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Tavaly az „Év Honlapja” pályázaton a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága az akkor elindított új szer vezeti 
honlapjával, a bv.gov.hu-val nyert díjat, most a fogva-
tartottaknak készülő Börtönújságot ismerték el. A korábbi 

online, illetve a mostani print kategóriájú díj azért is jelentős eredmény, 
mert a rendvédelmi kommunikáció képviselői korábban még soha sem 
részesültek ilyen, a kommunikációs szak ma által odaítélt elismerésekben. 
Az 1898-ban alapított Börtönújság a büntetés-végrehajtási szer vezet 
közelmúltban lezajlott vizuális megújulásával pár hu za mosan jelentős 
„ráncfelvarráson” ment keresztül. Az új ságot első sorban bűnmegelőzési, 
reintegrációs célok mentén szerkesztjük, tartalmának előállításában az 
elítéltek is részt vesznek, hiszen fontos szempont, hogy a fogvatartottak 
közelebb érezzék magukhoz a kiadványt. Állandó rovatukban számtalan 
írásuk és egyéb szelle mi munkájuk lát napvilágot, a sorstársaik által 
készített valós művészeti értékkel is bíró lírai vagy prózai alkotások, 
festmények, rajzok, vagy grafikák megjelentetésével pedig az 
értékteremtésre, az alkotásra ösztönözzük őket. Ráadásul az elítéltek 
az újság nyomtatásában is kiveszik a részüket, hiszen a lap a büntetés-
végrehajtási szervezet saját nyomdájában, a Váci Fegyház és Börtönben 
készül. Itt a fogvatartottak a szabadulásuk után is hasznosítható 
könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó OKJ-s szakmát szerezve és 
hasznosítható munkatapasztalatot gyűjtve járulnak hozzá a háromezer 
pél dány számban megjelenő Börtönújság elkészítéséhez. 
Ahogyan a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben szolgálatukat 
teljesítők, úgy a Börtönújság szerkesztői is sokat dolgoznak azért, hogy a 
fogvatartottak esélyt kaphassanak az újrakezdésre, a visszailleszkedésre. 
Fontosnak tartjuk a motivációt, a pozitív példák ismertetését, de a 
börtönökben zajló élet bemutatása mellett szeretnénk segítséget nyújtani 

a benti és a kinti élettel kapcsolatos problémák megoldásához, és nem 
utolsósorban a hasznos és szórakoztató időtöltéshez. Jól tudjuk azonban, 
hogy a társadalomba történő visszailleszkedés, vagyis a reintegráció 
sikere a változni akarás mellett a megfelelő képzettség megszerzésén 
is múlik. Ezért fordítunk nagy figyelmet az oktatási és szakmaképzési 
lehetőségek népszerűsítése mellett a börtönártalmak csökkentését 
elősegítő kreatív foglalkozásokkal kapcsolatos tájékoztatásra is. A 
büntetés-végrehajtás saját cipőgyárában, tésztagyárában, húsüzemében, 
vagy nyomdájában végezhető értékteremtő munkák bemutatásának 
köszönhetően minden bizonnyal a Börtönújság is sikerrel járult hozzá 
ahhoz, hogy mára a munkaképes fogvatartottak mindegyike tanulással 
vagy munkával, de hasznosan tölti büntetését.

K. G.

Eloremutató társadalmi törekvés díjat 
nyert a Börtönújság

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 2018-as „Év Honlapja” online kommunikációs 
elismerés után, idén az RGB – Kreatív Design Award „Előremutató társadalmi törekvés” különdíjat  
nyerte el a megújult Börtönújság kiadványával. A verseny célja az volt, hogy megtalálják és díjazzák 
Magyarország legkreatívabb módon kivitelezett kommunikációs és marketingcélú designmegoldásait.
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Tisztelt Kollégák!  Kedves Munkatársaim!
Aki valaha dolgozott már a mi szervezetünkben, tudja jól, hogy a büntetés-végrehajtási hivatás nehéz, felelősségteljes szolgálat; amely alázatot, fegyelmet, 
kitartást és rendkívüli elkötelezettséget igényel. Olyan erények ezek, amelyeket egy átlagos szakma nem biztos, de egy rendvédelmi hivatás mindenképpen 
megkövetel magának. Egy hivatás, amely néha kétségtelenül sokat kér, ugyanakkor sokat is ad, éppen úgy működik, mint egy nagy család. Ezt jelenti 
sokunk számára a büntetés-végrehajtás: emberi és szakmai kapcsolatokat, barátokat, bajtársakat, családtagokat; akik együtt egy olyan közösséget 
alkotnak, ahová mi is jó szívvel és büszkén tartozunk. 
Megtiszteltetés számomra, hogy én is ebben a szervezetben szolgálhatok, ehhez a közösséghez tartozhatok; amelyben – szolgálati helytől, állo mány-
csoporttól, rendfokozattól és beosztástól függetlenül – valamennyi kollégám hivatásához és esküjéhez hűen, erőn felül teljesített ebben az évben.  
Köszönöm, hogy feladataikat a 2019-es évben is példás helytállással, a szolgálat érdekében látták el; valamint köszönettel tartozom szeretteiknek is, 
akiknek támogatása, türelme és megértése nélkül nem zárhatnánk ilyen eredményesen ezt az esztendőt. 
Egészségben és szakmai sikerekben gazdag 2020-as évet kívánok valamennyi munkatársamnak! 
                                                                                                                                                                                                                                                Tisztelettel: 
                                                                                                                                                                                                                       Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
                                                                                                                                                                               a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
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Adorján-nApi kAvAlkád  
Családi nap Budakeszin

Az ország valamennyi börtönéből közel kétezren vettek részt a Budakeszi Vadasparkban szeptember 
7-én megrendezett Szent Adorján-napi családi napon, ahol az ünneplésé, az együttlété volt a főszerep.

– Remek dolognak tartom a családi napot, ilyenkor 
lehetőség van rá, hogy kötetlenül találkozzunk a 
kollégákkal, régen látott ismerősökkel – mondja Dr. 
Bajzát Enikő bv. hadnagy, a Budapesti Fegyház és Börtön 
reintegrációs tisztje. Kislánya, Csenge éppen a befogadási 
eljárásnak néz elébe, amikor találkozunk velük.
– Elfogató parancsot adtak ki ön ellen csalás miatt. 
Forduljon meg, a kezeit nyújtsa ki – mondja határozottan  
a kámzsa alatt megbújó Kocsis Gábor c. bv. törzszászlós, a 
Budapesti Fegyház és Börtön „Jó ember” díjas műveletise. 
Gábor közel egy évtizede segíti legjobb barátjával a beteg 
és rászoruló gyermekeket, most nagy örömmel vállalta a 
csak látszólag szigorú előállító szerepét. Miután Csenge 
megkapja a kötelező tájékoztatást felkerül rá a kéz- és 
lábbilincs, végül a vezetőszár is. Az csak a fogvatartott 
adatait tartalmazó nyilvántartólap kitöltésekor derül ki, 
hogy a mai összes eddigi „bűnözőhöz” hasonlóan Csenge 
is 1 év 2 hónapot kapott azért, mert lefekvés után nassolt 
az ágyban. Nincs az az ügyvéd, aki kimosná ebből. 
Amíg a kislány átéli a zárkába helyezési procedúra lépéseit, 
addig édesanyja magáról és munkájáról mesél, elmondja, hogy 
az óvodapedagógiai szak elvégzését követően nem tudott 
elhelyezkedni, így történt, hogy közel húsz évvel ezelőtt – az 
egyenruha és a hivatástudat vonzására – követte volt férjét, 
hogy szerencsét próbáljon a rácsok mögött. Csenge édesapja 
ugyanis szintén bévés, ő a tököli börtön vezető reintegrációs 

tisztje, Enikő pedig 2000. április elsejétől dolgozik a 
Gyűjtőben, ahol jelenleg a B objektum drogprevenciós 
részlegét vezeti. Soha senki nem furcsállta a döntését, mi 
több mindenki támogatta és büszke volt arra, hogy nőként 
ilyen komoly hivatást választott. Azt mondja, hogy azért 
szereti a munkáját, mert minden nap van sikerélménye. 
– Vannak nehézségek, a feladatok sem egyszerűek, de hiszem 
és tudom, hogy hasznos munkát végzek, amivel segíteni 
tudok másokon. Engem ez motivál – teszi hozzá. Jelenleg egy 
fogvatartottaknak készülő újságíró tanfolyam elindításán 
fáradozik. A beszélgetés közben nagyobbik gyermeke, Gábor 
is megérkezik. Folytatva a családi hagyományokat ő is a 
rendvédelmi hivatást választotta, és jelenleg ex-bévésként 
egy másik belügyi szervnél teljesít szolgálatot. Ő úgy véli, 
hogy egy börtönben dolgozni izgalmas és kihívásokkal teli 
feladat, amelyről annak ellenére sem tud szinte semmit az 
átlagember, hogy a börtönben végzett munka a mindennapi 
közbiztonság nélkülözhetetlen eleme. Úgy fogalmaz: a 
büntetés-végrehajtásnál dolgozók a szürke mindennapok 
hősei, akik ugyanolyan fontosak, mint azok a rendvédelmisek, 
akiknek a tevékenysége minden nap látható. 

H Í R L E V É LBv.4
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A színpadi műsorok előtt Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, 
országos parancsnok köszön ti a jelenlévőket. Örömét fejezi 
ki azért, hogy a vál tozékony időjárás ellenére is sokan 
eljöttek. Majd a nap különlegességéről is szól va kiemeli, 
hogy Szent Adorján napja a büszkeség, az összetartozás 
napja, amely az ünneplésről, a közösségről, és a családról 
szól. Végül megköszöni a kollégák áldozatos munkáját, 
akik vállalták ezt a küzdelmes, olykor lemondásokkal járó 
nehéz, de szép hivatást. 

Először vesznek részt az országos 
családi napon Bedőcsék. Zoltán 
Győrből érkezett a mai napra és 
elhozta feleségét, Tímeát, az ötéves 
Nimródot és a hétesztendős Zoét 
is. A győri börtön nyilvántartási 
segédelőadója 12 éve bévés, ebből 
két évet a biztonsági osztályon 
töltött, az utóbbi tízest viszont a 
nyilvántartáson. – Mindenki azt 
mondja, hogy ezt nem szívesen 
csinálná, én viszont szeretem. Persze 
van rutinszerű része, de ott van 
benne a kihívás is, amitől érdekes 
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és izgalmas ez a szakterület – mondja. Gyermekeik a 
vadasparkot várják leginkább, mert nagyon szeretik 
az állatokat. A páncélautó előtt vattacukorért mennek, 
majd a légvárat és a kalandparkot is útba ejtik. A 
családi napot lezáró Kocsis Tibor koncertet viszont már 
a szülők várják.

A szolgálati kutyák bemutatójára a tömeg a rétre vándorol. 
Felvo nulnak az állatok és gazdáik, előkerülnek a feladatokhoz 
szükséges speciális eszközök és öltözékek. A bemutató egyik 
résztvevője Pintér Anita bv. őrmester, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön kutyavezetője, az első nő a büntetés-végrehajtásnál, 
aki kábítószer-kereső és nyomkövető kutyavezető is egyben. 
Március 15-től pedig a sopronkőhidai börtön kutyatelepéért 
is ő felel. – Az engedelmességi, illetve a kábítószer-kereső 
feladatokban vettünk részt Babérral. Az utóbbi kifejezetten 
jól sikerült, hiszen múlt héten vizsgáztunk le belőle – mondja. 
Anita 2014 novemberében került Sopronkőhidára, majd 2016 
nyarán, miután az intézet idős kábí tó szer-kereső kutyája 
elpusztult kapott egy lehetőséget arra, hogy megvalósítsa 
gyermekkori álmát, átkerült a kutyás szolgálathoz. Babérral 
tavaly szeptember óta élnek és dolgoznak is együtt. A 
szabályozás ugyanis lehetővé teszi azt, hogy egy szolgálati 
kutyát otthon is lehessen tartani. 
– Nagyon hamar megszokta a kétlaki életet, és ügyesen el 
tudja választani a munkát a szabadidőtől. Amikor felveszem 
az egyenru hát, tudja, hogy munka van, viszont civilben 
lazább és játé kosabb, néha három-négyszer is szólnom kell 
neki, mire szót fogad – mondja és az irányt az erdőnek veszi 
a vizslával, aki kiérdemelte az önfeledt játékot.
A honvédség cseh licenc alapján, de Magyarországon 
készülő új fegyverei és járművei is sok érdeklődőt vonz: 
sokan ülnek be az öt és fél tonnás 6500 köbcentis és közel 
300 lóerős Hummerbe, a szintén amerikai gyártmányú és 
kiképzési célokat szolgáló gyorsreagálású homokfutóba, 
vagy az Afganisztánból 2013-ban hazatért négy és fél 



7

Adorján-nApi riport Adorján-nApi riport

A  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának  lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. ezredes

Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara 
A szerkesztőség elérhetőségei

Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. 

Nyomdai előkészítés: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.

tonnás páncélozott Mercedes terepjáróba. Ez utóbbi speciális 
konstrukcióból csupán öt darab készült az egész világon, mind az 
öt a magyar Honvédségé. 
A műveleti osztály előadására ismét megtelik a bemutatótér. A 
feladatokról és pályafutásáról Kiss Bálint bv. százados mesél, aki 
a háttérből segítette kollégáit. 
– Nagybátyám rendőr volt, de nem ez volt az oka annak, hogy 
én is hivatásos lettem, egyszerűen gyerekkorom óta vonzott 
az egyenruha. Érettségi után egyből a honvédséghez mentem, 
ahol öt év szolgálat után úgy éreztem, hogy szükségem van a 
változásra, így 2013-ban szereltem át a büntetés-végrehajtáshoz 
– meséli. Kaposváron kezdett, ahol biztonsági felügyelői, 
körletfelügyelői és biztonsági tiszti beosztásokban is dolgozott. 
2017-ben jött fel Budapestre, ahol a Biztonsági Szolgálathoz 
került. Pár nap híján épp egy éve pedig a műveleti osztályon 
teljesít szolgálatot, ahol változatos és kihívásokkal teli feladatai 
vannak. Most a kényszerítő eszközök bemutatásában és az 
intézkedéstaktikai bemutató megvalósításában segédkezik. 
– Jocika gyere vissza, ne kapkodjál, nem férsz még oda. Rengeteg 
időnk van még, mindent meg tudunk nézni – nyugtatja 
gyermekét Strohmayerné-Buzás Nikolett a nagyrabó előtt állva. 
A tököli Duna Papír Kft. értékesítője a mindenre kíváncsi 
Jocika mellett hároméves kislányát, Annát és férjét, Józsefet is 
elcsábította Budakeszire. A családanya csupán három hónapja 
bévés, azt mondja, hogy Tököliként mindig is kíváncsi volt arra, 
hogy mi van a fal mögött, ezért is jelentkezett. 
– Még most is meglepődök azon, hogy a Duna Papírnál milyen 
széles palettával dolgozunk, milyen sok terméket tudunk 
előállítani a fogvatatottak bevonásával. Számtalan helyen 
találkozom velük a boltok polcain, és ha tehetem, már én is ezeket 
vásárolom – mondja. Addig biztosan nem mennek haza, amíg a 
TEK páncélautóját meg nem nézik, de a vadaspark, a célba lövés 
és a csillámtetoválás is kötelező elem lesz. Jocika viszont nem 
bírja tovább egy helyen, így a család a Börtönmúzeum sátrához 
veszi az irányt, ahol már hatalmas a sor. Sokakat érdekel 
ugyanis a különleges múzeumi tárlat, ahol egy fotó erejéig fel 
lehet csatolni a béklyót, de a derest, vagy a kalodát is ki lehet 
próbálni.

Kellner Gergely

A büntetés-végrehajtásnál szolgálatot teljesítők 1996 óta szeptember 8-án ünneplik hivatásuk napját, Szent Adorján napot. Szent 

Adorján – a magyar büntetés-végrehajtási szervezet védőszentje – Maximianus császár alatt teljesített szolgálatot Nikomédia  

(a mai törökországi Izmit) városában és időszámításunk szerint 304-ben halt mártírhalált. A bálványimádó császár által 

bebörtönzött keresztények felügyelőjeként a rabokat faggatta állhatatosságuk okáról, s amikor ők kereszténységükkel 

magyarázták a boldogan vállalt mártíromságot, Adrianus is kiállt társai elé és vállalta kereszténységét és az azzal járó kivégzést.
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Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügy-
minisztere több évtizedes büntetés-végre-
hajtási pályafutása, kimagasló szakmai 
és vezetői tevékenysége elismeréséül, a 

büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából 
Tauffer Emil-díjat adományozott, egyben jutalomban 
részesítette Sövény Zoltán Béla ny. bv. ezredest, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Elle-
nőrzési Szolgálat volt főosztályvezetőjét.
A cseh és a magyar büntetés-végrehajtási szervezet 
közötti hatékony és eredményes szakmai együttműködés 
elismeréséül Szent Adorján Érdemjelet adományozott 
Petr Dohnal vezérőrnagynak, a csehországi büntetés-

végrehajtási szervezet országos parancs no kának.  
A lengyel és a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezet közötti hatékony és eredményes 
szakmai együttműködés elismeréséül Szent 
Adorján Érdemjelet adományozott Jacek 
Kitliński tábornoknak, a lengyelországi büntetés-
végrehajtási szervezet országos parancsnokának. 
A szlovák és a magyar büntetés-végrehajtási 
szervezet közötti hatékony és eredményes 
szakmai együttműködés elismeréséül Szent 
Adorján Érdemjelet adományozott Milan Ivan 
tábornoknak, a szlovákiai büntetés-végrehajtási 

szer vezet országos parancsnokának.
A büntetés-végrehajtás területén huzamosabb idő-
sza kon át végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréséül, a büntetés-végrehajtási szervezet napja 
alkalmából Szent Adorján Érdemjelet adományozott 
dr. Csató Kornélia bv. ezredes asszonynak, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokság Hivatala 
hivatalvezetőjének, Fazekas László bv. alezredesnek, 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
megbízott főigazgató-helyettesének, Peák Csabáné 
bv. alezredesnek, az Adorján-Tex Konfekcióipari és 
Kereskedelmi Kft. biztonsági vezetőjének és Tiboldi 
Lászlónak, az Állampusztai Országos Büntetés-

végrehajtási Intézet kazánházvezetőjének.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül 
előléptette soron kívül büntetés-végrehajtási 
ezredessé Kárdási József bv. alezredest, a Váci 
Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét.
Büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adomá-
nyozott Alexe Ildikó bv. századosnak, a Budapesti 
Fegyház és Börtön csoportvezetőjének, Berzák 
Iván bv. törzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és 
Börtön körlet-főfelügyelőjének, Káldi Róbert bv. 
századosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági 
osztályvezetőjének, Kovács Mónika bv. alezredesnek, 
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a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensének, Rapiné 
Tóth Julianna c. bv. főtörzszászlósnak, az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolójának, Ruga 
József bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat főügyeletesének és 
Somogyi Szabolcs János bv. őrnagynak, a Szombathelyi 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
parancsnokhelyettesének.
A belügyminiszter dísztőr emléktárgyat adományozott 
Kádár-Német Róbert bv. alezredesnek, a Szegedi Fegyház 
és Börtön megbízott parancsnokhelyettesének.
A belügyminiszter Seiko óra emléktárgyat adomá-
nyozott Együd László c. bv. főtörzszászlósnak, 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjének, Kiss János c. bv. zászlósnak, a 
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet gépjárművezetőjének, Konyicsák Zsolt c. bv. 
főtörzszászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének és Szabó 
Róbert c. bv. zászlósnak, a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének.
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Pécsi 
Dániel bv. alezredes, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
gazdasági vezetője, Polyucsák István c. bv. törzszászlós, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Egészségügyi Főosztály megbízott kiemelt főreferense, 
Dr. Prikkel László bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága titkárságvezetője, Szücsné 
Bokor Gabriella bv. százados, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadója és Varga Zoltán 
bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja vezető 
főtanára.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási szervezet 
napja alkalmából a rzeszówi büntetés-végrehajtási 
intézet és a magyar büntetés-végrehajtási szervezet 
közötti hatékony és eredményes szakmai együttműködés 
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett „Ezüst” fokozatát adományozta Marek 
Czeslaw Grabek ezredesnek, a Rzeszówi Büntetés-
végrehajtási Körzet parancsnokának.
A Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere országos 
szakmai vetélkedőt 2009-ben hívták életre azon szak-
mai céllal, hogy a büntetés-végrehajtási szakemberek 
elméleti és gyakorlati felkészültségét próbára tegye, 
egyben számot adhassanak az egyes szakterületeken 
megszerzett tapasztalataikról és rátermettségükről. A 
vetélkedőt kétévente rendezik meg, így 2019-ben immár 
VI. alkalommal mérhették össze tudásukat a büntetés-
végrehajtási intézetek legjobbjai. 2019-ben a Büntetés-
végrehajtás Hivatás Mestere szakmai vetélkedőt a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
csapata nyerte, akik jogosulttá váltak a Büntetés-
végrehajtás Hivatás Mestere cím viselésére, 

továbbá a verseny során tanúsított kiemelkedő szakmai 
teljesítményük elismeréséül a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka országos parancsnoki 
dicséretben és ajándékutalványban részesítette a 
csapattagokat: Barsi Józsefné c. bv. zászlóst, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadóját, Battyányi Zsigmond c. bv. zászlóst, 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott biztonsági főfelügyelőjét, Kacsó 
Ferenc Zsolt c. bv. zászlóst, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet konyhavezetőjét, Kőrösi 
Béla bv. századost, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reintegrációs 
tisztjét, Muróczki János c. bv. főtörzszászlóst, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott biztonsági tisztjét és Tósaki András c. bv. 
törzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet megbízott biztonsági főfelügyelőjét.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a bün-
te tés-végrehajtási szervezet napja alkalmából a Férő-
helybővítést Irányító Projektbizottság Bv. Egészségügyi 
Központ Albizottságának vezetőjeként végzett kiemel-
kedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos 
parancsnoki dicséretben és karóra ajándéktárgyban 
részesítette Fogarasi László bv. ezredest, a Duna Papír 
Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatóját.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön közötti, a fogvatartottak hitéleti 
nevelését és reintegrációját támogató közel egy 
évtizedes együttműködése elismeréséül a „Büntetés-
végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „EZÜST” 
fokozatát adományozta Böjte Csaba ferences szerzetesnek.
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő haté kony 
és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül 
országos parancsnoki dicséretben és karóra 
ajándéktárgyban részesült dr. Adorján János rendőr 
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alezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatóság Fogdafelderítési és Börtönelhárítási Osz-
tály osztályvezetője.
Dr. Tóth Tamás Adorján-nap alkalmából kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréséül „Büntetés-végre-
hajtási tanácsosi” címet adományozott Szeidl Tamás 
bv. ezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemp lén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet parancs nokának, Dr. Ivánovics Gábor 
bv. alezredesnek, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Papp Péter bv. 
őrnagynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnokhelyettesének.

Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a 
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 
„EZÜST” fokozatát adományozta Horváth Katalin bv. 
őrnagynak, a Titkársági Osztály kiemelt főreferensének, 
Magyar Zsuzsanna bv. őrnagynak, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezető-
helyettesének.
A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékp lakett” 
„BRONZ” fokozatát adományozta Perger Tamás István bv. 
alezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokhelyettesének, Bata Tibor címzetes bv. 
őrnagynak, a Váci Fegyház és Börtön csoportvezetőjének, 
dr. Böcz Zoltán bv. őrnagynak, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Petró József bv. 
őrnagynak, az Ellenőrzési Szolgálat kiemelt főreferensének, 
Sós Gábor bv. őrnagynak, a Biztonsági Szolgálat kiemelt 
főreferensének, Takács István bv. őrnagynak, az Informatikai 
Főosztály kiemelt főreferensének, Szakács László bv. 
századosnak, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. 
csoportvezetőjének, Zsandár-Balla Zsolt bv. századosnak, a 
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-
helyet tesének, Lengyel János bv. főtörzszászlósnak, a 
Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, 

Örkényi Krisztina címzetes bv. főtörzszászlósnak, a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön nyilvántartási se-
géd előadójának, Simon Péter bv. főtörzszászlósnak, a 
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
főfelügyelőjének, Bojnár Andor bv. törzszászlósnak, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott osztályvezető-helyettesének, Vajda 
István bv. törzszászlósnak, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, 
Varga Attila bv. törzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és 
Börtön körlet-főfelügyelőjének, Gergelyi Éva címzetes 
bv. zászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
megbízott segédelőadójának, Kazareczky Tünde címzetes 
bv. zászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kór-
ház szakápolójának, Berényi Tamás címzetes bv. 
főtörzsőrmesternek, a Somogy Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet gépjárművezetőjének, Kovács Béla 
bv. főtörzsőrmesternek, a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet foglalkoztatási felügyelőjének, 
Lengyel Attila címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a 
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
meg bízott műveleti főfelügyelőjének, Takács Attila 
címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház 
és Börtön körletfelügyelőjének, Takács János címzetes 
bv. főtörzsőrmesternek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön körletfelügyelőjének, Barna József címzetes bv. 
törzsőrmesternek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének, 
Kurucsai Csaba Viktor rendvédelmi alkalmazottnak, a 
Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
informatikai főelőadójának és Velecz Jánosné rendvédelmi 
alkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet 
Ok tatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
előadójának.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a 
büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából 
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
hazai jutalomüdülésben részesítette Belányi Zoltán 
bv. századost, a Budapesti Fegyház és Börtön 
biztonsági tisztjét, Trencsányi Roland bv. századost, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
tisztjét, Forgács Zoltán címzetes bv. törzszászlóst, 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön foglalkoztatási 
segédelőadóját, Nagy Zsolt bv. törzszászlóst, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Almási Zoltán bv. 
főtörzsőrmestert, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és 
Vegyesipari Kft. művezetőjét, Lénárt Tibor címzetes 
bv. főtörzsőrmestert, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, Németh Ferenc 
címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Szombathelyi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét és 
Szabó Antal címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórháza biztonsági felügyelőjét.
A Duna fővárosi szakaszán 2019. május 29-én történt 
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Együttmuködési megállapodást írt alá az Állampusztai Kft.  
és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Az Állampusztai Kft.-ben egy hosszú és alapos 
előkészítő munka után együttműködési 
megállapodást írt alá az Állampusztai Kft. és a 
mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 
Zrt. szeptember 19-én. A megállapodást az 
Állampusztai Kft. részéről Gombos Róbert bv. 
ezredes, ügyvezető, a Nemzeti Ménesbírtok és 
Tangazdaság részéről Pap István Tibor vezérigazgató 
írta alá. A megállapodás célja az eddigi tenyésztői 
munka még szorosabbá tétele, hogy mindkét 
tenyészet minél kiválóbb rendészeti célra alkalmas 
lovakkal segítse a nóniusz ló Magyarországon és a 
világ számos országában való elismerését. A fajta 
ősapja, a Franciaországból származó, s a napóleoni 
háborúk idején zsákmányolt Nonius 1816-tól 

élt a mezőhegyesi ménesben, ahol az arab vérrel 
is átitatott spanyol-nápolyi kancaállományból 
remek utódokat produkált. Ivadékaival széles 
körű és eredményes rokontenyésztést folytattak, 
így viszonylag gyorsan kialakult a konszolidált 
nóniusz jelleg, ami a katonai szigorral megkövetelt 
tenyészcélnak megfelelően középnehéz hátas és 
hámos típust testesített meg. A beltenyésztés által 
kiváltott hibákat kiváló angol telivér ménekkel 
folytatott cseppvérkeresztezéssel küszöbölték 
ki. A századfordulóra kialakult genetikai 
bázison lehetővé vált önálló fajtaként való 
fennmaradása. A nóniusz kiválóan megfelelt az 
ország lóállományának javítására, értékét hazai és 
nemzetközi kiállítási sikerek sora jelzi. 
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vízi közlekedési balesetet követően a meghatározott 
eszközök gyártásában és gyors előállításában történő 
hatékony és eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréséül Magyarország belügyminisztere Sodrony 
emléktárgyat adományozott, valamint a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka országos parancsnoki 
dicséretben és ajándékutalványban részesítette Horváth 
Gábor bv. őrnagyot, a Duna-Mix Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. megbízott osztályvezetőjét és Halász 
Csaba címzetes bv. főtörzszászlóst, a Duna-Mix Ipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos 
parancsnoki dicséretben és ajándék utalványban 
részesült Balázs Péter bv. dan dár tábornok, a Pálhalmai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, 
Zolta Csaba Levente bv. ezredes, az Annamajori 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgató-helyettese, Forgács Judit bv. alezredes, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tan szék gyakorlati oktatója, 
Penderikné Karanyic Gréta bv. alezredes, a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője, dr. Steier 
Tímea címzetes bv. alezredes, a Humán Szolgálat kiemelt 
főreferense, Minya Beáta bv. őrnagy, a Költségvetési 
Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferense, Topánka 
Zsolt bv. őrnagy, a Műszaki és Ellátási Főosztály 
energetikai és környezetvédelmi vezetője, Rideg Anita 
bv. főhadnagy, a Kommunikációs Főosztály megbízott 
kiemelt főreferense, Boza Renáta bv. hadnagy, a Központi 
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály megbízott kiemelt 
főreferense, Bálint József címzetes bv. törzszászlós, a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási 

segédelőadója, Horváth József Attila bv. főtörzszászlós, 
a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
biztonsági főfelügyelője, Némethné Szklenár Ingrid 
címzetes bv. törzszászlós, a Műszaki és Ellátási Főosztály 
segédelőadója, Szabadka Zsolt címzetes bv. törzszászlós, 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön konyhavezetője, 
Szabó Anita címzetes bv. törzszászlós, a Nostra 
Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megbízott 
kiemelt művezetője, Horváth Andrea címzetes bv. 
zászlós, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott főelőadója, Harangozó Ferenc címzetes 
bv. főtörzsőrmester, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője, 
Kisvárdai István címzetes bv. főtörzsőrmester, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője, Kurai 
Attila címzetes bv. főtörzsőrmester, a Szegedi Fegyház 
és Börtön gépjárművezetője, Pákozdi Csaba címzetes 
bv. főtörzsőrmester, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön körletfelügyelője, Ormándy József címzetes bv. 
törzsőrmester, a Budapesti Fegyház és Börtön megbízott 
biztonsági főfelügyelője, Bereczki Gyula címzetes 
bv. törzsőrmester, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője, Szőke Márk 
bv. őrmester, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet kutyavezetője, Petró István rendvédelmi 
alkalmazott, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata főelőadója, 
Pintér Zsuzsanna rendvédelmi alkalmazott, a Hivatal 
előadója, Kristófné Csinger Éva, a Bv. Holding Kft. 
csoportvezetője és Tóth Marianna bv. őrnagy, a Humán 
Szolgálat kiemelt főreferense.
Szerkesztőségünk nevében gratulálunk kollégáinknak, és 
további eredményes munkát kívánunk nekik!
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Sövény Zoltán Béla:  
„Becsülettel, mindig 
a legjobb tudásom 
szerint”
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere több 
évtizedes büntetés-végrehajtási pályafutása, kimagasló 
szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül, a büntetés-
végrehajtási szervezet napja alkalmából Tauffer Emil-díjat 
adományozott Sövény Zoltán Béla ny. bv. ezredesnek, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Ellenőrzési 
Szolgálat volt főosztályvezetőjének. Sövény Zoltán 1976. 
január 15-én került a szervezethez, az azóta eltelt több 
mint negyven évet, szakmai pályafutásának legfontosabb 
állomásait elevenítette fel lapunknak.

A Tauffer Emil-díj a büntetés-végrehajtás legrangosabb 
kitüntetése. Mennyire tartod fontosnak ezt azt elismerést? 
Milyen visszaigazolást jelent számodra?
Ez egy hosszú folyamatról, arról a több mint negyven évről 
szól, amit a büntetés-végrehajtásnál töltöttem. Visszaigazolása 
annak, hogy ez alatt a nem kevés idő alatt a szakmai feladataimat 
sikerült a lehető legjobban ellátnom, ha hibáztam, azt 
kijavítanom. Számomra ez ennek az igyekezetnek az elismerését 
jelenti leginkább. Számos jutalomban részesültem már az elmúlt 
évek alatt, de ez egyikkel sem hasonlítható össze, ez a szakma 
legnagyobb kitüntetése, amit nagy becsben tartok. Ráadásul 
folyamatosan és tartósan presztízse is van, hiszen évente csupán 
két ember kapja meg. Nem csoda, hogy a vitrin kiemelt helyére 
került, többek között olyan relikviák mellé, mint a feleségem 
üknagyapjának leszerelő obsitos levele. 

Nem sok embernek adatik meg, hogy őrmesterként kezdi 
pályafutását és ezredesként vonulhat nyugdíjba. Hogyan és 
mikor kerültél a büntetés-végrehajtáshoz?
Amikor leszereltem a katonaságtól, világot szerettem volna látni, 
hajóra vágytam. Jelentkeztem is a Csepeli Szabadkikötőben, de 
oda munkaviszony hiányában – hiszen közvetlenül érettségi 
után vonultam be – nem vettek fel. Gondoltam, hogy egy évet 
dolgozom valahol és majd visszamegyek. Időközben sok jót 
hallottam a rendőrtisztiről is, így 1975 novemberében már azzal 
mentem be a váci börtönbe, hogy csak úgy jövök ide dolgozni, ha 
továbbtanulhatok. Erre ott rábólintottak, így 1976. január 15-én 
kerültem végül a szervezethez. Átmeneti megoldásnak indult, 
aztán 43 év szolgálat lett belőle.

Vácott bejártad a ranglétrát.
Így igaz. Szolgáltam az intézetben, ahol az őrséghez kerültem, 

majd lekerültem a körletre, ahol még a fegyelmi részlegen is 
megfordultam. Az antantszíjam ekkor még olyan fehér volt, hogy 
messziről láthatta mindenki, hogy milyen sárgacsőrű vagyok. 
Pláne ha ott állt mellettem egy „öreg”, akinek érett sötétbarna, 
már-már fekete volt a nadrágszíja. Mint Tányéros Kálmánnak, aki 
a szárnyai alá vett, mai szóhasználat szerint ő volt a mentorom. 
Minden szakmai fogást megmutatott, majd azt is megnézte, hogy 
élesben hogyan csinálom. És ha kellett, akkor kijavított. Jó iskola 
volt mellette szolgálni, a fél szeme mindig rajtam volt.

Majd a tiszthelyettes-képző következett.
Az akkori szabályok szerint meghatározott szolgálati időt követően 
és csak intézeti javaslatra lehetett felvételizni a főiskolára. Ez 
az idő 1979-ben jött el számomra. A rendőrtiszti után 1981-ben 
kerültem vissza Vácra, de most már az iskolába. Itt, a korábban 
tüdőkórházként működő épületben működött ugyanis akkor az 
alapfokú tanfolyamot adó Váci Tiszthelyettes-képző Iskola. Ez 
1996-ban egyesült a zászlósképzővel, így létrejött a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási Központja. Egészen 2000-ig 
különböző beosztásokban – tanár, főtanár, igazgatóhelyettes – 
dolgoztam itt, alapvetően a szolgálati ismeretek című tantárgyat, 
illetőleg fegyverkezelést és fegyverhasználatot oktattam. Ez szép 
időszak volt. Könnyűnek nem nevezném ezt sem, de nagyon 
inspiráló és igazán kreatív időszaka volt a pályafutásomnak. 

Körülbelül hány diák került ki a kezed alól? Összeszámoltad 
valaha?
Soha nem számoltam, de biztos vagyok benne, hogy a húsz év 
alatt több ezer kollégát volt szerencsém felkészíteni. Olyanok is 
voltak köztük, akik ma már parancsnoki beosztásban vannak. 
Az egyik utolsó parancsnoki értekezleten egy ilyen volt diákom 
mondta nekem azt, hogy ha akkor és ott megbuktatom, most nem 
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lehetne vezető. Erre a konkrét esetre már nem emlékszem persze, 
de azt tudom, hogy mindig úgy gondoltam, és ehhez tartottam is 
magam, hogy a jó pedagógus nem azt akarja bebizonyítani, hogy 
mennyi mindent nem tud a diák – ez ugyanis nem lenne nagy dolog 
–, hanem éppen ellenkezőleg, abban kell segíteni a hallgatót, hogy 
a rendelkezésére álló ismereteket hasznosítani tudja. 

Végül az Igazságügyi Minisztériumban is dolgoztál. Majd 
újra Vác és végül a BvOP következett.
2000. január elsejével kerültem a minisztériumba, ahol vezető-
főtanácsosként a büntetés-végrehajtás felügyeletére létrehozott 
főosztályon dolgoztam annak 2007-es megszűnéséig. Ezt követően 
az akkori váci parancsnok keresett meg, hogy segítsek neki a 
tiltott tárgyak felkutatásában. Mivel az intézetet ismertem, mint 
a tenyeremet, igent mondtam. A munkánknak hamar meg lett az 
eredménye, de időközben újabb fordulat történt: Lipták László 
tábornok, aki még az Oktatási Központban volt az elöljáróm, 
belépett az irodámba és felkért arra, hogy dolgozzak vele. Akkor 
ő volt egy személyben az ellenőrzési szolgálat. A személye is döntő 
volt abban, hogy igent mondtam, így 2008-ban felkerültem a 
BvOP-ra. Azóta óriási változás ment végbe a szakterületnél, hiszen 
amíg az érkezésemmel duplájára emelkedett az ellenőrzés személyi 
állománya, addig az Ellenőrzési Szolgálat egy közel húszfős, jól 
felkészült fiatalokból álló csapat lett mára. Munkájukhoz ezúton is 
kitartást kívánok, bizonyos vagyok benne, hogy szakmai pályájuk 
sok sikert tartogat számukra.

Mi a titok? Mi kell ahhoz, hogy valaki a bévétől menjen 
nyugdíjba? 
Szép pályafutásom volt, rosszra nem is emlékszem. A legrosszabb 
talán az volt, hogy a legelső munkanapomon elkéstem a váci 
börtönből. A saját butaságom volt, mert rosszul néztem meg a 
vonat indulását. Aztán soha többet nem történt ilyen persze. De 
nem tudom, hogy van-e titok. Ha megbíztak valamivel, akkor 
megcsináltam. Becsülettel, mindig a legjobb tudásom szerint. Csak 
2008-tól több mint félezer ügyben vizsgálódtam, és soha panasz 
nem érte a munkám. Mindeközben éreztem, hogy megbecsülnek 
és elismerik azt, amit teszek. Ráadásul mind a 43 évemet kiváló 
kollégák között dolgozhattam végig. Többükre emberségük, 
szakmai tudásuk miatt a mai napig is példaképként tekintek.

Mivel töltöd a felszabaduló idődet? Mik azok a tervek, amiket 
még mindenképpen meg szeretnél valósítani?
Jelentős ideig nélkülözött a családom, így amikor most csak 
tehetem, velük vagyok. Persze pihentem és utaztam is a 
közelmúltban, így eljutottam Szarajevóba és végigjártuk Bosznia-
Hercegovinát is a feleségemmel, de nem vagyok az az otthonülős 
típus, úgyhogy most már újra dolgozom. Egy autóalkatrészekkel 
foglalkozó nagykereskedés ügyintézőjeként hasznosítom 
magam. És rengeteget olvasok. Az évek során egy kisebb kupac 
könyv gyűlt össze, amelyek arra várnak csak, hogy elolvassam 
őket, de a kedvenc hobbimra, a horgászatra is több időt fordítok.

Kellner Gergely

A Zalavári Bencés Apátság alapításának 
1000. évfordulóját és a büntetés-végrehajtás 
napját ünnepeltük

Szent István király 1019-ben alapította újjá Zalaváron 
a Szent Adorján tiszteletére emelt bencés monostort, 
melyet a török hódítások idején erődítménnyé alakítottak 
át, majd I. Lipót német-római császár parancsára 1702-

ben felrobbantottak. Köveiből a bencés közösség Zalaapátiban 
építette újjá a monostort. A büntetés-végrehajtás védőszentje, 
Szent Adorján tiszteletére újjá szentelt monostor 1000. év-
for dulója alkalmából Zala apátiban és Zalaváron mille nni-
umi ünnepséget rendeztek a miniszterelnök-helyettes fővéd-
nökségével szeptember 7-én. Szer   ve zetünket Schmehl János bv. 
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese képviselte. Az ünnepséget  
számos egyházi és világi vezető tisztelte meg jelenlétével. A 
megnyitót követően Márfi Gyula, nyugalmazott vesz  pré  mi püspök 

a Zalaapátiban található Szent Adorján Vértanú és Szent Őrangyalok Plébánia     temp lomban ünnepi szentmisét celebrált. A 
büntetés-végrehajtási szervezet és a zalaapáti hívek emléktáblája mellett Szent Adorján szobrát is megáldotta a püspök. Schmehl 
János bv. vezérőrnagy vezetésével a büntetés-végrehajtási szervezet díszegysége koszorút helyezett el a Zalavár-Várszigeten lévő 
Szent Adorján Apátság romjainál.
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Varga Attila: A bv. magába 
szív, közösséget teremt, 
kollegialitásra nevel és 
társadalmilag is hasznos 
A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „BRONZ” foko-
zatát vehette át idén Adorján-nap alkalmából Varga Attila bv. 
törzszászlós. A Szegedi Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelője szerint  
a börtön zárt világát rengeteg sztereotípia veszi körül, de az intézetben 
nemcsak rácsok, hanem emberek, sorsok, szép feladatok és kihívások  
is vannak. Nem bánta meg, hogy csatlakozott a szervezethez, de már  
a nyugdíjas éveire is megvannak a tervei: újrakezdi régi kedves hobbiját, 
a méhészkedést.

Hogyan került a bv. kötelékébe és mit tart munkája legszebb 
részének?
A büntetés-végrehajtáshoz egy ismerősömmel történt beszélgetés 
terelt. Elmondta, hogy ő is ott dolgozik. Kiváló katonaként 
szereltem le a honvédségtől, mindig is vonzott a kiszámíthatóság 
és az egyenruha. Így jelentkeztem a szervezethez és szereltem fel 
2008-ban az akkor még Nagyfai Büntetés-végrehajtási Intézetbe. 
Voltam biztonsági felügyelő, körletfelügyelő, majd 2013-tól 
körlet-főfelügyelő. Mai napig szeretem ezt a munkát. Ez egy olyan 
szervezet, ami magába szív, közösséget teremt, kollegialitásra nevel 
és társadalmilag is hasznos, ami különösen sokat jelent nekem. 
Ezt a zárt világot rengeteg sztereotípia veszi körül, de a börtönben 
nemcsak rácsok, hanem emberek, sorsok, szép feladatok és kihívások 
is vannak. Jó döntést hoztam a szervezethez való csatlakozásomkor.

Mit jelent Önnek az Adorján-napon kapott elismerés?
Megtisztelőnek tartom és örömmel tölt el, hogy az elöljáróim 
méltónak találtak a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett” „BRONZ” fokozatára. Az ember ezen elismerés 
birtokában a szürke hétköznapokban is úgy érezheti, hogy 
megfelelően helyt tudott állni, amire a felettesei is felfigyeltek.

Az Adorján-napi központi átadóünnepségre tartva egy baleset 
történt mikrobuszuk előtt az M5-ös autópályán szeptember 
4-én reggel. Mesélne erről egy kicsit részletesebben?
Három autó ütközött előttünk. A mikrobuszban öten ültünk, és 
szeretném kiemelni Vörös Gábor bv. zászlós profizmusát, mert 
nem csak hogy volt ideje és lélekjelenléte megállni, hanem azonnal 
indult is tájékozódni és segíteni, hiszen az emberi élet mentése 
mindannyiunk elsődleges feladata. Az autónkból öten szálltunk 
ki: Farkas Csamangó Imre c. bv. alezredes, gépjárműfőelőadó, 
Vörös Gábor bv. zászlós, Almási Zoltán bv. főtörzsőrmester, Kurai 

Attila c. bv. főtörzsőrmester és jómagam. Az előttünk ütközött 
gépjárművekben utazókat igyekeztünk megnyugtatni, miután 
világossá vált, hogy komolyabban szerencsére nem sérült meg senki. 
Vörös Gábor telefonján azonnal értesítette a 112-es segélyhívót, 
miközben hárman biztosítottuk a helyszínt. Az ember ott jön rá, 
hogy mennyire nagy forgalom van az autópályán. Igaz a mondás, 
hogy inkább induljunk el 20 perccel korábban, és érjünk oda 
biztonságban, mint hogy sohasem. Nem gondolom, hogy nagy dolgot 
vittünk végbe. Emberként, pláne hivatásosként teljesen természetes 
volt a reakciónk a balesetre.

Korábban méhészkedett. Hogyan került kapcsolatba ezekkel a 
szorgos kis élőlényekkel? 
Gyerekkoromban a családban volt méhész, unokabátyám már 
11-12 éves koromban rendszeresen magával vitt méhészkedni. 
Megszerettem a természetben lenni, ahol mindig más táj és más 
virág fogadott, valamint a méhek sem mutatták soha azonos arcukat. 
Egyszer szelíden gyűjtögettek, máskor harcosan védekeztek, 
időnként a rajzási lázban megszédülve és keringve a levegőben. 
Gyermekként belenőve ebbe a csodálatos életformába ajándék és 
nagy élmény volt. Ugyan rengeteg szabadidő kell hozzá, de nyugdíjas 
koromban már az első napon újra fogom kezdeni a méhészkedést!

Mi a kedvenc időtöltése, hobbija?
A legfontosabb dolog az életemben a család, és az immáron 7 éves 
kisfiam. Nagyon sportos életet él, komoly sportba fogott. Tavaly 
júniusban kezdett el úszni tanulni, és mára rendszeres résztvevője 
a különböző versenyeknek. 6 versenyen már 10 érmet szerzett. Idén 
júniustól minden nap van már edzése, ami az én mindennapjaimnak 
is részévé vált. Ez egy közösségépítő, egészséges, minden napos 
kikapcsolódás. 

Kiss Gábor Gergő
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Új szolgálati járművek  
álltak hadrendbe  
a büntetés-végrehajtásnál 

A Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, Papp 
Károly rendőr altábornagy 2019. november 15-én 11 da-
rab új fogvatartotti szállítójárművet, valamint 7 darab 
személyszállító autóbuszt adott át ünnepélyes keretek 

között a büntetés-végrehajtási szervezetnek. A most szol gálatba álló 
járművekkel folytatódott a büntetés-végrehajtás gép járműparkjának 
korszerűsítése.
Szervezetünk számára kiemelt feladat a fogvatartottak biztonságos 
mozgatása és korszerű körülmények közötti szállítása. A most átadott 
Volvo típusú többfunkciós rabszállítók a biztonsági előírásokat 
maximálisan garantálva egyszerre 40 elítélt szállítására képesek.
A 18 új gépjármű összértéke 2,4 milliárd forint. A büntetés-
végrehajtási szervezet a következő évben további speciális szállító-
járművek beszerzését, rendszerbe állítását tervezi.
Az új járműveket az állampolgárok könnyen felismerhetik a szer-
vezet megújult arculatának megfelelő logónak és fényvisszaverő 
matricáknak köszönhetően, amely arculati elemek most már vala-
mennyi szolgálati járművön megtalálhatóak.
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Elismeréseket vettek át kollégáink 
augusztus 20-a alkalmából

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági 
el nö ke belügyminiszteri előterjesztésre 
az augusztus 20-i állami ünnep al-
kalmából a büntetés-végrehajtási szer -

   vezet állományában végzett kiemelkedő szol-
gálati tevékenysége és példamutató vezetői mun-
kája elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisz-
tikeresztje Katonai Tagozatát adomá nyozta 
Tikász Sándor András bv. dandártábornoknak, a 
Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokának.
A büntetés-végrehajtási szervezet állományában 
végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt 
Katonai Tagozatát adományozta Deli Éva bv. 
alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancs noksága főosztályvezető-helyettesének.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt Katonai 
Tagozatát vehette át Furman László bv. alezredes, a 
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

kiemelt főelőadója és Debrődi Anita bv. őrnagy, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön megbízott fegyelmi és nyomozótisztje. Az 
elismeréseket 2019. augusztus 16-án a Belügyminisztérium 
központi ünnepségén vették át kollégáink.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter augusztus 20-a al kal-
mából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Győri Zoltán 
címzetes bv. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének, Dormán István 
bv. őr nagynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 

osztályvezetőjének, Fenyő Ildikó címzetes bv. őrnagynak, a 
Váci Fegyház és Börtön reintegrációs tisztjének és Horváth 
László bv. századosnak, a Baranya Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének.
Magyarország belügyminisztere állami ünnepünk alkal-
mából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
Seikó óra emléktárgyat adományozott Szilvási Lajos bv. 
törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Zsolnay 
süteményes készlet emléktárgyat adományozott Reményi 
Józsefné címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének. Az ünnep 
alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási ezredessé 
Somogyvári Mihály bv. alezredest, a Központi Kivizsgáló és 
Módszertani Intézet főosztályvezetőjét. 
Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
70. születésnapja alkalmából országos parancsnoki 
dicséretben és Napóleon pisztoly ajándéktárgyban része-
sítette Végh András nyugállományú bv. alezredest, az egykori 
Büntetés-végrehajtás Központi Ellátó Intézménye volt osz-
tályvezetőjét.

A Bv. Hírlevél szerkesztősége nevében gratulálunk 
munkatársainknak az elismerésekhez!

Augusztus 20-i állami ünnepünk alkalmából köztársasági és belügyminiszteri elismerésben 
részesültek munkatársaink a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságán tartott ünnepségeken.

Elismerések
16 H Í R L E V É LBv.
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Deli Éva: 
„Én mindig is csapat-
játékos voltam” 
Deli Éva bv. alezredes büntetés-végrehajtási pá-
lyáját az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézetben kezdte, ahol ápolási igazgatóként közel 
húsz évig felelt a betegellátás minőségéért. Miután 
a parancsnokságra került részt vett a Bv. kódex és 
a végrehajtási rendeletek megalkotásában, majd 
a Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet és a Büntetés-
végrehajtási Egészségügyi Központ kialakításában.  
A BvOP Egészségügyi Főosztályának főosztályvezető-
helyettesének Dr. Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke augusztus 20-a alkalmából a büntetés-
végrehajtási szervezet állományában végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként 
a Magyar Arany Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta.

A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozata az egyik 
legmagasabb adható kitüntetések egyike. Mit jelent számodra?
Több elismerést is kaptam már a pályafutásom során, de ilyen 
szintű kitüntetésre egyáltalán nem számítottam. Hatalmas 
meglepetésként éltem meg, amely eddigi karrierem csúcsa. Ez a 
kitüntetés most tudatosította bennem és a közeli ismerőseimben 
is azt, hogy katona vagyok. Mindig is furcsán éltem meg ugyanis a 
katonai létet, hiszen az egészségügy egy abszolút segítő szakma, egy 
olyan terület, amely leginkább az empátiáról és a támogatásról szól.

Pályafutásod során soha sem volt szükség a katonás hozzá-
állásra?
Nem, pedig 16 évig voltam az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet ápolási igazgatója. A parancsok helyett én 
inkább a meggyőzést választom, mert úgy gondolom, ha valaki 
megérti a miértet, és a helyes válasz belső meggyőződésévé tud 
válni, akkor sokkal lelkesebben végzi a feladatát. 

Ez a fajta hozzáállás a parancsnokságon sem változott meg?
Természetesen nem. Szeretem a másik embert egyenrangú 
partnernek tekinteni, még akkor is, ha én vezetői székben ülök. 
Ebben az értelemben én mindig is csapatjátékos voltam. De ez a 
szemléletmód a pszichiátria sajátossága is, hiszen ott is mindig 
teamben dolgozunk. Az együttműködés kialakítása a betegeknél 
is fontos. Közel 35 évig voltam ezen a szakterületen, amely még az 
egészségügyön belül is egy nagyon speciális terület, nehéz ugyanis 
a betegekhez hozzáférni, a velük való bánásmód és kommunikáció 

speciális szaktudást, empátiát és segítő szándékot igényel. Ez az 
attitűd végigkísért a pályámon és ezt hoztam a BvOP-ra is.

Milyen szakmai út vezetett a büntetés-végrehajtáshoz?
Mindig is orvos szerettem volna lenni, már középiskolában egyetemi 
előkészítőre jártam, de az érettségi évében meghalt az édesapám, 
így teljesen felborult a családi életünk és nem volt lehetőségem 
továbbtanulni. Végül munka mellett szereztem meg a pszichiátriai 
szakápolói végzettséget, amelyet követően egy pszichiátriai 
intézményben kezdtem el dolgozni ápolóként. 1997-ben kerültem a 
büntetés-végrehajtás kötelekébe, amikor az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet intézetvezető főápolója lettem egy sikeres 
pályázat eredményeként. Ezt követően munka mellett a meglévő 
főiskolai végzettségem mellé még két diplomát szereztem.

Majd 2000. január elsejével kineveztek ápolási igazgatónak. 
Milyen feladataid voltak ekkor?
Az IMEI-ben kezdettől fogva egy magasabb vezetői beosztást 
töltöttem be az ápolási területen, 2000-ben csupán a munkakör 
elnevezése változott meg. Ápolási igazgatóként tulajdonképpen 
egyfajta szakirányítási feladatom volt, a főápolók és az alattuk 
lévő egészségügyi személyzet tartozott a szakmai felügyeletem 
alá. Röviden úgy lehetne megfogalmazni, hogy a betegellátás 
terén az ápolás minőségéért voltam felelős. Ezzel együtt járt 
számtalan munkáltatói feladat is, amivel a főigazgató bízott meg 
átruházott hatáskörben. Így én végeztem a jelentkezőkkel a felvételi 
elbeszélgetést, felelős voltam azért, hogy minden osztályon mindig 
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legyen megfelelő létszámú személyzet, a biztonsági osztállyal 
együtt az előállítások szervezésében is részt vettem, de ellenőrzési 
kötelezettségeim is voltak. Természetesen fejleszteni kellett a 
szakterületet is, így nagyon sok szakmai anyagot, protokollt 
készítettünk és továbbképzéseket szerveztünk. Próbáltunk lépést 
tartani a pszichiátria tudományával, ezért volt egy időszak, 
amikor újságot szerkesztettem, de részt vettem a betegek 
csoportfoglalkozásainak szervezésében és vezetésében is.

Sokáig az oktatás is fontos szerepet töltött be az életedben.
Így van, hiszen már az első munkahelyemen oktatóként is dolgoztam, 
az egészségügyi szakápolói képzésben sokáig vizsgaelnöki 
teendőket is elláttam, majd a Semmelweis Egyetemen a főiskolai 
hallgatók képzésében külső munkaadó tanárként is részt vettem. 
A pszichiátriával és a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos tudás 
még mind a mai napig nagyon hiányos, ez egy olyan marginális 
terület, amelyet számtalan mítosz övez. Nagyon sokat kell még 
tenni ahhoz, hogy ezeket a tévhiteket le tudjuk bontani. Oktatóként 
én ebben a felvilágosító és tájékoztató munkában nagyon nagy 
örömmel vettem részt, de a katedrán kívül is fontosnak tartottam 
ezt a feladatot. Az IMEI-ben olyan kísérletbe is belevágtunk például, 
amelybe a kényszergyógykezelt betegek hozzátartozóit vontuk be 
azzal a céllal, hogy elfogadják hozzátartozójuk betegségét, ezáltal 
képesek legyenek felismerni a visszaesésüket. Úgy gondolom, hogy 
a felvilágosítás minden szinten nagyon fontos, már csak azért is, 
mert a mentális betegségek terjedésének a korát éljük. Szinte nincs 
olyan család, ahol ne lenne valamilyen mentális jellegű problémával 
küszködő családtag.

2013 novemberében kerültél a parancsnokság Egészségügyi 
Főosztályára, két évvel később már főosztályvezető-
helyettes lettél. Milyen újdonságokat tartogatott számodra 
ez az új beosztás?
Kinyílt számomra a világ: megismertem vidéki intézeteket, volt 
lehetőség konferenciákra járni, azokon előadni, de a legérdekesebb 
számomra a jogalkotási munka volt. Részese lehettem a jövőt 
meghatározó szabályozásnak, a Bv. kódex és a végrehajtási 
rendeletek megalkotásának. Kreatív, inspiráló időszak volt. A 
legutóbbi feladatok közül a kiskunhalasi börtön egészségügyi 
részlegének kialakítását és a most folyó Büntetés-végrehajtási 
Egészségügyi Központ építését emelném ki. Ezek a beruházások 
hatalmas felelősséget jelentenek számunkra, hiszen a döntéseink 
több évtizedig hatással lesznek az ott dolgozókra és az ott 
elhelyezettekre egyaránt. 

A munkaidőn túl otthon mivel foglalkozol a legszívesebben?
Nagyon fontosnak tartom a pihenést és a kikapcsolódást. Egy 
koncert vagy egy előadás engem mindig feltölt. Van egy kiterjedt 
baráti köröm, akikkel nagyon sok kulturális programon veszek 
részt. A Zeneakadémiára és az Operába is van bérletem és a 
harminchárom éves fiammal is rendszeresen szervezünk közös 
programokat. Mindezek jelenleg teljesen kitöltik a szabadidőmet. 
Egy dolgot sajnálok csupán, hogy a nyelvtanulásra a közelmúltban 
már nem jutott idő. Azt tervezem, hogy ebbe újra belevágok, igaz 
most az angol mellett már a németre is fókuszálnék.

Kellner Gergely

Börtönügyi konferencia a Miskolci Egyetemen

„A fiatalkorúak szabadságvesztés-bünte-
tése – Oktatás, munkáltatás, foglalkoztatás 
– Szakmai kérdések és jó gyakorlatok” 
címmel került sor a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Szent Adorján Millenniumi 
Emlékév tiszteletére szervezett rendez-
vénysorozatának soron következő ese-
ményére a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, a Miskolci Egyetem 

Állam- és Jogtudományi 
Kara és a Magyar Börtönügyi 
Társaság szervezésében. A 
Miskolci Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán 
szeptember 17-én tartott 
rendezvényen Prof. Dr. 
Csák Csilla dékán mondott 
köszöntőt. Az arra adott 
válaszbeszédet követően 
Dr. Váradi Erika, egyetemi 
docens „Reakció-lehetőség 
a fiatalkorú jogsértő ma-

gatartásai körében – interdiszciplináris 
kitekintés” címmel, Pesti Ferenc bv. ezredes, 
főtanácsadó „Reintegrációs törekvések 
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 
Intézetében – A tököli legjobb gyakorlatok 
2009-2019” címmel, Mag. Alexandra 
Lucius, főrevizor az Ausztriai Igazságügyi 
Minisztérium képviseletében „Fiatalkorúak 
szabadságvesztés-büntetésvégrehajtása 

– Megközelítések a gyakorlat oldaláról” 
címmel, Prof. Dr. Nagy Anita, egyetemi tanár 
„Reintegráció fogalma Magyarországon 
és Európa egyes országaiban” címmel, 
Farsang Tamás bv. ezredes, a Bv. Holding 
Kft. ügyvezetője „Munkáltatás a Büntetés-
végrehajtási Szervezet gazdasági 
társaságainál” címmel és Sinkó Csaba bv. 
alezredes, főosztályvezető „A foglalkoztatás 
és (szakma)képzés jelentősége a büntetés-
végrehajtás reintegrációs tevékenységében” 
címmel tartott előadást. A konferencia 
kísérő rendezvényeként a sátoraljaújhelyi 
Börtönmúzeum, a Bv. Holding Kft. 
és a Bv. Szervezet műveleti csoportja 
rendezett kiállítást, majd a látogatók 
megismerkedhettek a hazai börtönök 
világával, a fegyőrök kihívásokkal teli és 
izgalmas hivatásával, a szervezet múltjával 
és jelenével, valamint az idén 25 éves bv. 
gazdasági társaságokban fogvatartotti 
munkával előállított termékekkel.

Interjú
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Kishírek

Kiállítással egybekötött konferencia 
mutatta be a fogvatartotti foglalkozta-
tás 25 esztendejét 2019. szeptember 
5-én a budapesti Groupama Arénában. 
A szakmai napon a társszervek, 
az együttműködő partnerek, a V4 
országainak büntetés-végrehajtási 
pa  rancsnokai, illetve az érdeklődők 
a büntetés-végrehajtás gazdasági 
társaságaival és a fogvatartotti mun-
káltatással ismerkedhettek meg 
köz elebbről. 1994-ben 11 büntetés-
végrehajtási gazdasági társaságot 
alapítottak a fogvatartottak rendszeres 
életvitelhez, munkához szoktatása, 
valamint a szakmai képzés útján 
a szabadulás utáni társadalmi be-
illeszkedésük elősegítése céljából. 
A büntetés-végrehajtási gazdasági 
társaságok szerepe tovább nőtt az 
elmúlt években. A Bv. Holding Kft. tizenkettedikként azért jött 
létre, hogy e sokrétű feladat hatékony végrehajtását támogassa. 
A szervezet gazdasági táraságainak is köszönhetően 2017 végére 
a szervezet elérte a teljes foglalkoztatást: minden munkaképes 
fogvatartott dolgozik vagy tanul, vagy dolgozik és tanul is. A 

kft.-k tevékenységi köre sokrétű: három mezőgazdasági jellegű és 
nyolc ipari gazdasági társaság tartozik a büntetés-végrehajtáshoz. 
A mezőgazdasági kft.-kben szántóföldi növénytermesztés, 
gabonatermesztés, takar mánynövények termesztése, gyümölcs, 
valamint zöldségtermesztés, és állattenyésztés folyik, de tej- és 
hústermelés is zajlik. Az ipari jellegű gazdasági társaságok a 
textilipartól kezdve a bútorgyártáson át könnyű-, vegyes-, fém- és 
papíripari profillal működnek. A konferencia területén interaktív 
piactér nyílt a gazdasági társaságok termékeiből, a kiállítási 
paravánon a 11 gazdasági társaság elmúlt 25 évét bemutató 
fotókiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet fogvatartottak foglalkoztatásában 
elért eredményei Európa-szerte példaértékűnek számítanak. A 
fogvatartotti foglalkoztatásban elért magyar eredményeket már 

hosszú ideje figyelemmel kísérik mindenütt a világon és rendszere-
sen érkeznek hazánkba külföldi delegációk az elítéltfoglalkoztatás 
sajátosságainak megismerésére. Az elmúlt két évben hazánkba 
látogatott többek között az albán, a grúz, a lengyel, a román és a 
kínai büntetés-végrehajtási szervezet szakmai delegációja is.

25 évesek a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok

Néhány érdekes adat a múltból
  6,4 millió pár cipőt gyártottunk.
  A szegedi ipartelepen dolgozó fogvatartottak csak az elmúlt 5 évben 72 384 kilométert gyalogoltak, csak hogy a munkát felvegyék.
  Textilipari kft.-nk az elmúlt 5 évben annyi varrócérnát használt el, amennyivel az Egyenlítőt csaknem 23-szor tudnánk körbetekerni.
  A 25 év alatt csak az Állampusztán működő kft.-ben 32 millió munkaórát dolgoztak a fogvatartottak, illetve annyi kamionnyi árut

 értékesítettek, hogy a kamionsor Budapesttől Bukarestig érne, ha egymás után felsorakoznának.
 Annamajori kft.-nk szarvasmarhái napi 6000 liter tejet adnak.
  Pálhalmán többek között évente 17 ezer hízósertést bocsátanak ki, amely csaknem 61 ezer ember éves húsfogyasztását fedezi.
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díjaztuk kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó kollégáinkat 
október 23-a alkalmából
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére október 21-én a Belügyminiszté-
rium ban Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, október 22-én a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet dísztermében a Büntetés-végrehajtási Szervezet központi ünnepségén  
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok adott át jutalmakat kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó kollégáinknak.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 
október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából 
szakterületén végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréséül Seiko óra emléktárgyat adomá-

nyozott Schmehl János bv. vezérőrnagynak, az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
„Büntetés-végrehajtási tanácsosi” címet adományozott 
Bártfay Zsolt címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Buda pesti 
Fegyház és Börtön kutyavezetőjének, Seiko óra emlék-
tárgyat adományozott Takács Margit Andrea címzetes 
bv. főtörzszászlósnak, a Tököli Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet segédelőadójának. Az elismeréseket a Belügy-
minisztériumban rendezett ünnepségen vették át kollégáink.

Magyarország belügyminisztere október 23-a alkalmából 
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 
„ARANY” fokozatát adományozta Hajdú Miklósnak, a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön lelkészének.

„Büntetés-végrehajtási tanácsosi” címet adományozott 
Imréné Kovács Tímea bv. alezredesnek, a Pálhalmai Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, 
Szecsődi Szabolcs címzetes bv. alezredesnek, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási 
Főosztály megbízott főosztályvezető-helyettesének. 

Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Kovács 
Mihály Ferenc bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata 
szolgálatvezetője, Erdődi Katalin Szilvia bv. őrnagy, a 
Szegedi Fegyház és Börtön csoportvezetője.

Seiko óra emléktárgyat adományozott Görög Ferencné 
bv. törzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
vezető szakasszisztensének.

Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos pa-
rancs noka nemzeti ünnepünk alkalmából kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-végre-
hajtási tanácsosi címet adományozott Soczó László 
György bv. ezredesnek, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön parancsnokának, Bene Tamás bv. alezredesnek, 
a Budapesti Fegyház és Börtön osztályvezetőjének, 
Dögei Sándor bv. alezredesnek, a Sopronkőhidai Fegyház 
és Börtön osztályvezetőjének, Lévai Zoltán Imre bv. 
alezredesnek, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjének, Bartos Róbert bv. őrnagynak, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
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megbízott parancsnokának, Pozsár Ferenc bv. őrnagynak, 
a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
tisztjének, Stehlik Józsefné bv. főtörzszászlósnak, a 
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
élelmezésvezetőjének, Vinczéné Papp Mónika címzetes bv. 
zászlósnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet segédelőadójának.

A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 
„EZÜST” fokozatát vehette át Dolgos Ferenc bv. százados, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott osztályvezetője és Juhász Levente bv. 
törzszászlós, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelője.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a bün-
tetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és 
eredményes szakmai együttműködése elismeréséül a 
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” 
„BRONZ” fokozatát adományozta Dr. Szalai János 
mérnök alezredesnek, a Nógrád Megyei Védelmi 
Bizottság titkárának, kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett” „BRONZ” fokozatát adományozta 
Herczeg Hajnalka bv. ezredesnek, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjének, Almágyi 
János bv. alezredesnek, az Adorján-Tex Konfekcióipari 
és Kereskedelmi Kft. Sátoraljaújhelyi Fióktelep 
osztályvezetőjének, Pölöskey Ágnes bv. alezredesnek, 
a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály 
Nyilvántartási Osztálya megbízott osztályvezetőjének, 
Stern Lajos bv. alezredesnek, a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági vezetőjének, Papp János 
bv. őrnagynak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet csoportvezetőjének, Szűcs Zsolt bv. őrnagynak, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági tisztjének, Pálóczi Sándor címzetes bv. 
őrnagynak, a Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi 
Osztálya főügyeletesének, Trimmel Miklós címzetes bv. 

őrnagynak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének, Herczeg Attila 
bv. századosnak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezető-helyettesének, Mészáros László Imre 
bv. századosnak, a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági 
tisztjének, Kuba Zsolt bv. hadnagynak, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének, 
Nisóczi Anita Margit bv. hadnagynak, a Központi Szállítási 
és Nyilvántartási Főosztály Szállítási Osztálya megbízott 
kiemelt főreferensének, Galambfi Péterné címzetes bv. 
főtörzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet szociális segédelőadójának, Kinczel 
Zsanett címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön megbízott nyilvántartási főelőadójának, 
Túri László címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Bács-
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
főfelügyelőjének, Faragó János bv. törzszászlósnak, 
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Fröhlich János bv. 
törzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Jakab Ferenc 
bv. törzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Sipos István 
bv. törzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjének, Bata Sára Ildikó bv. zászlósnak, a 
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szakápolójának, 
Bálint Zoltán címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Váci 
Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének és Szigetvári 
Tamás László címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
körletfelügyelőjének.

Dr. Tóth Tamás kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és 
ajándéktárgyban részesítette Prof. Dr. Ruzsonyi 
Péter bv. dandártábornokot, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kar megbízott dékánját, 
Biczó László bv. dandártábornokot, a Budapesti Fegyház
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és Börtön parancsnokát, Mészáros-Nagy Noémi bv. 
ezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága főtanácsadóját, Nyima Tamás Roland 
bv. ezredest, a Szombathelyi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet parancsnokát, Rózsahegyi 
Tamás bv. ezredest, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön parancsnokát, Barna Péter bv. alezredest, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
megbízott parancsnokhelyettesét és Dénes József bv. 
alezredest, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet megbízott parancsnokhelyettesét.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréséül országos 
parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban 
részesítette Bönde Zoltán Zsolt bv. alezredest, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék gyakorlati oktatóját, 
tanszékvezető-helyettesét, Együd József bv. alezredest, 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjét, Schebeszta Zoltán bv. alezredest, a 
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjét, Kisrétiné Kiss Mónika címzetes bv. 
alezredest, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet szakpszichológusát, Dr. Arnold Katalin bv. 
őrnagyot, a Műszaki és Ellátási Főosztály Ellátási és 
Vagyonkezelési Osztálya kiemelt főreferensét, Csepkéné 
Varjas Éva bv. őrnagyot, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, Drexler 
Bernadett bv. őrnagyot, a Humán Szolgálat Személyügyi 
Főosztálya kiemelt főreferensét, Kondor Szabolcs bv. 
őrnagyot, az Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési 
Osztálya kiemelt főreferensét, Szilassy Roland bv. 
őrnagyot, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata kiemelt 
főreferensét, Varga Zoltán bv. őrnagyot, a Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjét, Czövek 

Jenő János bv. századost, az Informatikai Főosztály 
Üzemeltetési Osztálya kiemelt főreferensét, Éniszné 
Tóth Mónika bv. századost, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjét, 
Nagy Balázs Antal bv. századost, a Hivatal Titkársági 
Osztálya megbízott titkárságvezetőjét, Tülkös Zoltán 
Mihály bv. századost, a Kiskunhalasi Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét, 
Molnár Tamás bv. főhadnagyot, a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjét, Szentirmai 
Péter Gergely bv. főhadnagyot, a Hivatal Titkársági 
Osztálya megbízott kiemelt főreferensét, Budai Andrea 
bv. hadnagyot, a Gazdasági Társaságok Főosztály 
Fogvatartotti Munkáltatás Felügyeleti Osztálya 
megbízott kiemelt főreferensét, Galuszek Imre Márton 
címzetes bv. főtörzszászlóst, a Sopronkőhidai Ipari és 
Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét, Hidegkuti Péter 
címzetes bv. főtörzszászlóst, a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet élelmezésvezetőjét, 
Győrfi Antal bv. törzszászlóst, a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Iváncsics 
Norbert Tibor bv. törzszászlóst, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjét, Kiss 
Gábor bv. törzszászlóst, a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Lesznik 
Ferenc bv. törzszászlóst, a Szegedi Fegyház és Börtön 
körlet-főfelügyelőjét, Mészáros István bv. törzszászlóst, 
a Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály 
Műveleti Osztály főfelügyelőjét, Orgován Lajos bv. 

törzszászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági 
főfelügyelőjét (műveleti), Patai Nándor Balázs bv. 
törzszászlóst, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
körlet-főfelügyelőjét, Vén János bv. törzszászlóst, 
a Kalocsai Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjét, 
Csurja István címzetes bv. törzszászlóst, a Váci Fegyház 
és Börtön foglalkoztatási segédelőadóját, Lehóczki 
Katalin címzetes bv. törzszászlóst, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet szociális segédelőadóját, 
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Révész Róbert címzetes bv. törzszászlóst, a Váci Fegyház 
és Börtön foglalkoztatási segédelőadóját, Molnár Tibor 
bv. zászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet kutyatelep vezetőjét, Temesvári 
László Endre bv. zászlóst, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet nyilvántartási 
segédelőadóját, Sándor-Busch Eszter címzetes bv. 
zászlóst, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
szociális segédelőadóját, Petrovicsné Agócs Ibolya bv. 
főtörzsőrmestert, az Adorján-Tex Konfekcióipari és 
Kereskedelmi Kft. foglalkoztatási felügyelőjét, Gálik 
Márk címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön körletellátó segédelőadóját, 
Horváth Péter címzetes bv. főtörzsőrmestert, a 
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet körletfelügyelőjét, Molnár János címzetes 

bv. főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét, 
Reszler Gábor címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Budapesti 
Fegyház és Börtön megbízott biztonsági segédelőadóját, 
Végh Marcell címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét, 
Vas Tibor Gábor címzetes bv. főtörzsőrmestert, a 
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
segédelőadóját (műveleti), Tonka László bv. őrmestert, 
a Szegedi Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét, Blaskó 
Zoltán rendvédelmi alkalmazottat, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön szakmunkását, Csizmadiáné 
Puskás Judit rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központja előadóját, Fejes 
Zsaklin Alexandra rendvédelmi alkalmazottat, a 
Közgazdasági Főosztály Illetmény-számfejtési Osztálya 
előadóját, Fekete Réka rendvédelmi alkalmazottat, 
a Közgazdasági Főosztály Illetmény-számfejtési 
Osztálya megbízott főelőadóját, Gellért Henrietta 
rendvédelmi alkalmazottat, a Közgazdasági Főosztály 
Illetmény-számfejtési Osztálya előadóját, Kovácsné 
Kulcsár Beáta Zsuzsanna rendvédelmi alkalmazottat, 
a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház főelőadóját, 
Kapusi Marianna Márta munkavállalót, a Pálhalmai 
Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető helyettesét és Híves 
Mihálynét, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. vezetői asszisztensét.

A Bv. Hírlevél munkatársai nevében gratulálunk 
kollégáinknak!

23

Nemzetközi együttmuködés megújítása
Megújította a Kassa-Sacai szlovák büntetés-
végrehajtási intézettel 1991. május 2-tól 
fennálló együttműködést október 15-én a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön. Az akkor 
megfogalmazott célok ma is helytállóak, az 
eddigi közös munkáról mindkét fél elismeréssel 
nyilatkozott. A megállapodás felülvizsgálatára 
az elmúlt időszak eseményei,  
és a jövő lehetőségeinek maradéktalan 
kiaknázása miatt került sor. A közös pályázatok, 
bővebb információcserék, a rekreációs és 
képzési rendszer átalakítása révén több 
program valósulhat meg, mely a személyi 
állomány összes tagjának hasznára válhat. 
A megállapodás apropója volt a Kassa-Sacai 
intézet fennállásának 50. évfordulója is.
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Negyven év az Ipoly
Cipőgyárban
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancs noki 
dicséretben és ajándékutalványban részesítette október 23-a alkalmából 
Híves Mihályné Marikát Dr. Tóth Tamás bv. ve zér    őr nagy, a büntetés-végre  -
hajtás országos parancsnoka. Mari ka a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtönben működő Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. vezetői 
asszisztenseként 40 év munkaviszony után idén június 1-jén ment nyugdíjba. 
Azt mondja, nem fog unatkozni az elkövetkező években. Szabadidejét 
legfőképpen családjának szenteli majd. 

Frissen kisült barackos-túrós rétessel fogadott otthonában 
Híves Mihályné Jakus Mária. A Balassagyarmati Fegyház és 
Börtönben működő Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. 
vezetői asszisztense 40 év munkaviszony után idén június 
1-én ment nyugdíjba. Nyugdíjazása után még november 15-ig 
dolgozott. Marikát október 23-a alkalmából Dr. Tóth Tamás 
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül országos 
parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban részesítette.

– Édesapám 1958-tól közel 30 évet dolgozott börtönőrként 
Balassagyarmaton. Tízéves koromtól jártam be az intézetbe 
ebédelni. Mindig is családias légkör uralkodott a dolgozók 
között, így nem volt akadálya annak, hogy a börtöntől nem 
messze található iskolából az órák után ebédelni apukám 
munkahelyére jártam át több más diáktársammal együtt, 
akiknek szülei szintén a börtönben dolgoztak. Emlékeim 
szerint már 1970-ben is elég finom volt a menzán felszolgált 
étel. Apukám rendszeresen részt vett különböző lövészeti 
versenyeken, amin szép eredményeket ért el. Mindig büszke 
voltam rá és a munkahelyére, ezért szinte magától értetődő volt, 
hogy a börtönben 1954 óta működő Ipoly Cipőgyárba adtam be 
jelentkezésemet 1979-ben az értettségi után. Felvettek, és a 
cipőgyár irodájában kezdtem el dolgozni a titkárnői pozícióval 
akkoriban egyenlőnek számító gépíró-adminisztrátorként. A 
munkába állással szinte egyidejűleg a szerelem is betoppant 
életembe, a férjem 1981-ben kérte meg a kezem. Nagyon boldog 
évek voltak azok, hiszen az Ipoly Cipőgyárban is remek kollégák 
vettek körül és a munkakörömben is megtaláltam mindig 
a kihívásokat miközben folyamatosan képeztem magam – 
emlékezett vissza pályája kezdetére Híves Mihályné.

Híves Mihályné sok börtönparancsnokot és gazdasági társaság 
igazgatót „elfogyasztott” az évek során. Palotás Iván nyugalmazott 
bv. ezredesre, akitől elmondása szerint nagyon sokat tanult, 
különösen szívesen emlékszik vissza, aki főmérnökként kezdte 
pályafutását az Ipoly Cipőgyárban, de később börtönparancsnok 
lett. Nemszilaj Sándor bv. ezredessel is közel 40 évet dolgozott 
együtt, aki végig járva a ranglétrát az Ipoly Cipőgyárnál, tavaly 
ügyvezetőként fejezte be munkahelyén pályafutását. Szintén 
meghatározó szerepet játszott a Cipőgyárban eltöltött életében 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön jelenlegi parancsnoka 
dr. Budai István bv. dandártábornok is, aki mindig barátsággal 
segítette munkáját. Marikának két lánya született, de a GYES-ről 
mindig visszatért kedves munkahelyére. Gyermekei nem folytatták 
munka területén a családi hagyományt, nagyobb lánya egy ismert 
hazai sörvállalat laborvezetője lett és elismert pálinkamester is. 
Kisebbik lánya szülésznő lett, aki éppen most szülte meg második 
lánygyermekét.

– A néhány hónapos Emma mellett van egy Gabriella nevű 2,5 éves 
unokám is. Ő már igazi nagylány, sokat vigyázok rá, rengeteg közös 
nagymama-unoka programunk van. Imádunk bújócskázni és 
nagyon szereti, ha mesélek neki. Egyszóval nyugdíjasként sem lesz 
szerencsére egy perc szabadidőm sem – mesélte Híves Mihályné. 

Munkahelyére visszagondolva azt mondta, hogy az idő múlásával 
egyre több feladat került hozzá, az utolsó években már az egész 
gazdasági társaság iratkezelését ő vitte a titkárnői napi teendők 
mellett, de a rendezvényszervezés és az illusztris vendégek 
fogadása is hozzá tartozott. Komoly szerepet vállalat az Ipoly 
Cipőgyár alapításának 60. évfordulójára kiadott „Az Ipoly Cipőgyár 
útja” című kiadvány szerkesztésében és megírásában is. 
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Az egy munkahelyen eltöltött 40 év magáért beszél.

– Mindössze egyszer fordult meg a fejemben a váltás a ’90-es évek 
elején. Megpályáztam egy állást a határőrségnél és el is nyertem 
a pozíciót. Bár akkor még „csak” 20 éve dolgoztam a büntetés-
végrehajtásnál, az elnyert új állás mégis rossz érzéseket keltett 
bennem, hogy esetleg végérvényesen hátat kell fordítanom az 
Ipoly Cipőgyárnak. A már említett Palotás Iván börtönparancsnok 
felhívott az irodájába és kérte, hogy maradjak náluk, a másik 
munkahely nem lenne nekem való. Olyan meggyőző volt, hogy 
azonnal telefonáltam a határőrséghez és sűrű bocsánatkérések 
közepette visszamondtam a már elnyert beosztást. Az elkövetkező 
20 évben egyszer sem bántam meg ezt a döntésemet. Az évek 
során több elismerést is kaptam munkahelyemen. Ezek közül a 
„Talpaló-díj” elnyerése áll legközelebb szívemhez. Ezt minden 
évben Ipoly névnapján ítélik oda a munkájában és azon felül is 
legszorgalmasabban dolgozó, azaz leginkább talpaló munkatársnak. 
Nagy örömömre szolgál, hogy ezt a díjat kétszer is elnyertem. Az 
elsőt 2011-ben a díj alapításának évében, a másodikat pedig 2019-
ben – mondta büszkén Híves Mihályné.

Férjével nagyon szeretnek túrázni, a következő években nyugdíjas 
nagymamaként erre is több ideje lesz.

– A férjem és én imádjuk Erdélyt, és az ottani székely konyhát 
is. Eddig is főztem erdélyi ételeket, de most még több időm lesz 
az elkészítésükre. Éppen lakáseladásban vagyunk, a panelünket 
szeretnénk értékesíteni és egy családi kertes házat venni helyette. 
Ezt legfőképpen az unokák miatt tesszük, hiszen egy gyereknek 
nagy szüksége van a futkározásra, amire egy házhoz tartozó kert a 
legjobb megoldás. A kisebbik lányomék négy gyereket szeretnének, 
tehát a jövőm egyáltalán nem tűnik unalmasnak – mondta 
mosolyogva Marika. 

Kiss Gábor Gergő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának dékánja látta vendégül szeptember 8-10-e között 
a lengyel Kriminológia és Börtöntudományi Főiskola 
rektorát és kísérőit. A szakemberek megismerkedtek többek 
között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működésével, 
fókuszban a Rendőrtiszti Főiskola jogutódjának, 
a Rendészettudományi Karnak az oktatási, illetve kutatási 
profiljával. A magyar büntetés-végrehajtási szervezet 
működéséről, gyakorlati elemeiről közelebbi információkat 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet legnagyobb, 
III. számú objektumában tett látogatásukon nyertek 
a vendégek. Az intézeti körbevezetés során a lengyel 
kriminológus szakemberek megismerkedhettek a börtön 
biztonságtechnikai jellemzőivel – a jelenlegi technikai 
adottságokkal, valamint a folyamatban lévő fejlesztésekkel 
– és a reintegrációs szakterület munkájával.

Lengyel kriminológus szakemberek látogatása
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Juhász Levente:  
„Ezt a munkát hivatástudat
nélkül nem lehet csinálni” 
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „EZÜST” fokozatát 
vehette át október 23-a alkalmából Juhász Levente bv. törzszászlós, a 
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelője.

A kaposvári Ipari Szak középiskola gyártás tech no  lógiai technikusi szak gépgyártás-
technoló giai ágazatán szerzett szakközépiskolai érettségi bizonyítványt 1993-ban. Rá 
négy évre szerelt fel a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Mi ért választotta 
a bv.-t az autóipar-autógyártás helyett?
Tizennégy évesen nem sokan tudják, hogy mik szeretnének lenni. Én a barátaim és a szüleim miatt 
mentem a Gépészbe, de hamar rájöttem, hogy ezt nem nekem találták ki. A technikum elvégzése 
után sorkatona lettem Taszáron. Ott döntöttem el, hogy valamelyik fegyveres testületnél szeretnék 
dolgozni. Elsősorban a katonaság vonzott, de éppen akkor kezdték el felszámolni Taszáron a 
repülőezredet, így ez nem maradt prioritás. 1996 szeptemberében szólt édesapám egyik ismerőse, 
hogy felvételt tartanak a kaposvári börtönben. Abban az időben a maihoz képest sokkal nehezebb 
volt bejutni a szervezetbe. Ettől függetlenül jelentkeztem, és rá egy évre, 1997. október 1-jén 
kezdtem hivatásos bv. őrmesterként.

Biztonsági felügyelő, körletfelügyelő, körlet-főfelügyelő, majd biztonsági főfelügyelő lett. 
Miben látja a legnagyobb különbséget ezen munkakörök között, és személy szerint melyik és 
miért áll szívéhez legközelebb?
A körleten dolgozók feladata sokkal nehezebb a közvetlenül a fogvatartottak között ellátott 
szolgálat miatt. Nekik egy bizonyos pontig nevelőknek is lenniük kell, és ezt a kihívást véleményem 
szerint szépen meg is oldják. 2012. szeptember 1-jétől vagyok biztonsági főfelügyelő és ezt is 
szeretem a legjobban csinálni. Sokkal jobban átlátom ebben a pozícióban a bv. feladatkörét más 
beosztásokhoz képest.

Huszonkét éve van a bv. szolgálatában. Könnyebb volt-e az elítéltekkel „dolgozni” 1997-ben, 
mint most? A mostanihoz képest mennyire volt más a fogvatartottak viselkedése? 
Régebben is voltak problémás fogvatartottak, de abban az időben még létezett a „zsiványbecsület”, 
ami az idő előre haladtával kiveszett a börtönökből. A fogvatartottaknak a kötelességeik mellett 
egyre több joguk van és a fegyelmi vétségeik után járó büntetések sem kifejezetten elrettentők.

A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „EZÜST” fokozatát vehette át október 23-a 
alkalmából. Mit jelent önnek ez az elismerés?
Váratlanul ért a megtiszteltetés, mivel 2015. március 15-én kaptam meg a „BRONZ” fokozatot és nem 
gondoltam volna, hogy ilyen hamar ismét elismerésben részesülök majd. De természetesen örültem 
neki, hiszen mindenkinek jól esik, ha elismerik a munkáját.

Huszonkét év tapasztalatával a háta mögött mit tanácsol a biztonsági felügyelőként vagy 
körletfelügyelőként dolgozó fiatal, vagy éppen most felszerelt kollégáknak?
Ezt a munkát hivatástudat nélkül nem lehet csinálni. Aki az első hónapok után nem érzi magát 
alkalmasnak erre a szép feladatra, annak a legcélszerűbb elhagyni a testületet.

Szabadidejében mit szeret csinálni? Mi a hobbija, hogyan kapcsolódik ki?
Szeretek moziba járni és focimeccsre is sűrűn járok. Hajrá Kaposvári Rákóczi!

Kiss Gábor Gergő
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Fejér megyei kollégáink nyerték el  
a Hivatás Mestere címet
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben dolgoznak a büntetés-végrehajtás 
mesterei, hiszen ők nyerték meg a szervezet legjelentősebb szakmai versenyét 2019. augusztus 
22-én Pilisszentkereszten. A börtönőrök elméleti és gyakorlati felkészültségét próbára tevő 
megmérettetést 2009 óta kétévente rendezik meg – idén immár hatodik alkalommal.

Egy kiemelt, magas biztonsági kockázati besorolású 
fogvatartott bírósági előállítása során egy 
közúti balesethez érkeztek a fegyőrök, akik azt 
tapasztalták, hogy egy gépjármű lángokban áll, két 

súlyos sérült pedig az autóban rekedt. Ezzel a szituációval 
találták szembe magukat a Büntetés-végrehajtás 
Hivatás Mestere elnevezésű kétnapos szakmai verseny 
résztvevői 2019. augusztus 22-én Pilisszentkereszten, 
ahol a gyors és szakszerű fellépésnek köszönhetően 
végül mindegyik előállítást végző csapat kimentette a 
sérülteket, majd a fogvatartottat is épségben eljuttatta 
a bíróságra. Az ehhez hasonló rendkívüli eseményekkel 
az életben ritkán, az országos szakmai vetélkedőn 
azonban rendszeresen találkoznak a verseny résztvevői. 
 
A versenyen induló fegyintézetek csapatai különböző 
szakterületek képviselőiből, az adott börtön legjobbjaiból 
álltak össze, így a biztonsági, a reintegrációs, vagy a 
nyilvántartási területeken dolgozók is részt vettek a 
versenyen. A zsűri elsősorban nem az egyéni kvalitásokra, 
hanem a csapatok összteljesítményére volt kíváncsi, így a 
feladatok értékelésénél az együttműködés, az összhang és a 
közös munka minősége volt az egyik legfontosabb szempont.
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
csapata után a képzeletbeli dobogó második fokára a 

Kalocsai Fegyház és Börtön fegyő rei 
állhattak fel, míg a harmadik helyen 
az Állampusztai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet különítménye 
végzett. A Hivatás Mestere Országos 
Vetélkedőt 2017-ben a Szegedi Fegy-
ház és Börtön szakemberei nyerték 
el, akiknek most be kellett érniük a 
negyedik hellyel.

Az Adorján-napi elismerésekről szó -
 ló cikkünkben már olvashatták, 
hogy Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka dicséretben és aján dék-
utalványban részesítette a csapat-
tagokat, Barsi Józsefné c. bv. zászlóst, 
a Közép-dunántúli Országos Bün  -
tetés-végrehajtási Intézet se géd   e -

lőadóját, Battyányi Zsigmond c. bv. zászlóst, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
biztonsági főfelügyelőjét, Kacsó Ferenc Zsolt c. bv. zászlóst, 
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
konyhavezetőjét, Kőrösi Béla bv. századost, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reintegrációs 
tisztjét, Muróczki János c. bv. főtörzszászlóst, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági 
tisztjét, és Tósaki András c. bv. törzsőrmestert, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági 
főfelügyelőjét, akik a 2021-es versenyig jogosulttá váltak a 
Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere cím viselésére.



Hogyan vezetett útja a büntetés-végrehajtáshoz?
A bátyám Állampusztán dolgozott és az intézet területén 
lakott egy szolgálati lakásban, gyerekként nyaranta sokszor 
megfordultam nála és egy kicsit megismerhettem a smasszerok 
életét, munkáját. Sokat köszönhetek neki a pályafutásomért, 
hiszen ő biztatott arra, hogy egy kertészeti középiskola elvég zé se 
után a Rendőrtiszti Főiskolán folytassam a tanulmányaimat, 
ezt követően pedig már a szervezet tagjaként szerezzek 
jogi diplomát a szegedi egyetemen. Mindennapi munkánk a 
büntetés-végrehajtásban egy jogalkalmazási folyamat. Szigorú 
jogszabályok szerint kell eljárnunk a börtönbe került elítéltekkel 
szemben a jogaik gyakorlása és kötelezettségeik megkövetelése 
terén. A parancsnoki munka egy része is erről szól, így jó hasznát 
veszem, hogy a jogszabályokat végzettségemnek köszönhetően 
könnyebben tudom olvasni, értelmezni és használni. 

Állampuszta a későbbiekben az ön életében is fontos 
szerepet töltött be.
Öt évig vezettem parancsnokként az intézetet. 1997-ben kerültem 
Kecskemétre, ahol különböző beosztásokban dolgoztam és később 
a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezetője 
lettem, amelyhez hozzátartozott a Fiatalkorúak Regionális 
Büntetés-végrehajtási Intézetének irányítása is. Innen kerültem 
vissza gyermekkori nyaraim színhelyére, Állampusztára, ahol 
szakmai feladataimon túl, a mezőgazdasági tevékenységet 
folytató fogvatartottak munkáltatásának megszervezésében és 
a munkafolyamatok koordinálásában is kamatoztathattam a 
kertészeti középiskolában szerzett tapasztalataimat. 

Augusztus 29-én iktatták be ünnepélyesen a Váci Fegyház 
és Börtön parancsnokának. Hogyan fogadta ön és családja 
az új lehetőséget és milyen érzésekkel kezdte el munkáját?
Egy félig nyitott intézetből kerültem egy teljesen zárt világba. 
Fegyház fokozatú bv. intézetet korábban még nem vezettem, 
ez a lehetőség számomra is egy tanulási folyamat. A családom 
Kecskeméten maradt, feleségem munkája és gyermekeim 
iskolai kötelezettsége nem engedhette meg, hogy kövessenek 
Vácra. A fiam 18 éves, a lányom pedig 15, feleségemhez 
hasonlóan tisztában vannak ezzel a katonás életformával. 
A hétköznapjaim ezentúl Váchoz kötnek, a hétvége marad 
meg a családi programoknak. Bár minden kezdet nehéz, 
maximális támogatásukról biztosítanak és ezen rövid idő alatt 
is bebizonyosodott, hogy egy tudatos időbeosztással minden 
élethelyzet működőképes. A váci börtön vezetésére való 
felkérést nagy megtiszteltetésnek vettem, hiszen az intézet a 
teljesítményértékelési rendszerben az elmúlt években az ország 
legjobbjai közé tartozott. Ezt a szintet kell megtartanom és 
lehetőség szerint tovább fokoznom. Egy jól működő rendszert 
örököltem Vácon, ezért nagy volumenű változtatásokat nem is 
szeretnék végrehajtani. Finomhangolásokra azonban mindig 
szükség van a mindenkori napi kihívásokhoz igazodva. A 
hatékonyabb működést szeretném elérni egy lendületes, az 
innovációk felé mindig nyitott parancsnokként. 

Melyek lennének ezek a finomhangolások?
Két síkon gondolkodom ebben a tekintetben. A fogvatartotti 
munkáltatás bővítésének lehetőségével kapcsolatban mértem fel 

Dr. Füzesi Viktor: 
Lendületes, az innovációk 
felé mindig nyitott 
parancsnokként szeretném 
vezetni a Váci Fegyház 
és Börtönt
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A Váci Fegyház és Börtön új parancsnokának nevezték ki  
Dr. Füzesi Viktor bv. ezredest. Az új intézetparancsnok még  
az idén folytatja az előző években megkezdett, nagy volumenű 
felújítási munkálatokat az intézetben, ami a személyi állomány 
munkakörülményeinek további javítását és a biztonságos  mű   kö -
dését segíti elő.
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feladatainkat, illetve a személyi állomány munkakörülménye-
inek további javítását céloztam meg. A Duna-Mix Kft.-
vel együttműködve a fogvatartotti munkáltatás további 
bővítése a nyomdaipari tevékenység során egy lehetséges és 
reális bővítési irány, melynek során a tankönyvgyártásban 
való nagyobb részesedés megszervezése jó lehetőségnek 
ígérkezik. Az intézet infrastruktúrája jól karbantartott, 
a börtön az elmúlt években sok fejlesztésen esett át. A 
személyi állomány szolgálati helyeinek kialakítása és 
berendezése, a munkakörülmények országosan is elismerésre 
méltóak, de nem állhatunk meg itt. Ennek további fejlesztésére 
intézetparancsnokként még ebben az évben lehetőségem lesz. 
A büntetés-végrehajtási szervezet intézményrendszerének 
modernizálása, a személyi állomány munkakörülményeinek 
javítása elnevezésű projektnek köszönhetően valamennyi 
szolgálati hely és iroda légkondicionálását megvalósítjuk. Jut 
pénz a szolgálati helyek bútorzatának további modernizálására 
is, így azon túl, hogy a végrehajtó állomány részére ugyanazon 
feltételeket tudunk teremteni a szolgálatellátáshoz, intézeti 
szinten is egységes képet mutatunk majd. Ezen felül már 

folyamatban van az intézet konyhájának teljes felújítása 
is. A biztonságtechnikát is fejlesztjük egy másik projekt 
segítségével. 170 analóg kamaránkat cseréljük le IP-alapúra. 
A fogvatartási körülmények terén az elítéltek élhető 
körülmények között való elhelyezésére, az emberi bánásmód 
követelményeinek garantálására, és meghatározott jogaiknak 
szabad gyakorlására törekszem.

Mi a hobbija?
Munkakörömből kifolyólag sokat kell ülnöm íróasztal mellett 
a számítógép előtt. A rendszeres mozgás ezért fontos szerepet 
tölt be az életemben. A futás és úszás mellett szívesen veszek 
részt különböző hosszabb túrákon. Legutóbb idén tavasszal 
teljesítettem a Kinizsi 100 túrát, ahol 24 óra alatt kell 100 
kilométert teljesíteni több mint 3000 méter szintkülönbség 
megtétele mellett. Nagy szenvedélyem a horgászat is, de 
sporthorgász lévén a kifogott halakat mindig visszaengedem 
a vízbe.

Kiss Gábor Gergő
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Az ORFK járorkutya-vezetoinek 
tartottak kihelyezett képzést
SOpRONKÕhidÁN

Kétnapos képzésre érkeztek az ORFK járőrkutya-vezetői 
november 12-én a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönbe, ahol az 
intézet parancsnoka és kutyás szolgálata fogadta a rendőröket. 
Soczó László bv. ezredes hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak 
tartja a társ-rendvédelmi szervekkel való jó kapcsolatot, a közös 
munkát, a tapasztalatok átadását, amire kiválóan alkalmas 
egy ilyen közös képzés. Hajdu Tamás r. főtörzsőrmester, 
a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szakoktatója 
megköszönte parancsnok úrnak a meghívást, és elmondta, 
hogy az ország minden részéből érkező rendőr kutyavezetők 
korábban másik kutyával már elvégezték az alapképzést, most 
új kutyáikkal vesznek részt a Dunakesziben tartott hathetes 
tanfolyamon. Az engedelmes, és a szájkosárban végrehajtott 
csoportos őrző-védő feladat mellett dolgoztak szájkosár 
nélkül rejtett karos fogatással, és az intézet egy elzárt részén 
csibészbundába öltöztetett segéddel is. A kutyavezetőknek 
olykor nem csak járőr feladatra képzett kutyáik vannak, hanem 
sokszor másik szolgálati ebnek is gazdái, akiknek a szinten 
tartása is folyamatosan hozzátartozik a napi tevékenységükhöz. 

Éppen ezért a jelenlévő kábítószer-kereső kutyákat sem 
hagyták feladat nélkül, számunkra a kijelölt területen belül 
több helyen is rejtettek el szagmintákat. A kutyák – aktív vagy 
passzív jelzéssel mutatva – mindegyik mintát megtalálták, 
ezzel is bizonyítva kimagasló képességeiket. A második nap 
végén Hajdu főtörzsőrmester megköszönte parancsnok úrnak 
a kihelyezett képzés lehetőségét. Elmondta, hogy az intézetben 
olyan körülmények között dolgozhattak, amit az állandó 
képzési helyükön nem tudnának kialakítani, ez pedig nagyban 
hozzájárul a tanfolyam sikeréhez. 
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Kopcsik Károly: A szakma 
csúcsát jelenti a Szegedi 
Fegyház és Börtön vezetése
A Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokának nevezték ki  
Kopcsik Károly bv. dandártábornokot 2019. szeptember 1-jétől.  
A bv. főtanácsos korábban nyolc éven át irányította és tette  
az ország egyik legjobb mutatókkal rendelkező intézetévé a 
Váci Fegyház és Börtönt. Szegedet a szakma csúcsának tartja  
az új intézetparancsnok.

Az ország egyik leghíresebb börtönében lett parancsnok. 
Mit jelent önnek kinevezése a Szegedi Fegyház és Börtön 
élére?
Felelősséget és megoldandó kötelezettséget rejt magában ez a 
kinevezés. Huszonnyolc éves pályafutásom alatt a büntetés-
végrehajtásnál sok elöljárómtól hallottam, hogy az ország 
börtönei közül a szegedit vezetni a szakma csúcsát jelenti. 
Ennek fényében igazi elismerésnek érzem ezt a pozíciót, hogy 
a belügyminiszter alkalmasnak talált a Szegedi Fegyház és 
Börtön három objektumának, a Csillagbörtön, a Dorozsmai 
úti előzetes és Nagyfa irányítására. Erre a bizalomra szeretnék 
rászolgálni a következő években intézetparancsnokként.

Nyolc évig vezette a Váci Fegyház és Börtönt. Nem hiányzik 
a kilátás a Dunára? 
A Dunát a Tiszára cseréltem. Mindkét város és környezete 
nagyon szép, a Dunakanyar szépségeit az alföldi róna váltotta 
fel. Szeged jóval nagyobb és nyüzsgőbb város Vácnál számtalan 
kulturális, gasztronómiai és egyéb lehetőséggel. Életem nagy 
része eddig Budapesthez és közvetlen környezetéhez kötött, 
amit nagyon szerettem, és Szeged kicsiben ugyanazt nyújtja, 
mint a főváros. 

Hogyan fogadta ön és a családja a kinevezését a Szegedi 
Fegyház és Börtön élére? 
Nem ismeretlen számomra az ország ezen területe, hiszen 
a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
kialakításában a projekt férőhelybővítési programját ki-
dolgozó albizottság vezetője voltam. Emiatt sűrűn jártam 
Szeged közelében, a környék végül szó szerint elragadó volt. 
Feleségem és két egyetemista gyermekem a fővárosban és 
Vácon maradt, tehát ottani életemet nem számoltam fel. 
Sokat ingázunk, hogy minél többet tudjunk találkozni egy-

mással. A családom természetesen mindenben támoga tott 
Szegeddel kapcsolatban, hiszen nem ma kezdtem pálya futáso -
mat a szervezetnél, tudják, hogy miről szól ez a hivatás.

Pszichológusként végzett az egyetemen. Miben látja 
ennek hasznát a büntetés-végrehajtásnál?
Csapatpszichológián végeztem a büntetés-végrehajtás 
támogatásával. Felmenőim közül sokan voltak hivatásos 
katonák, az egyenruhás szolgálat számomra eleve elren-
deltetett volt. Ezt szerettem volna mindig is kiteljesíteni 
egy jogi vagy pszichológiai végzettséggel. Végül utóbbit 
választottam, amit egyáltalán nem bántam meg. Miben 
segít nekem a pszichológia a börtönben? A fogvatartottakkal 
sokkal könnyebb megtalálnom a hangnemet, felismerem a 
motivációjukat, érzelmi hátterüket. A kollégák vezetéséhez 
és irányításához is jól jön az emberi működés ismerete.

Mennyire ismerkedett már meg új munkahelyével?
A büntetés-végrehajtásban egy kinevezés után egy új vezetőnek 
nincsenek hónapjai az új szolgálati helyének megismerésére, 
azonnal éles helyzetekben kell meghozni számos fontos döntést 
az intézet működésének megannyi területén. Természetesen 
a Szegedi Fegyház és Börtön nagy részén aktivizáltam már 
magam. A legnagyobb különbségek előző munkahelyeimhez 
képest, hogy a három objektum térben komoly távolságra van 
egymástól, valamint a fogvatartotti létszám az országban 
nálunk a legmagasabb. A Csillagbörtönben nagyon sok élet-
fogytiglanra ítélt fogvatartott ül, akik közül 28-an életük 
végégig a rácsok mögött maradnak. Szakmailag egy nagyon 
színes börtönt vehettem át, nincs időm unatkozni.

Milyen örökséget hagyott önre elődje, Tikász Sándor 
bv. dandártábornok, és mi az, amit mindenképpen meg 
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szeretne valósítani Szegeden az elkövetkező években?
Említettem a fogvatartotti és a személyi állományi létszám 
magas számát, a funkciójukban egymáshoz képest teljesen 
más objektumokat. Emellett nagyban különbözik egymástól az 
infrastruktúra is. A Szegedi Fegyház és Börtönt jól irányítani 
naponta embert próbáló feladat. De ezt nagy szakmai tudású 
elődeimhez hasonlóan én is szeretném színvonalasan meg-
oldani. A hasznos, jól bevált dolgokat megőrzöm, a kevésbé jókat 
újragondolom. Arra törekszem, hogy a szabályos és törvényes 
működés fenntartása mellett a lehető legjobb körülményeket 
biztosítsam kollégáimnak a felelősségteljes munkájukhoz. 

Mit szeret csinálni szabadidejében?
Nyitott gondolkodású embernek tartom magam, nagyon sok 
dolog érdekel. A fantasy filmeket és a mélyenszántó komoly 
drámákat egyaránt kedvelem. Irodámban a Vizsolyi Biblia 
másolata és egy Bosszúállók mozifilm hős, Thor ajándékba 
kapott kalapácsa is megtalálható. Ami érdekes a világban, 
azt megpróbálom megismerni. Szeretek olvasni, futni és 
konditerembe járni. 

Kiss Gábor Gergő 

A Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-2019) 
alkalmából megrendezett konferenciasorozat záróesemé -
nyét tartották a Magyar Tudományos Akadémia kistermében, 
„Értékteremtő és érték őrző tudomány” címmel a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága, az MTA IX. Osztály 
Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási 
Jogi Albizottság, a Bv. Tudományos Tanács, az Országos 
Kriminológiai Intézet és a Magyar Börtönügyi Társaság 

szervezésében november 27-én. Az esemény 
levezetőelnöke Prof. em. Dr. Vókó György DSc volt.  
A tanácskozáson Prof. em. Dr. Korinek László, Prof. 
Dr. Tóth Mihály DSc, Dr. Mezey Barna DSc, Prof. 
em. Dr. Finszter Géza DSc, Prof. Dr. Gellér Balázs 
PhD, Schmehl János bv. vezérőrnagy, Dr. Miskolczi 
Barna PhD és Dr. Solt Ágnes PhD beszámolóját 
hallgathatták meg a jelenlévők. A tudományos 
konferencia többek között olyan fontos és aktuális 
témákat érintett, mint a kriminológia hasznossága, 
a bűncselekményi tényállások az értékek 
védelmében, a magyar börtönügyi tudományosság 
értékei, a jog igazsá gos sága, a bűncselekmény 
fogalma, a fogvatartot tak biztonságát támogató 
innovatív fejlesztések a büntetés-végrehajtásban, 

etika, jog és büntetőjog a mesterséges intelligencia korában 
és a kapcsolattartás reintegrációs szerepe. A konferencia 
kísérő rendezvényeként interaktív szakmai kiállításokat 
tekinthettek meg az érdeklődők. A nívós helyszínnek, az 
előadók szakmai elismertségének és az esemény magas 
látogatottságának köszönhetően a rendezvény méltó módon 
zárta az ezeréves évforduló alkalmából megrendezett 
konferenciasorozatot.

Az MTA adott helyszínt a Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév zárókonferenciájának
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Román kollégák látogatása a Gyűjtőben
A Nagyenyedi Börtön és Fegyház munkatársai 
jártak szakmai látogatáson a Gyűjtőben. A 
nyolcfős román delegáció szeptember 23-27. 
között tartózkodott Budapesten. A szakmai 
tanulmányútra az idén augusztusban meg-
kötött együttműködési megállapodás adta 
a lehetőséget. A román szakemberek a hazai 
büntetés-végrehajtási szervezet feladatainak 
bemutatása során megtekintették a Budapesti 
Fegyház és Börtön fogvatartási részlegeit, a 
biztonsági rendszer főbb elemeit, a BUFA Kft. 
üzemeit, valamint a Kisfogház Emlékhelyet. 
Mindkét fél bízik benne, hogy a nemzetközi 
tapasztalatcsere kölcsönösen elősegíti az 
intézetek munkáját.

Jelentős fejlesztés a BvOP-n: 
elkészült a Műveleti Központ 

A korszerű börtönökhöz korszerű technológia jár, ezért a büntetés-végrehajtási szervezet  
a leg modernebb biztonságtechnikai és innovatív informatikai megoldásokat alkalmazva 
alakította ki a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Műveleti Központját.

A rendkívüli események gyors és hatékony fel-
számolása, valamint a központi irányítást igén-
ylő operatív műveletek összehangolt végrehajtása 
érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-

noksága egy speciális műveleti központot hozott létre. A 
központ alapvetően a más rendvédelmi szerveknél már működő 
protokollokhoz hasonlóan, a beérkező információk azonnali 
elemzését, értékelését teszi lehetővé, így támogatva a döntés-
előkészítést, majd a konkrét operatív intézkedések meghozatalát.
A reagálás hatékonyságának növelésére a telepített kijelzőkön 
interaktív térképek, az ellenőrző-áteresztő pontok helye, a 
zárások elhelyezkedése és a legkülönbözőbb hírcsatornák is 
megjeleníthetőek. Az adatok elemzését továbbá egy interaktív fal 
segíti, míg az informatikai modulok adatainak egy helyen történő 
megismerését az úgynevezett Navigator rendszer teszi lehetővé. 
Ez utóbbi alkalmazás segítségével pillanatok alatt behívhatók a 
szükséges adatok, amelyek időveszteség nélkül kapcsolhatók a 
rendkívüli események felszámolása során kapott információkhoz. 
A helyiség informatikai rendszerét olyan szoftverekkel is ellátták, 
amelyekkel akár interaktív módon, az eseményekkel azonos 
időben lehet az egyes mozzanatokat prezentálni, a büntetés-
végrehajtási intézetek elektronikus megfigyelési eszközeinek 
képét lehetséges nyomon követni. A kameraképek bekötésének 
első üteme 2019. december 31-ig zárul le, melynek keretében 11 
büntetés-végrehajtási intézet teljes biztonságtechnikai felügyeleti 
rendszere válik elérhetővé és központilag vezérelhetővé. A kamerák 

nagy számára való tekintettel, bevezetésre kerül a HikCentral 
nevű alkalmazás is, amely akár százezer kamera élőképét is tudja 
egyszerre kezelni. További újításként az úgynevezett Integrált 
Felügyeleti Rendszer alkalmazása is várható, amely önállóan kezeli 
a büntetés-végrehajtási intézetek biztonságtechnikai rendszereit, 
így többek között a mikrohullámú áthatolásjelző rendszer jelzéseit, 
valamint az intelligens kiértesítő rendszer funkcióit. A BvOP 
szünetmentes tápellátásnak kiterjesztésével a Műveleti Központ 
energetikai függetlensége, folyamatos működése is biztosított.
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Nekrológ

   Lencsés Sándor 

Lencsés Sándor 2005-2019 között dolgozott az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnél, közalkalmazottként, 
majd rendvédelmi alkalmazottként, fogvatartotti munkáltatóként. 
Betegsége hirtelen jött, távozásával a közösség életében és 
családjában is rendkívüli űrt hagyott maga után. Egyszerű, egye-
nes ember volt, aki kiváló közösségépítő szerepet töltött be 

munkahelyén és társadalmi megbízatásaiban egyaránt. 
Solton aktív tagja volt a helyi közösségnek. 1999-ben megalakította a Solti 
Polgárőr Egyesületet, amelynek egészen a haláláig elnöke volt. Az egyesület 
tag jai önkéntesen teljesítettek szolgálatot szabadidejükben együttműködve 
a rendőrséggel, védve a helyi lakosság nyugalmát. Az egyesületi tevékenységét 
az önkormányzat Solt Városért Emlékéremmel ismerte el. Szakmai és emberi 
tulajdonságai alapján, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettesévé 
választották. 
Sportszeretete legendás volt. Szerette a labdarúgást, több éven keresztül 
játékvezetőként tevékenykedett. A másik kedvence az erősport volt, ezen be-
lül is a kötélhúzás. Négy társával együtt 1992-ben megalakították a Solti 
Bikák kötélhúzó csapatot. Szívvel-lélekkel szervezte a csapat munkáját, 
rengeteg rendezvényre jutottak el, ahova mindig jó hangulatot, vidámságot 
hoztak. Töretlenül népszerűsítette a kötélhúzást és a bothúzást a felnőttek és 
gyermekek körében egyaránt. Nemzetközi szintre is eljutottak. Ebben az évben 
megalakították a Solti Bikák Kötélhúzó és Szkander Sportegyesületet, amelynek 
szintén az elnöke lett.
Munkája és társadalmi tevékenysége mellett családja is nagyon fontos volt 
számára. Feleségével 43 éve éltek harmonikus házasságban, két gyermekük 
született, Anna és Sándor. A legnagyobb örömöt négy unokájával élte át az 
utóbbi években. Rendkívül jó nagypapaként, gyermeki módon játszott velük, 
minden kívánságukat teljesítette, a közös együttlétek bearanyozták napjait. 
Családja és kollégái fájó szívvel őrzik emlékét. 

   Hideg Lóránt 

Hideg Lóránt c. bv. törzsőrmester 2008. február 1-jén került 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet szirmabesenyői objektumába, biztonsági felügyelői 
beosztásba. Később, 2013. október 1-től körletfelügyelőként 
teljesített szolgálatot, majd 2018. február 1-től ismét biztonsági 
felügyelői beosztásba került. 

Munkáját nagy összpontosítással, precízen, legjobb tudása szerint látta el, mun-
katársaival segítőkész és együttműködő volt, mindig lehetett rá számítani. A 
bv. szervezet és közvetlen munkatársai mellett felesége és négy gyermeke is fájó 
szívvel gyászolja.

Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!
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Kajtán László bv. alezredes: 
A sportnak pozitív hatása 
van a testi és szellemi 
frissességre is 
A mai napig rendszeres résztvevője a veterán birkózó országos 
bajnokságoknak Kajtán László. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet alezredese munkahelyén kollégáinak minél több segítséget 
próbál nyújtani az egészséges és sportos élethez, mesélni nekik a mozgás 
fontosságáról. „Jó lenne, ha ebben a hajszolt világban elmondhatnák 
rólunk, hogy egy egészséges, sportos és családbarát munkahely 
vagyunk” – mondja. Nagyon büszke Olivér nevű fiára, aki már többszörös 
korosztályos válogatott birkózó.

Mikor kezdett el birkózni és mik voltak a legjobb eredményei? 
Miért pont ezt a sportágat választotta? A mai napig űzi még 
ezt a sportot?
A Kaposvári Sportiskolában kezdtem el birkózni 1980-ban. Számos 
nemzetközi versenyen sikerült a dobogó legfelső fokára felállnom, 
ami a magyar bajnokságokon sajnos soha nem jött össze. Egy 
alkalommal sikerült hazai környezetben ezüstérmet szereznem az 
országos úttörőolimpián, ami az országos bajnokság mellett az egyik 
legfontosabb verseny volt minden évben. Honnan jött a birkózás 
szeretete? Testnevelés tagozatos általános iskolába jártam, ahol a 
tornaórák az iskola közelében lévő Dózsa edzőcsarnokban zajlottak. 
Itt a szakosztály akkori vezetőedzője foglalkozott a fiúkkal, így 
számomra egyenes út vezetett a birkózáshoz. Az érettségi után egy 
kis időre elszakadtam a birkózástól. Amikor Olivér nevű fiam 5 éves 
lett, levittem a terembe, és vele együtt újra ott ragadtam én is. Előbb 
csak sportolóként, tíz éve pedig már edzőként is tevékenykedek. 
A mai napig rendszeres résztvevője vagyok a veterán birkózó 
országos bajnokságoknak, ahonnan általában valamilyen éremmel 
térek haza akár kötött-, akár szabadfogásban. Idén végre először 
sikerült kötöttfogásban aranyérmet nyernem. Sajnos birkózó 
Eb-t, vb-t vagy olimpiát csak nézőként tekinthettem meg. A fiam 
viszont már többszörös korosztályos válogatott birkózó, aki 2019-
ben a magyar kötöttfogású válogatott tagjaként részt vett az U23-
as Európa-bajnokságon és a Budapesten megrendezett U23-as 
világbajnokságon is.

Hogyan került kapcsolatba a büntetés-végrehajtással? 
Mikor döntötte el, hogy bv.-s szeretne lenni? 
A sorkatonaság után próbáltam a szakmámban gépgyár-
tástechnológiai technikusként elhelyezkedni, de gyakorlat 

hiányában nem vettek fel. Egy gyermekkori barátom már a 
kaposvári börtönben dolgozott, így amikor a helyi újságban 
olvastam a börtön körletfelügyelői álláshirdetését, megkerestem, 
és az általa elmondottak alapján már másnap jelentkeztem az 
intézetben. 1993. február 1-jétől körletfelügyelőként kezdtem el 
a hivatásosok életét.

A sportolást hogyan tudta és tudja összeegyeztetni mun-
kájával? Mennyire csinálta hivatásszerűen a birkózást, pl. 
benne volt-e valaha a pakliban egy Eb, vb vagy olimpia?
Mivel hivatali munkarendben dolgozom, a délutánokkal és a 
hétvégékkel tudok gazdálkodni. Hétfőtől péntekig edzést tartok 
óvódásoktól kezdve a veterán birkózóig, a hétvégéim nagy részét 
pedig hazai vagy külföldön szervezett birkózóversenyeken 
töltöm. Hetente 2-3 alkalommal van lehetőségem edzeni, 
ezzel is próbálom a versenyzőimet motiválni és támogatni a 
felkészülésben.

Mire eddig a legbüszkébb bv.-s karrierje során?
Körletfelügyelőként kezdtem, majd tizenhét év nyilvántartási 
munka után folyamatos tanulás mellett a bevezetőképzéstől 
a zászlósképzőn át a főiskolai tanulmányokig lassan tíz éve 
dolgozom osztályvezetőként úgy, hogy véleményem szerint nem 
felejtettem el azt, hogy honnan indultam. Bízom benne, hogy 
kollégáim is ezt gondolják rólam. 

Mi az, amit még meg szeretne valósítani munkahelyén?
Az intézetben a fizikai állapotfelméréseket sportedzőként én 
koordinálom. Igyekszem a kollégáknak minél több segítséget 
nyújtani az egészséges és sportos élethez, mesélni nekik a 



mozgás fontosságáról. Jó lenne, ha ebben a hajszolt világban 
elmondhatnák rólunk, hogy egy egészséges, sportos és csa lád-
barát munkahely vagyunk.

A birkózásnak testileg vagy szellemileg vette valaha 
hasznát a bv.-nél?
A sportnak véleményem szerint pozitív hatása van a testi és szel-
lemi frissességre, amelyek meghatározzák a hétköznapjainkat. 
Közel 20 éven keresztül rendszeres résztvevője voltam a bv. 
országos judo bajnokságoknak, ahonnan a BM judo bajnokságokhoz 
hasonlóan általában mindig éremmel tértem vissza.

Mi a kedvenc szabadidős elfoglaltsága, hobbija, ami nem 
munka és nem birkózás?
Nagyon sok szabadidővel nem rendelkezem. Ha mégis van 
egy kis felesleges időm, azt szívesen töltöm a család balatoni 
nyaralójában. Emellett a futás lett az új „szerelem”. Minden 
lehetőséget megragadok a mozgásra egyedül vagy a feleségem 
belga juhászkutyájával együtt.

Kiss Gábor Gergő

iskolai látogatás Békéscsabán
A Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti 
Szakgimnázium és Kollégiumban jártak október 8-án a gyulai börtön munka-
társai. A büntetés-végrehajtási órán a diákok tájékoztatást kaptak azokról a 
feltételekről, melyek elengedhetetlenek a büntetés-végrehajtás szervezetéhez 
való csatlakozáshoz. Választ kaptak arra is, hogy a szükséges alkalmassági 
vizsgálatokon való eredményes részvételt és a büntetés-végrehajtási iskola 
elvégzését követően milyen feladatokat kell ellátni egy bv. intézetben. Informá -
ciót kaptak a hivatásos állomány tagjait megillető juttatásokról (lakhatási 
támogatás, cafeteria, útiköltség támogatás, jogosít vány megszerzésének 
támogatása) is. A jóvátételi program részeként két gyulai fogvatartott is részt vett 
a rendhagyó órán, akik a börtönben töltött mindennapjaikról számoltak be és 
válaszoltak a diákok kérdéseire. Az óra zárásaként a 12. évfolyamos tanulók 
elsajátíthatták a bilincselés szabályos végrehajtását.

Egy éve volt az első távtárgyalás a Szegedi Fegyház és Börtönben, 
azóta hetente hatszor használják a meghallgató helyiségeket, 
ahol a kamera és a mikrofon közvetítésével vesz részt az elítélt 
a tárgyalásán. A távmeghallgató rendszereknek köszönhetően 
mindegy, hogy az ország mely részén tartózkodik a sértett, a vádlott, 
a tanú vagy a szakértő, a bírák egyszerűen meghallgathatják őket, 

nem kell egyik településről a másikra utazniuk. Ezzel rengeteg 
időt és pénzt lehet megtakarítani, csökken a biztonsági kockázat, 
mert a fogvatartottakat nem kell a bírósági tárgyalások helyszínére 
előállítani, hiszen minden börtönben van olyan tárgyaló helyiség, 
amely kép és hangösszeköttetést tud létesíteni, szinte bármelyik 
bírósággal az országban. Az elítélt ügyvédje vagy a börtönben, 
vagy a bíróságon tartózkodik a tárgyalások alkalmával. A Szegedi 
Fegyház és Börtönben az elmúlt évben a távmeghallgatást legtöb-
bször a nyomozó bírók használták a letartóztatás fenntartásának 
ügyében, de a polgári peres eljárásokban is gyakorta hallgatnak meg 
a börtönben fogvatartottakat. A bör tön mindhárom objektumában, 
Szegeden, a Mars téren, a Dorozs mai úton és Nagyfán három 
meghallgató helyiségben bonyolítják a tárgyalásokat, az elmúlt 
évben a legtöbbször az utóbbi két helyen volt a legtöbb meghallgatás. 
Az intézet három távmeghallgató helyisége más börtönökkel 
is kapcsolatban áll, így az elítéltek közötti kommunikációt is 
könnyebbé teszi, például ha az egyik fogvatartott egy másik bör-
tönben büntetését töltő kapcsolattartójával szeretne beszélni.

heti hat távtárgyalás a Szegedi Fegyház és Börtönben

Interjú / KIshíreK
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Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  adott otthont a kutya    -
vezetők és szolgálati kutyák IX. országos és nemzetközi versenyének szeptember 
25-26-án. A szolgálati ebek és kiképzőik különböző kategóriákban mérették 
meg magukat. A versenyen 13 bv. intézet, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Magyar 
Honvédség Rendészeti Központja és a Rendőrség Oktatási Kiképző Központja 
összesen 52 versenyzővel és 54 kutyával vágott neki a feladatoknak. A 
megmérettetésen a kutyavezetők elméleti és gyakorlati tudása mellett a kutyák és 
vezetőik fizikai állóképességét is felmérték, hiszen a szolgálat ellátása során ez is 
szorosan kapcsolódik a magas szakmai színvonalú munka elvégzéséhez. Az elmélet 
tesztlapon feltett kérdésekből állt, a fizikai-ügyességi verseny pedig a kutyákkal 
együtt, akadálypályán történt. A díjakat dr. Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredes, az 
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese, Molnár István bv. ezredes, 
az Állampusztai Országos Bv. Intézet parancsnoka és Horváth Attila bv. ezredes, a 
BvOP Biztonsági Szolgálat Biztonsági Főosztályának vezetője adta át. A különdíjakat 
a NAV-tól Hortobágyi Ferenc pü. alezredes, a Nemzeti Nyomozó Irodától Kovács László 
r. alezredes, a BRFK-tól Stein Mária r. alezredes, a Spider Mentőcsoporttól Lehoczki 
László adták át.

Eredmények: 

Fázis feladatok fegyelmező kategória
 1. hely: Szilágyi Szilárd c. r. főtörzsőrmester, ROKK
 2. hely: Katyi Laura bv. őrmester, Fővárosi Bv. Intézet
 3. hely: Radek Cajka, Csehország

Fázis feladatok őrző-védő kategória
 1. hely: Gábor Varga, Szlovákia
 2. hely: Pállai Tamás c. r. főtörzszászlós, ROKK
 3. hely: Kiss Zoltán bv. őrmester, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Fázis feladatok kábítószer-kereső kategória
 1. hely: Berényi Péter c. bv. főtörzsőrmester, Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
 2. hely: Hargitay Kata bv. őrmester, Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
 3. hely: Szőke Márk bv. őrmester, Veszprém Megyei Bv. Intézet

Fázis feladatok nyomkövető kategória:
 1. hely: Kakstréder László bv. főtörzsőrmester, Pálhalmai Országos Bv. Intézet
 2. hely: Fődi Flórián c. r. főtörzszászlós, ROKK
 3. hely: Josef Sesták, Csehország

Összesített egyéni Bv. járőr kategória:
 1. hely: Barna Imre bv. törzszászlós, Szegedi Fegyház és Börtön
 2. hely: Kiss Zoltán bv. őrmester, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet
 3. hely: Csákvári Balázs István bv. őrmester, Fővárosi Bv. Intézet

Összesített egyéni Bv. kábítószer-kereső kategória:
 1. hely: Berényi Péter c. bv. főtörzsőrmester, Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
 2. hely: Hargitay Kata bv. őrmester, Közép-dunántúli Országos bv. Intézet
 3. hely: Karalyos Norbert bv. törzsőrmester, Szegedi Fegyház és Börtön



Sport

37H Í R L E V É LBv.

Sport

 
Összesített egyéni Bv. nyomkövető kategória:
 1. hely: Kakstréder László bv. főtörzsőrmester, Pálhalmai Országos Bv. Intézet
 2. hely: Tóth István bv. törzsőrmester, Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
 3. hely: Pintér Anita bv. őrmester, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Összesített egyéni vendég járőr kategória:
 1. hely: Gábor Varga, Szlovákia
 2. hely: Pállai Tamás c. r. főtörzszászlós, ROKK
 3. hely: Radek Cajka, Csehország

Összesített egyéni vendég kábítószer-kereső kategória:
 1. hely: Péter Tamás bv. főtörzsőrmester, NNI BTFO
 2. hely: David Tesar, Csehország
 3. hely: Marian Trebunák, Szlovákia

Összesített egyéni vendég nyomkövető kategória:
 1. hely: Fődi Flórián c. r. főtörzszászlós, ROKK
 2. hely: Josef Sesták, Csehország
 3. hely: Szilágyi Szilárd c. r. főtörzsőrmester, ROKK

Összesített Bv. járőr csapat:
 1. hely: Fővárosi Bv. Intézet
 2. hely: Szegedi Fegyház és Börtön
 3. hely: BvOP Központi Támogató Főosztály

Összesített Bv. vegyes csapat:
 1. hely: Szegedi Fegyház és Börtön
 2. hely: Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
 3. hely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Legjobb vendég járőr csapat: 
 ROKK Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

Legjobb vendég vegyes csapat: 
 Csehország

13 új kutya érkezett hozzánk
Az őrző-védő kutyák jelenléte rendkívül fontos a büntetés-végrehajtási 
intézetekben a biztonság érdekében, de egyre nagyobb hangsúlyt kap 
a megelőzési és felderítési tevékenység során a kábítószer-kereső és 
nyomkövető kutyák munkája is. A bv. kábítószer-kereső kutyái egyre több 
tiltott tárgy felkutatására alkalmasak, többek között az új pszichoaktív 
anyagok szagát is felismerik és jelzik, de folyamatosan zajlik a 
mobiltelefonok eredményes felkutatását szolgáló speciális képzésük is. 
Kiemelt fontosságú, hogy a szolgálati kutyák állományát rendszeresen 
frissítsük. Legutóbb 2019. szeptember 20-án szervezett kutyavásárt  
a BvOP a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetben, amely során 13 új 
ebre tettünk szert.
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Éremeso a BM Országos  
Fekvenyomó Bajnokságán 
Kiemelkedő eredménnyel, összesen 18 éremmel zárták a 
büntetés-végrehajtási szervezet versenyzői a BM Országos 
Fekvenyomó Bajnokságot, vagyis a VII. Tornyos Kupát. A 
21 bévés indulóból 15 fő dobogón végzett, ami kiemelkedő 
teljesítmény, illetve arra sem volt még példa, hogy az összetett 
csapatversenyben dobogós helyen végeztek a kollégáink. A 
díjakat Tóth László ogy. dandártábornok, az országgyűlési 
őrség parancsnoka adta át.
Az Országgyűlési Őrség által október 10-én megszervezett versenyen 
a női versenyzők három érmet szereztek: nem talált legyőzőre Lökös 
Viktória bv. őrmester (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön) a Masters 
1 kategória 84 kilogrammos mezőnyében, valamint Pusztai Beáta 
bv. őrnagy (Szegedi Fegyház és Börtön) a Masters 2 kategória 72 
kilogrammos súlycsoportjában. A Masters 1 kategória 72 kilogrammos 
súlycsoportjában kiosztott ezüstérem pedig Berta Orsolya ra. 
(Budapesti Fegyház és Börtön) nyakába került.
A férfiak mezőnyében nem talált legyőzőre Zalai Zoltán bv. 
törzszászlós (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön) az Open kategória 
74 kilogrammos súlycsoportjában, Csalami Norbert bv. zászlós 
(BvOP Műveleti Osztály) az Open kategória 83 kilogrammos 
súlycsoportjában, Orosz László bv. törzsőrmester (Szegedi Fegyház 
és Börtön) az Open 120 kilogrammos súlycsoportjában, Virág Róbert 
bv. törzszászlós (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet) Masters 
1 66 kilogrammos súlycsoportjában, Zakor Tibor bv. alezredes (BvOP 
Műveleti Osztály) Masters 1 93 kilogrammos súlycsoportjában, Dajka 
Szabolcs bv. őrmester (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet) 
Masters 2 +120 kilogrammos súlycsoportjában, Fenyvesi Tibor bv. 
alezredes (BvOTRK) Masters 3 93 kilogrammos súlycsoportjában.

Kovács Lóránd bv. százados (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön) a 93 
kilogrammos Open kategóriában végzett másodikként, míg Nemes 
Krisztián bv. törzsőrmester (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. 
Intézet) a Masters 1 kategória 93 kilogrammos mezőnyében szerzett 
ezüstöt. A három bronzérmet Mészáros István bv. törzszászlós (BvOP 
Műveleti Osztály) az Open kategória 93 kilogrammosai között, 
Berényi Zoltán bv. törzszászlós (Budapesti Fegyház és Börtön) az 
Open 120 kilogrammos mezőnyében, Szabó András bv. törzszászlós 
(Budapesti Fegyház és Börtön) pedig a Masters 1 kategória 105 
kilogrammos súlycsoportjában szerezte.
Két különdíjat is szereztek kollégáink. Orosz László bv. törzsőrmester 
(Szegedi Fegyház és Börtön) a Férfi OPEN abszolút első helyezettje 
lett, míg Nemes Krisztián bv. törzsőrmester (Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bv. Intézet) a Férfi MASTERS abszolút első helyezettje lett. A 
Pusztai Beáta bv. őrnagy, Zakor Tibor bv. alezredes, Orosz László bv. 
törzsőrmester, valamint Csalami Norbert bv. zászlós összeállítású 
legeredményesebb bévés csapat a második helyen végzett.

K. G.

A büntetés-végrehajtás ötfős vegyes csapata az előkelő 
második helyen végzett a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság és a Veszprémi Rendőr Sportegyesület által 
szervezett VIII. Országos Meghívásos Mix Strandröplabda 
Bajnokságon a Zánkai Sport- és Rendezvényközpontban 
július 12-én. A Belügyminisztérium hivatásos, rendvédelmi 
igazgatási alkalmazotti, munkavállalói, tisztjelölti, hallgatói 
állományának rendezett sportversenyen 15 csapat versengett 
a dobogós helyekért. A Bv. Group néven és Bácskai Zoltán 
bv. őrnagy vezetésével induló röplabdások egészen a 
döntőig meneteltek, ahol csak egy hajszállal maradtak alul 
vetélytársuktól. Ezzel a büntetés-végrehajtás csapata az 
elmúlt négy évben már harmadszor került a döntőbe, ahol 
2016-ban ezüstérmet, 2017-ben aranyérmet, majd idén 
egy újabb második helyet szerzett. Az ezüstérmes gárdát a 
csapatkapitányon kívül, Szűcs Tamás címzetes bv. zászlós 
(BvOP), Szlábi Ferenc bv. őrmester (IMEI), Takács Péter bv. 
alezredes (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön), Bácskainé Ekker 
Zsuzsanna közalkalmazott (IMEI) alkotta.

Ezüstérmes röplabdások
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percig ült, pedig 24 órát kellett volna, ám túl zsúfolt 
volt a hely, így előbb kiengedték. Pár évvel később 
már egy kicsivel több ideig kellett rácsok mögött 
lennie. Akkor két hétig volt börtönben azért mert, 
– ahogy az első esetben is –  bedrogozva és ittasan 
vezetett.

7ROBeRT DOwNey JR.
A színész eddigi életében összesen 

másfél évet töltött börtönben. Először 
nyolcévesen drogozott, méghozzá apjával 
együtt. A szeren rajta is maradt, és ennek 
köszönhetően került később börtönbe is. 
Többször is találtak nála a rendőrök kokaint 
és metamfetamint, a rácsok mögül viszont 
jó magaviselete miatt mindig korábban 
engedték ki. Utoljára 2001-ben csukták le 
egy kis időre – ittas vezetésért.

5MATThew MccONAuGhey
Az Oscar-díjas színészt egy kis fű miatt fogták el 1999-ben, amikor pedig érte mentek a rendőrök, 

meztelenül dobolt és táncolt a lakásában. A színész nem tagadta a történteket, sőt egy Playboynak 
adott interjúban a következőt mondta: „Mi gond van azzal, hogy anyaszült meztelenül dobol valaki? 
Nem bánok semmit. Mi a tanulság? Csukd be az ablakot akkor is, ha így nem jön be finom virágillat a 
kertből, mert hajnali kettő van, és lehet, hogy zavarod a szomszédokat.”

3MARK wAhLBeRG
A színészt még 16 éves korában zárták be 

három hónapra, amiből végül csak másfél hónapot 
töltött bent. Mark Wahlberg két férfit bántalmazott, 
miközben kirabolt egy boltot. A helyzetet csak 
tetézte, hogy közben még be is volt drogozva.

2PARis hiLTON
Paris és Lindsay a kétezres években 

nagyon jóban voltak, és az ittas vezetés volt 
az egyik kedvenc közös hobbijuk. Lindsay-hez 
hasonlóan, Paris is 2007-ben került börtönbe, 
ahol 45 napig ücsörgött. Két éve elkapták 
kokain birtoklása miatt is, de nem zárták be.

6LiL’ KiM
A rappernőt 2005-ben ítélték el ha-

mis tanúzásért, a börtönből 2006-ban 
szabadult. 

450 ceNT
A rapper fiatalon kezdte a rossz éle-

tűséget. 19 évesen fogták el heroin és 
kokain birtoklása miatt. Akkor hat hónapot 
kellett eltöltenie egy javítóintézetben, de 
2002-ben is letartóztatták, ám akkor már 
csak felfüggesztettet kapott.

Hírességek a rácsok mögött
A celebekkel is megesik, hogy olyan súlyosan törvényt szegnek, hogy azért már nem csak pénzbüntetés,  

hanem börtön is jár. Íme 7 híresség, aki már töltött hosszabb-rövidebb időt a rácsok mögött.

Forrás: cosmopolitan.hu
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Elkészült a martonvásári objektum 
családi látogatófogadó helyisége
2019. november 6-án az EFOP–1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” 
című projekt keretében a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet martonvásári 
objektumában adták át az új épületben kialakított családi látogatófogadó helyiséget és közösségi teret.

Szervezeti hírek

Hírek
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Aprogramot Vitályos Eszter európai uniós fejlesz-
téspolitikáért felelős államtitkár asszony köszöntőjét 
követően Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, a Kö -
zép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási In -

té  zet parancsnoka nyitotta meg. Az EFOP projekt eddig elért 
eredményeiről Tóth Gábor bv. ezredes, az EFOP projekt vezetője 
számolt be, mely szerint a Belügyminisztérium és a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága által 2016 októberében 
közösen elindított projekt a fogvatartottak bevonásán túl 
kiemelt elemként kezeli a hozzátartozók bevonását, részük re 
szolgáltatások nyújtását, hiszen a sikeres társadalmi vissza -
illeszkedéshez elengedhetetlen, hogy a szabadult egy bizton-
ságos és stabil környezetbe tudjon visszatérni. 
A helyi sajátosságokba Csima Miklós bv. alezredes, az objektum 
parancsnokhelyettese nyújtott betekintést, aki elmondta, 
hogy az intézetben ez idáig összesen 425 fogvatartottat von -
tak be a projektbe, akik különféle szakmaképzéseken, jóvá té -
teli programokban, valamint kompetenciafejlesztő és moti-
vációs csoportfoglalkozásokon vettek részt. A megvalósult 
kertész, parkgondozó, sütőipari és gyorspékségi munkás, 
szobafestő, továbbá építő- és anyagmozgató gépkezelő kép  zé -
sek alkalmával több mint 100 fogvatartott szerzett szak mát, 
mellyel szabadulásukat követően nagyobb eséllyel tud nak 
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A projektbe bevont fogva-
tartottak a különböző jóvátételi programokkal önkéntesen 

és díjazás nélkül végeznek a társadalom számára 
hasznos tevékenységeket. A környező települések 
ön  kor  mányzataival való kiváló együttműködésnek 
köszönhetően az intézet alkalmat tud teremteni az 
ilyen jellegű kezdeményezéseknek, rendszeresen vé -
geznek a fogvatartottak tereprendezési, felújítási 
mun  kálatokat, továbbá nagy lelkesedéssel készítenek 
ka  rá  csonyi kerámia dísztárgyakat, melyeket jótékony 
célokra ajánlanak fel iskolák, óvodák részére.

Az EFOP projekt keretében lehetőség nyílt arra, hogy 
a régi, üzemen kívüli kazánház helyén egy korszerű 
épület kerüljön kialakításra, melyben a családi látogató 
fogadások barátságos, gyerekbarát környezetben 
történő megvalósítására van lehetőség. A közösségi 
helyiség lehetőséget biztosít továbbá a fogvatartottak 
és hozzátartozók részére csoportfoglalkozások meg  -
va  lósítására is, mely szabadidejük hasznos eltöl té-
sénél túl hozzájárul a társadalomba történő vissza -

illeszkedés elősegítéséhez. A családi látogatófogadó helyi -
séget a büntetés-végrehajtási intézetben szakmát szerző 
fogvatartottak maguk építették át.

Az EFOP–1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fog va-
tartottak reintegrációja” című 4,2 milliárd forint európai 
uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló kiemelt 
projekt a Széchenyi 2020 program keretében, a büntetés-
végrehatási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan 
együttműködve, azt kiegészítve valósul meg.


