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MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL

Magyarország Belügyminisztere nemzeti ünne-
pünk, március 15-e alkalmából a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet állományában végzett több mint ne- 
gyedszázados kiemelkedő szakmai munkája és  
példamutató vezetői tevékenysége elismeréséül  
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai Tago-
zatát adományozta Dr. Csató Kornélia bv. ezredes-
nek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-
ság Hivatala vezetőjének.

A belügyminiszter az egészségügyi szakmai és tu- 
dományos területen végzett több mint három év- 
tizedes kimagasló szakmai tevékenysége, a Belügy- 
minisztérium munkáját segítő tevékenysége elis- 
meréséül Szent György Érdemjelet adományozott  
Dr. Révai Róbertnek, a BM rendvédelmi szervek he-
lyettes tisztifőorvosának, címzetes egyetemi tanár-
nak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-
sága főtanácsadójának.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminiszte-
re kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül 
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából előlép-
tette soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé  
Dr. Fábián Tamás bv. alezredest, a Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, vala-
mint Dr. László Viktória Kinga bv. alezredest, a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal 

Jogi és Adatkezelési Főosztály főosztályvezetőjét.  
A büntetés-végrehajtási szervezet állományában 
több mint negyedszázada felelősségteljesen végzett 
szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta 
Bartal Mónika bv. őrnagynak, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Bünte-
tés-végrehajtási Osztály megbízott osztályvezetőjé-
nek, valamint Gál Anita bv. alezredesnek, a Kalocsai 
Fegyház és Börtön megbízott gazdasági vezetőjének.

A büntetés-végrehajtási szervezet állományá- 
ban három évtizede felelősségteljesen végzett szak-
mai tevékenysége elismeréséül a Magyar Bronz  
Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta  
Paksy Róbert Ferenc bv. főtörzszászlósnak, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet, Biztonsági Osztály biztonsági főfelügyelő-
jének, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet 
állományában több mint két évtizede szakszerűen 
és felelősségteljesen végzett szakmai tevékenysége 
elismeréséül Tömös István bv. törzszászlósnak, a Ti-
szalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Biz-
tonsági Osztály körlet-főfelügyelőjének.

Az elismerések átadására Belügyminisztériumban 

rendezett ünnepségen került sor.

ElismeréseK
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából  
március 10-én, a Belügyminisztériumban Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, 
belügyminiszter, március 11-én, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet dísztermében  
a Büntetés-végrehajtási Szervezet központi ünnepségén pedig Dr. Tóth Tamás bv.  
altábornagy, országos parancsnok adott át jutalmakat a kiemelkedő  
teljesítményt nyújtó kollégáknak.

Szöveg  Kellner Gergely 
Fotó  Bozsik Anita

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet díszter-
mében megtartott ünnepségen Dr. Tóth Tamás bv. 
altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos pa-
rancsnoka jutalmazta a büntetés-végrehajtási szer-
vezet kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársait, 
és a testülettel együttműködő szervek, szervezetek 
vezetőit, kollégáit.

Magyarország belügyminisztere kiemelkedő szol-
gálati tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elis-
merő Oklevelet adományozott Győri Levente Tibor 
bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Humán Szolgálat Oktatási és Szo-
ciális Osztály osztályvezetőjének, Bonyhádi László 
bv. főtörzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehaj- 
tási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Szedlár Katalin 
címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön szakápolójának, Molnár Gábor 
bv. törzszászlósnak, az Állampusztai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének. 
Zsolnay süteményes készlet emléktárgyat adomá-
nyozott Csuvarszky-Dominek Csilla címzetes bv. 
századosnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
reintegrációs tisztjének, Zsolnay váza emléktárgyat 

adományozott Sándorné Bencze Mónika címzetes 
bv. főtörzszászlósnak, a Fiatalkorúak Büntetés-vég-
rehajtási Intézete segédelőadójának. 50. születés-
napja alkalmából, kiemelkedő szolgálati tevékeny-
sége elismeréséül Bem József Szablya emléktárgyat 
adományozott Szeidl Tamás bv. ezredesnek, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokának.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a bün-
tetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és 
eredményes szakmai együttműködése érdekében 
kifejtett tevékenysége elismeréséül Karóra aján- 
déktárgyat adományozott Dr. Horváth Ádám István 
r. ezredesnek, a Belügyminisztérium Személyügyi 
Főosztály főosztályvezetőjének. Példamutató veze-
tői és szakmai tevékenysége elismeréséül Bünte-
tés-végrehajtási Főtanácsosi címet adományozott 
Fülöp István András bv. ezredesnek, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön parancsnokának, Kárdási József 
bv. ezredesnek, a Pálhalmai Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézet parancsnokának. Pénzjutalomban 
részesítette Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornokot,  
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a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnokát, Hinkel Tamás bv. alezredest, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Biztonsági Szolgálat Biztonsági Főosztály megbízott 
főosztályvezetőjét. Kiemelkedő szolgálati tevékeny-
sége elismeréséül Büntetés-végrehajtási Tanácsosi 
címet adományozott Hajdú Károly bv. alezredesnek, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet osztályvezetőjének, Tóth Attila címzetes 
bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Humán Szolgálat kiemelt főrefe-
rensének. A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Em-
lékplakett” "Ezüst" fokozatát adományozta, egyben 
pénzjutalomban részesítette Füzi Lajos Imre bv. 
őrnagyot, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. 
kiemelt főelőadóját, Fűkő Éva bv. századost, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási In- 
tézet megbízott osztályvezető-helyettesét, Andrási 
Sándor bv. főtörzszászlóst, a Veszprém Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,  
Rónai Csaba bv. főtörzszászlóst, a Kalocsai Fegyház 
és Börtön biztonsági főfelügyelőjét, Végh Andrea bv. 
főtörzszászlóst, a Pálhalmai Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét. 

A „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékpla- 
kett” "Bronz" fokozatát adományozta, egyben pénz- 
jutalomban részesítette Bonyhádi Andrea bv. al-
ezredes asszonyt, a Váci Fegyház és Börtön osz-
tályvezető-helyettesét, Gyarmati Géza Gusztáv bv. 
alezredest, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
megbízott osztályvezetőjét, Sándor Zoltán bv. alez- 
redest, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.  
biztonsági vezetőjét,  Pappné Baranyi Edina Katalin 
bv. őrnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-vég- 
rehajtási Intézet osztályvezető-helyettesét, Tülkös 
Zoltán Mihály bv. őrnagyot, a Kiskunhalasi Orszá- 
gos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osz-
tályvezető-helyettesét, Wéber Orsolya bv. őrnagyot, 
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezető-helyettesét, Ördögh Lóránd 
bv. századost, a Szegedi Fegyház és Börtön meg-
bízott osztályvezető-helyettesét, Borsó Balázs bv. 
főhadnagyot, a Közép-dunántúli Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezető-he-
lyettesét, Ferencz Bálint bv. főhadnagyot, a Somogy 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkozta-
tási előadóját, Marton Sándor bv. főtörzszászlóst,  
a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet bizton-

sági főfelügyelőjét, Soós László bv. főtörzszászlóst, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-fő-
felügyelőjét, Jónás Endre címzetes bv. főtörzszász-
lóst, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet segédelőadóját, Kátai Balázs címzetes 
bv. főtörzszászlóst, a Tolna Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet megbízott biztonsági felügyelőjét,  
Lestár Zoltán címzetes bv. főtözszászlóst, a Pálhal-
mai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő 
és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét, Aranyos Pé-
ter bv. törzszászlóst, a Szombathelyi Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Meny-
hárt Miklós bv. törzszászlóst, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfel-
ügyelőjét, Szabó István bv. törzszászlóst, a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági fő-
felügyelőjét, Csóri Zsuzsanna címzetes bv. törzszász-
lóst, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadóját, Kovács Zoltán címzetes bv. 
törzszászlóst, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Molnár 
János címzetes bv. törzszászlóst, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön segédelőadóját, Stumpf Bálint 
címzetes bv. törzszászlóst, a Bv. Holding Kft. Sátor- 
aljaújhelyi Telephely kiemelt művezetőjét, Bálint 
Lajosné címzetes bv. zászlóst, a Szegedi Fegyház és 
Börtön szakasszisztensét, Balogh Imre bv. főtörzsőr-
mestert, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet körletfelügyelőjét, Patai András bv. főtörzsőr-
mestert, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet segédelőadóját, Ferenczi Ádám címzetes bv. 
főtörzsőrmestert, a Szombathelyi Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet segédelőadóját.

Egy fizetési fokozattal előresorolta Dr. Arnold  
Katalin bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Orszá- 
gos Parancsnoksága Belső Ellenőrzési Főosztály 
kiemelt főreferensét, Thuróczyné Ágh Tímea bv. őr-
nagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága Humán Szolgálat nyomozótisztjét, Dr. Nagy 
Krisztina bv. századost, a Budapesti Fegyház és Bör-
tön osztályvezető-helyettesét, Némethné Szklenár 
Ingrid címzetes bv. törzszászlóst, a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási 
Főosztály segédelőadóját, Bogdány Tamás címzetes 
bv. zászlóst, a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartá-

si Főosztály segédelőadóját, Oláh Tamás címzetes 
bv. zászlóst, a Baranya Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet segédelőadóját, Prumek Krisztián bv. 
főtörzsőrmestert, a Budapesti Fegyház és Börtön 
kutyatelep-vezetőjét, Szabó Tamás címzetes bv. fő-
törzsőrmestert, a Szombathelyi Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet segédelőadóját,

Pénzjutalomban részesítette Egyházi Georgina 
bv. őrnagyot, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté-
zet csoportvezetőjét, Huszár István bv. őrnagyot, a 
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
biztonsági tisztjét, Kelemen Zsolt bv. őrnagyot, a 
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osz-
tályvezető-helyettesét, Molnárné Ambrus Beáta 
bv. őrnagyot, a Márianosztrai Fegyház és Börtön 
kiemelt főelőadóját, Szajkó Vivien bv. őrnagyot, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hi-
vatal Koordinációs Főosztály kiemelt főreferensét, 
Bálint Péter bv. századost, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Hivatal Titkársági Főosz-
tály kiemelt főreferensét, Czifra János bv. századost, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet osztályvezető-helyettesét, Hartai László 
bv. századost, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága Ellenőrzési Szolgálat megbízott 
osztályvezetőjét, Illés Vikor Lajos bv. századost, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága In-
formatikai Főosztály megbízott kiemelt főreferen-
sét, Kellner Gergely bv. századost, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs 
Főosztály kiemelt főreferensét, Sas Debora Roxána 
bv. századost, a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága Közgazdasági Főosztály kiemelt főre-
ferensét, Szabó Krisztina bv. századost, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reintegrációs 
tisztjét, Tenczel Kristóf bv. századost, a Váci Fegy-
ház és Börtön megbízott osztályvezető-helyettesét, 
Szegedi Zsuzsanna bv. főhadnagyot, a Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott 
segédelőadóját, Márkus Éva Erzsébet címzetes bv. 
főhadnagyot, a Tolna Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet reintegrációs tisztjét, Balázs Gergely 
bv. hadnagyot, a Váci Fegyház és Börtön megbízott 
kiemelt főelőadóját, Dr. Resch Márk bv. hadnagyot, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet reintegrációs tisztjét, Papp Tibor bv. 
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főtörzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet biztonságtechnikai főfel-
ügyelőjét. Cserni Mihály címzetes bv. főtörzszász-
lóst, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön vezető 
biztonság-technikusát, Badó Gábor bv. törzszászlóst, 
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet körlet-főfelügyelőjét, Kocsis Mihály bv. törzs- 
zászlóst, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Vajda Gábor bv. 
törzszászlóst, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 
biztonsági főfelügyelőjét, Vámos Károly címzetes 
bv. törzszászlóst, a Szombathelyi Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Jáki-Tóth 
Péterné címzetes bv. zászlóst, a Bács-Kiskun Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, 
Berta Gábor bv. főtörzsőrmestert, a Tököli Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, 
Baráth Máté bv. törzsőrmestert, a Büntetés-végre-
hajtás Egészségügyi Központ megbízott biztonsági 
főfelügyelőjét, Kelemen Dávid bv. törzsőrmestert, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biz- 
tonsági Szolgálat megbízott főfelügyelőjét, Lakatos 
Attila bv. törzsőrmestert, a Kiskunhalasi Országos  

Büntetés-végrehajtsi Intézet segédelőadóját, Nád- 
házi János Attila bv. törzsőrmestert, a Békés Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, 
Sebők Zoltán bv. törzsőrmestert, a Tiszalöki Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetőjét, 
Daróczi Sándor bv. őrmestert, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügye-
lőjét, Nagyné Fülöp Tímea bv. őrmestert, a Bünte-
tés-végrehajtás Egészségügyi Központ szakápolóját.  
Németi Dávid bv. őrmestert, a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet gépjárművezetőjét, 
Tóth György bv. őrmestert, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-
felügyelőjét, Adorjánné Varga Erika rendvédelmi 
alkalmazottat, a Közép-dunántúli Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelőjét,  
Börcsökné Rádóczi Erika rendvédelmi alkalmazot-
tat, a Szegedi Fegyház és Börtön ügykezelőjét, Csévi 
Nóra rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási 
Főosztály főelőadóját, Dr. Jungbert Zsófia rendvé-
delmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnoksága Hivatal Jogi és Adatkezelési 

Főosztály főmunkatársát, Gáspár Dénes rendvédel-
mi alkalmazottat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját, Halász 
Krisztina Eszter rendvédelmi alkalmazottat, a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék előadóját, Hang-
rád Zoltán Istvánné rendvédelmi alkalmazottat, a 
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesét, Holczapfel József rendvé-
delmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehatási Szer-
vezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központjának felszolgálóját, Molnár-Tokodi Anett 
rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és 
Nyilvántartási Főosztály előadóját, Nagy Réka rend-
védelmi alkalmazottat, a Budapesti Fegyház és Bör-
tön előadóját, Nagy-György Tünde Judit rendvédelmi 
alkalmazottat, a Baranya Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet előadóját, Nyolcas Nikoletta rendvédelmi 
alkalmazottat, a Tököli Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet előadóját, Petró István rendvédelmi alkal-
mazottat, a Budapesti Fegyház és Börtön pártfogó 
felügyelőjét, Slarku Katalin rendvédelmi alkalmazot-

tat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksá-
ga Fogvatartási Ügyek Szolgálata előadóját, Szlottáné 
Szijártó Katalin rendvédelmi alkalmazottat, a Bünte-
tés-végrehatási Szervezet Oktatási, Továbbképzési 
és Rehabilitációs Központjának megbízott gazdasági 
vezetőjét, Temesvári Dániel rendvédelmi alkalma-
zottat, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet szakápolóját, Tóth András Ferencné rendvé-
delmi alkalmazottat, az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet szakápolóját, Zöldi Mónika 
rendvédelmi alkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály 
főmunkatársát.

Szerkesztőségünk nevében gratulálunk minden 
kedves kollégánknak!
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A KIMAGASLÓ SZAKMAI MUNKÁÉRT
Elismerések

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
nokságán 2021. december 22-én Dr. Tóth  
Tamás bv. altábornagy, a büntetés-végre- 
hajtás országos parancsnokának nevében  
elismeréseket adott át Horváth Attila bv. 
ezredes, a Biztonsági Szolgálat mb. vezetője.

Magas színvonalú szakmai tevékenysége elis-
meréséül pénzjutalomban részesült Paulich-Csató  
Marietta bv. főtörzsőrmester, a Márianosztrai Fegy- 
ház és Börtön segédelőadója, valamint Barna  
András bv. törzsőrmester, a BvOP Központi Támo- 
gató Főosztály Műveleti Osztály mb. műveleti főfel-
ügyelője, akik 2021. december 20-án, egy fogvatartot-
tat, a bv. szerv rendje, biztonsága elleni bűncselek-
mény elkövetése során tetten értek. 
Kollégáink a fogvatartott jogellenes magatartá-

sának felszámolásához, az általános szolgálati 

feladataiktól eltérő közreműködéssel, kimagasló 

szakmai hozzáállással járultak hozzá.

JUTALMAZÁSA
Rendőrök

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, országos pa-
rancsnok jutalomban részesítette a Pálhal-
mai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
szarvasmarhatelepéről megszökött fogvatar-
tott elfogásában közreműködő rendőröket.

A börtön foglalkoztatási programjában részt vevő 
27 éves rab november 23-án éjjel szökött meg mun-
kavégzése helyszínéről. A Dunaújvárosi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a férfit egy adonyi présházban 
rövid időn belül elfogták. A szökevényt – kihallgatása 
után – visszaszállították a bv. intézetbe.

KISHÍR
AZ ÉRETTSÉGIZETT DIÁKOK KÖZÜL EGYRE TÖBBEN  
JELENTKEZNEK MUNKÁRA A CSILLAGBÖRTÖNBE

Hat Csongrád-Csanád megyei iskolában 
ismerkedtek a diákok a büntetés-végrehaj-
tási dolgozók munkájával az elmúlt hóna-
pokban. Ennek eredménye, hogy az előa-
dásokon részt vevő érettségizők közül már 
többen jelentkeztek a börtönbe dolgozni.

Pusztai Beáta bv. őrnagy elmondta, hogy igyekeztek 
bemutatni a bévés munka érdekesebb oldalait. Min-
denkit tájékoztattak a felvételi eljárás menetéről, a fi-
zikai, az egészségügyi, és a pszichés alkalmassági vizs-
gálatokról. A műveleti csoport tagjai szívesen meséltek  
a fiataloknak a körleten folyó munkáról, de szóba ke-
rült a bűnmegelőzés is. 

A Csillagbörtön toborzó csapata minden nagyobb 
szegedi rendezvényen népszerűsíti a büntetés-vég-
rehajtási dolgozók munkáját, ez kiváló alkalom a kap- 
csolatépítésre, hiszen a környékbeli települések pol-

gármesterei és az iskolák igazgatói segítik a tobor-
zást. Céljuk, hogy megbízható, becsületes munkatár-
sak jöjjenek a büntetés-végrehajtáshoz dolgozni.
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Hogyan kerültél a büntetés- 
végrehajtási szervezethez?

2018. év végén új jogi főosztály- 
vezetőre volt szükség a Büntetés- 
végrehajtás Országos Parancsnok- 
ságán és az akkori hivatalvezető 
hívta fel a figyelmemet erre a lehe- 
tőségre. Vele korábban már dol- 
goztam együtt és izgalmas kihí-
vásnak tűnt, így egy rövid gondol-
kodás után úgy gondoltam, hogy 
belevágok.

A rendőrségnél is dolgoztál,  
ott mikor kezdődött a pályafutásod 
és milyen feladatokat láttál el?

2001. augusztus 16-án kezdtem a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 
III. kerületi Rendőrkapitányságán. 
Akkor még közalkalmazott voltam. 
Októberben lettem hivatásos, őr-
mesteri rendfokozatot kaptam, 
ekkor már elvégeztem az egyete-
met, tehát jogi végzettséggel dol-
goztam ott. Kezdetben nyomozó- 
ként, közben rendőrszervező 
(tiszti) szakképesítést szereztem. 

2002 augusztusában kaptam az 
első tiszti kinevezésemet.  Akkor 
elemző-értékelő tisztté avanzsál-
tam, ez még mindig a III. kerüle-
ti Rendőrkapitányságnál történt, 
ezt csináltam egészen 2004-ig. Ezt 
követően jött egy hosszabb szü-
net, ugyanis született két gyerme-
kem. Egy fiam és egy lányom van. 
Amikor a lányom kétéves volt, ak-
kor az akkori rendőrkapitány a III. 
kerületben felhívott engem, hogy 
az akkori hivatalvezetője gyerme- 
ket vár, megkérdezte, volna-e ked- 
vem visszatérni a munka világába. 
Akkor, az ő helyettesítési feladata- 
it kellett ellátnom, ezt csináltam  
egészen 2011-ig. 2011-ben kerül- 
tem át a BRFK Hivatalához, elő- 
ször kártérítési csoportvezető 
voltam, aztán egy állománytábla- 
módosítás miatt 4 hónap múlva 
már alosztályvezető lettem. Mivel 
az osztályvezető elment, így 3 hó-
nap múlva már megbízott osztály-
vezetőként dolgoztam, úgyhogy 
ez kicsit gyors előrehaladás volt.  

Ez 2011 szeptemberében történt 
és egészen 2018. december 31-ig  
a Titokvédelmi, Ügykezelés és Kár- 
térítési Osztály osztályvezetője  
voltam a BRFK-n.

Itt a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnokságán hogyan telik 
egy napod, a főosztály egy napja, 
milyen feladatokat láttok el?

Általában a napjaim elég pörgő- 
sek. A munkaidőkezdésnél koráb- 
ban érkezem. Felkészülök a 7:30-
kor kezdődő eligazításra, átné-
zem, milyen határidős feladataink 
vannak, mit kell a Belügyminisz-
tériumba küldeni aznap, ezután 
megyünk a hivatalvezetői eliga-
zításra. Amikor onnan visszajö-
vünk, akkor én 8 órakor a Jogi 
Osztálynak, 8:15-kor pedig a Helyi 
Biztonsági Felügyeletnek tartok 
egy rövid munkamegbeszélést. Itt 
mindenkinek lehetősége van arra, 
hogy elmondja a napi aktuális fe- 
ladatait, illetve ha olyan feladat 
van, akkor én is meg tudom velük 

Magyarország Belügyminisztere ezredesi rendfokozattal tüntette ki Dr. László Viktória 
bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Jogi  

és Adatkezelési Főosztály főosztályvezetőjét nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es  
forradalom és szabadságharc alkalmából. 

Interjú Bozsik Anita 

Mindig újabb motivációt tud adni az, 
hogyha az embernek elismerik a munkáját„ „ 

Dr. László Viktóriával

beszélni a teendőket. Ebből már 
látszik, hogy a Jogi Főosztálynak 
kettő fő feladata van, az egyik a 
jogi szakterület a másik a helyi 
biztonság. A helyi biztonságnak 
egy nagyon specializált feladata 
van, ők a minősített iratkezelés-
sel foglalkoznak, akár elektroni- 
kusan, akár papír alapon törté- 
nik a kezelés vagy a továbbítás. 
A jogászok feladata kifejezetten 
sokrétű. Szerződéseket vélemé-
nyeznek, előkészítik az országos 
parancsnok által kiadott közjogi 
szervezetszabályozó eszközöket, 
emellett véleményezik az intéze- 
tek által előkészített intézetpa-
rancsnoki intézkedések terveze-
tét. Hozzánk tartozik az adatvé-
delem, ami egy nagyon izgalmas 
feladat, a közérdekű adatkéré-
sekkel mindig sok a teendő, vagy 
ha személyes adatok kezelésével 
kapcsolatosan bármilyen megke-
resés érkezik, az is a mi felada-
tunk. Mi hívjuk össze a becsület-
bírósági eljárásokat a közrehatás 

vizsgálatok során. Kártérítési eljá- 
rás viszonylag kevés van, de  
amennyiben előfordul, akkor azt 
is mi folytatjuk le. Hozzánk érkezik 
a Belügyminisztériumból az ösz-
szes jogszabály-előterjesztés véle- 
ményezése. Illetve mi is gyakran 
kezdeményezünk jogszabály-mó-
dosítást a bv. szervezetet érintő 
törvények vagy rendeletek tekin-
tetében, mivel a gyakorlatban elég 
sokszor felmerül ennek a szük- 
ségessége. Akkor előkészítjük a 
szakterületek közreműködésével 
az előterjesztést, és azt továbbít-
juk a minisztériumba, ezt követő-
en nyomon követjük az alakulását. 
Ezen kívül rendszeresen figyel-
nünk kell a Magyar Közlönyt, hogy 
milyen új jogszabályok jelennek 
meg. Részt veszünk az Operatív 
törzs munkájában, mi biztosítjuk 
a jogi szakértelmet. Ezen kívül, ha 
a szakterületeknek bármilyen jel-
legű jogi problémája akad, akkor 
abban igyekszünk segíteni, hogy 
mielőbb megoldódjon.

Az ezredesi előléptetés hogyan érin-
tett, milyen érzésekkel töltött el?

Gyakorlatilag én minden elis-
merésnek nagyon tudok örülni, 
bármilyen is legyen az. Az ezre-
desi előléptetés meglepett en-
gem. Nagyon örültem neki. Azt 
gondolom, ez egy nagyon nagy 
megtiszteltetés, hogy ebben ré-
szesülhettem. Amikor 2001-ben 
őrmesterként kezdtem a rendőr- 
ségen, álmomban nem jutott vol-
na eszembe, hogy én egyszer idá-
ig el fogok jutni. És tessék, 2022. 
március 15-én ez sikerült. Nekem 
azért is különösen jólesik, mert 
a napi rutinfeladatok és a na- 
pi munkateher mellett, mindig új- 
abb motivációt tud adni az, hogy-
ha az embernek elismerik a mun-
káját. Mindig tudatosul bennem, 
hogy igenis érdemes sokat dol-
gozni. 

Folytatás a következő oldalon
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Mik a terveid a jövőben  
a főosztályon?

Én saját magammal szemben 
elég maximalista vagyok. Igyek-
szem egy olyan mércét felállítani, 
ami elég magasan van, és annak 
igyekszem mindig megfelelni, 
vagy annál még többet nyújta-
ni. Azt gondolom, hogy a pandé- 
mia az elmúlt 2 évben elég rossz 
hatással volt az emberi kapcsola-
tokra. Amikor én ide jöttem, ak- 
kor nagyon szerettem volna ösz- 
szehozni a főosztályt, hogy még 
jobb csapat legyen belőle. Ennek 
sajnos eléggé nagy gátat vetett  

a pandémiás időszak, úgyhogy  
nem sok alkalmunk volt erre. Azt 
gondolom, és ezt igyekszem is  
a mindennapokban érvényre jut- 
tatni, hogy jó hangulatú, nyugodt 
munkakörnyezetben sokkal ered- 
ményesebben tudunk dolgozni, 
még egy feszült, kiélezett helyzet- 
ben is. Ezt azért az állandó hatá-
ridő nyomása alatt nehéz meg-
valósítani. Értékes emberekkel 
dolgozom együtt, olyanokkal, 
akik mindent beleadnak a mun-
kába. Fontos lenne tehát a közös 
kikapcsolódás is, ami pluszener-
giát adhat a továbbiakhoz.

Mivel töltöd a szabadidődet, mi 
kapcsol ki igazán?

Nagyon szeretek olvasni, min-
dig van olvasnivaló az éjjeliszek-
rényemen. Szeretek biciklizni, ki- 
rándulni, nyáron viszonylag sokat 
tudunk lent lenni a Balatonon a 
gyerekekkel. Vannak nagyon régi 
barátaim, velük is szívesen talál-
kozom. Télen sokat korcsolyá-
zunk, nyáron sokat kirándulunk, 
vagy ha esik az eső, akkor mozi-
zunk. Ezek mindig fel tudják tölte-
ni az embert. Mind a két gyerme-
kem sportol, így az ő meccseik is 
kötelező programok a családnak.

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) 2012-es létrejöt-
te óta rendszeresen és aktívan vesz részt szakmai 
normák, előírások véleményezésében, a kapcsolódó 
javaslatok kidolgozásában, illetve az ehhez szük-
séges helyszíni tapasztalatszerzésben. A szakmai 
érdekképviselet mellett különös figyelmet fordított  
a rendvédelmi közösség erősítésére, az élet- és mun-
kakörülmények figyelemmel kísérésére, mindezek 
jobbításának kezdeményezésére.

A teljesített feladatok után, öt év elteltével most  
a tisztségviselők 2022-2027-ig terjedő időszakra 
vonatkozó választásának előkészítése és lebonyo-

lítása a kiemelt feladat. Az ajánlószelvényeket 2022. 
április 13. és május 3. között lehet gyűjteni, a tisztújí-
tó szavazás pedig 2022. május 23. és 26. között lesz.  
   Az MRK Közgyűlésének Büntetés-végrehajtási  
Tagozatába a büntetés-végrehajtási szervezet tagjai 
10 főt delegálhatnak. Az eredményes választás első 
lépése a jelöltállítás. Az ajánlószelvényt az ajánló 
személy leadhatja közvetlenül a jelölő- és szava-
zatszámláló biztosnál, vagy átadhatja az ajánlott 
személynek, illetve megbízottjának, aki az össze-
gyűjtött szelvényeket szintén a biztosoknál köteles 
leadni a fenti időpontig.

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) tisztújító választást rendez,  
amely során megválasztják azokat a személyeket, akik 2022. és 2027.  
között ellátják az egyes tisztségeket. 

TISZTÚJÍTÓ VÁLASZTÁS LESZ  
A MAGYAR RENDVÉDELMI KARBAN

KISHÍR
Hogy kerül egy 20 esztendős fiatal 
hölgy a büntetés-végrehajtáshoz?

Édesapám is a büntetés-végre- 
hajtásnál dolgozott, így nem is  
volt kérdés, hogy itt helyezkedek 
el. Korábban a kereskedelemben  
dolgoztam, de az annyira nem tet- 
szett nekem. Otthon sokat beszél- 
gettünk a börtönről, és gondol- 
tam én is kipróbálom a szakmát.

Jól kipróbáltad, hiszen lassan  
már 17 éve a testületben szolgálsz.  
Családod hogy fogadta, hogy  
édesapád nyomdokaiba lépve  
te is felszereltél?

Családom elfogadta a döntése-
met, teljes mértékben támogatták, 
és támogatják a mai napig is.

A börtön azért egy zárt világ. Ho-
gyan emlékszel vissza az első munka-
napodra? Hogy fogadtak a kollégák, 
könnyű volt beilleszkedni?
Mivel édesapám révén ismer- 

tem már ezt a világot, könnyen si- 
került beilleszkedni, kollégáim  

szeretettel fogadtak. Volt bennem 
megfelelési vágy, hiszen úgy gon-
doltam akkor is, és úgy gondolom 
ma is, hogy akinek a hozzátarto-
zója szintén a büntetés-végrehaj- 
tásnál dolgozik, az az ember sok-
kal jobban meg akar felelni, sokkal 
nagyobb a bizonyítási vágy ben- 
ne, s ez a hajtómotorom ma is.

A nyilvántartási szakterületen  
dolgozol, munkád eléggé összetett. 
Mi a legnagyobb kihívás ebben 
a munkában, és mit szeretsz 
benne a legjobban?

Több mint 15 éve vagyok a szer-
vezetnél, és még mindig nagyon 
szeretek itt dolgozni. A jelenlegi 
munkámban azt szeretem a leg-
jobban, hogy nagyon változatos, 
nincs két egyforma nap. 

Biztonsági felügyelőként szereltél 
fel, majd úgy kerültél a Nyilvántar-
tási Osztályra. Miért váltottál?
Biztonsági felügyelőként váltá- 

sos rendszerben dolgoztam. Na- 

gyon szerettem azt is csinálni, 
de kihívásokra vágytam. Mikor  
a Nyilvántartási Osztályon megü-
rült egy hely, akkor átjelentkez-
tem, és sikerült oda kerülnöm.

Március 15-e alkalmából  
országos parancsnoki  
pénzjutalomban részesültél. 
Mit jelent neked az elismerés?

Úgy gondolom, hogy minden 
ember örül, ha elismerik a mun-
káját, velem sincs ez másképp. 
Egy pozitív visszacsatolás, hogy 
jól végzem a munkámat, és ter-
mészetesen többletmotiváció is.

Jól tudom, hogy munka  
mellett szereztél diplomát?

Igen. Pécsen szereltem fel, és 
már akkor főiskolára jártam. Mivel 
Budapesten szerettem volna élni, 
áthelyezési kérelmet nyújtottam 
be, és végül itt fejeztem be felső-
fokú tanulmányaimat.

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka  
pénzjutalomban részesítette szakmai tevékenysége elismeréseként  

Egyházi Georgina bv. őrnagyot, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjét. 

Igyekeztem minden munkakörben  
megállni a helyem„ „

Interjú

Interjú Szalay László

Egyházi Georginával

Folytatás a következő oldalon
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Szabadidődben mivel  
foglalkozol? Van valami hobbid?

Hobbim a szappankészítés. Szap-
pant meleg, valamint hideg eljá-
rással lehet készíteni, én hideg el-
járással dolgozom. A hideg eljárás 
lényege, hogy a hozzávalókat azo-
nos hőmérsékleten öntjük össze, 
keverjük el és öntjük formába. Te- 
hát nem kell főzni a szappant, 
a masszában magától végbe megy 
az elszappanosodás folyamata.  
Körülbelül 6 hét, míg a szappan  
megérik, és utána lehet haszná-
latba venni. Családtagjaimat szok- 
tam meglepni egy-egy szappannal, 
akik nagy örömmel fogadják. Ez 
az a hobbi, ami engem kikapcsol.

KISHÍR
A pandémia miatt csak szűk körben,  
vezetői értekezleten emlékeztek meg  
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  
átadásának évfordulójáról.

1886-ban adták át hivatalosan az intézetet, mely-
nek terveit Wagner Gyula budapesti műépítész ké-
szítette. Az újonnan létrehozott épületegyüttes meg- 
határozó része a háromemeletes, nyomtatott H-be-
tű alaprajzú zárkaépület volt, mely az akkori idő-
ben rendkívül korszerűnek számított. Minden he-
lyiségét villanyvilágítással, központi fűtéssel és 
zárkapáronként szellőző kéményekkel látták el.  
Az energiaellátást a gépházban elhelyezett áram-
fejlesztők biztosították, melyeket gőzgépek működ-
tettek. A zárkaépületben összesen 686 zárkát alakí-
tottak ki, amelyek közül 11 sötétzárka volt. A Soproni 
Királyi Országos Fegyintézet, mint országos letartóz-
tatási intézet kizárólag férfi elítéltek büntetésének  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

letöltésére és a legsúlyosabb szabadságvesztés, a fegy-
házbüntetés végrehajtására szolgált. Az intézet hivata-
los megnevezése a tevékenység kiszélesítésével 1929-
től Soproni Királyi Országos Fegyintézet és Szigorított 
Dologház, 1967-ben Sopronkőhidai Büntetés-végrehaj-
tási Intézet, 1972-ben Sopronkőhidai Fegyház, majd az 
itt fogvatartottak összetételének megfelelően 1988-ban 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön lett.

135 ÉVES A SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

33 évesen szereltél fel  
a büntetés-végrehajtáshoz.  
Mivel foglalkoztál korábban?

A büntetés-végrehajtáshoz kerü-
lésem előtt vállalkozó voltam, tévé 
és rádióműszerészként dolgoztam.  
Megkeresett egy váli barátom, ké-
sőbb kollégám, aki nagyon szere- 
tett volna velem dolgozni. Kért, 
hogy jöjjek a börtönbe dolgozni. 
Akkor idejöttem, és itt ragadtam.

Már több mint 25 éve a pályán 
vagy. Jelenleg biztonságtechnikai 
főfelügyelőként dolgozol. Mit sze-
retsz a munkádban, és mi motivál 
ennyi idő után is itt a büntetés- 
végrehajtásnál?

Elöljáróban elmondanám, hogy 
a büntetés-végrehajtás egészen 
más világ, mint a civil élet. Itt az 
az óriási fejlődés, amin keresztül 
ment a bv. ezalatt a 25 év alatt le-
nyűgöző. Amikor például én ide  
kerültem, egy kamera nem volt, 
úgynevezett tekerős telefonok 
voltak. Robbanásszerűen kezdőd- 

tekel a felújítások, fejlesztések,  
amik nagy kihívásokat jelentet- 
tek szakmai oldalról nekem is. 
Mára már ott tartunk, hogy kom- 
oly biztonsági rendszerünk van. 
Azt is jó dolognak tartom, hogy 
kiváló csapatban dolgozhatom, 
hiszen ez is befolyásolja, hogy 
ki meddig marad egy munkahe- 
lyen. Én megtaláltam a számítás- 
omat egy olyan jó csapattal, akik- 
kel már 24 éve együtt dolgozom.

A büntetés-végrehajtásnál töltött 
25 évedet Baracskán töltötted.  
Mit jelent neked Baracska?

Én Válon lakom, ami ide 17 ki-
lométer. Adta magát, hogy itt dol-
gozzam. Külön vonzó volt felsze- 
relésemkor, és a mai napig von- 
zó, hogy engem a munkáltatóm a 
munkahelyemre busszal visz és 
hoz. Amikor én felszereltem, ak- 
kor még Baracskai Büntetés-vég-
rehajtási Intézet volt, nem Kö-
zép-dunántúli Országos Bv. Inté- 
 

zet. Egy objektum volt, Baracska.  
Jelenleg 3 objektummal funkcio-
nálunk, az engem éltető kihívások 
egyre nagyobbak. Kiválóan érzem 
itt magam.

Több alkalommal részesültél  
elismerésben, mit jelentenek  
ezek neked?

Úgy gondolom, hogy a jutalom 
minden dolgozónak „járna”, hi-
szen amit a kollégák nap mint nap 
tesznek, az példaértékű. Tudom, 
hogy sajnos ez nem kivitelezhe-
tő. Elismerést kapni csodálatos 
érzés, ezt minden büntetés-vég-
rehajtási dolgozónak át kell élnie 
minden életkorban: fiatalon, kö-
zépkorúként és idősen egyaránt. 
Másrészt igazi hajtóerőként funk-
cionál egy-egy jutalom. Meg per-
sze az ember egójának azért jól 
esik, hogy sok kolléga gratulál az 
elismeréshez.

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka  
pénzjutalomban részesítette szakmai tevékenysége elismeréseként  

Papp Tibor bv. főtörzszászlóst, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet biztonságtechnikai főfelügyelőjét. 

A kihívások motiválnak már több mint 25 éve
„„

Interjú  Szalay László

Interjú
Papp Tiborral

Folytatás a következő oldalon
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Már érintettük beszélgetésünk 
során, hogy mennyit változott a 
büntetés-végrehajtás az évek során. 
Szerinted mik azok a legjelentő-
sebb változások, amik 25 éved  
alatt lezajlottak a szervezetnél?

Két részre bontanám a válaszo-
mat. Egyrészt van részemről egy 
szakmai oldala, és egy emberi ol-
dala. A szakmai oldala fényéveket 
változott az elmúlt 25 esztendőben. 
Amikor én Baracskára kerültem, ak-
kor szinte alig volt valamilyen „tech- 
nika”. Azonban a 25 év alatt, követ- 
ve a világban történő változásokat 
eljutottunk a digitalizációig. Renge- 
teget változott a biztonságtechni-
kai rendszer, és a mai napig ren-
geteg fejlesztési projekt van folya-
matban a büntetés-végrehajtási in- 
tézetekben. 

Mit szeretsz csinálni szabadidőd-
ben? Van valami hobbid amivel 
szívesen foglalkozol?
Hobbim a horgászás. Úgy mű-

ködik, mint az élet: több módszer, 
lehetőség közül kell kiválasztani 
a legmegfelelőbbet. Ha például 

halat, én pedig nem, akkor – bár 
bosszantó – de meg kell találni 
azt a módszert, amivel én is si-
keres lehetek. Több barátság is 
szövődött már a tóparton, sok 
kolléga szintén szeret horgászni. 
Ez engem teljesen kikapcsol: ki-
megyünk a párommal, jól érezzük 
magunkat a friss levegőn. Ha nem 
sikerül halat fogni az sem különö-
sebben idegesít. Majd fogok leg-
közelebb.

Mit mondanál egy szakma- 
választás előtt álló fiatalnak,  
miért jöjjön a büntetés- 
végrehajtáshoz dolgozni?

Ez a legfogósabb kérdés. Ma 
általában a pénzt nézik a fiatalok. 
Nekem is sokszor mondták már, 
hogy civil szakmámban sokkal 
jobban is kereshetnék. De a pénz 
nem minden. Amint már mond-
tam, 24 éve ugyanabban a csapat-
ban dolgozom, Olyanok vagyunk, 
mint egy család. Szerintem nem 
kell többet hozzátennem.

horgászom, és a társaim fognak

Tudomány
A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa online konferenciát rendezett  
„Rendészeti együttműködés – Mesterséges Intelligencia, Kiberbiztonság,  
Digitalizálás, Adat- és információcsere” címmel, 2021. november 10-én.

A konferencia meghívott előadói bemutatták a Ma-
gyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájához 
kapcsolódó koordinációs, biztonságfókuszú kutatá-
si és feladatellátási tevékenységeiket, kiemelt figyel-
met fordítva a nagy, átfogó tématerületek, fejlesztési 
irányok és módszertanok jelentőségére. A kiberbiz-
tonsággal összefüggő feladatok ellátását a specifikus 
szakértelemmel és hatáskörrel rendelkező szerveze-
tek nézőpontjából, az egyetemi, oktatói új képzési 
eljárásokat és tematikákat életre hívók szemszögé-
ből ismerhettük meg. A büntetés-végrehajtási előa-
dások a digitalizációval, az adat- és információcsere 
témakörével, valamint a fogvatartás biztonságát nö-
velő, informatikai alapú fejlesztésekkel foglalkoztak. 
Az elmúlt évek informatikai és az informatikai ala-
pú biztonsági rendszereinek fejlesztése lehetősé-
get biztosít a fogvatartás biztonságának magasabb 

szintű elvárásoknak való megfelelésének. A bünte-
tés-végrehajtási szervezet adatvagyonának védelme, 
a digitalizációs tevékenység, a személyi állomány le-
terheltségét csökkentő informatikai fejlesztések, va-
lamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségek bemutatása 
az idei konferencia kiemelt témaköre volt.

A közel 120 fő regisztrált meghívott között köszönt-
hettük a Belügyi Tudományos Tanács tisztségviselőit, 
az NKE és az ELTE oktatóit, doktoranduszait, az OBH 
és a Megyei Ügyészségek képviselőit. A központi előa-
dásokat követően pódiumbeszélgetés keretében ér-
tékelték a szakterületek előadói a lehetséges későbbi 
közös kutatások, illetve együttműködések lehetőségét, 
rámutatva arra, hogy a rendészeti ágazat – a kiberbiz-
tonsági, az adat - és információátadási tevékenységével 

– meghatározó módon járul hozzá Magyarország bel-
biztonságának és közbiztonságának megerősítéséhez.

Nemzeti emlékhelyek
LETTEK RABTEMETOINK

A Kisfogház Emlékhelyet, valamint a váci, 
a márianosztrai és a sopronkőhidai rabte-
metőket nemzeti emlékhellyé avatták.

Február 25-én a kommunista rendszer áldozataira 
emlékezünk. Ez alkalomból a Nemzeti Örökség In-
tézete megemlékezést tartott Budapesten, az Új köz- 
temető Nemzeti Gyászparkjában. Az eseményen 
a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársai is 

részt vettek. A rendezvényen Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitká-
ra felidézte, hogy 1950 és 1953 között Magyarországon 
egymillió ember ellen indult büntetőeljárás és 300 ezer 
embert ítéltek el. A második világháborút követően a 
kommunisták 800 ezer embert hurcoltak el kényszer-
munkára. Majd az '56-os forradalom után 200 ezren 
menekültek el az országból.

A Büntetés-végrehajtás
TUDOMÁNYOS TANÁCSA ONLINE KONFERENCIÁT RENDEZETT
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öltöznek
A CSALÁDOK A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS  
ELSO SZOLGÁLATI LAKÓPARKJÁBA

Virágh Marcinak matematika, írás és testnevelés órája lett volna ma, de ahelyett, hogy 
az iskolapadban ülne, ő a Gumigyár utcában áll egy új ház előtt és izgatottan várja, hogy 
beljebb mehessen megnézni a szobáját. A hétéves kisfiú Virágh György bv. törzsőrmester 
kisfia, aki édesapjával és édesanyjával együtt azért érkezett ma Kőbányára, hogy először 
pillanthasson be abba a házba, amely akár öt évig is az otthonuk lesz majd.

K
Gyönyörű környezetben, folya- 

matos madárcsicsergésben a Fel-
sőcsatári úti kiserdő közvetlen 
szomszédságában találkozunk Vi- 
rágh Györggyel és családjával.

György a Fővárosi Büntetés-vég- 
rehajtási Intézet venyige utcai  
objektumában dolgzik felügyelő- 
ként, a szintek között bárhol meg- 
fordulhat, ott lát el szolgálatot, 
ahová éppen beosztják. Jó felépí- 
tésű, izmos és szikár férfi. Egyéb- 
ként vidám és mosolygós is, akár-
csak felesége Szilvia és kisfiuk, 
a hétéves Marci. Meg is van az 
okuk az örömre, mivel ők hárman 
hamarosan az elsők között fognak 
beköltözni azon házak egyikébe, 
amelyeket a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet saját erőből, a Tár- 
sadalmi Esélyteremtési Főigazga- 
tósággal együttműködésben re- 
kordgyorsasággal épített fel. 
Összesen 12 ház készült el. A be-
költözők mindannyian a bünte- 
tés-végrehajtásnál dolgoznak, csa- 
ládosok és a lakhatásuk korábban 

finoman szólva sem volt ideális-
nak mondható: van, aki drága al-
bérletét, más szerény ideiglenes 
otthonát cseréli majd le.

A házak a Belügyminisztérium 
Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatóságának házgyári technológi-
ája alapján készültek. Az elemek a 
miskolci házgyárból kerültek ide 
Kőbányára. 12 ház készült el, egy 
azonban három évig még bizto-
san lakatlan marad. Ez az épület is 
teljes értékű, egyelőre a technoló-
gia bemutatását szolgálja, később 
ebbe is egy büntetés-végrehajtá-
si dolgozó és családja költözhet 
majd be. A házak egyébként nettó 
60 négyzetméteresek, két szoba és 
amerikai konyhás nappali várja a 
beköltözőket. A Társadalmi Esély-
teremtési Főigazgatóság elsősor-
ban a Máltai Szeretetszolgálatnak 
gyártja ezeket az ingatlanokat, de 
sok helyen épültek már hasonló-
ak az országban, csak éppen nem 
ilyen rövid határidő alatt és nem 
ilyen nagy mennyiségben.

Kilátás a Budapesti  
Fegyház és Börtönre

Az acélvázas könnyűszerkeze-
tes épületek 15 centis kőzetgya- 
pot szigetelést kaptak belül és 15 
centis homlokzati szigetelést kí-
vül, így semmi különbséget sem 
lehet érezni a téli fűtési szezon-
ban egy téglaházhoz viszonyítva 
sem. Sőt, a házak tetejére nape- 
lemek is kerültek, így a rezsikölt-
ségek kivételesen alacsonyak lesz-
nek. A projekt tudatos megvalósí-
tásának kiváló példája, hogy még 
az esővizet is hasznosítják, három 
házanként tíz köbméteres eső-
víztárolót alakítottak ki, amelyet 
locsolásra tudnak majd használ-
ni az itt lakók. Az épületek teljes 
fertőtlenítése van még hátra és a 
negatív vízminta. Ez az átadáshoz 
kötelező, azonban májusra már 
biztosan beköltözhetnek a csa-
ládok – tudjuk meg Botka Tamás 
bv. főtörzsőrmestertől, az építke- 
zést irányító kiemelt művezetőtől.  

Szöveg  Kellner Gergely 
Fotó  Varga Bettina

A Nostra Kft. szakembere hosszú 
éveket töltött az építőiparban, 
dolgozott olyan cégnél, ahol az 
ország egyik legnagyobb beton- 
pumpájának kezelése volt a fela- 
data. Az 50 méteres behemóttal 
részt vett például a négyes met- 
ró és a Kőröshegyi Völgyhíd 
építésében is. A büntetésvégre- 
hajtás speciális egységének tag- 
jaként pedig ott volt az ideigle-
nes biztonsági határzár építésé- 
nél. Orbán Viktor miniszterelnök- 
től még kitüntetést is kapott a ha- 
táron végzett kiemelkedő telje-
sítménye miatt. Most is jól jöttek 
a korábbi tapasztalatok, ugyanis 
gyorsan kellett haladni, feszített 
volt a munkatempó.

„November közepén kezdődött 
a tereprendezés. Február 15-ére 
gyakorlatilag kulcsrakészek vol- 
tak a házak." – mondja a főtör-
zsőrmester, aki építésirányítói 
feladatai mellett a panelok be-
szállításban is részt vett. Azt 
mondja, hogy a 12 házat 3 nap 

alatt hozták le Miskolcról Kőbá-
nyára és nem pusztán sofőrként 
vette ki a részét a feladatban, 
hanem darukezelői végzettségé-
nek köszönhetően ő volt az, aki 
ott fel, majd itt lepakolta az ele-
meket. „Remek technológia ez, 
amelynek hátránya nincs, elő-
nye viszont annál inkább: egy 
ház – ideális körülmények kö-
zött – két hónap alatt szerkezet-
kész lehet.”

A házak alapvetően fogvatar-
totti munkáltatással készültek, 
a csúcsidőszakban közel 30 fog- 
vatartott dolgozott a területen, 
még éjszakai műszakban is. Így 
két és fél hónap alatt kulcsra- 
kész állapotba került mind a 12 
ház. „Ez a technológia bevált 
és ezzel szeretnénk további pro-
jekteket megvalósítani” – ezt 
már Farsang Tamás bv. ezredes 
mondja. A büntetés-végrehajtás 
országos parancsnokának gaz-
dasági és informatikai helyette-
se hozzáteszi, akik ide bekerül- 

nek, azok egyúttal azzal, hogy  
kapnak egy lakhatási lehetősé- 
get, előtakarékosságra is kötele- 
zettek lesznek, így a házakban 
a forgási sebesség is gyorsabb 
lesz. Az öt év előtakarékosság 
után egy kifejezetten alacsony 9 
ezer forintos bérleti díjjal ugya- 
nis lehetőség lesz arra, hogy 
az ideköltözők saját maguknak 
tudják megteremteni lakhatási 
lehetőségeiket, így a házak fel- 
szabadulva újabb családoknak 
tudnak olcsó és minőségi lakha- 
tást biztosítani. 

Most végre lesz saját szo-
bája a gyereknek

Az egyik házat Marcival közö-
sen járjuk be. A hétéves kisfiú fü-
lig érő szájjal szaladgál az ameri- 
kai konyhás nappaliban, miköz- 

 

Folytatás a következő oldalon
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ben mindegyik szekrény fiókját 
koppanásig húzza. 

Édesanyja ott lohol mögötte,  

de alig bírja vele a tempót,  

nem győzi visszatologatni  

a fiókokat a helyükre. 

– Ez lesz a bázis – mondja végre 
Szilvia a konyhára mutatva mi-
után kisfia egy kis szünetet tart. 
Majd a fiúk felé fordul. 

– Mit főzzek itt első napon Mar-
cikám? Mit főzünk majd Gyurka? 

– kérdezi őket.
– Első nap? Hulla fáradtan a pako- 
lás után? Hát majd rendelünk vala- 
mit – zárja rövidre a főzésről szóló 
diskurzust a családapa. 

„Múlthét csütörtökön tudtuk 
meg, hogy megkaptuk az egyik 
házat és költözhetünk majd, szó-
val péntek óta minden nap egy 
polcot lefelezek, csak az marad, 
amire szükségünk van, a többi 
megy a kukába. Ez az ötödik év, 
hogy ott vagyunk a Venyigén, így 
azt mondtam, hogy amihez az-

óta nem nyúltam hozzá, arra ezt 
követően sem lesz szükségünk” – 
mondja György. „Mi hárman egy 
32 négyzetméteres kis garzonban 
lakunk nem messze innen a Ve-
nyige szállóján. Szeretünk, de az 
mégis egy légtér, így nehéz össze-
egyeztetni a mindennapokat, plá-
ne úgy, hogy Marci már iskolába 
jár” – árulja el Szilvia.

Marci még nem tudja, hogy me- 
lyik lesz az ő szobája. „Melyiket 
szeretnéd?” – kérdezi tőle az édes- 
anyja. „Praktikusabb, hogy a sok 
játék miatt ő kapja a nagyobbik  
szobát” – válaszolja meg a kisfiú-
nak feltett kérdést az édesapja.
A szülők azt mondják, hogy elő-
ször úgyis Marci szobáját fogják 
berendezni. Neki kell egy új ágy, 
mert a mostanit hamarosan kinö-
vi. Aztán íróasztalt, szekrényeket, 
komódot és szépen lassan min-
den mást is beszereznek. Szilvia 
egy építőipari kereskedésben dol- 
gozik, így el tudja kérni a válla-
lat egyik teherautóját, de Gyuri 

kollégái is mozgósítva lesznek a 
költözéskor. A családi holmik egy 
részét még két hétig tárolhatják  
a Venyigén, ami nagy könnyebb-
ség nekik. Így csak a létszükség-
letet jelentő tárgyakat hozzák át 
első körben. Bár arról a nemek kö-
zött megoszlanak a vélemények, 
hogy mi számít létszükségletinek.

Ami biztos, hogy Marci  

a kedvenc játékait bepakolja  

a hátizsákjába. 

Gyurinak viszont tökéletesen 
elég lenne egy tábori ágy, egy ka-
tonaláda és függöny gyanánt egy 
álcaháló. Ehhez persze Szilvinek 
is lesz egy-két szava – gondoljuk. 
És van is: „Ha lenne saját szobád, 
akkor lehetne így” – mondja a fe-
leség. „Hát, ha így folytatod, akkor 
lesz is” – érkezik azonnal a hu-
moros riposzt, amit, hogy senki 
se gondoljon róla semmi rosszat, 
egy cuppanós puszi követ.

„Az országos parancsnokságról 
kerestek meg minket. Elmondták, 

hogy miről lenne szó, majd kijöt-
tek és megnézték, hogy milyen 
viszonyok között élünk, mekkora 
a lakás, ahol lakunk, mennyit fize- 
tünk érte. És végül azt mondták, 
hogy jöhetünk. 

Nagyon jóleső érzés volt  

ez számomra, és egy igazán  

nagy lehetőségnek tartom, 

amit természetesen meg  

fogunk becsülni”

– kezdi Rózán Ágnes Gabriella, 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet gazdasági osztályának 
előadója, aki családjával – Virágh 
főtörzsékhez hasonlóan – hama-
rosan beköltözhet új otthonába. 
Szerinte az csak a hab a tortán, 
hogy elsők lesznek itt, így a meg-
felelő keretek között, de mégis- 
csak saját ízlésük szerint alakít- 
hatják ki a házat. 

Egyébként egyedül neveli két 
gyermekét, a 20 éves Roxánát és 
a 11 éves Leventét. Eddig a szál-
lón laktak. Levente focizik, szep- 

tembertől igazolt játékos lesz. Ki- 
váló sportoló, aki atlétika verse- 
nyekre is jár, kissé meglepő, de 
mégsem a testnevelés, hanem a 
matematika a kedvenc tantárgya. 

„Óriási változás lesz, hogy végre 

lesz külön szobám, eddig még 

sosem volt” – mondja boldogan  

a szőke fiú, miközben benyit  

a szobaajtón. ”

„És hol lesznek a játékaid” – kér-
dezem tőle. „Hát mindenhol” – ér-
kezik a válasza, majd részletes 
tervezgetésbe kezd: „Itt lesz az 
ágyam, a radiátorhoz közel, mert 
fázós vagyok. Ott lesz a ruhás-
szekrényem. És azt terveztem, 
hogy itt lesz az íróasztal, alatta 
pedig lehetne egy kerek szőnyeg. 
Na, oda meg majd a játékok men-
nek, ide valahová pedig egy bab-
zsák. Itt meg lesz egy polc, amin 
a parfümjeimet fogom tartani. 
Az ajtó fölé meg mehetne a tévé. 
És itt végre tudok majd játszani 
az autóimmal, mert senkit nem 

fogok zavarni velük – örvende-
zik, miközben a szoba minden 
négyzetcentiméterét bejárja. Levi 
tehát használhatja és végre elől 
is tarthatja a kisautóit, Roxinak 
pedig elférnek majd a könyvei. 

„Most a Bridget Jones naplóját ol-
vasom, de Lakatos Levente az ak-
tuális kedvencem. Neki az összes 
eddigi regényét kiolvastam már, 
meg is van mindegyik. 

Összesen kétszáz könyvem lehet 

most még bedobozolva,  

de alig várom, hogy kikerülje- 

nek majd a polcra.” 

– mondja Roxi, aki minden nap 
reggel hatkor kezd a munkahe-
lyén. Ahhoz, hogy időben beérjen 
4:45-kor kel. Munkaidőben ad-
minisztrál, reggeliztet és végzi a 
tálalást, de ő adja a reggelit is és 
ő is számolja el azt, nem másnál, 
mint az édesanyjánál. Merthogy 
ő is bévés. Június elsején kezdett, 
három nappal az után, hogy befe-
jezte az iskolát. 
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„Ez az első munkahelyem, ami 
mellett tudok még tanulni és iga-
zából ez volt a döntő számomra. 
Persze az is számított, hogy anyu 
már hat éve dolgozik itt, így nem 
volt ismeretlen a szervezet, de 
édesapám is 30 éve a honvédség-
nél szolgál, a nagymamám pedig 
ugyanennyit dolgozott az ügyész-
ségen.” A fiatal lány már egy baris-
ta tanfolyamot is elvégzett, még  
a mestervizsgát is letette. Két dip-
lomát szeretne, egyet gazdálko-
dás és menedzsmentből, esetleg 
kereskedelem és marketingből, 
míg a másikat a bölcsészkaron. 

„Nagy vágyam, hogy újságíró le-
gyek.” – vallja be. 

A kisebb lesz tehát Levi szobája. 
„Roxinak kell a nagyobb, mert neki 
sok a könyve, szóval nekem csak 
ez jutott” – mondja színlelt sér-
tődöttséggel a 11 éves szőke kis- 
srác. „Hát azt még kitaláljuk, hogy 
a bicaj hová kerül” – mondja el-
merengve, azt viszont már tudják, 
hogy mi lesz az első igazi hétvégi 

ebéd náluk. „Bográcsozni fogunk 
vagy grillezni. A pincepörköltet 
mindannyian imádjuk” – árulja 
el Ágnes. A főzés szeretete náluk 
a családi hagyomány része: Roxi 
vendéglátást tanult, a nagymama 
szakácsnőként dolgozott, a nagy-
papa pedig mesterszakács volt. 
Levi is szeret főzni. A fasírtja ál-
lítólag verhetetlen. Vélhetően a 
konyha lesz az egyik leginkább 
kihasznált helyisége a háznak. 

Rózánék fejben már mindent 
berendeztek. A bútorok egy jelen-
tős részét hozzák, és tűzhelyet, 
mosógépet, hűtőt sem kell újat 
venniük. Mégis izgalmas időszak 
elé néznek. Roxinak és Levinek 
már kiválasztották az új ágyát és 
egy U-alakú ülőgarnitúrát is ki-
néztek a nappaliba. „A függöny-
karnisokat már minden ablakra 
megvettük és dobozokat is vásá-
roltunk a költözéshez. Mást azon-
ban nem, mert nem tudnánk hova 
tenni őket. Jelenleg a kávédaráló 
is a virágok mellett kapott helyet, 

mert máshová nem fért el” – mond- 
ja Ágnes. „Negyed óra húsz perc 
alatt bent vagyunk gyalog a Ve-
nyigén. Levi az Újhegyi sétányra 
jár iskolába, ami pontosan egy 
kilométer, így neki sem tart majd 
10-12 percnél tovább az út” – me-
séli boldogan az édesanya, aki, ko- 
rábban kereskedelemmel és ven- 
déglátással foglalkozott, de üz- 
letvezetőként dolgozott abc-ben 
és az ország legnagyobb, 1000 
négyzetméteres cipőboltjában is. 

A gyerekek búcsúzóul  

még azt is elárulják, hogy  

egy kutyát is szeretnének.  

Levi szerint a németjuhász  

illene hozzá leginkább,  

a hölgyek inkább egy  

magyar vizslának örülnének. 
Először azonban azt kell kide-

ríteniük, hogy lehetséges-e egy-
általán háziállatot tartaniuk. Ha 
kutyájuk még nem is lehet, de sa-
ját szobájuk már biztosan lesz. Ez 
pedig nekik óriási dolog.

Kétségbeesett sofőr állt a kamionja mellett reggel fél kilenc körül a Tiszavasvári  
és Nyíregyháza közötti főúton, amikor Tóth Péter és Tömöri Attila bv. őrmesterek  
esti szolgálatuk után éppen arra autóztak. A tiszalöki börtön körletfelügyelői  
azonnal a férfi segítségére siettek.

Mentették a menthetőt
ÉGO KAMIONT OLTOTTAK A TISZALÖKI KÖRLETFELÜGYELOK

Szöveg  Kellner Gergely 

Jókor voltak, jó helyen – tartja a mondás. Teljesen 
igaz ez a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet körletfelügyelőire, Tóth Péter és Tömöri Attila bv. 
őrmesterekre is, persze annyi kiegészítéssel, hogy kol-
légáinkból a kellő bátorság és a szükséges jó szándék 
sem hiányzott akkor, amikor hazafelé tartva észrevet-
ték a szembe sávban veszteglő kamiont. 

„Fél kilenc körül érhettünk oda a körforgalom elé. 

Ekkor már füstölt a raktér. Csak azt láttuk, hogy 

sűrű, sötétszürke füst gomolyog a ponyva alól,  

a lángok csak kicsivel később csaptak fel.” 

– emlékezett vissza Tóth Péter, aki az autójukban ta-
lálható porral oltóval kezdte el megfékezni a tüzet, 
míg társa, Tömöri Attila a kamionban lévő tűzoltó ké-
szülékkel igyekezett a segítségére. Mivel a tüzet csak 
csillapítani tudták, megfékezni nem, ezért elkezdték 
lepakolni a kamion rakterében található több raklap-
nyi veszélyes anyagot. Nem gondolkoztak, azonnal 
és ösztönösen cselekedtek. 

„Nem emlékszem már arra, hogy ki ugrott fel először 

az utánfutóra, de arra igen, hogy amikor már köze-

ledett a tűz leszálltunk és megállítottuk a forgalmat, 

hogy nehogy megsérüljön valaki, ha felrobbanna  

a kamionon maradt rakomány.” 

– mondta el Péter. Kisvártatva az is kiderül, hogy  
Attilával még az iskolából ismerik egymást, együtt 
szereltek fel, majd egy szakaszba is kerültek.

„Mi ketten mindig egy autóval megyünk. Van, hogy 
az enyémmel, van, hogy Tömőjével. Most éppen 
Attilán volt a sor, így ő vezetett.” – tette hozzá a 24 
éves felügyelő. Szolgálatban értük el Tömöri Attilát, 
aki az ebédosztást követő szünetben mesélt arról a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bizonyos hazaútról. „Egyenruhában szálltunk ki, lát-
tuk a sofőrön, hogy sokkhatás alatt van és nem tudta, 
hogy mitévő legyen, de azért megnyugodott, amikor 
meglátott minket. Még azt is mi javasoltuk neki, hogy 
kapcsolja le az utánfutót és guruljon arrébb, nehogy 
az autó is kigyulladjon. Egyébként mi voltunk az elsők, 
akik megálltunk, és tulajdonképpen a tűzoltók megér-
kezésig más nem is jött oda segíteni” – szögezte le a 31 
esztendős Attila. A két körletfelügyelő egészen addig 
segédkezett és biztosította a helyszínt, amíg a tűz-
oltók kiértek a helyszínre. Remek helyzetfelismeré-
süknek hála a veszélyes rakomány jelentős részét 
sikerült biztonságba helyezni még az előtt, hogy el-
érhette volna a tűz. A kiérkező tűzoltók időben elol-
tották a tüzet, így nem sérült meg senki.
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Egészségügyi főosztályvezető, 
rendvédelmi tisztiorvos – olvasom 
az aláírásában. Mi a feladata egy 
rendvédelmi tisztiorvosnak? 

Rendvédelmi tisztiorvosként az 
állománnyal kapcsolatos és jog-
szabályban meghatározott köz-
egészségügyi, foglalkozás-egész-
ségügyi tevékenységeket kell ösz- 
szefognom, illetve irányítanom. 
Eléggé sokrétű feladatkör, amely 
során különböző ellenőrzéseket 
is végzünk, így jogosultságunk 
van például arra, hogy a dohány-
zási szabályokat megszegő kollé-
gákat figyelmeztessük, megbün-
tessük. Egyébként a rendvédelmi 
szervek parancsnokai nevezik ki  
a rendvédelmi tisztiorvosokat, 
a kinevezés visszavonásig szól. 
Szép feladat, számos fejlődési le-
hetőség van még a rendszerben.

Több nemzetközi fórumon is 
elhangzott már, hogy a magyar 
büntetés-végrehajtási szervezet-
rendkívül sikeresen védekezik  

a világot sújtó koronavírussal 
szemben. Mi erről a véleménye, 
minek köszönhető ez?

A legfontosabb tényező talán az 
volt, hogy nagyon gyorsan lép-
tünk és meghatároztuk, hogy ne-
künk az a feladatunk, hogy minél 
jobban izoláljuk magunkat a kül-
világtól. Fontos lépés volt, hogy 
a járványügyi szakemberekkel és 
az operatív törzzsel együttműköd- 
ve meghatároztuk azt, hogy köz-
egészségügyi szempontból úgy 
kell tekinteni a büntetés-végrehaj- 
tási intézeteket, mintha tömeg-
szállók, vagy szociális intézmé-
nyek lennének, vagyis szigorúbb 
kategória alá kell őket vonni.  
Ez volt az alapja a védekezésnek.  
A másik oldala pedig az volt, hogy 
a rendvédelemben egyedüliként 
megszerveztük a saját magunk 
általi mintavételezést. Tünet ese- 
tén késedelem nélkül mintát vet- 
tünk, izoláltunk, karantént hatá-
roztunk meg és ezt nagyon szi- 

gorúan tartottuk. A kommunikáci-
ónk is eredményes volt: sikerült a 
személyi állományunkat és a fog- 
vatartottakat is tájékoztatni a sza- 
bályokról, megértetni és elfogad- 
tatni velük azok fontosságát. Az, 
hogy nem váltunk gócponttá, nem 
 kellett egy intézetet sem lezárni, 
azt gondolom, hogy ez valóban 
jelentős siker. 

Tehát ki lehet jelenteni, hogy a fog-
vatartottak is betartottak minden 
szabályt?
Az eredmények azt mutatják, 

hogy igen. Volt, hogy szinteket 
vagy részlegeket kellett karantén- 
ba vonnunk, de kivétel nélkül 
minden esetben sikerült izolálni 
a megbetegedéséket, így a vírus 
sehol sem terjedt tovább. Tudo-
másom szerint ráadásul egyetlen 
fegyelmit sem kellett kiosztani a 
rendelkezések megszegése miatt. 
Az állomány és a fogvatartottak 
egyaránt betartották és mind a 

 

Miért kivételesen sikeres a büntetés-végrehajtás koronavírus-járvány elleni védekezé-
se? Mitől különleges a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ? Egyáltalán mi a 

feladata egy rendvédelmi tisztiorvosnak? Dr. Nemes Nagy Anna bv. orvos ezredest, az 
Egészségügyi Főosztály vezetőjét kérdeztük.

Az állomány és a fogvatartottak is betartják a szabályokat
„„
Interjú  Kellner Gergely

Beszélgetés
Dr. Nemes Nagy Annával

mai napig betartják a szabályokat. 

 

 
 Számtalan egészségügyi újítás 
történt az elmúlt években: létre-
hoztuk a foglalkozás-egészség-
ügyi szolgálatunkat, elértük, hogy 
minden büntetés-végrehajtási in- 
tézet kapjon pszichológusi stá-
tuszt, új alkalmassági vizsgálatot 
vezettünk be, továbbá az intéze-
tekben is számtalan kisebb-na-
gyobb beruházás valósult meg, 
például megújultak a fogászatok 
és orvosi rendelők, de a tököli 
rabkórház helyébe lépő Bünte-
tés-végrehajtás Egészségügyi Köz- 
pont létrehozása az a fejlesztés, 
amely a legjelentősebb eredmé- 
nye a büntetés-végrehajtás egész- 
ségügyi szakterületének. Az új 
börtönkórház ugyanis egy korsze- 
rű és kulturált, szakmailag is meg-
alapozott konstrukció mentén 
létrehozott kivételes intézmény 

lett, amelynek kialakításakor ma-
ximálisan figyelembe vették és 
hasznosították szinte minden 
ötletünket, fejlesztési javaslatun- 
kat. Az új egészségügyi központ- 
ot tehát joggal érezhetjük sajá-
tunknak. Ráadásul az épületegyüt- 
tes – amelynek kialakításában 
egyébként a fogvatartottak is 
részt vettek – önmagában is ku-
riózum, mert olyan típusú bün-
tetés-végrehajtási egészségügyi 
intézmény, ami ilyen formában 
működik együtt egy civil kórház-
zal Európában sincs még egy, de 
talán a világban is egyedülálló. 
Abszolút speciális struktúra és 
teljesen egyedi működés jellemzi, 
amely hosszú évtizedekre hatá-
rozza majd meg a börtönegész-
ségügy hazai alapjait.

43 évesen csatlakozott a bün-
tetés-végrehajtási szervezethez, 
viszont azóta is praktizál, aktív 
orvos. A gyógyítás nélkül nem 
tudna létezni?

Nem, biztosan nem. És nem 
csak azért mert „civilként” gyer-
mekeket gyógyítok, a Semmelweis 
Egyetem II. számú Gyerekkliniká-
ján, hanem, ha szükséges, akkor a 
parancsnokságon is ellátom a kol-
légákat. Egyszerűen lemegyek a 
rendelőbe és részt veszek az orvo-
si munkában, ahogy részt vettem 
a fogvatartottak oltásában is. Gyó-
gyítás nélkül ugyanis nem tudom 
elképzelni az életem. 

Hogyan és miként került a bünte-
tés-végrehajtáshoz?
Volt egy egyetemi csoporttár-

sam, őt Takács Valériának hívták. 
Gondolom, a neve sokaknak is-
merősen cseng, ugyanis ő volt a 
tököli rabkórház utolsó vezetője. 
Ő akkoriban a Büntetés-végrehaj- 
tás Országos Parancsnokságának 
Egészségügyi Főosztályán dolgo- 
zott, de belgyógyászként a Bün-
tetés-végrehajtás Központi Kór-
házában is tevékenykedett. Én 
pedig az állandó ügyeletek és a 

Sikeres covid-védekezés, új börtön-
kórház, megújuló rendelők. Sikeres 
projektek a közelmúltból. 
Melyikre a legbüszkébb?



29

BV.   KishíreK

28

BV.   Kiemelt interjú

kevés fizetés miatt éppen új állást 
kerestem magamnak, amikor egy 
újságban megpillantottam a Bu- 
dapesti Fegyház és Börtön hirdeté-
sét. Felhívtam hát a korábbi csoport-
társam, hogy megkérdezzem tőle, 
hogy szerinte alkalmas vagyok-e a 
börtönorvosi hivatásra. Azt mondta, 
hogy az vagyok. Egy hónap múlva 
már ott dolgoztam a Gyűjtőben. 

2002. június 15-én volt az a bizo-
nyos első nap a Gyűjtőben,  
de a Fővárosi Büntetés-végrehaj-
tási Intézetben is dolgozott. Hol, 
milyen tapasztalatokat szerzett?

Remek közösség, családias lég-
kör, kiszámítható, de izgalmas 
mindennapok. Talán így tudnám 
legjobban összefoglalni a Buda- 
pesti Fegyház és Börtönben töl- 
tött kezdeti időszakomat. A fog-
vatartottak már úgy kerültek hoz-
zánk, hogy túl voltak a befogadá-
son, túl voltak az ítéleteken, tehát 
ők és mi is pontosan tudtuk azt, 
hogy ki, meddig, mennyi időt fog 
eltölteni nálunk. Orvosként alap-
vetően a gondozásuk volt a fela-
dat, az akut betegségek felisme-
rése és adott esetben a munkába 
álláshoz való feltételeknek a meg-
ítélése. Egyfajta békés, nyugodt 
és gondolkodásra lehetőséget 
adó ellátás volt ez. Majd 2010-ben 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet következett, ami orvosz-
szakmailag egy sokkal izgalma-
sabb terület volt. Ez az ország 
legnagyobb előzetes háza, ahol 
rengeteg emberen tudtam segíte-
ni és olyan különleges, korábban 
csak a tankönyvben látott beteg-
ségek gyógyításában is részt tud-
tam venni, amelyek kezelésére 
egy civil kórházban biztosan nem 
lett volna módom. Mindemellett 

óriási volt itt a mozgás, ami egy-
úttal nagy felelősséget is jelentett, 
hiszen a fogvatartottak befogadása 
mellett nekünk kellett meghatároz-
ni a büntetés-végrehajtáson be-
lüli egészségügyi útjukat. Három 
különálló objektum tartozott hoz- 
zám, ráadásul itt voltak nők is, akik-
kel a nőgyógyászati problémák is 
megjelentek, ami újabb kihívást 
jelentett. Rengeteget tanultam és 
persze a személyi állománnyal kap- 
csolatos munkát is élveztem.

És milyen emlékeket őriz  
a börtönben töltött időszakokról?

Még most is előfordul, hogy 
a parancsnokság felújításában 
részt vevő fogvatartottak néme-
lyike rám köszön és megkérdezi, 
emlékszem-e még rá. De a közös- 
ségi közlekedést használva is 
rendszeresen találkoztam a volt 
betegekkel. Volt olyan, aki meg-
köszönte, hogy foglalkoztam vele, 
majd elmondta, hogy még min-
dig azokat a gyógyszereket sze-
di, amiket én állítottam be neki 
a börtönben. És akkor van még 
egy nagyon emberi emlékem is: 
van egy beteg gyermekeket segítő 
alapítványom, és amikor eljöttem 
a Gyűjtőből, a következő évben 
több millió forint adomány érke- 
zett az alapítvány számlájára a Bu- 
dapesti Fegyház és Börtönből. Ki-
derült, hogy a kollégáink mellett a 
fogvatartottak is több százezer fo-
rintot küldtek nekünk. Azt gondo-
lom, hogy ez jelentős elismerése 
volt a munkámnak.

Úgy gondolom, hogy ez annak a 
munkának az elismerése, amit e- 
gészségügyi főosztályvezetőként, 
és amit orvosként az elmúlt két 
évtizedben végeztem itt a bünte- 
tés-végrehajtásnál. Jóleső érzés, 
hatalmas megtiszteltetés.

Mit szeret csinálni szabadidejében, 
hogyan kapcsolódik ki?
 

  A koronavírus megjelenése óta 
szabadidőm gyakorlatilag alig. 
Egyébként zeneimádó vagyok, 
ami azt jelenti, hogy az operától 
kezdve a könnyűzenéig bármit 
meghallgatok és a színházat is 
imádom. Kertes házban lakunk, 
immár hat éve, hogy kiköltöztünk 
az agglomerációba, ahol végre 
kertészkedhetek. Van minden az 
udvarban, dísznövény és zöldség 
is, a dolgomat csak a németju-
hászunk nehezíti meg olykor. De 
a legnagyobb kikapcsolódás és 
béke az mégiscsak a család. Az 
elmúlt időszak kiemelt feladatai 
egyébként engem is felőröltek 
kissé. A börtönegészségügy, ki-
váltképp egy világjárvány alatt, 
nem éppen a legkönnyebb szak- 
terület. Mégis, biztos vagyok ab-
ban, ha a közeli jövőben nyugdíj-
ba vonulok, akkor egy ütőképes 
csapatot fogok itt hagyni, amely- 
nek tagjaira egyenként is különö-
sen büszke lehetek. 

A közelmúltban is része volt elisme-
résben: Áder János köztársasági elnök 
a Magyar Arany Érdemkereszt Lo-
vagkeresztje kitüntetésben részesítette. 
Mit jelent önnek ez az elismerés?

KISHÍREK
Szép eseménynek lehettek tanúi a balassagyarmati börtönben 
dolgozók, egy kollégájuk régi álmát váltották valóra.

Mindenki életébe eljönnek olyan alkalmak, mely- 
ekre szívesen emlékszik, és köztük olyanok, melyek 
egy életre szóló döntést takarnak. Ilyen döntés kö-
vetkeztében került sor Koplányi Pál bv. főtörzsőr-
mester és Pásztor Bettina esküvőjére, melynek mi 
kollégák is megtisztelő részesei lehettünk. Lázas 
készülődés, hangulatos vidám próbák, helyszínként 
a korábbi határőr laktanya emlékei. A fehér kesztyű 
szépsége, a kard csattanása, a markáns vezénysza-
vak, a vicces helyzetek egyenként és együttesen is 
az élmény részesei lettek. Tettük ezt titokban, hogy a 
meglepetés valóban elérje a megfelelő hatást. Eljött 
a nagy nap. Korán érkeztünk, hogy valóságos kör-
nyezetben minden részletre figyelemmel az utolsó 
simításokat elvégezhessük. Végül a legjobb formán-
kat hozva teljesíthettük az ifjú pár álmát. 

"Életem nagy álma volt, hogy ha egyszer eljön a pil-

lanat, akkor kollégáim társaságában, egyenruhás es-

küvőm lehessen. Bettina is osztozott elképzelésemben, 

így már közösen szerettük volna, hogy "kardos" eskü-

vőnk legyen. Büszke vagyok arra, hogy egyenruhás 

lehetek, és a büntetés-végrehajtás szervezetén belül 

a hazát szolgálhatom. Köszönjük mindenkinek, hogy 

részesei voltak az álom valóra váltásában."

A megtisztelő részvétel mellett ezúton is gratulálunk, 
sok boldogságot és gyermekáldást kívánunk!

Egy valóra vált álom

Szöveg  Lelovics Zoltán 
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A 29 büntetés-végrehajtási dolgozó közel 13 liter vért adott  
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési  
és Rehabilitációs Központja által szervezett véradó napon.

A véradók négy büntetés-végrehajtási szerv állo-
mányából érkeztek, így a Fővárosi Büntetés-vég-
rehajtási Intézet, az Igazságügyi Megfigyelő és El-
megyógyító Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön, 
valamint a véradást lebonyolító és annak helyt adó 
BVOTRK-ból. A résztvevők jelentős része a tanulói 
állományból került ki.

A BVOTRK kezdeményezésére a Magyar Vörös-
kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai 
segítségével sikerült megvalósítani az eseményt, 
mely az egészségügyi dolgozók járványhelyzetben 
való részvétele miatt nem volt minden nehézségtől 
mentes első nekifutásra. 

A véradók a megfelelő egészségügyi óvintézkedések 

betartása mellett érkeztek a helyszínre, ahol az adat- 

egyeztetést és a megelőző orvosi vizsgálatokat köve-

tően a tornateremben elhelyezett donorágyakon tud-

ták a vért levetetni.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet során talán 
még nagyobb szüksége van az egészségügynek a 
vérkészítményekre, hiszen a műtéteket, balesete-
ket és az onkológiás kezeléseket csak egy kiegyen-
súlyozott vérellátási rendszerrel lehet megfelelően 
működtetni. A vérellátás lebonyolításával és a vér- 
adási hajlandósággal egy közös ügy sikeréhez tu-
dunk hozzájárulni, ezért reméljük, hogy a jövőben 
megrendezésre kerülő véradáson ismét szép szám-
mal képviselteti magát a szervezet.

Véradomány 
KÖZEL 13 LITER VÉRT ADOMÁNYOZTAK KOLLÉGÁINK

Dr. Balogh János r. altábornagy jutalomban részesítette a Sátoraljaújhelyi Fegyház  
és Börtön elítéltjeinek munkáltatását végző három állománytagját.

A szabadságvesztés-büntetésüket töltő elítéltek szá-
mára Magyarországon a munka nem lehetőség, hanem 
jogszabályi előírásban megfogalmazott kötelesség.  
A börtönügyi tudomány eredményeire építő szemlé-
let arra alapoz, hogy a munkáltatásnak az önértékén 
túl, megvannak azok a jóvátételi és reintegrációs cél-
jai is, amelyek a szabadulás utáni életre készítenek fel.  
A 100%-os munkáltatás érdekében azonban szükség 
van minél több olyan munkahelyre, melyek figyelem-
be veszik a fogvatartottak kompetenciáit. A Sátoraljaúj-
helyi Fegyház és Börtön is kereste ennek a lehetősé-
gét, így indult el más munkáltatási helyszínek mellett 
a kerámiaműhely kialakítása, ahol a dísztárgyakon túl, 
számos rendezvényhez készítettek már az elítéltek 
égetett emléktárgyakat, melyek közül különösen is 
népszerűek a rendvédelmi szerveknél rendszeresített 
szolgálati járművek kicsinyített másolatai. Az országos 
rendőrfőkapitányság éppen ezért adott megbízást a sá-
toraljaújhelyi büntetés-végrehajtási intézetnek, hogy 
folyamatosan készítsenek részükre PR céllal rendőrau-
tó-modelleket fogvatartotti munkában.

A közel kétéves megbízható teljesítés eredménye-
inek elismeréseként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőrfőkapitányság 2022. február 10-én tartott 
éves állománygyűlésén, a kerámiaműhely működte-
téséért végzett kiemelkedő munkájáért Dr. Balogh 
János r. altábornagy, r. főtanácsos, országos rendőr- 
főkapitány jutalomban részesítette Szegedi Péter bv. 
alezredest, a gazdasági osztályvezető foglalkoztatá-
si helyettesét, Nagy József c. bv. főtörzsőrmestert, a 
kerámiaműhely foglalkoztatatási főfelügyelőjét, va-
lamint Tóth Miklós bv. főtörzsőrmestert, a kerámi-
aműhely biztonsági felügyelőjét. Az országos ren-
dőrfőkapitány szóbeli indoklásában kiemelte, hogy 
a jutalom nem pusztán a rendőrségi kerámiaautók 
elkészítéséért nyújtott kiemelkedő tevékenységért 
jár, hanem azért az értékteremtő szakmai munkáért, 
amit kollégáink a munkáltatáson keresztül a kerámi-
aműhelyben foglalkoztatott elítéltek reintegrációjá-
ért tesznek, és amihez immár az általuk megrendelt 
több mint másfélezer különböző rendőrautó-modell 
elkészítése is hozzájárult.

Pálhalmán is bővültek
Fogvatartotti munkáltatás keretében szau-
na blokkal bővült a pálhalmai  
börtön személyi állománya által használt 
kondicionáló terem.

Tavasszal fogja megnyitni a kapuit a közelmúlt 
nagyszabású munkakörülményeket javító fejlesz-
téseinek újabb állomásaként a Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet és a fogvatartottak 
foglalkoztatására alapított állami vállalat, a Pálhal-

mai Agrospeciál Kft. állománya számára a börtön 
modern gépekkel felszerelt és egy különálló szau-
na blokkal rendelkező kondicionáló terme.  Új, mo-
dern stílusú burkolattal kialakításra került továbbá 
egy extra helyiség is, ahol megfelelő nyugalomban, 
meghitt környezetben lehet fizikailag regenerálódni, 
kikapcsolódni. Az infraszaunának köszönhetően pe-
dig a téli hónapokban megfáradt test felfrissülhet és 
a modern kondicionáló gépekkel fitté is válhat. 

Országos rendőrfőkapitányi  
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK KOLLÉGÁINK

AZ ÁLLOMÁNY REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGORZÉSI LEHETOSÉGEI
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Utoljára közel négy éve tett látogatást az alapvető jogok  
biztosa a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

A delegáció élén álló alapvető jogok biztosát a Biztosi 
Kabinet és a Nemzeti Megelőző Mechanizmus öt mun-
katársa kísérte el, akiket az intézet vezetője országos 
parancsnok úrral együtt fogadott. Németh Éva bv. ez-
redes, az intézet parancsnoka elsőként prezentációval 
egybekötött tájékoztatást adott a börtön történetéről, 
aktuális helyzetéről és általános működéséről. 

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok országgyűlési biz- 
tosa és munkatársai ezt követően bejárást tartottak 
mindkét objektumban, melynek során figyelmük el-
sősorban az elítéltek elhelyezésére, a velük való bá-
násmódra, kapcsolattartásuk biztosítására, az aktuális 
járványügyi helyzetre, valamint a személyi állomány 
munkakörülményeire irányult. A bejárás során látottak, 
valamint a személyi állomány tagjaival és fogvatartot-
takkal folytatott beszélgetések, interjúk alapján meg-
bizonyosodhattak a jogszerű, törvényes működésről.  

A program végén az alapvető jogok biztosa és mun-

katársai elismerően nyilatkoztak az általuk tapasz-

taltakról, a veszprémi börtönben folyó szakmai te-

vékenységet magas színvonalúnak ítélték meg, ahol 

a kiemelkedő tárgyi adottságok mellett felkészült, 

képzett és motivált személyi állománnyal, valamint 

a fogvatartási körülményekkel elégedett fogvatartot-

takkal találkoztak.

Biztosi látogatás 
A VESZPRÉMI BÖRTÖNBEN

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter által ki- 
írt  „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejleszté-
sének támogatása” című felhívásra nyújtott be pályázatot 
a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ „Prison 
Health” címmel, mely a bírálók által támogatásra javasolt 
projektként új elemekkel bővíti az állománymegtartásá-
ra irányuló törekvéseket. A program keretén belül a kö-
zösségfejlesztő, továbbá a munkavállalók munkahelyi 
és családi kötelezettségét harmonizáló programok meg-
valósítása vált elérhetővé. Az eddigi gyakorlatok mellett, 
többek között olyan családbarát intézkedések bevezeté-
sére nyílt most lehetőség, amelyek a kisgyermekes alkal-
mazottak munkába visszatérését segítik.

Családbarát munkahely  
LETT A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

2020 után 2022-ben ismét Családbarát Munkahely védjegy  
elismerésben részesült a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

A Családbarát Hely olyan szervezet, mely a mun-
káltató és a munkavállaló szempontjainak kölcsönös 
figyelembevételével támogatja a családon belüli sze-
repek betöltését. Figyelembe veszi a családok élet-
helyzetének változásait, csökkentve ezzel a szerve-
zet elvárásainak és a családi környezet igényeinek 
összeütközéseiből fakadó konfliktusokat.

A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzene-
tet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel 
és vonzerővel bír napjainkban. A tanúsítvány meg-
szerzése fontos versenyelőnyt jelent a védjegyjogo-
sultnak a PR és CSR (társadalmi felelősségvállalás) 
tekintetében, vonzóbbá teszi a minősítést megszer-
ző szervezetet a munkavállalók körében.

Az új védjegy egy egységes, magas szintű kritérium-
rendszeren alapuló tanúsítvány, mely „Munkahely” és 

„Szolgáltató hely” kategóriában szerezhető meg. 

A tanúsítvány elnyeréséhez az intézetnek auditáláson 

kellett részt vennie, mely audit a szervezetben érvé-

nyesülő családbarát szemléletről nyújt hiteles képet.

CSaládbarát munkahely 
VÉDJEGYET SZERZETT A ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
immáron negyedik alkalommal nyerte el az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Családbarát 
munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támoga-
tása” című CSP-CSBM-21 pályázatot.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a szervezés 

kiemelt gondossággal történt, a programok központi 

eleme az egészségmegőrzés, az egészségvédelem és  

a kulturális értékek biztosítása volt. 

Néhány nap keretében sor került a személyi állo-
mány általános egészségi állapotának felmérésére, 
szűrésekre, újraélesztési ismeretek átadására, vala-

mint véradásra, amely a Magyar Vöröskereszt Tisza-
vasvári Szervezetének szervezésében az Országos 
Vérellátó Szolgálat Nyíregyházi Területi Szervezete 
munkacsoportjának végrehajtásával valósult meg.

Negyedszer is családbarát
MUNKAHELY LETT A TISZALÖKI BÖRTÖN
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A közelmúltban személyes látogatást tett a szombathelyi börtönben Berta Tibor  
dandártábornok, katolikus tábori püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa.

Tábori Püspök látogatása
A SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN

A látogatás különös sajátossága, hogy Püspök úr 
1997 és 2003 között helyőrségi lelkészként szolgált 
az akkor még honvédségi hasznosítású intézmény-
ben. Látogatása során Püspök úr megdöbbenve 
konstatálta, hogy mekkora változáson mentek át az 
egykori honvédségi épületek és átalakításukkal mi-
lyen modern környezetben szolgálhatnak kollégáink. 
Csodálkozása mellett – látva a rengeteg rácsot – el-
ismerte, hogy a modern környezet ellenére az itt fo-
lyó munka nehézségeit illetően nincsenek kétségei. 
Meggyőződése, hogy a büntetés-végrehajtásban – és 
minden fegyveres szervnél – dolgozók lelki támoga-
tására kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Személyes elkötelezettségének tekinti a rendvé-
delmi szervek kötelékében dolgozók lelki gondozá-
sának intézményesítését. 

Püspök úr elismerően nyilatkozott az intézetben 
elérhető lelki szolgáltatásokról, vallási programokról, 
kiemelten a minőségi lelki életet támogató, annak 
helyszínéül szolgáló Börtönkápolnáról. Elismerő sza- 
vaiban kiemelte a kápolna, jótékonysági tevékeny- 
ség keretein belül, fogvatartotti munkával kialakí-
tott belső terének szépségét. A látogatás során alka-
lom nyílt a „katonaévek” történéseire is emlékezni, 
ugyanis az intézetet bemutató állományi tagok kö-
zött egykori katonatársak is felbukkantak.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
szolgálati kutyáinak bevonásával tartot-
tunk biztonsági szemlét a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

A 2022. évi első biztonsági szemle végrehajtása az 
agglomerációból a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet szolgálati kutyás szakterülete, valamint a He-
ves Megyei Rendőr-főkapitányság kábítószer-kereső 
kutyája és járőrvezetője közreműködésével valósult 
meg. A biztonsági szemle fókuszában a biztonságra 
veszélyes körülmények felderítése, valamint a fogva-
tartottak birtokában lévő tárgyak egyidejű és teljes 
körű ellenőrzése állt. A feladat részét képezte továb-
bá a fogvatartottak motozása, illetve a biztonsági 
berendezési és felszerelési tárgyak meglétének, ren-

deltetésszerű használatának ellenőrzése is. Az intézet 
megelőzési és felderítési tevékenysége során a kábí-
tószer-, és mobilkereső kutyák munkájának szerepe is 
hangsúlyos. Lego, Doki, Grut és Dani kivették részüket 
a munkában, segítségükkel válhat biztonságosabbá 
az egri börtön is. A közelmúltban összevont kutyave-
zetői szakmai napnak is otthont adott az egri börtön. 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kutyavezetői-

vel rendezett közös képzés célja a társ szervek közöt-

ti együttműködés elmélyítése mellett, a kutyavezetők 

és szolgálati kutyáik képzési módszereinek változa-

tos helyszíneken történő gyakorlása volt. 

A hét járőr- és egy kábítószer-kereső kutya az életben 
is előforduló szituációs környezetben gyakorolhatott. 

Szolgálati kutyák  
LEGO, DOKI, GRUT ÉS DANI SEGÍTETTÉK EZ EGRI SZEMLÉT

A büntetés-végrehajtás kötelékében eltöltött szolgálati idő alatt a személyi állomány 
tagjait több pozitív életesemény éri. Ilyenek például a különböző jutalmazásokban, 
elismerésekben részesülések; a hosszú szolgálati viszonyból adódó kerek évfordulós 
ünnepek. Azonban ritka az olyan, amikor már rögtön a felszerelést követően  
valami különlegességben részesül a kolléga.

Meg van a négyezredik

Ács Violetta bv. őrmester még nem is sejtette, ami-
kor elhatározta, hogy jelentkezik a Fővárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézethez, hogy felvételekor ő lesz 
a 4000. hivatásos szolgálati jogviszonyú munkatárs. 
De kit is takar a kerek azonosító szám?

Violetta az érettségi megszerzését követően sze-
retett volna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Karára jelentkezni, ezért a biztos 
felvétele érdekében elvégezte a rendészeti asszisz-
tens szakképzést.  A sikeres vizsgát követően életkö-
rülményei nem engedték meg, hogy felsőfokú tanul-
mányait megkezdje, ezért a vagyonőri vizsgát tette le, 
és elhelyezkedett a szakmában.

Pályafutása kezdetén 5 éven keresztül dolgozott 
biztonsági cégeknél rendezvények biztosítójaként, 
illetve rendezvénykoordinátorként. Később irodai 
munkát látott el 4 éven át. Ez idő alatt ismerte fel, 
hogy ő a „terepre született”; neki az emberek között 

van a helye. Mivel a rendészeti pálya mindig is a szí- 
ve vágya volt, ezért a Készenléti Rendőrségnél dol-
gozó barátnője unszolására alaposan utánajárt  
a rendvédelmi szervek által nyújtott lehetőségek-
nek. Elmondása alapján azért esett a választása a 
büntetés-végrehajtási szervezetre, mert biztonságos, 
zárt terepnek tekintette, ahol (ellentétben a rendőr-
járőrökkel) nem kell 12 órán keresztül a hideg utcán 
szolgálatot teljesítenie.

A bv. által nyújtott számos kedvezmény közül szá-
mára a legvonzóbb a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temre jelentkezés támogatása volt, mivel Violetta 
hosszú távra tervezi hivatásos szolgálati jogviszo-
nyát, amelyhez elengedhetetlennek tartja a szakmai 
fejlődést, a felsőfokú végzettség megszerzését.

Céljai eléréséhez sok sikert kívánunk, és reméljük a 
4000. számot büszkén viseli hosszú éveken keresztül!

Szöveg  Varga Henriett

A börtönépületeken kívül a büntetés-végre-
hajtási intézetek mellett működő gazdasá-
gi társaságok is korszerűsödnek.   

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtá-
si Intézetben elhelyezett fogvatartottak foglalkozta-
tását biztosító Annamajori Kft. központi irodaépü-
letének eddig kihasználatlan tetőtere beépítésre 
került a személyi állomány munkakörülményeinek 
javítása érdekében. Az új szinten irodahelyiségek, 

tárgyalóterem, irattár, konyha-étkező, vendégszoba, 
vizes blokk, illetve tároló helyiség létesült, a kor kö-
vetelményeinek megfelelő, korszerű és esztétikus 
kialakítással. A teljesen klimatizált szint egy részét 
már használatba vették a kollégák, a teljes berende-
zés a közeljövőben befejeződik. 

A saját anyagi forrásból megvalósított beruházás az 

épület külső részének felújításával folytatódik.

Új szinttel bővült  
AZ ANNAMAJORI KFT. IRODAÉPÜLETE

FELSZERELO A FOVÁROSI BV. INTÉZETBEN
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Nagyszabású felújítás kezdődött a közelmúltban az ország egyik legrégebbi  
és legnagyobb büntetés-végrehajtási intézetében, a Budapesti Fegyház és Börtönben. 

Az 1896-ban átadott épületegyüttes modernizálá-
sa során a közelmúltban többek között átadták az  

„A” objektum megújult sétaudvarát. Az így kialakított 
területen a korábbinál hatékonyabban biztosítható 
a szabad levegőn tartózkodás, hiszen egyidejűleg 
három különböző rezsimbe sorolt fogvatartotti cso-
port is használni tudja már az udvarrészeket. 

A felújítás természetesen a Gyűjtő belső tereit is érin-

tette, hiszen átépítésnek köszönhetően 25 fővel bővült 

az intézet befogadóképessége, valamint két alkotó 

fogvatartott munkájának eredményeként megújult a 

börtön kápolnája, illetve felújították a „B” objektum 

egészségügyi részlegét is. 

A korabeli sajtóban csak panelbörtönnek neve-
zett „B” objektumot még 1989-ben csatolták a Bu-
dapesti Fegyház és Börtönhöz, mára időszerűvé 
vált ennek az épületnek a modernizációja is. 

Az év végéig ütemezett kivitelezés során az egész épü-

letet teljes körűen felújítják, kicserélik az objektum 

elektromos hálózatát, a folyosók lábazati burkolatát, 

rendbe teszik a falfelületeket, valamint elvégzik a 

zárkákon belül szükséges karbantartásokat. 

A rekonstrukció – amely munkálataiba az elítéltek 
munkaerejét is bevonták – a fogvatartottak elhelye-
zési körülményeinek javítása mellett természetesen 
a személyi állomány szolgálati helyiségeinek megújí-
tására is kiterjed. 

A felújítás legújabb állomásaként pedig elkészült 
a megújuló bal csillag első emeleti fogvatartotti 
kultúrterme is. A felújítás ezen szakasza is külső 
vállalkozó bevonása nélkül, kizárólag fogvatartotti 
munkaerő hasznosításával zajlott. A kivitelezés so-
rán fallal választották ketté a helyiség előterét, így 
alakították dohányzó és nem dohányzó részekre  
a közösségi teret. 

Megújul 
A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Megújult
A pálhalmi börtön sándorházi objektumá-
ban megújult a főzőkonyha, fogvatartotti 
munkáltatás keretében.

A Szép és modern konyha nem csak műszakilag, 
de eszközök szempontjából is megújult, és nem 
csak a fogvatartottak étkeztetése vált ezáltal szín-
vonalasabbá, hanem a személyi állományé is. 

A főzőkonyha mellett az étkező is korszerűsíté- 
sen eset át, ahol kulturált körülmények között le-
het a fogvatartottak részére a napi reggelit elfo-
gyasztani. A konyha a Cool & Chill technológiának 
köszönhetően ízletes, változatos, meleg ételeket 
lehet készíteni, amiket gyors hűtéssel biztonságo- 

 
 
 

san el lehet tárolni és utána bármikor újramelegít 
ve, forrón tálalhatóak. Az új konyha napi 2500 fő 
részére tud ebédet biztosítani. Jelenleg átlagosan 
1350 fő fogvatartottra és 100 fő állományi tagra főz-
nek. Az intézet kiemelt figyelmet fordít a különbö-
ző diéták (jelenleg 15 féle diétás étlap van) mara-
déktalan betartására is.
Jövőbeli tervek között szerepel a személyi állomány 
részére egy új étlap bevezetése, amiben a mai kornak 
megfelelő fitneszétkezés is teret kaphat.

A SÁNDORHÁZÁN LÉVO KONYHA

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. új munkahelyeket  
hozott létre saját erőből, mellyel további fogvatartottak munkáltatása biztosított.

Zöldségmosó üzem
LÉTESÜLT ÁLLAMPUSZTÁN

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. a Magyarország egyes területei közötti gazdasá-
gi egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges 
fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. 
(IV. 18.) Korm. határozatban vállalt kötelezettségei-
nek megfelelően az idei évben is termesztett sárga-
répát több mint 10 hektáron. A megtermelt sárgarépa 
betakarítását és előkészítését fogvatartottak végzik. 

A feladathoz a Kft. saját források felhasználásával 
nettó 28 millió forintból létesített zöldségmosó üze-
met, ahol 6 fogvatartott dolgozik. A megtermelt és 
előkészített sárgarépa kereskedelmi partner útján a 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. áruházaiba 
kerül. A Belügyminisztérium által koordinált, gaz-
dasági egyenlőtlenségek csökkentésére létrehozott 
fejlesztési programban kilenc büntetés-végrehajtási 
gazdasági társaság vesz részt, amelyek termelésük 
kihelyezésével, új üzemek és raktárcsarnokok építé-
sével teremtenek új munkahelyeket.
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Február 7-től működik a Balassagyarmati Fegyház és Börtön átalakított  
és teljes egészében felújított személybejárata, amelynek felújításában  
természetesen a fogvatartottak is részt vettek.

Megújult
A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZEMÉLYBEJÁRATA

A munkálatok november elején kezdődtek, me-
lyek a bejárat mellett érintették a hozzá kapcso-
lódó szolgálati helyiséget és folyosót is. A felújí-
tás során megújult a villamoshálózat, megtörtént  
a nyílászárók cseréje, közel 100 négyzetméter járó-
felület kapott új burkolatot, és 250 négyzetméter 
falfelület újult meg. A modern, letisztult, funkcio-
nális ellátottság, és felszereltség, különösen a szol- 
gálati helyiség tekintetében, jelentősen növelik  
a kollégák munkakörülményeit valamint a ki- és 
beléptetés biztonságát. A tágas és világos helyisé-
gek felújítása döntően fogvatartotti munkaerővel 
valósultak meg, átlagosan napi nyolc fogvatartott 
több mint 3400 munkaórájával. 

A személybejárat és a hozzá kapcsolódó helyiségek 

felújítását követően a munkálatok más helyiségek 

tekintetében tovább folytatódnak. 

Új személybejáró
VÁRJA AZ ÉRKEZOKET A KALOCSAI BÖRTÖNBEN IS

Részben vállalkozói kivitelezéssel, részben 
pedig fogvatartotti munkáltatással, 2022 
januárjában megújult a Kalocsai Fegyház 
és Börtön beléptető tere.

A helyiség korábban meszelt falaira modern, 
3D-s hatású falburkoló panel került, a régi világí-
tást pedig a kor követelményeihez igazodva ener-
giatakarékos LED-es technológia váltotta fel.

Lezárult a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló épület felújításának  
első üteme, így az épületegyüttes korszerűsítési terveinek újabb lépése valósult meg.

Felújítások újabb lépcsőfoka
A VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN

A renoválás célja, hogy a zárkákat magába foglaló 
épület korszerű homlokzattal rendelkezzen, vala-
mint az új, igényes külső megteremtése is priori-
tást élvezett. Az állagmegóvó munkálatok során az 
épületszárny hőszigetelő burkolatot kapott, melyre 
az intézet arculatába illő vakolat került. A nyílászá-
rók cseréje is megtörtént, minden zárkába modern, 
műanyag ablak került beépítésre. A fogvatartás biz-
tonságának elengedhetetlen elemei az ablakokra 
szerelt kilátásgátlók, melyeket a Duna-Mix Kft. gyár-
tott le.

A munkálatok kivitelezésére a Váci Fegyház és Bör-

tön költségvetéséből, külső anyagi forrás bevonása 

nélkül kerülhetett sor. 

A projekt a tervek szerint szakaszosan folytató-
dik, a szükséges költségek kigazdálkodását köve-
tően az épület többi szárnya is új külsőt kap.

Az egyik kisvárdai áruházban 2021. december 2-án 
egy férfi hangosan szidalmazni kezdte, majd vere-
kedésre hívta a kollégánkat. Tettlegességre nem ke-
rült sor az áruház biztonsági őrének köszönhetően, 
akinek közbeavatkozására a férfi megbotránkoztató, 
riadalmat keltő cselekményét abbahagyta. A zaklatót  
a rendőrök december 4-én a Nemzeti Védelmi Szol-
gálat közreműködésével a lakásán elfogták, majd elő- 
állították az illetékes rendőrkapitányságra. A történet 
itt még nem ért véget: 
Előállítása után derült ki, hogy a férfi ellen elfoga-
tóparancs van érvényben, ezért meghallgatása után 
bűnügyi őrizetbe vették.

Elfogták a férfit
BÖRTÖNORRE AKART TÁMADNI
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Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport  
ülésének adott helyet a Váci Fegyház és Börtön 

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért 
felelős helyettes államtitkár, a Munkacsoport elnö-
ke vezette a konferenciát, a büntetés–végrehajtási 
szervezetet, Schmehl János bv. vezérőrnagy, bv. főta-
nácsos az országos parancsnok biztonsági és fogva-
tartási helyettese képviselte. Az ülés során helyettes 
államtitkár asszony ismertette a „Mindenki szívében 
van egy dallam” - Szimfónia Programot, megvitatás-
ra kerültek a Bátonyterenyei Fáy András Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban bevezetésre kerü-
lő Gandhi-modell váltással kapcsolatos aktualitások, 
valamint Kovács Mihály bv. ezredes, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnokságának szolgálatve-
zetője mutatta be a büntetés-végrehajtási szervezet 
fogvatartotti jóvátételi programjait.

 

Az értekezletet követően a résztvevők megismerhették 

az intézet történelmi körletrészét, valamint egy a fog-

vatartottak által adott előadást is megtekinthettek. 

A zenés műsort a vallási részlegen elhelyezett fogva-
tartottak csoportja adta elő az intézet kápolnájában.

Romaügyekért Felelős 
TEMATIKUS MUNKACSOPORT ÜLÉSEZETT VÁCI BÖRTÖNBEN

Az egészségügy, különösen az utóbbi időben, – a Covid-járványhelyzet  
kialakulása óta eltelt időszakban – kiemelt jelentőséggel bír.

Újraélesztési gyakorlat 

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet és Egészségügyi Osztályának kollégái a korábbi 
években is nagy hangsúlyt fektetett a megelőzésre. 
A mindennapi szolgálat során mind a személyi ál-
lomány, mind pedig a fogvatartottak egészségügyi 
ellátása során – a rendszeres szűrések mellett is – 
előfordulhat, hogy életmentő beavatkozásra kerül 
sor. Prevenciós jelleggel nagyon fontos, hogy – az 
egészségügyi személyzet tagjai mellett a hivatásos 
állomány és egyúttal minden falakon belül dolgozó 

kolléga is kellőképpen tájékozott legyen egy nem 
várt élethelyzet, egy esetlegesen előadódó életmen-
tés során. Ezért az Egészségügyi Osztály vezetőjének 
szakszerű irányítása mellett úgynevezett AMBU-ba-
bán az újraélesztő készülék működésének módját 

– rendszeres oktatás keretében – ismertetik az állo-
mány tagjaival, így egy hirtelen előforduló kritikus 
élethelyzetekben a kollégák kellőképpen felkészült 
felelős hozzáállást tudnak tanúsítani embertársaik 
életének megmentése érdekében.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
3 napon keresztül adott otthont a Than Károly Ökoiskola és Technikum közel ötven, 12. 
évfolyamos tanulója számára.

A nyílt napon pályaorientációs programokat szer-
veztünk a középiskolás tanulók részére, melynek 
keretében tájékoztatást kaptak a büntetés-végrehaj-
tási szervezet képzési rendszeréről, felépítéséről, és 
a mindenki számára elérhető karrierlehetőségekről.

Mindezek mellett a szervezethez történő jelentke-
zés eljárásrendjét, a felvételi követelményeket, és a 
személyi állomány részére biztosított kedvezménye-
ket, jogosultságokat ismerhették meg a pályaválasz-
tás előtt állók. A tájékoztatók mellett a tanulók szol-
gálati kutyás, valamint intézkedéstaktikai bemutatón 
vettek részt, és lehetőségük volt az egyes kényszerítő 
eszközök kipróbálására is. A nyílt nap zárásaként az 

érdeklődők gyakorlati foglalkozás keretében ismer-
hették meg a büntetés-végrehajtási szervezetben al-
kalmazott alaki mozgások szabályait, a rendvédelmi 
kultúra alapjait.

AZ OKTATÁSI KÖZPONTBAN

Ny ltnap

A vádlott a sértettet erőszakkal és fenyege-
téssel akadályozta a jogszerű eljárásában.

A vádirat szerint a jogerős szabadságvesztés bün-
tetését töltő férfit tárgyaláson való részvétel miatt 
szállították 2019 szeptemberében Szegedre. Ennek 
során a szolgálatát teljesítő börtönőr át akarta vizs-
gálni a vádlott ruházatát. A férfi nem akart együtt-
működni, becsmérlő kijelentéseket tett a sértettre, 
majd megfenyegette, hogy „bérgyilkost küld rá, 
megöleti a klánjával, pénzt tetet a szemére”. Mind-
ezeket követően a vádlott kezeit felemelve támadó 
állásba állt, majd ököllel, két alkalommal fejen akar-
ta ütni a börtönőrt, akinek sikerült alkarral az ütése-
ket kivédenie, majd a férfit segítséggel földre kény-
szeríteni és megbilincselni a további erőszakos 
magatartás megakadályozása érdekében. A sértett-

nek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. 
A járási ügyészség hivatalos személy elleni erőszak 
bűntettével vádolja az erőszakos többszörös visz-
szaeső férfit, vádiratában a bűnösség beismerése 
esetére 5 év 6 hónap fegyházbüntetés kiszabását 
indítványozva az előkészítő ülésen.

Bérgyilkossal fenyegette
A BÖRTÖNORT, MAJD MEGÜTÖTTE
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Több kollégánk is tagja annak a katonai hagyományőrző körnek, melyet  
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelője, Szakály András bv.  
főtörzszászlós vezet. Vele beszélgettünk arról, hogy mivel töltik  
szabadidejüket az egység tagjai.

Minden férfi szereti
A KATONÁKRÓL SZÓLÓ TÖRTÉNETEKET

A 1943. január 12-i doni kataszt-
rófa emléknapján hagyományosan 
megemlékezést tartanak Sátoralja- 
újhelyen a Köztemető bejárata  
előtti hősi emlékműnél. A megemlé-
kezés elmaradhatatlan részei a fü-
zéri katonai hagyományőrzők, akik 
a vezetéseddel a díszőrséget adják. 
Évente a csontig hatoló szeles hideg-
ben állva, több alkalommal elgon-
dolkodtam azon, hogy hogyan vá-
lasztja valaki ezt a férfias időtöltést 
a munkája mellett?

Valahol minden férfi szereti a 
katonákról, háborúkról szóló tör- 
téneteket, a katonás rendet, a ki- 
hívásokat. Az már persze egyén- 
enként változik, hogy kihez me-
lyik korszak áll közelebb vagy a 
környezetében kihez lehet csatla-
kozni – akiknek ez a kedvtelésük, 
azok melyik korral foglalkoznak. 
Az is lehet egy út – ami velem is 
megesett –, hogy az ember lakhe-
lyéhez közel senki sem foglalko-
zik katonai hagyományőrzéssel 
és saját maga hoz létre egy ilyen 
kört. Én középkori hagyományőr-
zéssel kezdtem foglalkozni, ez 
érdekelt, ilyen olvasmányaim vol- 
tak. Az életkorom előrehaladtá- 
val azonban már más korszak ér-

dekelt inkább. A falu hadviselt 
öregjeinek világháborús történe-
tein nőttem fel gyerekkoromban, 
így ezért ezután a korszak után 
kezdtem el olvasni, kutatni, az 
egyenruhás hagyományőrzés le-
hetőségeit kitalálni. Ehhez meg 
kellett szólítanom másokat is. 

A „toborzás” a baráti, munkatár- 
si körben történt. Korábban hiva- 
tásos katona voltam, így a börtön- 
ben is a hasonló múltú kollégá-
kat kerestem meg. Általában is 
jellemző ezekben a hagyományőr- 
ző körökben, hogy a katonai vagy 
rendvédelmi háttérrel rendelke- 
zők foglalkoznak leginkább ezzel.

Időben ez mikor történt?
Az intézeti kollégák közül né-

gyen-öten hoztuk létre 2010-ben 
a Füzéri Helytörténet és Hadtör-
téneti Kört, amihez mások is csat-
lakoztak. 

Ahogy a beszélgetésünk elején szó 
volt róla, én és mások is, főként ak-
kor látnak Benneteket, ha valahol 
díszőrséget adtok. Mivel foglalkozik 
egy II. világháborús katonai hagyo-
mányőrző egység?

Mi Füzér település helytörténeti 
és hadtörténeti kutatásával, ezek-  

nek a kutatásoknak a publikálá-
sával és bemutatásával is foglal-
kozunk. A kutatási eredmények 
publikálása a legkülönbözőbb 
módon történik: van honlapunk, 
készítettünk filmet, a PIM-Ka- 
zinczy Ferenc Múzeumban elég 
hosszú ideig látható volt egy ál-
talunk összeállított időszaki ki-
állítás és – ami talán a legfonto-
sabb   – 2022 őszén nyílik meg a 
saját állandó kiállító terünk Füzé-
ren a Magyar Falu Program segít-
ségével, ahol az általunk gyűjtött 
háborús relikviákat és népi, hely-
történeti tárgyi, és elbeszélése-
ken alapuló emlékeket gyűjtöttük 
össze. A hadisírkutatás, és a kör- 
nyék településein lévő emlékmű-
vek megóvása is feladatunk. Akik 
kérték, azoknak adatok keresésé-
vel segítettünk az állami hadiárva 
programban.

Említetted, hogy hozzátok a II. vi-
lágháború áll közel. Ez kizárólagos 
vagy más korszak(ok)kal is foglal-
koztok?

A II. világháború volt a fő irány. 
Ahogy már említettem, a helyi 
emlékek feldolgozásával kezdtük  
a tevékenységünket, ami mára
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nagyjából megtörtént. Ugyanak-
kor azt láttuk, hogy a XX. századi 
magyar történelem fordulói szo-
rosan összekapcsolódnak azon a 
szinten is, ahol mi a helytörténeti 
kutatásainkat végezzük. 

A nagyapák mesélik a katonatör-
téneteiket, de abba már beleszö-
vik azt, hogy az ő apja hogyan, hol 
harcolt a Nagy Háborúban. Füzér 
határmenti település, aminek a 
történelmére erősen rányomta a 
bélyegét Trianon is, ami szintén 
egy összekötő kapocs a II. világ-
háborút megelőző időszakkal. Így 
kezdtünk az I. világháború kor-
szakával is foglalkozni a már em-
lített három területen. Személyes 
indíttatásból szeretném ezt to-
vább bővíteni, még régebbi ko-
rokkal foglalkozni. Így most az I. 
világháború után az 1848-1849-es 
szabadságharc korát is meg tud-
juk már jeleníteni katonai hagyo-
mányőrzőkként.

Intézeti munkatársaidként főleg sá- 
toraljaújhelyi programokról isme- 
rünk benneteket, de gondolom fü-
zéri egyesületként máshol is megje-
lentek. Azért, hogy az olvasók szá- 
mára is látszódjon mennyire szer- 
teágazó tevékenységet folytattok, fel 
tudnád eleveníteni, hogy az elmúlt 
években merre jártatok?
A katonai hagyományőrzésnek 

megvannak azok a saját emlék-
napjai, amikor hangsúlyosabb a 
jelenlétünk. Magyarországon be-
lül, a januári Doni Hősök Emlék-
túra keretében jártunk már  Deb-
recenben, Szombathelyen, Eger- 
ben és környékén. Voltak megem- 
lékezések a Gerecse és a Vértes 
hegységek településein és itthon 
a Zemplén és Abaúj-Torna tele-
pülésein. Filmforgatásokon jár- 
tunk   statisztaként, élő történe-
lem órákat tartunk   iskolákban, 
múzeumokban. 

És hol találkozhatunk veletek 
legközelebb?
Az ország minden részén mű-

ködő hagyományőrző egyesüle-
tek bekapcsolódnak a Hősök Nap-
ján tartandó megemlékezésekbe, 
amit hagyományosan május utol-
só vasárnapján tartanak. Ilyenkor 
minden hagyományőrző kört a 
székhelyéhez közeli települések-
re hívnak az I. világháborús hősök 
előtti tiszteletadásra. 2022. május 
29-én mi a makkoshotykai meg-
emlékezésen veszünk részt 9 óra-
kor, majd Vámosújfalun 13 órától."
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Tóth György ny. bv. őrnagy 1981-ben a gyulai börtönben kezdte bévés pályafutását, egy 
év szolgálat után kérte áthelyezését a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági osztályára. 

Végigjárta a „szamárlétrát”, hiszen az őrtoronyban kezdte és biztonsági osztályveze-
tő- helyettesként vonult nyugdíjba 2000-ben. Dolgozott a Csillagban, Nagyfán, a Bútor-
gyárban és közben elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. Nyugdíjasként verseket, esszéket, 
novellákat ír. Könyvet szerkesztett Kiskundorozsma helytörténetéről, az NDK-ban egy-
kor dolgozó magyarok mindennapjairól, a közösségi médiában gyakran jelenteti meg 

költeményeit. Az utóbbi két évben a börtönőrök életéről írt könyvet.

      80-as évek börtönéről
ÍRT KÖNYVET A CSILLAGBÖRTÖN NYUGDÍJASA

Emlékszik az első napra, amikor  
a Csillagbörtönben, élesben 
kezdte a szolgálatát?

Igen, beleírtam a könyvembe is 
azt az első napot, rendkívül feszült, 
környezetbe csöppentem bele, 
mondhatni dermesztő hangulat- 
ba, amire egyáltalán nem számítot-
tam. Amikor Gyuláról átjöttem, ak-
kor a légkör olyan fagyos volt, hogy 
mindenki vigyázzban, peckesen, 
lélegzetvisszafojtva, lábujjhegyen  
közlekedett, mert olyan fegyelme- 
zési retorziókat vezettek be az őr-
séggel, és elítéltekkel szemben, 
hogy szinte bele lehetett borzon-
gani. Ez néhány hónapig eltartott.

Mi történt akkor bent, hogy így beke- 
ményített a rendszer, egy rendkívü-
li esemény?
Persze, szökés volt és azonnal 

megkezdték a vizsgálatot. Az tör-
tént, hogy V. György fogvatartott 
a bútorgyárban az őrzés hiányos-
ságait kihasználva egy bútorszál-
lító kamionba záratta be magát 
egy szekrénybe, amiről a kapuőr 
azt hitte, hogy a belső őrzés elle-
nőrizte, így ő már csak a plomba 

sértetlenségét ellenőrizte. Kien-
gedte a járművet, miután azt kí-
vülről mindenütt átvizsgálta, de 
szerintem nem a kapuőr hibá-
zott, hanem akik bent állították 
össze a szállítmányt. Majd jött 
utána ez a félelmetes légkör, a 
retorzió, amibe belecseppentem. 

Az őr bent van a börtönben az elí-
téltekkel együtt, állandó veszélyhely- 
zetben van, nem lehet 12 óra hosszá-
ig kijönni, hogy lehet ehhez a mun- 
karendhez hozzászokni?

Nagyon jó volt, hogy egy megyei 
börtönben, Gyulán szereltem fel, 
ahol kisebb bűncselekmények 
elkövetői voltak, vagy előzetes 
letartóztatottak, akiknek a jelen-
létéhez hozzászoktam. 

A velük való tapasztalatom meg-
alapozta az elítéltekkel való bá-
násmódot. Így kész börtönőrként 
jöttem Szegedre. Hozzászoktam 
az utasítások kiadásához, ahhoz, 
hogy a parancsaimat a fogvatar-
tottak maradéktalanul teljesítsék. 
Azért tartottam szerencsésnek 
magam, mert soha nem tettem kü- 
lönbséget az elítéltek között, ne-

kem minden rab egyforma volt, 
akikkel szemben kivételezés nél-
kül ugyanolyan törvényességgel 
kellett bánnom, tekintet nélkül 
arra, mit követett el. Felügyeltem 
arra, hogy a napirendet pontosan 
betartsa, oda menjen, ahova kül-
döm, úgy álljon be a sorba, aho-
gyan meghatározom. Az nekem 
soha nem jutott eszembe, hogy 
a bűnhődését elősegítsem szigo- 
rommal. Nem érdekelt, hogy apa- 
gyilkos volt vagy betörő, ha telje-
sítette a szabályzatokban megha-
tározott utasításokat. 
A nyolcvanas években jó csapat volt 
itt bent a Csillagban, voltak barátai 
a munkatársai között?

Ez annyiban volt más a maihoz 
képest, hogy akkor megkövetel-
ték a sorkatonai múltat. Itt is pa-
rancsok hangzottak el, az ember 
megtanulta a katonaságnál, hogy 
parancs értettem, majd jelentette, 
hogy elvégeztem. Ha valaki hoz-
zászokott a rendszerhez, akkor 
simán élte az életét a börtönben. 
12 óra munkát 24 óra pihenő köve-
tett. Mindegyik váltásnak megvolt  
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az összetétele és az őrparancsnoka. 
Közöttünk voltak kisebb csoportok, 
akik összejártunk, akár hétvégén is. 
Külön egységet képeztek a körle-
ten szolgáló őrök és a külső bizton-
sági őrségnél beosztottak. Ha bár-
milyen veszély vagy fenyegetettség 
volt érzékelhető az elítéltek részé-
ről, abban a pillanatban ott termet-
tünk és egymásnak szorítottuk a 
vállunkat. Mindig segítettünk egy-
másnak. Még ha a rabnak volt iga-
za, akkor is őt távolítottuk el ebből  
a környezetből. Nem alakulhatott  
ki olyan helyzet, hogy a börtönőr 
kerüljön szorult helyzetbe, mert mi 
vele álltunk egy oldalon. Nekünk  
őt kellett megvédeni. Bár extrém  
esetben ennek az ellenkezője is 
igaz volt, a bútorgyári tűz menté-
si munkálataiban például a rabok 
és az őrök együtt oltották a tüzet. 
Mentették, ami menthető volt, azt 
a feladatot végeztük együtt, amit 
a katasztrófa ránk zúdított. Az el- 
ítéltek nem használták ki a zűrza- 
vart és ez nagyon becsülendő do-
log volt. Ebben a helyzetben az em-
ber és ember viszonya érvényesült.

Az elítéltekkel milyen volt a kap-
csolata?

Nagyot hibázik, aki az ember-
ben csak egy kezelendő paran-
csot teljesítő valakit lát a falakon 
belül. Egy körleten akkoriban 
több mint 300 elítélt volt. Az egy-
szerű embert néztem bennük, 
még a legsúlyosabb cselekményt 
elkövető gyilkosban is, aki elkö-
vetett egy szörnyű tettet, amit az 
élete végéig hordozott magában. 
Ez a szemlélet néha összeütközé-
seket okozott köztem és néhány 
munkatársam között, mert sokak-
ban még élt az ötvenes években 
uralkodó szemlélet, hogy „ne csak 
őrizd, gyűlöld is”. Ezt a hibás bá-
násmódot a börtön vezetése is 
próbálta az én időmben vissza-
szorítani, mert a nyolcvanas évek 
elején a nevelés egyre nagyobb 
tért kapott. Ahhoz, hogy ezeket az 
embereket kezeljük nagyon sok 
tapasztalat és belső nyugalom 
szükséges, akinél ez megvolt nem 
volt soha semmilyen nehézsége. 

Ezt a belső nyugalmat  
hogyan érte el?

Feszültség mindig volt a bör-
tönben, de mi, őrök általában 
tréfálkoztunk egymással, de ar- 
ra mindig nagyon vigyáztunk, 
hogy ennek a rab ne legyen ta-
núja. Folyamatosan figyelem- 
mel kísértük egymást is, nehogy 
egy hirtelen támadás, ellensze-
gülés érje, vagy bántódása essék. 
Ez a bizalom adott magabiztos-
ságot és nyugalmat. Feszültség- 
oldóként kisebb gúnyrajzokat 
készítettünk, bökverseket írtunk 
egymásról szolgálat után a klub-
ban. Tréfálkoztunk, adomákat 
mondtunk. Jókat nevettünk.

Könyvet írt a börtönélményei-
ről, ez mennyiben segített abban, 
hogy földolgozza azt, ami ott bent 
történt? 

A feldolgozásban nem segített, 
de érintőlegesen leírtam azokat  
a viszonyokat, amik ott bent voltak, 
egy képet akartam mutatni, hogy  
a börtön milyen hatással van az 
ott dolgozókra és az elítéltekre. 
Voltak, akik naponta óriási stresszt 
éltek a szolgálatuk alatt. Feszült-
ség mindenkit ért bent – a rabot 
és az őrt egyaránt. A fogvatartottak 
ellenszegülésben vezették le az 
indulataikat, de gyakran előfordult 
öngyilkosság is. Az őrök otthoni 
kerti munkában, vagy valamilyen 
más szabadidős tevékenységgel 

– sporttal, horgászattal – vezették 
le a feszültséget. A legkevesebb 
stresszt különben az elítéltek o- 
kozták a munkám során.

A könyv elkészült, 
 kiadásra vár, mi lesz a sorsa?

Ha anyagi helyzetem engedi, mi-
nél hamarabb szeretném kiadni. 
Fogalmam sincs lesz-e olvasottsá-
ga, értő közönsége, aki bele akarja 
élni magát a börtön világába. Bár 
az a véleményem, hogy az embere-
ket érdekli a börtön titokzatossága. 
Könyvemben az egyszerű börtön- 
őr életét írtam le, azokat a min-
dennapos küszködéseket, amik- 
ben mi vergődtünk, nem a híres 
gyilkosok tetteinek leírásával ke-
resek népszerűséget. Annak elle-
nére, hogy milyen szörnyűségek 
között dolgoztunk, azért ennek  
a munkának voltak szépségei. Ta-
lán az, hogy a jó szó, az emberi 
hang még a leggonoszabbakat is 
meg tudja változtatni. 
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A BV NEWS
APLIKÁCIÓN IS

Olvass minket

részletekért keresd fel a

www.bv.gov.hu

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

Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Fotó: Németh Barbara 
Grafikai megjelenés: Bodányi Fédra Hanga

A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Telefon: +36/1/301-8424, e-mail: sajto@bv.gov.hu. 
Nyomda: Duna-Mix Kft.,2600 Vác, Barabás M. u. 1. 
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