapesten
vannak, a fiam elvégezte a szegedi rendészeti
szakközépiskolát, a VII. kerületben rendőr.
A lányomat felvették a Színművészeti
Egyemre, ő is a fővárosban van, bár nagyon
elfoglalt, még hétvégéje sem nagyon van. A
harmadik legfontosabb regeneráló tényező
a hobbim, a hosszútávfutás, ami rendkívüli
módon tölt újra nap, mint nap. Ha sportolok,
kevesebb idő kell a regenerálódásra. Azt
szoktam mondani, én egy óra alatt kettőt
pihenek. Amatőr versenyeken is indulok, de
nem a verseny miatt, inkább jó hangulatú
bulinak fogom fel azokat. A versenyeken sok
az ismerős, én pedig élvezem a magányos
futást ezekkel a találkozókkal színesíteni.
Balogh Zsolt
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Kinevezések
Biczó László bv. dandártábornok április 1-jétől a Márianosztrai Fegyház és Börtön
parancsnoka
Biczó László 1963-ban született Kapuváron. A Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát. 1984-től a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet őre, majd főfelügyelője. 1997. július 1-jétől ugyanitt biztonsági
osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető. 1999-től elemző-értékelő tiszt, majd parancsnokhelyettes.
2004 decemberétől a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 2006 januárjától a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka. 2006. március 1-jétől az országos parancsnok megbízott, július 1-jétől
kinevezett általános helyettese, majd 2007 decemberétől a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnoka
volt. 2014. november 1-jétől a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoki feladatait látta el.
Nyima Tamás bv. alezredes április 1-jétől a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka
Nyima Tamás 1974-ben született Szegeden. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. 1996. május 1-jén került a
bv. szervezet állományába, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjeként. A főiskola elvégzését
követően a BFB biztonsági tisztje, majd ugyanitt a biztonsági osztály vezetőhelyettese volt. 2004. január
1-jétől a biztonsági osztály megbízott, május 1-jétől kinevezett vezetője. 2007. július 1-jétől a Büntetésvégrehajtás Központi Kórház főigazgató-helyettese, 2010. február 1-jétől a BFB parancsnokhelyettese,
majd 2013. április 1-jétől e kinevezéséig a debreceni intézet parancsnoka volt.
Pancsusák Sándor bv. alezredes április 1-jétől a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet parancsnoka
Pancsusák Sándor 1975-ben született Kisvárdán. 1996. július 1-jén került a bv. szervezethez, a
Rendőrtiszti Főiskola bv. szakának hallgatójaként. 1998. július 1-jétől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Bv. Intézet büntetés-végrehajtási főelőadója, 2002. február 15-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv.
Intézetben a fogvatartási ügyek osztályvezetője. 2006 februárjában a nyíregyházi intézet Fogvatartási
Ügyek Osztályának osztályvezető-helyettese, 2006. december 1-jétől a debreceni intézet osztályvezetője
volt, és részt vett az új tiszalöki intézet beindításának előkészítésében. 2007. július 15-től e kinevezéséig a
Tiszalöki Országos Bv. Intézet parancsnokhelyettese volt.
Váradi Balázs bv. alezredes március 1-jétől a BUFA Kft. ügyvezető igazgatója
Váradi Balázs 1966-ban, Gyöngyösön született. Matematika–technika szakos tanár, vállalkozásgazdasági
szakmérnök és okleveles közgazdász. 1994. február 1-jén került a bv. szervezethez, mint a BvOP Elítélt
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály főelőadója. 1999. augusztus 1-jétől a Gazdasági Társaságok
Koordinációs Önálló Osztályának főmunkatársa. 2013-tól volt az Ábránd–Textil Termelő és
Kereskedelmi Kft. megbízott ügyvezetője, majd ismét a BvOP Gazdasági Társaságok Főosztálya
kiemelt főreferense. 2014. december 1-jétől az Adorján-Tex Kft. megbízott ügyvezetője volt, 2015.
január 31-től e kinevezéséig megbízással vezette a BUFA Kft.-t.
Prisznyák Szabolcs bv. őrnagy március 1-jétől az Informatikai Főosztály megbízott
főosztályvezetője
Prisznyák Szabolcs 1972-ben született Szombathelyen, elvégezte a Gábor Dénes Főiskola műszaki
informatika, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem védelmi vezetéstechnikai rendszertervező
mesterképzési szakát, jelenleg a NKE Hadtudományi Doktori Iskola harmadéves hallgatója. 1993-tól a
Szombathelyi Határőri Igazgatóság Informatikai Osztályán rendszergazda, majd kiemelt főelőadó. 2008tól az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, Vas Megyei Gazdasági Osztályán volt kiemelt főelőadó, majd
2010. január 16-án áthelyezéssel a BvOP Informatikai Főosztály Fejlesztési Osztályának osztályvezetője
lett. 2014. április 1-jétől december 31-ig az Informatikai Főosztály főosztályvezetői feladatait látta el
megbízással, 2015. január 1-től e megbízatásáig fejlesztési osztályvezető.
Somogyvári Mihály bv. főhadnagy április 1-jétől a BvOP Stratégiai, Elemzési és
Tervezési Főosztályának megbízott vezetője
Somogyvári Mihály 2010. október 1. és 2011. augusztus 31. között közalkalmazottként szolgált, majd
2011. szeptember 1-jétől, hadnagyi rendfokozattal a BvOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztálya
kiemelt főreferense volt. Jelen megbízatása alatt dr. Huszár László bv. dandártábornokot helyettesíti.
2007-ben szerzett diplomát az ELTE Társadalomtudományi Karán, deviancia–szociológia szakon.
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Hírek
Pártfogó

felügyelők segítsége

Együttműködési megállapodást írt alá az Igazságügyi Hivatal és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága. Az együttműködés célja, hogy a pártfogó
felügyelet 2014-ben bekövetkezett szervezeti átalakítását követően is hatékonyan
végezzék szakmai feladataikat. A két szervezet munkatársai ezentúl konzultációkkal
és a kialakított „jó gyakorlatok” kölcsönös bemutatásával járulnak hozzá a
pártfogó felügyelők, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők és a reintegrációs
tisztek ismeretanyagának gyarapodásához. Az együttműködési megállapodást az
Igazságügyi Hivatal részéről Szeiberling Tamás főigazgató, a BvOP részéről Schmehl
János bv. dandártábornok, biztonsági és fogvatartási helyettes írta alá március 20-án.

Búcsúzunk
Szemán János ny. bv. ezredes
A bv. szervezet egykori hivatásos állományú tagját április
13-án veszítettük el.
1955. december 21.-én csatlakozott a szervezethez.
Szolgált Miskolcon, Vácon, majd nyugdíjazásáig a
miskolci, később a balassagyarmati intézet parancsnoka
volt. Szakmai tudása és emberi méltósága előtt életében
és halálában is meghajtjuk fejünket.

Kaszt János ny. bv. ezredes
Elhunyt munkatársunk bv.-s pályafutása az Állampusztai
Börtönben kezdődött, később a Rendőrtiszti Főiskolán
oktatott. „Nem tolakodott, nem gázolt le másokat,
egyszerűen csak tette a dolgát és szerencsére a
környezete is tette a dolgát, mert felismerte és
felhasználta tehetségét” – emlékezett nekrológjában
Lőrincz József professzor, és mi is tisztelettel hajtjuk
meg fejünket a kiváló szakember előtt.

Tapasztalatcsere

Németországban

A németországi kaisheimi büntetés-végrehajtási
intézet igazgatójának meghívására öt sopron
kőhidai kolléga vett részt tapasztalatcserén
március 16. és 19. között. A kiküldetés célja
a fogvatartottak elhelyezésének, reintegrációjának
és foglalkoztatásának, illetve az intézet biztonsági
rendszerének megismerése volt, emellett
a delegáció betekinthetett a bajor tartomány
fogvatartási rendszerébe is. A vendégek
a befogadási eljárás, a felszerelés, a látogatás
lebonyolítása, a hivatalos szervekkel való kapcso
lattartás, a fogvatartotti képzések, a munkáltatás részleteibebe is bepillantást nyerhettek.

Horváth Tibor emeritus professzor
Szervezetünk búcsúzik a büntetés-végrehajtási jog kiemelkedő képviselőjétől, az
akadémiai doktortól is, akinek meghatározó szerepe volt a büntetés-végrehajtási
tudomány művelésében és oktatásában. A ’70-es években induló, iskolateremtő
munkássága fellendítette a téma kutatását is.

Szász Dénesné ny. bv. törzszászlós
Szép, hosszú élete végén távozott Szász Dénesné, a BvOP egykori főelőadója is, aki
1952. január 2-től 1978. július 31-ig teljesített szolgálatot a bv. szervezet hivatásos
állományának tagjaként.
Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!

Bv. H Í R L E V É L
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Ha nem teszi mindenki
a dolgát, akkor gáz van
Kimagasló szakmai munkája elismeréséül országos parancsnoki
dicséretben és karóra ajándéktárgyban részesült március
15-e alkalmából Török Attila törzszászlós, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági főfelügyelője. Beszélgettünk vele a munkáról,
a hozzáállásról és megkérdeztük azt is, hordja-e a karórát?
Bv. Hírlevél? – A munkája során saját
feladatain túl másoknak is szívesen
segít. Honnan ez a lendület?
Török Attila: – Megpróbálok megtenni
mindent, amit kell, igyekszem a
feladatomat maximálisan ellátni. De ahhoz,
hogy elérjek valamit, nem csak én kellek,
hanem a felügyelők, az őrök, minden
kolléga. Ha valahol leblokkol a rendszer, ha
nem teszi mindenki a dolgát, akkor gáz van.
– Mikor csatlakozott a szervezethez?
Úgy is kérdezhetném, mennyi idő alatt
alakult ki a szakmai öntudata?
– 2000 februárja óta dolgozom itt.
Én alapvetően civilben is ilyen voltam,
mindig úgy gondoltam, hogy a munkát
el kell végezni. Egyrészt ezért kapom
a fizetésemet, másrészt erre esküdtem
föl. A túléléshez is kell a kitartás, az
alkalmazkodás. Meg kell próbálni felülemelkedni azokon a dolgokon, amelyekkel
itt minden nap szembesülünk. Mindenki
másképp él meg egy-egy eseményt.
– Mi volt a legnagyobb szakmai kihívás
eddigi életében?
– Intézetünkben sok fogvatartott van,
minden nap történik valami, minen percre
jut teendő. A legkeményebb esemény
az volt, amikor az első öngyilkossági
kísérletnél intézkednem kellett. Én
voltam a körlet-főfelügyelő, akkor láttam
először öngyilkosságot. Kellett hozzá
idő, hogy feldolgozzam. Otthon el sem
tudtam azonnal mondani – egyébként is
megpróbálom külön választani a munkát
és a családot. De sokáig benne marad az
emberben, hogy mindent jól csináltunk-e,
minden megtettünk-e, hogy ez ne
történjen meg, eleget és jól foglakoztunk-e
a fogvatartottal?
10

– Mi motiválja a mindennapokban?
– Tisztában vagyok a felelősségemmel.
Ha megszervezünk egy előállítást, vagy
egy olyan feladatot, ami több tapasztalatot,
felkészültséget igényel, tudnom kell, hogy
mi a felügyelők és mi az én felelősségem,
és azt is tudnom kell, hogy az adott ember
mellé ki a legmegfelelőbb őr. Szerencsére
vannak olyan embereim, akikre
gondolkodás nélkül rá lehet bízni ezeket a
feladatokat, akikben megvan az affinitás,
az egészséges félelemérzet, tudják, meddig
mehetnek el, de nem vacillálnak.
– Ezek szerint át tudja vinni az
akaratát a kollégáira.
– Mondják a hátam mögött, hogy
túlpörgök dolgokat, de azért is mondtam,
hogy ahhoz, hogy én így tudjak dolgozni,
mások munkája is kell, akik szintén
teljesítik, amit kell. És valamennyi talán
másokra is átragad az én lendületemből.
Egy körleten átlagban kilencven embert
felügyelünk, tudni kell velük boldogulni.
– Összeszokott csapatban jó dolgozni,
nem mindegy kit enged az ember a háta
mögé. Okoz gondot a fluktuáció?
– Az lehet problémás, ha egy műszakot,
vagy egy kiemelt feladatot több olyan
emberrel kell megoldanunk, akinek
kevesebb a tapasztalatuk. Ők is fontos
tagjai a csapatnak, de szerencsésebb, ha
olyan területen vannak, ahol meg tudják
a tanulni, hogy kell a fogvatartottakkal
bánni, hogy kell őket mozgatni, hogy kell
beosztania a felügyelőnek a saját idejét stb.
– Tele van lendülettel, ezt hogy csinálja?
– A feladatot végre kell hajtani, és kész.
Ha elvégeztem, én is le tudok ülni egy kávé
mellé, de amíg nincs minden rendben, addig

nem. Azt sem akarom, hogy bármelyik
munkatársam azt lássa, hogy elfáradtam.
Azt kell látniuk, hogy ugyanazzal a
lendülettel megyek még akkor is, ha fáradt
vagyok. Pedig nekem is vannak gyengébb
pillanataim. És ne felejtsük, el kell tudnom
számolni a lelkiismeretemmel is, nem csak
az elöljáróimnak kell megfelelnem.
– A magánéletére is tud ennyi energiát
fordítani?
– Igen, próbálok a gyerekeim összes
rendezvényén ott lenni. A kisebb fiam
első birkózóversenyére nemrég el is
kéredzkedtem, és szerencsére az előjáróim
jól álltak hozzá, megértették a kérésemet.
A nagyobbik fiam már eredményes tájfutó,
vele is szívesen töltöm az időmet. Együtt
lenni a családdal, a gyerekekkel, elmenni
valahova a szabadidőnkben együtt, ez az,
ami igazán sokat tud adni.

Fejlesztések Fejlesztések Fejlesztések

Intrejú

– Melyek a hosszabb távú tervei?
– Szeretem a munkámat, megtaláltam
a számításomat, úgy érzem, a helyemen
vagyok. A mai világban fontos, hogy ez
a civil életnél kiszámíthatóbb, biztosabb
munka. Aki érez egy kis elhivatottságot az
egyenruha iránt és elvégzi a feladatát, hosszú
távon előbbre is juthat, mert a főnökei
észreveszik, ha jobban teljesít. Az a célom,
hogy folyamatosan kiegyensúlyozott, magas
teljesítményt nyújtsak.
– Hordja az órát?
– Nem hiszem, hogy mindennap
hordani fogom, inkább emléktárgyként,
kitüntetésként kezelem, amire vigyáz az
ember. Kiraktam otthon a polcra, büszke
vagyok rá, de persze nem kizárt, hogy egy
ünnepélyes alkalommal majd felveszem.

Bv. H Í R L E V É L

Interjú

Ezer dolog mestere
Bőcs Mihály, a váci intézet nyugalmazott főtörzsőrmestere
és szabómestere szenvedélyes gyűjtő. Műhelye igazi
kincsekkel van tele, ahová minket is beengedett.
Ráadásként kaptunk egy kis történelemleckét is.

Bv. Hírlevél: – Ön Vácon szolgált
felügyelőként, de hogy kerül egy
férfiszabó a börtönbe?
Bőcs Mihály: – Szabómesterként
kerültem a váci konfekcióüzembe
1978. december 1-jén, innen mentem
nyugdíjba 1991-ben. Akkor indult el
az üzem, ahová szakembert kerestek.
Előtte a kisiparosok fárasztó kenyerét
ettem, sokat dolgoztam, gondoltam, jó
lesz egy kis pihenés. Aztán ott maradtam,
mert megtetszett, jól éreztem magamat,
végül az egyenruhát is vállaltam.
– Úgy tudom, nyugdíjas napjai sem
telnek tétlenül, hatalmas méretű és
spektrumú gyűjtemény büszke gazdája.
– Még most is dolgozom az eredeti
szakmámban, de a műhelyem olyan,
mint egy kis kiállítás. Régi váll-lapok,
gombok, a bv. jelvényei, a fináncok
tárgyai, mesterlevelek. A repülős
váll-lapok 1936-tól a mai napig
megvannak. Emellett Sződliget
helyi hobbitörténésze is vagyok.

– Nemrégiben
viszont bélyegekkel és
hadifogolylevelekkel
hozott haza díjat
Törökországból, és már az
unokáját is „megfertőzte”
a gyűjtőszenvedéllyel.
– A törökök idén ünneplik az első
világháború százéves évfordulóját,
mert őket 1915-ben támadták meg
az angolok, a Dardanellákban.
Ennek apropóján rendeztek egy nagy
kiállítást, amin én a háború után írt
hadifogolylapokkal vettem részt.
A Monarchia megrohanta Szerbiát, azt
hittük, hogy könnyű falat lesz, de a
magyarok még Szibériában is kikötöttek
hadifogolytáborban. A lapok nagy
részét 1975–1980 között szereztem.
Magyarországon nekem volt a legnagyobb
vöröskereszt-gyűjteményem, ehhez
tartoznak a hadifogolylapok is, amelyekkel
most aranyérmet nyertem a kiállításon.
Decemberben a 12 éves unokámat
indítottam el egy ifjúsági versenyen, és
Kuala Lumpurból is hoztunk el érmeket.

Tisztelet a bátraknak
Hajdu Miklós egyike azoknak, akiket az 1848-as
forradalom és szabadságharc emlékére felállított
kiállításon az egyik országos példaképnek választottak.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön lelkésze huszonöt
éve segíti a fogvatartottak mindennapjait, egyengeti
hitéletét. Szent Ágoston szavaival azt vallja, hogy „A
bűnt utáld, a bűnöst szeresd”. Tavaly Közép-Európában
elsőként szervezte meg a börtön-cursillót, mely a
kereszténységről szóló lelkigyakorlat a rabok számára.

Bv. H Í R L E V É L

Emellett mint a gyűjtők mentora,
segítője is ténykedem – mert mentoruk
nem csak az énekeseknek van.
Sikerült beszerveznem egy-két bv.-s
kollégát, emellett a fiatalságot, az
unokámat is tanítom és próbálom
a gyűjtésre rávenni. Mert ez tiszta
történelem, itt nem lehet mellébeszélni.
Bár nem olcsó mulatság, minden
pluszbevételemet erre költöm. Egy
hadifogolylevél például 50-60 euró.
– Melyek a legkülönlegesebb tárgyak a
gyűjteményében?
– Vannak bv.-s váll-lapjaim, de a
rendőrségtől a tábornokig megvan mind.
És megvan Gagarin repülősjelvénye
is. Az üveggyűjteményemben például
őrzöm Mária Terézia, Sisi, Ferenc Jóska
és Károlyi gróf címeres üvegeit is.
Jancsó Balázs

Huszár László
Koszovóban
Iraki missziója után dr. Huszár
László bv. dandártábornok most
Koszovóban szolgál, ahol
az Európai Unió koszovói
EULEX Missziójának büntetésvégrehajtási tanácsadója lett.
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Frissen végzett

felügyelők

Március 27-én, az immár második alkalommal elindított képzésen
huszonketten vehették át büntetés-végrehajtási felügyelői
szakképesítésüket. Kimagasló tanulmányi eredményéért országos
parancsnoki dicséretben és tárgyjutalomban részesült Dienes Attila
bv. törzsőrmester (Állampusztai Országos Bv. Intézet), az intézmény
igazgatója pedig Virág György Imre bv. őrmestert (Fővárosi Bv. Intézet)
részesítette tárgyjutalomban kiváló tanulmányi eredménye elismeréséül.

Börtönőrök Győrből
Börtönőröket
is képeznek a
győri Bercsényiszakközépiskolában.
Az új kerettantervről
nemrég kötöttek
megállapodást a győri
intézet, a gimnázium
és az Összefogás
a Börtönügyért
Egyesület (ÖBE)
vezetői. A
Bercsényiben huszonöt
éve folyik rendvédelmi
képzés, amelyhez a győri bv. intézet 2008-ban csatlakozott. Mihály Attila bv.
ezredes, intézetparancsok szerint ez részben az utánpótlás miatt fontos, de
legalább ennyire azért is, mert az eddig erre oktatott 4-500 diák megismerte
a büntetés-végrehajtás munkáját. Már a győri börtön állományában is
dolgozik volt bercsényis, s része is a megállapodásnak, hogy az iskola volt
érettségizői előnyt élveznek a felvételnél. A képzés fél évvel a tiszthelyettesi
képzésbe is beszámít. Jellemző az is, hogy a mintegy 60-70 fős bv.-s
évfolyamnak 40 százaléka választja a folytatást a tiszthelyettesképzőn vagy
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Fotó: Kisalföld

Szervezeti és oktatás • Szervezeti és oktatás •Szervezeti és oktatás

Szervezet

Kutyavezetők
szakmai napja

A tiszalöki börtön első alkalommal rendezett összevont
kutyás szakmai napot, amelyen a rendező intézet
mellett a miskolci és a sátoraljaújhelyi intézet kutyás
szolgálatai vettek részt. Kozsla István bv. zászlós, az
intézet kutyatelep-vezetője elmondta: az összevont
kutyás gyakorlat célja többek között a kutyák képzése,
mind a kábítószer-kereső kutyák, mind a járőrkutyák
esetében. Az ötlet, hogy egy szakmai napot kellene
szervezni, Papp Béla bv. törzszászlóstól, a miskolci
kutyatelep vezetőjétől ered. A gyakorlaton kiderült,
hogy mentálisan nagyon pozitívan hatnak a szolgálati
kutyákra az idegen környezetben végzett szituációs
gyakorlatok és az új, ismeretlen ingerek.

Közlekedésbiztonsági tréning

A BvOP együttműködési megállapodást kötött a GRSP Magyarország Egyesülettel a közlekedéssel kapcsolatos
bűncselekményt elkövetettek sikeres reintegrációja érdekében. Az egyesület egynapos tréningek biztosításával segíti
a bv. szervezet munkáját. Az első foglalkozás március 28-án már le is zajlott a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet baracskai objektumában. Az előadások célja, hogy a közlekedési bűncselekményt elkövetők
felismerjék cselekedetük súlyát, annak hatását önmagukra és környezetükre.

Ismét terepbörze

a Debreceni Egyetemen

Idén is eleget tett a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke általi meghívásnak, és részt
vett a hallgatói terepgyakorlatot biztosító intézmények, szervezetek seregszemléjén. A bemutató
prezentáció a terepgyakorlatra készülő szociológus, szociálpolitikus hallgatók érdeklődése mellett
zajlott. Több hallgató kifejezetten kereste az intézet standját, és kifejezte azon szándékát, hogy
a bv. szervezetnél kamatoztatná az egyetemen megszerzett ismereteit. A rendezvény emellett
alkalmasnak bizonyult a bv. szerv és több, a fogvatartottak utógondozásában közreműködő civil
szervezettel való szakmai kapcsolatfelvételre is.
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Mindszenty-emlékünnepség
Sopronkőhidán

A negyven éve elhunyt bíboros-hercegprímás halálának évfordulóján a büntetés-végrehajtás
és az egyház magas rangú tisztségviselői emlékeztek Mindszenty Józsefre, aki világszerte
a katolikus magyarok egyik legelismertebb személyisége. Az ünnepség emlékmisével
kezdődött. A liturgikus eseményeket Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye érseke, Márfi Gyula, a Veszprémi főegyházmegye érseke és Butsy Lajos
börtönlelkész celebrálták, majd a program Mindszenty életéről és munkásságáról szóló
előadásokkal folytatódott. Erdő Péter bíboros a következő szavakkal emlékezett karizmatikus
elődjére: „A kerek évforduló miatt fontosnak tartottam, hogy személyesen imádkozzam ezen
a megemlékezésen Mindszendtyért. Májusban Esztergomban, sőt, Rómában is miséznek a
bíborosért. Mindszenty nagyon szerette az egyházát és a hazáját, de mindig figyelt a körülötte
élőkre, a társadalmi változásokra is. Alakja, munkássága ma is fontos üzeneteket hordoz a
világ keresztényei számára.” A Büntetés-végrehajtási Szervezet képviseletében dr. Tóth Tamás
bv. dandártábornok, az országos parancsnok általános helyettese koszorúzott.
Mindszenty József 1944. december 22-én került a sopronkőhidai fegyházba 26 pappal,
kispappal együtt. A háború utolsó karácsonyát is itt töltötte. December 29-én boldog
Apor Vilmos vértanú püspök közbenjárására átvitték az Isteni Megváltó Leányainak
soproni anyaházába, ahonnan csak 1945. április 1-jén szabadult.

Önkéntes véradás Egerben
A hagyományokhoz híven idén is
véradó napot tartott a Magyar
Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete
az egri börtön kultúrtermében.
A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet már hosszú évek óta elhivatott
támogatója a társadalmi felelősségvállalás
e formájának. Ezúttal a negyven véradó
között a börtön munkatársai mellett
bírósági dolgozók is ott voltak. A
véradókat az Erzsébet utalványon túl tea,
ásványvíz és csokoládé várta.

…és Pálhalmán
A Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézet és a
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
szervezésében március
3-án véradást tartottak a
személyi állomány részére.
A Dunaújvárosi
Vöröskereszt és a Véradó
Állomás munkatársai
segítségének köszönhetően
negyvenkilencen adtak vért.

Bv. H Í R L E V É L

Rendbe tették
a Sóstó partját
A nyíregyházi intézet horgászatot kedvelő
csapata a Sóstógyógyfürdő Horgászegyesület
tagjaival fogott össze a Sóstó környékének
rendbetételéért. A kedvelt kirándulóhelyen
előkerült a kapa, gereblye, lombgereblye és a
damilos gépek is, amelyekkel megtisztították a
horgászhelyeket, nádat vágtak, füvet nyírtak,
szemetet szedtek, árkokat tisztítottak, így most
már rendezett környezetben várják a szezont.

Farsangi fánkfesztivál
Szombathelyen
Farsangi fánkfesztivált
szervezett
a Szombathelyi
Országos
Büntetésvégrehajtási
Intézet.
A vidám
délutánon
az intézet
munkatársai
gyermekeikkel együtt
sütöttek, főztek és játszottak.
Volt szalonnasütés, otthon és helyben sütött
sütemények versenye, kemencében sütött
disznóságok és terefere vetélkedő.
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Gyakorlat Hatvanban

„Kisodródott egy kanyarban, és két, a szemközti sávban várakozó
autóra borult egy rabszállító kocsi március utolsó napján Heves
megyében. A Hatvan-Nagygombos mellett történt balesetben mindkét
személygépkocsi utasai a járműbe szorultak, a rabszállító sofőrje
és parancsnoka, illetve a felügyelő súlyos sérüléseket szenvedett, a
húsz fogvatartott egymásra zsúfolódott, többen megsérültek, ők is
a járműbe szorultak. Az esethez három gépjárműfecskendővel és egy
műszaki mentővel vonultak a tűzoltók.” Így szólna a hír, ha az eset
nem a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK), a tűzoltók és a
büntetés-végrehajtás közös gyakorlatán történt volna. Kirov Attila
tű. őrnagy, a tűzoltási és mentési szakcsoport vezetője elmondta,
hogy a büntetés-végrehajtással két éve vették fel a kapcsolatot. A
KOK tanárai alapvető tűzoltási és műszaki mentési tudnivalókra
oktatják a büntetés-végrehajtás állományát, hiszen ha ezekben az
intézményekben történik valami, az ott dolgozók hosszabb ideig
vannak magukra utalva. A dolog kétirányú, tette hozzá, a tűzoltók
is tanulják, mit kell tudni a fegyintézetekről, a tűzoltási taktikai
szabályzat külön fejezetet szentel a bv. intézményekben való mentésnek.
A szakcsoportvezető azt is elmondta, ha a fogvatartottak menekülni
próbálnak, a tűzoltóknak nem szabad őket feltartóztatni, a
rendőrök vagy a műveleti osztály tagjainak feladata elfogni a
szökevényeket. Ladányi Antal bv. hadnagy, országos tűzvédelmi
vezető arról beszélt a partnereknek, hogy a büntetés-végrehajtásnál
a körszállítás rutinszerű művelet. A hadnagy elmondta, húsz éve
szolgál a büntetés-végrehajtásnál, Budapest környékén ez idő alatt
két borulás volt, az egyik egy balesetnél, a másik alkalommal az erős
szél miatt dőlt oldalára a jármű. Beszélt arról is, hogy egy-egy ilyen
balesetnél a fogvatartottak magatartása kiszámíthatatlan, van, aki
együttműködő, van, aki azonnal kihasználja a kínálkozó lehetőséget
és szökni próbál. Elfogásuk a műveleti osztály tagjainak a dolga.
A gyakorlat végén tartott értékelésen Kirov Attila elmondta, hogy
az utolsó „sérült rabot” körülbelül másfél óra elteltével emelték ki a
járműből. Elégedett volt a látottakkal, és biztosra vette, hogy tartanak
még közös gyakorlatot.
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Európa elsõ nõi APACkörlete Pálhalmán
APAC-körletet adtak át a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet mélykúti objektumában március
6-án. A részleget a Váci Fegyház és Börtön APAC
(Association for the Protection and Assistance of the
Condemned – Szövetség az Elítéltek Védelmére és
Támogatására) körletéhez hasonlóan, de Európában egye
dülálló módon, női fogvatartottak számára hozták létre.
A büntetés-végrehajtásnak lehetősége van arra,
hogy fontos célok érdekében fogvatartotti csopor
tokat hozzon létre. A most átadott részleg a börtön
ben Istenhez megtért fogvatartottak számára,
meghatározott büntetés-végrehajtási szabályok kö
zött, a differenciált elhelyezés és az egyéniesítés
elvének érvényesülése mellett, a közösség kiala
kítására is szolgál. Az APAC-körlet működése
nem igényel elkülönített pénzügyi fedezetet, nincs
nagyobb költségigénye, mint amit egyébként egyegy fogvatartottra az állam ráfordít. A körletre való
behelyezést bármely fogvatartott kérheti. A körlet
létrehozásának kezdeményezője a Magyar Testvéri
Börtöntársaság volt.

Bûn és bûnhõdés
konferencia
Érdekesnek ígérkező, multidiszciplináris konferenciát
rendeznek május 16-án, szombaton, a váci Baptista
Imaházban. A rendezvényen előad Beer Miklós, a Váci
Egyházmegye püspöke, dr. Pallo József bv. ezredes, a
BvOP főosztályvezetője, Elmer István József Attila-díjas
író, az Új Ember katolikus lap munkatársa, Csomós István
r. alezredes, a Terrorelhárítási Központ szakpszichológusa,
Márki Zoltán büntetőbíró, a Kúria tanácselnöke és Meláth
Attila baptista lelkész, a Budapesti Egyházkerület elnöke.
A konferencián a részvétel díjtalan.
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Országos asztalitenisz bajnokság
A regionális asztalitenisz-versenyek fordulóiból kialakult a döntő mezőnye:
a győztes csapatok az országos bajnokságon küzdöttek meg március 11-én,
a Bv. Szervezet Oktatási Központjában.
Eredmények:
Első lett a Pálhalmai Országos Bv. Intézet,
második a Szegedi Fegyház és Börtön,
harmadik a Balassagyarmati Fegyház és Börtön,
negyedik a Budapesti Fegyház és Börtön,
ötödik a Fiatalkorúak Bv. Intézete,
a hatodik helyezést a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet érte el.
A díjakat Nádasi Béla bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási
Központja igazgatója adta át.

Országos Terepfutó
Bajnokság
Hatszáznegyvennégyen indultak el az idei Országos
Terepfutó Bajnokságon, melyet ebben az évben is a
Büntetés-végrehajtás Oktatási Központja szervezésében
rendeztek meg, április 8-án.
A csapatverseny eredményei: első helyezett lett a
Pálhalmai Országos Bv. Intézet, második a Fővárosi Bv.
Intézet, harmadik az Állampusztai Országos Bv. Intézet,
negyedik a Szegedi Fegyház és Börtön. Az ötödik helyen
a Váci Fegyház és Börtön és a Budapesti Fegyház és
Börtön osztozott.

Bv. H Í R L E V É L
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Tavaszváró Kupa Tokajb
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Tavaszváró kispályás
labdarúgótornára hívta meg a régióban szolgáló rendvédelmi szervek focicsapatait.
A Tokaji Ferenc Gimnázium sportcsarnokában lebonyolított tornán a NAV Északalföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, a Nyíregyházi Városi Rendőrkapitányság,
a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a Tiszavasvári Önkormányzat
Tűzoltósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet és a Hajdú-Bihar
Megyei Bv. Intézet csapata lépett pályára.
A torna szokás szerint nagy csatákat hozott, amelyben a Nyíregyházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság csapata bizonyult a legjobbnak. Második lett a nyíregyházi,
harmadik pedig a sátoraljaújhelyi bv. intézet csapata lett. A gólkirály Nagy
Ádám, a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság munkatársa, a legjobb kapus
debreceni kollégánk, Bene András, a legjobb játékos István Gergely, a Nyíregyházi
Rendőrkapitányság tagja lett.
A most nyolcadik alkalommal megrendezett tornát Mészáros László bv.
dandártábornok, a tiszalöki intézet parancsnoka nyitotta meg, a díjakat
Posta György, Tokaj polgármestere adta át.

Crossfitbajnokság Tiszalökön
Tedd próbára magad! felhívással hirdette meg az
I. Tisza Crossfitbajnokságot a tiszalöki börtön,
ahol az erőnléten és a kitartáson volt a hangsúly.
Medicinlabda-dobás, súlycipelés, felhúzás 50 kilóval,
felugrás padra, négyütemű fekvőtámasz – ízelítőül
csak ennyi a kihívások közül. A megmérettetés nyitott
volt az intézet munkatársai és családtagjai előtt, végül
női egyéni, női csapat, férfi egyéni és férfi csapat
kategóriákban hirdettek eredményt.

Országos dzsúdóbajnokság

Global Grappling
A Global Grappling Szövetség szervezésében március 7-én nagyszabású
földharcversenyt rendeztek a Debreceni Egyetem Agrárcentrumában,
amelyen a miskolci intézet két munkatársa is részt vett. Bartha Szilárd
bv. törzsőrmester és Kelemen Zoltán bv. törzsőrmester Gi Grappling,
valamint NoGi Grappling versenyszámokba nevezett be. Az országos
versenyen 174-en indultak. Barta Szilárd egy arany-, Kelemen Zoltán két
bronzéremmel tért haza. A felkészítők Győrfi Károly bv. törzszászlós és
Juhász Balázs bv. zászlós, a Miskolc Fight Team sportolói voltak.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja
hét fős csapatával részt vett a BM Tanintézetek 2015.
évi Dzsúdó Országos Bajnokságán február 19-én, melyet
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola rendezett. Az
erős mezőnyben a csapat a hetedik helyen végzett,
egyéniben Hergenrőder Rolandnak a –100 kg-os
súlycsoportban sikerült megszereznie a rangos harmadik
helyezést. A csapat tagjai: Nyúl András (73 kg), Papp
Sándor, Varga Martin (81 kg), Berta Sándor (90 kg),
Jánosi Zoltán, Hergenrőder Roland (–100 kg) és László
Ferenc (+100kg). A felkészítő tanár Horváth Imre Gábor
bv. őrnagy volt.

Sziréna Kupa
A Vasas SC sporttelepén rendezték meg február
21-én a III. Sziréna Kupát, a rendvédelmi szervek
kispályás labdarúgó-bajnokságát. A megmérettetésre
tizennyolc csapat nevezett be. A tornát az Országos
Rendőr-főkapitányság csapata nyerte, a bv. szervezet
csapata az erős mezőnyben az előkelő ötödik helyezést
szerezte meg. A rendezvény fővédnöke Pintér Sándor
belügyminiszter volt.

