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Nemzetközi kapcsolatok
Horvát vendégek

Magyarországon

Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok meghívására június 22. és 25.
között hazánkban tett látogatást a horvát büntetés-végrehajtási szervezet
delegációja, Ivica Šimac országos parancsnok vezetésével. A vendégek megismer
kedtek szervezetünk felépítésével, a jogszabályi háttérrel, a foglalkoztatási
formákkal, valamint a reintegrációs munkával. A delegáció a magyar büntetésvégrehajtás mindennapjaiba is betekintett: a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet és a Pálhalmai Agrospeciál Kft., a Váci Fegyház és Börtön és
a Duna-Mix Kft., valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet munkájáról
szereztek gyakorlati tapasztalatokat.

Bajorok látogatása

Veszprémben

A Veszprém megyei és a bernau-i intézetek közötti együttműködés több
éves múltra tekint vissza. Most a veszprémieken volt a sor, ők fogadták
a német intézetből érkezett hat kollégát. A programok összeállításánál
mindkét intézet arra törekszik, hogy a szakmai tapasztalatcserén túl
felfedezzék a térség természeti és kulturális értékeit is. Ez alkalommal
a veszprémi mellett megismerkedtek a szombathelyi intézetben folyó
munkával, és belefért idejükbe egy balatoni kirándulás is.

Rendkívüli helyzet a börtönben
A kaposvári intézet munkatársai együttműködési gyakorlaton vettek részt június
26-án a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztályával,
a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és az Országos
Mentőszolgálat Dél-dunántúli régiójának kaposvári állomásával.
A gyakorlaton egy ismeretlen telefonáló közölte, hogy az intézetben időzítővel
ellátott robbanószert rejtett el, az egyik zárkában pedig a fogvatartottak
elzárták a bejáratot, majd tüzet gyújtottak. A bejelentést követően az intézet
értesítette a társszerveket, és megkezdődött a veszélyeztetett területek
kiürítése. A tűzoltóknak az intézet tűzoltó csoportja segített a tájékozódásban.
Az eltorlaszolt zárka ajtajának felnyitását követően a bent lévők ellenállását az
intézet biztonsági felügyelői felszámolták, a sérülteket a mentőszolgálat ellátta,
a vétkes fogvatartottakat elkülönítették. A robbanószer felderítésében, amelyet
a tűzszerészek hatástalanítottak, a rendőrség szakemberein kívül speciálisan
kiképzett kutya is részt vett.
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Fogvatartott anyák

és gyermekeik

A BvOP és a kecskeméti intézet munkatársai is
részt vettek a szlovák Igazságügyi Minisztérium
szervezésében, a „Nők büntetés-végrehajtása anyák gyermekeikkel” témakörben megrendezett
nemzetközi konferencián. A résztvevők
megismerkedtek a nyitra-tromosi büntetésvégrehajtási intézetben folyó munkával. Ezt követően
a rendezvény a felvidéki Nagyszikláson található
Terápiás és Rehabilitációs Központban folytatódott,
ahol várandós és kisgyermekes fogvatartottak
helyzetéről szóló előadásokat hallgattak meg a
résztvevők. Az előadók a szlovák Igazságügyi
Minisztérium és a főügyészség, a cseh, a magyar és a
lengyel büntetés-végrehajtási szervezet, a cseh rendőr
főiskola, a szlovák előzetes letartóztatási és bv. osztály,
a turócszentmártoni egyetemi kórház kutatóintézete,
a Szlovák Jogvédelmi Hivatal és a pozsonyi Páneurópai
Főiskola szakemberei voltak.

Szlovén küldöttség
a Zala Megyei Bv.

Intézetben

Simon Attila bv. ezredes, intézetparancsnok
meghívására június 18-án szakmai
tapasztalatcserére érkezett a zalaegerszegi
intézetbe a maribori börtön delegációja,
Robert Silc igazgató vezetésével. A vendégek
elsősorban a fogvatartottak elhelyezésére,
foglalkoztatására, a reintegrációs munkára,
illetve a magyar bv. szervezet felépítésére és
jogszabályi hátterére voltak kíváncsiak.
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F ejlesztések
Konyhafelújítás

Szegeden

Gőz helyett gázzal főznek júniustól a Szegedi Fegyház és Börtön Csillagépületének
konyhájában, ahol kicserélték a főzőüstöket, a melegen tartó berendezéseket,
műgyantával vonták be a padlót és új légtechnikai berendezést is felszereltek.
A közel harmincöt millió forintos felújításnak köszönhetően évi tízmillió forint
energiaköltséget takarít meg az intézet.

Nyílászárócsere
az IMEI-ben

Új utak

Sátoraljaújhelyen

A Belügyminisztérium által 2014-ben meg
hirdetett „Üzemeltetési költségcsökkentést
eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi
támogatása” című pályázati forrásból az
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet I. épületében és a pavilonban sor
került az összes nyílászáró cseréjére. Több
mint 150 elöregedett ajtót és ablakot cserél
tek korszerű, műanyag nyílászáróra. A beru
házás összköltsége tizenhét millió forint volt.

A sátoraljaújhelyi intézetben
elkezdődtek a felújítási, karbantartási
munkálatok, melynek első
fejezetében a közlekedőutakat tették
biztonságosabbá. Az előkészítő munkák
során a fogvatartottak szaktudását is
hasznosították, hiszen hat fogvatartott
dolgozott az aszfaltozás előkészítésében,
illetve utómunkálataiban.

Tisztavatás

Egy régi probléma oldódik meg

Tizenkettő büntetés-végrehajtási szakon végzett
hallgató vette át a diplomáját június 26-án a
Ludovikán, majd tette le az esküt az Oroszlános
Udvaron a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának mintegy százhatvan
végzett hallgatója között június 28-án. Az ünnepé
lyes tisztavatáson Pintér Sándor belügyminiszter
beszédében többek között szólt a július elsejétől
hatályba lépő rendvédelmi életpályamodellről,
amely erkölcsi és anyagi megbecsülést is hoz a
hivatásos állomány tagjainak. Beszélt arról is, hogy
a világban zajló események elérték Magyarországot
is, ez pedig felértékeli a rend és a társadalmi béke
fontosságát. Ezért is nagy szükség van a most
végzett tisztek szaktudására, szolgálatkészségére.

Az ország több börtöne után a győriben is
fallal választják le a vécéket. A megoldás nem
is volt olyan egyszerű, mivel a tervezők egy
XIX. századi problémával találkoztak. A régi
fogház épülete ugyanis 130 évvel ezelőtt kis
alapterületű zárkákkal épült, ahová még nem
is tervezték be a vízöblítéses vécé helyét.
Ezért az ajtókat arrébb helyezik, így lesz
helyük a komfortos illemhelyeknek.
A nyár végére a tervek szerint befejeződik
az átalakítás, amelyre az intézet kilencmillió
forint központi támogatást kapott.
Szekszárdon is folyik az illemhelyek
építése, ahol huszonhét ajtót építenek be a
zárkákba a vécék kulturált leválasztása miatt.
Szolnokon március végén kezdődtek meg
a beruházási munkálatok. Itt az illemhelyek
leválasztása és az elszívó rendszer kiépítése
mellett a régi épületrész zárkái is teljes
felújításon esnek át, emellett renoválják
a sétaudvar falát is. Mindkét beruházás a
fogvatartottak munkáltatásával valósult meg.

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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Szervezeti

élet

Befogadtuk az első felhívásra jelentkező elítéltet
Az új bv. kódex alapján 2015 januárjától a szabadságvesztés letöltésére a BvOP hívja fel az elítéltet. A
megváltozott szabályok szerint jelentkező első fogvatartottat Állampuszta fogadta be. A régi rendszer
szerint az adott intézet elvégezte a befogadással járó feladatokat, majd a fogvatartottat átszállították
a letöltőintézetbe, ahol újra lezajlott a befogadás. Ezt a folyamatot ésszerűsíti a jogszabályi változás,
mert így a köztes, megyei befogadással járó munka kimarad. A fogvatartottak szempontjából is
hasznos a változtatás, hiszen azonnal megjelölheti kapcsolattartóját és rendelkezésére áll a letéti pénze
is. Állampusztára március 10-én érkezett meg az első, új rendszerben befogadott fogvatartott. Az őt
kísérő családtagok egyből nyilatkozhattak kapcsolattartási szándékukról, így már egy nap elteltével
felvehették egymással a kapcsolatot. Másnap megtörtént az orvosi és reintegrációs tiszti befogadása,
és a lehető leghamarabb a megfelelő munkahelyet is kijelölték számára. A fogvatartott elmondása
szerint számára is egyszerűbb volt, hogy egyből végleges intézetébe került, a családja is biztos lehetett
benne, hogy itt marad, és nem szállítják el pár héten belül.

APAC részleget avattak Tiszalökön is
Váchoz és Pálhalmához csatlakozott
a tiszalöki börtön, ahol április 24-én
adták át az APAC részleget. Az intézet
a Magyar Testvéri Börtöntársaság
kezdeményezéséhez társult, az ő
támogatásukkal jöhetett létre az egyelőre
tizenöt főt befogadó részleg, amelybe
felekezettől függetlenül kerülhetnek be
az elítéltek. Ökumenikus jellegét a közös
célok kapcsolják össze, melyben kiemelt
szerepet kap az együttműködés.
A rendezvény elöljárója Schmehl János
bv. dandártábornok volt, aki ünnepi
beszédében az együttműködést és
az eredményes közös munkát emelte
ki. Köszöntőjében Roszík Gábor, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke örömmel
üdvözölte Tiszalök csatlakozását a programhoz. Pál Miklós, a Miskolci Apostoli
Exarchatus Egyházmegyei Karitász igazgatója az ünnepség tiszteletére nyolc
festett ikont ajándékozott a részlegnek. Balogh Barnabás, a Magyar Református
Szeretetszolgálat lelkész-igazgatója áhítatában kiemelte, hogy minden szolgálata után
feltöltöttnek érzi magát, mert a szeretet ereje megerősíti. Zsarnai Krisztián, a Hajdúszabolcsi Evangélikus Egyházmegye esperese az együttélés, az alkalmazkodás és a hittel
teli élet fontosságára hívta fel a figyelmet, majd áldást mondott a részlegre. A programot
az APAC részleg elítéltjeinek és a színjátszó kör tagjainak zenés, vallási műsora
színesítette, amelyen felolvasták a csoport reguláját is.

Bács-Kiskun

megyei pártfogók
találkozója

A Bács-Kiskun megyében található
büntetés-végrehajtási intézetek parancsnokai
Kecskeméten találkoztak, hogy felosszák
a megyében dolgozó pártfogó felügyelők
illetékességi területeit. Az Állampusztai
Országos Bv. Intézet, a Bács-Kiskun
Megyei Bv. Intézet és a Kalocsai Fegyház és
Börtön parancsnokai szakmai konzultációt
folytattak Juhász Ferenc bv. főhadnaggyal,
a BvOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya
megbízott osztályvezetőjével. Mint ismert,
január 1-jével az Igazságügyi Szolgálattól a
büntetés-végrehajtási szervezethez kerültek
a pártfogó felügyelők. A megye mindhárom
büntetés-végrehajtási intézetében van pártfogó
felügyelő, hozzájuk jelenleg összesen 150
szabadulás előtt álló elítélt, illetve feltételesen
szabadlábra bocsátott volt fogvatartott tartozik.
A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők
munkája összetett. Feladatkörük a reintegrációs
gondozással, az utógondozással, a feltételes
kedvezménnyel szabadultak vonatkozásában
pedig a pártfogó felügyelő elrendelésével,
emellett a környezettanulmányok és a felügyelői
vélemények készítésével kapcsolatos feladatok.

Vácon készült el

az első reintegrációs környezettanulmány
Ipacs Dorottya, a Váci Fegyház és Börtön pártfogó felügyelője, a Pest megyei pártfogó
felügyelők koordinátora az elsők között végezhetett reintegrációval kapcsolatos környezettanulmányt. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 30/2015. (IV. 17.) OP
szakutasításában foglaltak alapján elkészült tanulmány a reintegrációs őrizet végrehajtását alapozza meg: vizsgálja az elítélt által megjelölt ingatlan alkalmasságát, valamint
a távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságát.
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kódex

Új eszköz a büntetés-végrehajtásban
A távfelügyeleti eszközök büntetés-végrehajtási felhasználását lehetővé tevő jogszabályok április 1-jén léptek
hatályba. Ez év május 8-án szabadult az első reintegrációs őrizetes, aki nyilatkozott is lapunknak.
A reintegrációs őrizet eredetileg nem önálló elképzelésként, hanem a
házi őrizet kapcsán bevezetett elektronikus nyomkövetésen alapuló
távfelügyeleti eszközök büntetés-végrehajtási felhasználása, valamint
a reintegrációs célkitűzésekbe való bevonási lehetőségének vizsgálata
során született meg. Az új büntetés-végrehajtási törvényhez szakmai
koncepciót összeállító bizottság tagjaként dr. Bogotyán Róbert bv.
ezredes, illetve Veszeli Dániel bv. százados 2013-ban tekintették át a
rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat és az adott technikai
lehetőségeket. Ennek alapján a BvOP egy olyan keretszabályozásra tett
javaslatot, amely a társadalomra csekély mértékben veszélyes elítéltek
közül azoknak, akiknek magatartása, együttműködése példás volt a
végrehajtás alatt, lehetővé teszi, hogy a szabadulást megelőző maximum
hat hónapot a bv. intézettől távol töltsék. A büntetés-végrehajtás
oldaláról ez remek pedagógiai, motivációs lehetőség, amíg az elítélt
oldaláról szinte idő előtti szabadulásként fogható fel. A reintegrációs
őrizet beleszámít a szabadságvesztésbe, ugyanakkor az elítéltnek
annak teljes tartama alatt a bv. bíró által meghatározott helyen kell
tartózkodnia, melyet csak meghatározott célból és időre hagyhat el.
A törvénytervezet szakmai, majd közigazgatási és társadalmi
egyeztetése során a reintegrációs őrizetet a jogalkotó kiemelte a

parlament elé kerülő végső anyagból, de a távfelügyeleti eszközök
további vizsgálatát indokoltnak látta. Így, bár a 2013 decemberében
elfogadott jogszabályban nem szerepelt, a BvOP, az ORFK-val és az
eszköz gyártójával konzultálva továbbra is foglalkozott egy későbbi
bevezetés lehetőségével. Kiderült, hogy a rendőrség által üzemeltetett
távfelügyeleti rendszer kapacitása képes kiszolgálni a büntetésvégrehajtási igényeket is, így nem szükséges egy párhuzamos rendszer
kiépítése, ami jelentős költséghatékonysági érv volt. 2014 nyarán a BvOP
öt munkatársa valós helyzetben tesztelte a távfelügyeleti eszközök
két típusát is, ezzel mind a viselésről, mind az adminisztrációról
és a távfelügyeletről is közvetlen információkat szereztek. Az
újabb eredményeket és érveket bemutató meghallgatások után a
Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium támogatásával, a
reintegrációs őrizet végül bekerült abba a törvénymódosító javaslatba,
melyet 2014 végén tárgyalt és fogadott el az Országgyűlés. Ezek után
került sor a rendeleti részletszabályok megalkotására és a technikai
feltételek biztosítására, így a reintegrációs őrizet idén április 1-jétől
része a jogrendszernek. A gyors ütemű felkészülés és belső szabályozási
munka eredményeképpen az első szabadon bocsátásra a hatálybalépés
után alig több mint egy hónappal, 2015. május 8-án került sor.

Reintegrációs őrizet

– Interjú az első szabadulóval
– Néhány szóban mit mondana a reintegrációs őrizetről?
– Elolvastam a vonatkozó törvényi passzust, gyakorlatilag a házi
őrizettel technikailag megegyező őrizetben tölthetem az utolsó
egy hónapot. Ebben az időben fel lehet venni a fonalat a való
világhoz, ezért nekem ez a mai nap 99 százalékban szabadu
lás, 1 százalékban lábperec. Az alapötlet véleményem szerint
mindenképpen támogatandó. A nem súlyos, nem erőszakos
bűncselekményt elkövetőnek, aki talán egy botlás miatt van
bv. intézetben, ez mindenképpen jó. Másrészt talán túl szűk
mozgásteret ad, ha az embernek változó helyszínű munkája van.
– Az Öné volt az első ilyen ügy. Milyennek találta a bv. bírói
meghallgatást?
– Úgy éreztem, hogy a bíró is egyfajta szabadulásként kezeli ezt a
dolgot. Hasonló volt a feltételes szabadsághoz, amikor deklarálják,
hogy vélhetőleg elérte a büntetés a hatását, és lehetőséget kaphat
az ember arra, hogy hazamehessen.
– Az nem zavarja, hogy a nyomkövető eszköz napi 24 órában
adatokat küld a helyzetéről?
– Az biztos, hogy nem zavar annyira, mintha még mindig a bör
tönben lennék.
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– Milyen hatással lehet vagy lesz a következő egy hónap az
Ön és a családja életére?
– Őszintén szólva, nekem ez az egy hónap reintegrációs őrizet
még lehet jobb is, mintha ma szabadon engednének. Én most nem
mehetek el otthonról, így viszont kifele is meg tudom hivatkozni,
hogy nem tudok részt venni valamiben. Barátok, ismerősök
várnak kint, de aki volt már bent, az tudja, hogy ez milyen szintű
lelki teher lehet. Egy hónapig nem tehetek mást, mint hogy
otthon ülök, és a gyerekeimmel szívom a közös levegőt. Ennél
jobbat jelenleg el se tudnék magamnak képzelni.
A Börtönújságban megjelent interjú szerkesztett változata.
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Elismerések

Pedagógusnapi elismerések

Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló oktatói tevékenysége, büntetésvégrehajtási munkássága elismeréséül 70. születésnapja alkalmából soron kívül
nyugállományú büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő dr. Cser
Gyula ny. bv. alezredest, a volt Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási
Tanszékének főiskolai adjunktusát. Kristály pezsgőskészlet emléktárgyat
adományozott Palotai Ernő René alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetőjének. Tanácsosi címet adományozott Nagy István
alezredesnek, a Márianosztrai Fegyház és Börtön osztályvezetőjének és
Török Edina alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
osztályvezetőjének.
Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pedagógusnap
alkalmából a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz
fokozatát adományozta Molnárné Bódai Adrienn alezredesnek, a Szegedi
Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének, Ványi László alezredesnek,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőhelyettesének, Molnár Brigitta őrnagynak, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének, Németh Adél őrnagynak,
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs
tisztjének, Szilágyi Katalin őrnagynak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
reintegrációs tisztjének, Spitz Orsolya századosnak, a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott vezető reintegrációs tisztjének,

Dobos Gábor főhadnagynak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön reintegrációs tisztjének, Tóth Róbert főhadnagynak,
a Budapesti Fegyház és Börtön vezető reintegrációs
tisztjének, valamint a büntetés-végrehajtási szervezettel
történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése
elismeréséül Bolfordné Hidvégi Sárának, a Pannon Oktatási
Központ Általános Gimnázium és Szakképző Iskola
Pedagógiai Szakszolgálat Tököl tagintézménye megbízott
vezetőjének. Eredményes szakmai munkája elismeréséül
soron kívül büntetés-végrehajtási alezredessé léptetette
elő Horváth Imre Gábor őrnagyot, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási Központja kiemelt főelőadóját.
Büntetés-végrehajtási főhadnaggyá léptette elő
Molnár Gábor hadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét. Országos
parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban
részesítette Vörös Erzsébet őrnagyot, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási Központja kiemelt főelőadóját, Csada
Krisztina századost, a Kalocsai Fegyház és Börtön vezető
reintegrációs tisztjét, Szita Péter századost, a Zala Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Daki
János főtörzszászlóst, a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási Központja foglalkoztatási segédelőadóját, Gergóné
Gyovai Gabriella századost, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Kapitány
Andrea hadnagyot, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet reintegrációs tisztjét. A büntetés-végrehajtási
szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai
együttműködése elismeréséül országos parancsnoki
dicséretben és ajándéktárgyban részesítette Bob-Kálmán
Andrást, a Pannon Oktatási Központ területi képviselőjét.

Miniszteri kitüntetés a leköszönő dékánnak
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát június elsejétől
Boda József rendőr vezérőrnagy vezeti. A leköszönő dékán, Ruzsonyi Péter
büntetés-végrehajtási dandártábornok az ez alkalomból megrendezett ünnepségen
Szent György-érdemjel miniszteri elismerésben és dísztőr emléktárgyban
részesült. „Szakmai életem egyik legszebb periódusa zárul le most” – mondta
leköszönő beszédében Ruzsonyi Péter, aki 30 éve lépett be a büntetés-végrehajtás
szervezetébe, melynek felét az RTK-n töltötte. „Részese lehettem a kar építésének,
részt vállalhattam két új intézetünk alapításában, és hozzájárulhattam a Rendészeti
Doktori Iskola akkreditációjának elindításához” – mondta el, majd külön
köszönetet mondott Csóti András vezérőrnagynak, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnokának és Janza Frigyes ny. vezérőrnagynak, a Fenntartói Testület
tagjának. Beszédében szólt a Kari Zászlóról is, amely az intézmény egységét, az itt
dolgozók tudati azonosságát, a közös küldetés elfogadását jelenti. „A Zászlót vinni kell, magasba emelve, fáradhatatlanul. Ez mától az új
dékán feladata lesz” – mondta a dandártábornok, aki az új vezetés támogatását kérte a jelenlévőktől. Ezt követően Patyi András rektor
átadta a dékáni kinevezési okmányt és a dékáni láncot Boda Józsefnek, aki Ruzsonyi Pétertől vehette át a Kari Zászlót. A zászlóra Csóti
András vezérőrnagy kötött szalagot. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka örömét és büszkeségét fejezte ki, hogy az elmúlt három
évben egy büntetés-végrehajtási tábornok vezethette Magyarország meghatározó egyetemének rendészettudományi karát.
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Hírek

Nemzetközi kapcsolatok
Macedón küldöttség látogatása
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok meghívására,
Lidija Gavrilovska országos parancsnok vezetésével Magyarországra
látogatott a macedón bv. szervezet héttagú delegációja. A háromnapos
szakmai tapasztalatcsere során először járt országos parancsnok vezette
macedón delegáció hazánkban. A küldöttség tagjai megismerkedtek
a magyar büntetés-végrehajtási szervezet felépítésével, jogszabályi
hátterével, a foglalkoztatási formákkal, a reintegrációs feladatokkal,
illetve programokkal. A látogatás második, illetve harmadik napján a
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet tevékenységéről, valamint az Állampusztai
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. munkájáról szereztek gyakorlati
tapasztalatokat.

Svédek tanulmányútja

Tökölön

Huszonegy svéd vendég ismerkedett május 21-én az ország legnagyobb
létszámban fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó büntetés-végrehajtási
intézetével, hogy az itt tapasztaltakat is beilleszthessék saját prevenciós
gyakorlatukba. A civil vendégek hazájukban is hasonló korosztállyal,
problémás és kevésbé problémás fiatalokkal foglalkoznak. A találkozón
élénken érdeklődtek a börtönben folyó oktatásról, a szakmaszerzés
lehetőségeiről, valamint a vallásgyakorlásról.

Lengyel vendégek látogatása

Lengyel szakmai küldöttség volt a vendége a tiszalöki bv. intézetnek. A Kárpátaljai
Büntetés-végrehajtási Körzet állománytagjai és egyetemi hallgatói később a
sátoraljaújhelyi fegyházat is megtekintették. A vendégek közül a Rzeszówie
Egyetem reintegráció szakos hallgatói és a kárpátaljai körzetben működő bv.
intézetek szakszervezeti tagjai különösen kíváncsiak voltak az intézet építészeti
megoldásaira, az elítéltek ellátására és a biztonsági feltételekre, mindemellett az új
bv. kódexről is érdeklődtek.

Sajtóreferensek tapasztalatcseréje

Kaposváron

A kaposvári intézet volt a vendéglátója a somogyi megyeszékhelyen tevékenykedő
társszervek és a közös kommunikációs tevékenységben érintett állami szervezetek
sajtószolgálatainak szakmai megbeszélésének. A programon az intézet sajtósa mellett
a Kaposvári Törvényszék, a Somogy Megyei Rendőrkapitányság, a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Mentőszolgálat, a Somogy Megyei Kormányhivatal,
továbbá a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
munkatársai vettek részt. Nagy István bv. ezredes, intézetparancsnok köszöntőjében
elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a sajtósok megismerjék egymást és
szakterületük legfontosabb jellemzőit, éljenek a tapasztalatcsere lehetőségeivel,
majd ismertette az intézet tevékenységét. A találkozó ezt követően kötetlen
beszélgetés keretében folytatódott. Szó esett a büntetés-végrehajtás kommunikációs
tevékenységéről, kiadványainkról, a január 1-jétől elérhető kormányzati portálról, a
jövőbeli együttműködés lehetőségeiről. A sajtós kollégák egy-egy konkrét eset kapcsán
beszéltek gyakorlati tapasztalataikról kitérve a szervezetükre jellemző specialitásokra is.
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Interjú

Nô a biztonsági osztály élén
Istvánov Szilvia bv. százados 2000. szeptember 15-én kezdte pályafutását a büntetés-végrehajtásban, mint
biztonsági felügyelő. Jelenleg a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában a Biztonsági Osztály megbízott osztály
vezetője. A vele készült interjúban egy magabiztos, határozott női osztályvezető arca bontakozik ki előttünk.
Bv. Hírlevél: - Mióta
dolgozol
börtönben,
illetve milyen szak
területen kezdted a bv-s
pályafutásodat?
Istvánov Szilvia: - 2000.
szeptember 15-én szereltem
fel, és 2008. szeptember 1-ig
biztonsági felügyelőként
és szolgálatszervezőként
dolgoztam, közben el
végeztem a Rendőr
tisz
ti Főiskola büntetésvégrehajtási szakát. 2008
szeptemberétől 2013 elejéig
nevelő voltam, majd a BvOP
Biztonsági Főosztályán
lettem kiemelt főreferens. 2014. január 1-jén lettem a Központi Kórház
Bv. Osztályának vezetője, 2015. március 1-től pedig a Kórház Biztonsági
Osztály megbízott osztályvezetője vagyok.
- Hogyan merült fel benned, hogy börtönben kezdjél dolgozni?
- Fiatalkorom óta vonzott az egyenruha és már akkor voltak ambícióim,
hogy rendvédelmi szervnél szeretnék elhelyezkedni. Szüleim eleinte
féltettek, de már elfogadták, mert látják, hogy szeretem a munkámat.
- Ennyi év elteltével, hogyan látod, jól döntöttél akkoriban?
- Igen, egyértelműen jól döntöttem. Sokat kaptam a szervezettől, így
a szakmai tudáson, fejlődésen kívül a személyiségemet is formálta:
megtanultam csapatban dolgozni és határozottabb, magabiztosabb lettem.
- Ebben a férfiak uralta világban elérted azt a szintet, amit kevés
nő mondhat el magáról.
- Ez valóban egy férfias terület, de engem a kihívások mindig is
vonzottak. Most megmutathatom, hogy egy nő is képes egy biztonsági
osztály vezetésére.
- A kolleganőid számára lehetsz példakép?
- Ezen még nem gondolkoztam. Nekem azonban vannak példaképeim
a bv-n belül, így például dr. Tanács Eszter Tímea, a kalocsai és Németh
Éva, a veszprémi parancsnok. Példaértékű, hogy a nőiességük
megtartása mellett képesek szigorúsággal, rátermettséggel és szakmai
hozzáértéssel vezetni egy intézetet.
- A fiad is bv-s lett. Támogattad ebben a döntésében?
- 2000 óta vagyok a szervezetnél, a fiam akkor hétéves volt, ezért
számára nem volt idegen ez a világ. Sokat kérdezett a szervezet által
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nyújtott életpályamodellről, a biztonságról, amit ez a pálya nyújt. Nem
is kellett biztatni, így közel egy éve már, hogy ő is állománytag lett.
- Mit szólt a családod, amikor felszereltél?
- Mivel a családomban senki nem dolgozott rendvédelmi szervnél,
ezért nagyon féltettek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok a negatív
sztereotípia a börtönökkel kapcsolatban. De ez a munka inkább arról
szól, hogy reintegráljuk a fogvatartottakat, és ez jelenti az igazi kihívást.
- A munkádban mit tartasz sikernek?
- Minden eredményes reintegráció az, de a kézzelfogható sikereket akkor
éreztem, amikor még nevelőként a fiatalkorúak körletén dolgoztam. A
szabadidő hasznos eltöltése segíti a visszailleszkedést, és pozitívan hat
az ember énképére. A sikerélmény, az elismerés és a dicséret pozitívan
formálja a személyiséget.
- Fontosnak tartod, hogy a börtön nyisson a társadalom felé?
- Igen. Az emberek nem tudják, hogy a fogvatartottak alapvetően
munkával, tanulással, és különböző hasznos programokkal töltik az
idejüket. Ráadásul a személyi állománnyal kapcsolatban is fontos lenne egy
szemléletváltás, mivel a „smasszer” kifejezés még mindig negatívan cseng.
Az emberekben az a sztereotípia él, hogy a smasszer agresszív, és csak
azért van, hogy a fogvatartottakat büntesse. Ezen lenne jó változtatni.
- Az elmúlt tizenöt év alatt ki az, aki segítette a szakmai
előmeneteledet?
- Sok embernek kell köszönetet mondanom, kinek ezért, kinek azért.
Elsősorban a kollégáimnak, az elöljárók közül pedig Bakai Sándor bv.
alezredesnek, Győri Józsefné bv. törzszászlósnak. Magasabb szintű
szakmai elöljárók közül kiemelten dr. Barna Ildikó főorvosnak, Nyima
Tamás alezredesnek. Tőlük mind emberileg, mind szakmailag sok
tapasztalatot szereztem. Ezt követően Pesti Ferenc alezredesnek,
Gyurnik Mária alezredesnek, és a Biztonsági Főosztály összes akkori
tagjának.
- Nőként milyen érzés nehéz döntéseket hozni, illetve számon
kérni a kollégákat?
- Talán kicsit lágyabb szívűek vagyunk, de emiatt az arany középutat
is előbb megtaláljuk.
- Munkaidőn kívül hogy tudsz kikapcsolódni?
- Kikapcsolódni teljesen nem lehet, hiszen ebben a munkakörben
bármikor megszólalhat a telefon, bármi történhet, ami azonnali
intézkedést kíván. De szerencsém van, mert a párom is hivatásosként
dolgozott a tűzoltóságnál, így jól tűri a vezetői beosztással járó
kihívásokat, az éjszakai telefonokat, a váratlan helyzeteket és élvezem
a maximális támogatását.
Bányai Sándorné
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Jubileum

130 éves a Szegedi Fegyház és Börtön
A Szegedi Fegyház és Börtön fennállásának 130. évfordulójára emlékeztek június
12-én, az intézet dísztermében. Az ünnepségre meghívást kaptak a társszervezetek,
a közintézmények vezetői és az intézet dolgozói. A rendezvény elöljárója Tasnádi László,
a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára volt.

A jubileum alkalmából dr. Juhász Tünde, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja és Csóti András bv. vezérőrnagy,
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka köszöntötte a vendégeket.
Az évfordulóra az intézet kiadta „A Csillagbörtön 130 éve a köz
szolgálatában” című könyvet, amelyet Tikász Sándor bv. dandártábornok,
intézetparancsnok mutatott be. Tasnádi László pedig felavatta az intézet
első igazgatójáról, Törökfalvi Török Kálmánról elnevezett termet és
leleplezte a róla készült festményt. A jelenlévők szórakoztatásáról a
nagyfai objektum és a Csillag elítéltjeinek ünnepi műsora, majd az
intézet egyik dolgozójának szavalata gondoskodott. Az ünnepség végén
a Király-König Péter Zeneiskola művésztanárai adtak hangversenyt.
Később a vendégek az intézeti dolgozók „Szabad idő”, és a fogvatartottak
„Cell Art” című képzőművészeti kiállítását is megtekinthették.

A Szegedi Fegyház és Börtön története

A börtön létrehozásáról az 1881. évi LVIII. törvénycikk intézkedett.
1882 márciusában kezdték meg a fogházépületek, a börtönfelügyelői
lakások és a törvényszéki palota építését. Egy év múlva elkészültek
a börtönfelügyelői lakások, a 200 fogoly befogadására alkalmas,
kulcs alaprajzú két fogházépület és a törvényszéki palota (a jelenlegi
parancsnoki épület). A háromemeletes börtön építését Wágner Gyula
tervei alapján, 1883 júniusában kezdték meg, és 1884 augusztusára
készült el. A börtön a csillag alaprajz miatt kapta a köznyelvben a
Csillagbörtön elnevezést. Az intézet első vezetője, Törökfalvi Török
Kálmán, 1884. augusztus 27-én foglalta el igazgatói állását, az első
rabokat 1885. január 10-én fogadta be az ötszáz férőhelyes intézet.
A börtön azóta folyamatosan büntetés-végrehajtási funkciót lát el.
1944 és 1945 között hadifogolytáborként is működött, 1962-ben
alagúttal kötötték össze a Cserzy Mihály utcában lévő üzemet
a jelenlegi Nagyfa-Alföld Kft. területével.
A Dorozsmai út 25-27. szám alatt 1984-ben adták át a 252 fő befogadására
képes átmeneti intézetet azok elhelyezésére, akik egy-két év múlva
szabadultak. Az itt fogvatartottak száma az 1990-es évek elejétől kezdve
folyamatosan csökkent, ezért 1996. augusztus 1-jén az intézetet bezárták.
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1999-ben döntés született a felújításáról és átalakításáról. A felújított
objektumot 2002. március 5-én adták át.

A nagyfai objektum

1920-ban az Országos Földbirtokrendező Bíróság a Szegedi Kerületi
Börtön rabgazdaságának adományozta a Pallavicini uradalomból kialakí
tott 744 katasztrális holdnyi nagyfai birtokot. Az itt termelt növények
elsődle
gesen a saját szükségletet fedezték, a felesleget értékesítették.
1934-től kezdődik a Nagyfai Gazdaságban a ken
der termelése és
feldolgozása. Ekkor naponta száz munkást foglal
koztattak zsákok,
hevederek, zsinegek, kötelek gyártásával. A II. világháborút követően
önálló őrsparancsnokságként működött az intézet, 1954-től 1955-ig a
terület a Szegedi Konzervgyáré volt. 1956 tavaszán a büntetés-végrehajtás
visszakapta a gazdaságot Nagyfai célgazdaság néven.
A rabgazdaságban dolgozó elítéltek főleg kenderfonással, nádvágással,
nádpadlókészítéssel, cirokseprűkötéssel és kosárfonással foglalkoztak.
Nagyfa 1975-től 1990-ig Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetként
működött, amely 1990-ben megszűnt. Az 1997-től Nagyfai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetként működő intézmény 2010. január 1-től a
Szegedi Fegyház és Börtön III. számú objektumaként hajtja végre feladatait.
Az intézetben fogház és börtön fokozatú elítéltek vannak, illetve a Krónikus
Utókezelő Részlegen olyan egészségi állapotú fogvatartottak, akik állandó
terápiát és folyamatos orvosi jelenlétet igényelnek. 2012. június 15-én itt
nyílt meg az ország első nyári börtöne is.

A börtön elsô parancsnoka
Törökfalvi Török Kálmán (1841–1919) Kolozsváron született.
A Csillagbörtön első igazgatója jelentős börtönügyi szakirodalmat
hagyott hátra, és három önálló munkája maradt az utókorra. Műveiből
arra következtethetünk, hogy a magyar börtönügy hőskorának –
Mezey Barna és Lőrincz József kifejezéseivel élve – egyik jelentős
szakemberét tisztelhetjük a Csillagbörtön első igazgatójában.
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Magyar Börtönügyi Társaság
Negyedszázados az MBT
A Magyar Börtönügyi Társaság (MBT) „Huszonöt éve a
magyar börtönügy szolgálatában” című ünnepi közgyűlését
tartották meg májusban. A konferencia résztvevőit prof. dr.
Mezey Barna, az ELTE rektora, a Magyar Börtönügyi Társaság
elnöke köszöntötte, illetve Csóti András bv. vezérőrnagy,
országos parancsnok adott tájékoztatást a büntetésvégrehajtás aktuális helyzetéről. Ezután dr. Janza Frigyes
ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság
főtitkára mondott köszöntőt, majd a társaság alelnöke, Schmehl
János bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági
és fogvatartási helyettese számolt be a szervezet 2014. évi
tevékenységéről, és megválasztották Nyima Tamás bv. alezredest,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokát a Biztonsági
Szekció vezetőjének. Dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok,
címzetes egyetemi tanár értékelte a társaság huszonöt éves
tevékenységét. Ünnepi köszöntőt mondott prof. dr. Gönczöl
Katalin, a Magyar Kriminológiai Társaság és dr. Parádi József,
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos
Társaság elnöke. Végezetül prof dr. Mezey Barna személyes
hangú visszaemlékezésében foglalta össze a Magyar Börtönügyi
Társaság szerepét.

A Humán Szekció az új Hszt.-rõl

A jubileum alkalmából a belügyminiszter a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta
prof. dr. Nagy Ferencnek, az SZTE Állam- és Jogtudományi
Kar egyetemi tanárának, az MBT tiszteletbeli elnökének, és
tárgyjutalomban részesítette a társaság alapító tagjait.

előzményeit, amelynek része volt a kormánytisztviselői
jogviszony kialakítása, a rendészeti szakvizsga és a
továbbképzési rendszer is. Az előmeneteli rendszer alapja a
vezetői utánpótlási és kiválasztási rendszer.

A szolgálati viszony legfontosabb változásai

Fontos kérdést tárgyalt az MBT Humán Szekciója is az
állampusztai bv. intézetben, hiszen az új szolgálati törvény
júliusi hatálybalépésével nagy változások lesznek a szolgálati
jogviszony rendszerében. Az ülést Schmehl János bv.
dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese vezette. Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes,
szekcióvezető nyitotta meg a rendezvényt, majd a házigazda,
dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, intézetparancsnok köszöntötte a
megjelenteket. Kovácsné dr. Szekér Enikő, a Belügyminisztérium
Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője
elöljáróban bemutatta a közszolgálati életpálya kidolgozásának
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A jelenleg hatályos Hszt.-ben szerteágazó és áttekinthetetlen
volt a pótlékok sokasága. Most ez lecsökken, és
nagyobb hangsúlyt kap a szolgálatban töltött idő. A
teljesítményértékelés alapján évente kétszer nyílik lehetőség
kifizetésre, vagy rendszeres illetményeltérítésre. A korábban
tiszthelyettesek és zászlósok által kapott kiegészítő juttatás az
illetmény része lesz, és erre jön az emelés. Cél volt az is, hogy a
garantált bérminimumot a kezdő hivatásos fizetés meghaladja.
A munkáltatói gondoskodás is megjelenik az új Hszt.-ben
biztosítás, megtakarítás és lakhatási támogatás formájában.
Új jogintézményként megjelenik a becsületbíróság, illetve az új
alapjogi korlátozásokat és a tartalékos nyilvántartást is bevezeti a
törvény, de változik a vezénylés szabálya is. A tiszthelyetteseknek
30, a tiszteknek 25, a vezetőknek 15 százalékkal emelkedik
garantáltan az illetményük. Az alapjogokban az alábbi
korlátozásokat vezeti be az új Hszt.: a technikai ellenőrzésre
kötelezést, a befolyástól mentesség szűrését, a tulajdon
gyakorlásának korlátozását (az intézetbe bevihető tárgyak
és pénzösszeg tekintetében), illetve az interneten történő
véleménynyilvánítás és a gyülekezési jog korlátozását.
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Ülésezett a Jogi Szekció is

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Magyar Börtönügyi Társaság
Jogi Szekciójának soros ülése május 20-án, a Pálhalmai Országos
Bv. Intézetben. Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes a bv. pártfogó
felügyelői szolgálat működéséről, valamint a reintegrációs őrizet
működéséről beszélt. A szekció vezetője, dr. Pallo József bv. ezredes
a pilot judgementről tartott előadást, dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes
a kriminológia tükrében vezette fel előadását, majd Balázs Péter bv.
dandártábornok, parancsnok frappáns intézetismertetőjét hallgatták
meg a résztvevők.

„Bűn és bűnhődés” konferencia
Ezzel a címmel rendeztek több szakterületet érintő
konferenciát május 16-án Vácott, a Baptista Imaházban.
A rendezvény szervezője és moderátora dr. Nagy Imre orvosíró, a Váci Fegyház és Börtön egészségügyi részlegének
munkatársa volt. dr. Pallo József bv. ezredes, a BvOP Jogi és
Adatkezelési Főosztályának vezetője előadásában a büntetésvégrehajtási jog nézőpontjából közelítette meg a bűn és
bűnhődés témáját. Csomós István r. alezredes, a Terrorelhárítási
Központ szakpszichológusa a bűnt elkövető személyiség
kialakulását elemezte, kitérve napjaink iskolai lövöldözési
eseteire. Elmer István író, az Új Ember munkatársa a bűn
irodalmi megjelenítéseiről mutatott be példákat. Márki
Zoltán, a Kúria tanácselnöke a büntetőbíráskodás rejtelmeibe
kalauzolta a konferencia résztvevőit. A bűn bibliai, teológiai
megítélését számos igeverssel támasztotta alá Varga Lajos,
a Váci Egyházmegye segédpüspöke, valamint Meláth Attila
baptista lelkész, a Budapesti Egyházkerület elnöke.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanórája a BFB-ben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bv. Tanszékének felkérésére
április 13-án kihelyezett tanórát tartottak a Budapesti Fegyház és
Börtönben. Tari Ferenc ny. bv. altábornagy az elméleti ismeretek
gyakorlati hasznosításáról adott életszerű képet a végzős
hallgatóknak. Az aktív állományú előadók elsősorban a fogvatartási,
a nyilvántartási, illetve a biztonsági szakterületekről beszéltek.
Széles Gábor bv. dandártábornok, intézetparancsnok bemutatta a
férőhely-bővítési program keretében átadott, az uniós normáknak
megfelelő új körletrészt, mely hosszúidős speciális rezsimbe (HSR)
sorolt fogvatartottak biztonságos elhelyezését is lehetővé teszi.
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Balázs László bv. százados június 15-tôl
a Szombathelyi Országos Bv. Intézet
parancsnokhelyettese
Balázs László 1983. július
25-én született Szolnokon.
Az egri Eszterházy Károly
Főiskola szociálpedagógus
szakán szerzett diplomát 2006ban. 2008. február 1-jétől
tagja a büntetés-végrehajtási
szervezetnek, ekkor került a
Budapesti Fegyház
és Börtön közalkalmazotti
állományába, nevelői
munkakörbe. 2008. május
1-jével hadnagyi rendfokozattal tiszti kinevezést kapott.
2011. szeptember 1-jétől a büntetés-végrehajtási szakterület
fogvatartási csoportvezetője, 2013. január 1-jétől a szakterület
osztályvezető-helyettese lett.

Fülöp István András bv. alezredes június
15-tõl a Sopronkõhidai Fegyház és Börtön
parancsnokhelyettese
Fülöp István 1958. május 12-én
született Sopronban. Elvégezte
az Élelmiszeripari Főiskola
élelmiszeripari üzemmérnöki
szakát, majd belügyi
gazdasági szakértői szakon
diplomát szerzett a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen is.
1984. július 1-jétől tagja
a büntetés-végrehajtási
szervezetnek, ekkortól a
Sopronkőhidai Fegyház
és Börtön hivatásos állományú tagja, a Gazdasági
Osztály főelőadója. 1991. november 1-jétől az intézet
gazdasági osztályvezető-helyettese, 1995. június 1-jétől
gazdasági vezetője. 2008. március 15-ével tanácsosi címet
adományoztak részére.
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Idén is vetélkednek a hivatás

mesterei

Májusban lezajlottak a IV. Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere Országos Szakmai Vetélkedő
regionális küzdelmei. Az idei verseny már a negyedik a sorban, de a kitűzött célok semmit
sem változtak: a versengés lényege a büntetés-végrehajtási hivatás magas szintű ismeretének
bemutatása, illetve az elméleti és gyakorlati készségek fejlesztése.
Az Állampusztán, Vácon, Tiszalökön, Szombathelyen, Pálhalmán és Budapesten megtartott regionális
versenyeken a hatfős csapatok elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adtak. A versenyzők elméleti
tudásuk bizonyítására egy lepecsételt borítékban megkapott tesztlapot töltöttek ki. A gyakorlati
feladatokban először a szabályos öltözetet és felszerelést ellenőrizte a zsűri, majd a csapat által kijelölt
versenyzőnek egy teljesen szétszerelt Mossberg sörétes puskát kellett időre összeszerelnie, végül a
szituációs gyakorlaton egy fogvatartottat kellett a zárkából előállítani.
A döntőbe jutott bv. intézetek:
Tiszalöki Országos Bv. Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet,
Szombathelyi Országos Bv. Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön és a Váci Fegyház és Börtön.
A döntőre szeptember elején, Igalon kerül sor.

Családbarát fegyházak

1994-ben nyilvánította az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma ezen a napon hirdette ki a Családbarát munkahely
pályázat eredményeit. A tavalyihoz képest idén négyszer annyian, mintegy 540
szervezet nyújtotta be pályázatát, az 50 millió forint keretösszegű díjakat 53 sikeres
pályázó között osztották szét. Ezért is nagy eredmény, hogy a győztes pályázók
körébe tartozik a Váci Fegyház és Börtön, illetve a Budapesti Fegyház és Börtön
is. A Budapesti Fegyház és Börtön egymillió forint támogatást nyert. Az intézet
pályaművében olyan családbarát programok megvalósítását vállalta, melyek elősegítik
a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi és a munkahelyi kötelezettségek
összehangolását. A Váci Fegyház és Börtön programjában mobil játszóház, családi
buszos kirándulás és Szent Adorján-napi gyermekprogramok is szerepeltek.

Gazdasági társaságok
Halgazdaság Állampusztán

Tovább bővül az állampusztai bv. intézet mellett működő kft., mivel idén
már haltenyésztéssel is foglalkoznak. Két éve még csak bátor tervként
merült fel egy halgazdaság létrehozásának gondolata Állampusztán, de
hamarosan az itt nevelt halakat fogyaszthatják majd a fogvatartottak
is. A Nagy-ér csatorna egy tízhektáros területén 2014-ben kezdődtek a
munkálatok: kialakították a tározókat, a zsiliprendszert és kikotorták
a medret. A terepmunkákban és a fásításban természetesen a
fogvatartottak is részt vettek. Tavaly megkezdődött a halak betelepítése:
3730 ponty, 560 busa és 100 amúr került a csatornába. Hamarosan

halászati központ is épül hűtővel, előfeldolgozóval és tisztítórészleggel,
ahol még több fogvatartottnak tudnak munkát adni.

Boltot nyitott az Ipoly

Cipőgyár

Az Ipoly Cipőgyár Kft. üzemelteti április 1-jétől a
fogvatartottak szükségleti cikkeit forgalmazó boltokat a
balassagyarmati és az egri intézetekben. A balassagyarmati
kulturált, széles termékskálával rendelkező boltot a társaság
közel egymillió forintos ráfordítással alakította ki.

Az Agrospeciálé a nagydíj

Immár huszonkettedik alkalommal rendezték meg április végén az
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat
Hódmezővásárhelyen. A kiállítás az évek során a magyar
mezőgazdaság legnagyobb jelentőségű szakmai találkozójává vált.
Tavaly az Agrospeciál Dolli nevű tehene lett a kiállítás legszebb
tőgyű állata, az idén mind a négy nevezett jószág részesült
jutalomban. Összességében is a társaság bizonyult a legjobb
tenyészetnek: a harmincöt elismerésből tizenhetet söpörtek be,
köztük a kiállítás nagydíját is.
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Dunaújváros Közbiztonságáért díj
Dunaújváros Közbiztonságáért díjat vehetett át Kiss Péter bv. százados, a Pálhalmai
Országos Bv. Intézet munkatársa, a sándorházai biztonsági osztály osztályvezetője.
A közbiztonság területén kiemelkedően jó munkát végzőknek Cserna Gábor,
Dunaújváros polgármestere adta át az elismerést április 23-án. Kiss Péter a méltatatás
szerint több mint két évtizedes szolgálata alatt bizonyította szakmai felkészültségét,
vezetői, szervezői képességét. Biztonsági osztályvezetőként felelős a Dunaújvárosban
történő előállítások biztonságos, „eseménymentes” végrehajtásáért. Kiváló
kapcsolatot ápol a társszervekkel, civil szervezetekkel, több éve eredményesen
képviseli az intézményt a hagyományos Autóvadász Kupán, óvodai, általános iskolai
felkérések alkalmával szervezi és vezeti a kutyavezetők bemutatóját. A „Börtön
a városért” program keretében felelős a fogvatartottak jóvátételi munkájának
megszervezéséért, ezáltal is hozzájárulva a tisztább, rendezettebb városkép alakításához.

Múzeumok Éjszakája

Születésnaposok
köszöntése

A sátoraljaújhelyi Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye és
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön is hagyományos résztvevője az országos
rendezvénysorozatnak.
A sátoraljaújhelyiek kibővített, vendégcsalogató programmal készültek a tizedik
alkalomra. Az alaphangulatot a Széljáró Balladás koncertek és a táncházi előadások
garantálták, emellett volt korhű fegyveres bemutató, a borzongásra vágyók pedig a
„tömlöcélmények” után a betyárkori kocsmában dolgozhatták fel a látottakat.
A balassagyarmati intézet idén ünnepli 170. születésnapját, ez alkalomból idén
három helyszínre is szerveztek programokat. A balassagyarmati Madách moziban
az ország első túszdrámájának kulisszatitkaiba avatták be a nézőket, akik Szügy
községben a reformkorba utazhattak vissza. A programból persze nem maradt ki a
börtön sem, ahol az időutazásban résztvevők kalandos úton jutottak vissza a jelenkorba.

A belügyminiszter ötvenedik születésnapja
alkalmából festmény emléktárgyat ado
mányozott Szél Imre bv. alezredesnek,
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
személyügyi osztályvezetőjének. Az elismerés
átadására május 18-án, egy kis ünnepségen
került sor, melyen részt vett Schmehl János
bv. dandártábornok, Budai István bv. ezredes,
Cséri Zoltán bv. dandártábornok és
Csató Kornélia bv. ezredes is.

Versek és elítéltek a konferencián
Áprilisban rendezték meg a Pszinapszis
– Budapesti Pszichológiai Napokat,
amelyen „Börtönversek” címmel tartott
műhelyfoglalkozást Csonka Balázs, a
márianosztrai intézet pszichológusa.
A bezártságból, az érzelmek megélésének
nehézségeiből formálódó gondolatok
olykor versekké sűrűsödnek. A résztvevők
a verseken keresztül kaptak bepillantást
ebbe a különleges élethelyzetbe. A
váci börtönrádió hamarosan szabaduló
szerkesztőinek előadása is szerepelt a
programban. Tamás és Péter életútjuk
mellett a börtönrádió munkáját is
bemutatták. Most először történt meg,
hogy még büntetésüket töltő elítéltek őszintén beszélhettek börtönélményeikről,
nyíltan válaszolhattak kérdésekre. Péter szerint „ha így kezdődik a reintegráció,
akkor mindenkinek lesz esélye”.
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Hatvanadik születésnapja alkalmából
Zavilla György bv. ezredesnek, a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőjének fest
mény emléktárgyat adományozott Pintér
Sándor belügyminiszter.
Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló
szolgálati tevékenysége elismeréséül,
hetvenedik születésnapja alkalmából
Oszter Dezső Vitorlások című
alkotását adományozta Pados József ny.
bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön volt parancsnokának. Az
elismerést Csóti András országos parancsnok
adta át az ünnepeltnek.
Kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntötte Sárvári Pál ny. bv. ezredest
Schmehl János bv. dandártábornok április 30-án.
A BvOP Őrszolgálati Osztálya nyugalmazott
alosztályvezetőjének Csóti András
országos parancsnok „Kentucky típusú
elöltöltő pisztoly” ajándéktárgyat
adományozott.
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Oktatási megállapodások
Szeged: Együttmûködési megállapodást
kötött a Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kara és a BvOP
Először Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka köszöntötte a vendégeket, és elmondta, hogy a következő
négy évben 6500 új börtönférőhely létesül az országban. Hajdú József
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár azt emelte ki, hogy a jogi kar
és a börtön kapcsolata hosszú évtizedek óta tart. Karsai Krisztina
tanszékvezető egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, Nagy Ferenc
egyetemi tanár, Lőrincz József címzetes egyetemi tanár, illetve Németh
Zsolt főiskolai tanár is rendszeresen végez tudományos kutatásokat, és
egyetemi hallgatóikkal is megismertetik a benti világot. A megállapodás
szerint a jövőben a jogászok képzésében börtönügyi szakemberek is részt
vállalnak. Az együttműködési megállapodást Csóti András és Hajdú
József írta alá a Szegedi Fegyház és Börtön tanácstermében.

Szombathely: Együttmûködés
a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskolával
Tóth Tamás Tibor bv. ezredes, parancsnok és
Hollósi Gábor r. ezredes, igazgató hosszú távú
együttműködési megállapodást írt alá. Hollósi
Gábor köszöntőjében hiánypótlónak nevezte a
megállapodást, hiszen a két intézmény között eddig
is rendszeres volt az együttműködés, de ezt írásban
még nem rögzítették. Tóth Tamás Tibor parancsnok
elmondta, hogy a bv. intézet számára fontos, hogy
az ott dolgozók továbbra is magas színvonalú
oktatásban és kiképzésben részesüljenek. Az aláírással
szentesítették a kötelező lőgyakorlatok, valamint
közös képzések és kiképzések lebonyolítását.
Hangsúlyozta, hogy a bv. intézet egyik erőssége,
hogy képes fogvatartotti munkaerőt biztosítani,
amelyet az együttműködő partner számára is fel
tud ajánlani. Hollósi Gábor igazgató a lőgyakorlatok
kapcsán elmondta, hogy a Pápán állomásozó NATOkatonák is itt hajtják végre lőgyakorlatukat, ezért az
iskola lőtere felkerült a hivatalos NATO támogató
partnerek listájára.

Pécs: Együttmûködési megállapodást
írt alá a Pécsváradi II. Béla
Középiskola és a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Továbbképzések Gyôrben és Debrecenben
A győri intézetben a Központi Nyomozó Főügyészség
Győri Regionális Osztálya illetékességi területébe tartozó bv. intézetek
részvételével tartották meg a fegyelmi és nyomozó tisztek regionális
továbbképzését. Az ügyészség képviselője értékelte a parancsnoki
nyomozások ügyészi tapasztalatait, majd az intézetek tisztjei számoltak be
a lefolytatott eljárásokról, valamint a NexonHR rendszer alkalmazásáról.
Debrecenben június 9-én tartottak regionális fegyelmi és nyomozótiszti
továbbképzést. Itt is terítékre kerültek a parancsnoki nyomozások ügyészi
és intézeti tapasztalatai, valamint a NexonHR rendszer.

A megállapodás célja, hogy a rendészeti tagozatos
hallgatók megismerjék a büntetés-végrehajtás
intézményét és az itt folyó munkát. Az együttműködés
alapján a bv. intézet biztosítja a büntetés-végrehajtási
alapismeretek, a büntetések fajtái, a bűnelkövetési
okok, a reintegráció, valamint a bv. pszichológia
témakörök oktatását. A megállapodást Páva Péter,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pécsi
tankerületének igazgatója és Dékány Zsolt bv. ezredes,
az intézet parancsnoka írta alá.

Kéklámpás nap Egerben

Idén immár kilencedik alkalommal rendezték meg az egri Érsekkertben
a Kéklámpás napot, amelyen a rendőrség, a büntetetés-végrehajtás,
a katasztrófavédelem és a mentők munkatársai tartottak bemutatót.
Játékokkal, színpadi produkciókkal szórakoztatták a családokat, egyben
bepillantást engedtek munkájukba. Az egriek már reggel szirénák hangjára
ébredhettek, majd reggel kilenckor felvonultak a városban a kéklámpás
autók. Ezt követte a rendvédelmi szervek közös szakmai bemutatója, de
volt kutyás bemutató, légpuskás lövészet, aszfaltrajzverseny, kerékpáros és
elektromos kisautós ügyességi verseny és füstsátor is.
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Krav-Maga képzés Sopronkôhidán

Gőgh Zoltán II-es fokozatú Krav-Maga és Kapap instruktor
vezetésével, valamint Tóth Lajos és Czibere Tamás instruktorok
részvételével, a börtön műveleti csoportjának tagjai, a kutyavezetői
képzésen résztvevők, továbbá az érdeklődő kollégák sajátították el
a Krav-Maga technika alapjait.

A Krav-Maga rendvédelmi szervezeteknek módosított változatát
ma már számos külföldi országban a kiképzés részévé tették.
„Az intézkedéstaktikai megoldások minden esetben az adott
ország jogrendjéhez alkalmazkodnak, hiszen az intézkedés során
alkalmazott túlzott erőszak rengeteg problémát okoz, és gyakran
jelent alulképzettséget. Mi a képzés során technikai és taktikai
megoldásokat oktatunk, de elsődlegesen a kommunikációs
megoldások, valamint a megelőzés szükségességét hangsúlyozzuk”
– foglalta össze az oktatás filozófiáját Gőgh Zoltán. A kőhidai
krav-magások tanultak erőszak- és stresszkezelést, elsajátították
a „minimális fizikai erővel történő frontális és hátulról jövő
támadások” elleni fogásokat, gyakorolták a „direkt kontakt”
hárítását ütés és rúgás mellőzésével, és „egyszerű, primitív
eszközökkel végrehajtott támadásokat” hárítottak el puszta kézzel
és segédeszközökkel.
A Krav-Maga rendszere az Egyesült Államokban az LAPD
mellett körülbelül száz ügynökségnél, többek között az FBI,
a DEA, a Coast Guards és a CIA ügynököknek is tananyag.
Angliában a Scotland Yard, Franciaországban a GIGN, de a svéd
és a dán rendőrség, valamint a finn swat egységek mellett a lengyel
rendőrség is alkalmazza a Krav-Magát.

Szegeden készültek a vizsgára a soproni
és szegedi kutyavezetôk
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön kutyás felügyelői kétnapos
szakmai képzésen ismerkedtek a Szegedi Fegyház és Börtön
járőrkutyásaival. Az intézetek munkatársai közös szituációs és
őrző-védő gyakorlatokat végeztek a dorozsmai úti kutyatelepen,
melyen közel húsz kutya vett részt. A feladatok között szerepelt
az igazoltatás biztosítása, a ruházat átvizsgálása és a menekülő
személy elfogása is. Barna Imre bv. törzszászlós, a II. objektum
kutyatelepének vezetője elmondta, hogy a börtönök világában a
kutyák vezetőjükkel együtt napi 8-12 órát dolgoznak, sokfajta
feladatot látnak el, elítéltcsoportokat kísérnek, rendezvényeket és
a külső munkáltatás helyszíneit biztosítják. Szegeden és Nagyfán
összesen tizenhat, Sopronban nyolc kutyás felügyelő dolgozik.

Bv. H Í R L E V É L

Légzôkészülékes gyakorlat Zalaegerszegen
A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók meghívására szélsőséges
körülményeket szimuláló gyakorlaton vett részt három zalaegerszegi
kolléga. A beavatkozó egységeknek teljes sötétségben, erősen
füsttel telítődött helyen kellett megszerelt sugárral megkeresniük
a tűzfészket, és azt eloltani. Folyamatosan kommunikálva, csak
centiről centire tudták földeríteni a helyiséget. Egyszerre négyfős
csoportokban avatkoztak be, mentőkötéllel összekapcsolva, így még
jobban egymásra voltak utalva. A kollégák elmondása szerint jelentős
tapasztalatokat szereztek: ha tűz ütne ki az intézet területén, most
már sokkal otthonosabban mozognának a légzőkészülékkel.

Kenny jól szerepelt a szolgálati kutyák és
kutyavezetôk versenyén
Az Országos Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Főigazgatósága május
elején rendezte meg a rendvédelmi és
fegyveres szervek kutyavezetőinek
ötnapos versenyét. A megmérettetésen
két bv-s kolléga, Szoboszlai Attila és
Madarász Zsolt is részt vett. A versenyen
a szolgálati kutyák és vezetőik járőr,
kábítószer-kereső, robbanóanyag-kereső,
valamint nyomkövető kategóriákban mérhették
össze tudásukat, és fegyelmező, ügyességi és szituációs őrzővédő gyakorlatok is szerepeltek a programban. A bv. szervezetet
elöljáróként Kárdási József bv. alezredes és Pálfi Mihály bv.
főhadnagy képviselte.
Szoboszlai Attila bv. zászlós, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézet kutyavezetője és Yoda nevű kutyája a kábítószer-kereső
kategóriában indult és az előkelő kilencedik helyen végzett. Madarász
Zsolt bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön munkatársa,
illetve Kenny nevű belga juhászkutyája járőr kategóriában pedig
egészen a harmadik helyig jutott. Madarász Zsolt és Kenny végig
remekül teljesített, a fegyveres személy elfogása során a legszebben
kivitelezett és legnagyobb pontszámot elért gyakorlatot mutatták
be, de az ügyességi feladatokra is maximális pontszámot kaptak.
Kennyvel, a saját nevelésű belga juhásszal 2012 óta dolgoznak együtt,
és ez idő alatt számos versenyen megfordultak, tavaly első helyezést
értek el a büntetés-végrehajtási szervezet kutyakiképző versenyén.
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és sport

Járôrbajnokság
Az Országos Járőrbajnokság idei döntőjét a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási Központjának szervezésében május 13-án, a
Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterének környékén rendezték meg.
A versenyen huszonnyolc büntetés-végrehajtási szerv csapata indult,
nyolcvannégy munkatárs részvételével. A díjakat Schmehl János bv.
dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási
helyettese adta át.
A Járőrbajnokságot a Váci Fegyház és Börtön nyerte, második a
Pálhalmai Országos Bv. Intézet, harmadik a Somogy Megyei Bv.
Intézet, negyedik a Márianosztrai Fegyház és Börtön, ötödik az
Állampusztai Országos Bv. Intézet, hatodik a Nostra Vegyesipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett.

Országos Kispályás Labdarúgó
Bajnokság

Vándorkupa
A Budapesti Rendőr-főkapitányság és az 5.11
szervezésében, az ORFK Kiképző Központjában
tartották meg a rendészeti szervek III. 5.11
Vándorkupáját. Idén tizenhét csapat indult, a bv.
szervezetet a Pálhalmai és a Szombathelyi Országos
Bv. Intézet, valamint a Büntetés-végrehajtás Oktatási
Központjának huszonegy fős csapata képviselte.
A csapatok lövészetben, kispályás labdarúgásban,
teniszben, úszásban és főzőversenyen mérték össze
tudásukat. A kispályás labdarúgásban a pálhalmaiak
az előkelő második helyen végeztek.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szervezésében, június
10-én zajlott le a Büntetés-végrehajtás Országos Kispályás Labdarúgó
Bajnokságának döntője. Az ORFK Vágóhíd utcai sporttelepén a régiók legjobb
csapatai küzdöttek meg a bajnoki címért. A rendezvényt dr. Nádasi Béla bv.
ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja igazgatója nyitotta
meg, és Schmehl János bv. dandártábornok, az országos parancsnok biztonsági
és fogvatartási helyettese zárta le. A szoros küzdelemben győzött a Pálhalmai
Országos Bv. Intézet, az ezüstöt az Állampusztai, a bronzot a Szombathelyi
Országos Bv. Intézet szerezte meg. Negyedik lett a Fővárosi Bv. Intézet, ötödik
a Balassagyarmati, és hatodik a Márianosztrai Fegyház és Börtön.
A győztes csapat tagjai: Molnár István, Bényei Tamás, Gallai Tamás, Vincze
Dezső, Papp Nándor, Mazán Balázs, Szili Zoltán, Boldog Zoltán, Rupert Gábor,
Márki Dénes és Barics Péter.

Bronzérem a focitornán
Június elején rendezték meg az I. MRK Rendvédelmi
Családi Napot Tiszalökön, ahol a rendvédelmi
szervek csapatai mérhették össze állóképességüket.
A csapatok horgászversenyen, légpuskalövészeten,
paintballban és labdarúgótornán vetélkedhettek.
A büntetés-végrehajtási szervezetet a tiszalöki,
a miskolci, a sátoraljaújhelyi és a szegedi bv. intézet
képviselte. Labdarúgásban Tiszalök elhozta
a bronzérmet.

