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Folytatódik Zserbó kiképzése

AVáci Fegyház és Börtönben szolgálatot teljesítő, Zserbó névre hallgató né 
metjuhász másfél éves koráig Tökölön előképzésben vesz részt. Zserbó a 
korábbi terveknek megfelelően a kívánt eredményeket hozza, várhatóan kivá 

ló kábítószerkereső kutya válik belőle. A büntetésvégrehajtás még tavaly indította 
el a kölyökkutya programot, amelyben a feladatra alkalmas kölyökkutyákból ká 
bítószerkereső és nyomkövető szolgálati ebeket képeznek. Engelsdörfer Dávid bv. 
főtörzsőrmester, a kutya gazdája 10 éve dolgozik a büntetésvégrehajtásnál, 8 éve 
dolgozik kutyavezetőként a speciális képzésben részesült szolgálati állatokkal.

Ismeretterjesztő kampány 
és börtönügyi konferencia-
sorozat indult az ezeréves 
büntetés-végrehajtásról

E zer év hazánk és szakmánk törté-
netében címmel tudományos kon 
fe  renciával vette kezdetét a ma  gyar 

büntetésvégrehajtási szervezet Szent A  dor 
   ján Millenniumi Emlékév ren  dez     vény
sorozata 2019. február 12én. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Ál  lam és Jog
tudományi Karán tartott tanácskozást 
követően háromnapos interaktív ismeret
terjesztő programsorozat is indult, hogy 
bemutassa a büntetésvégrehajtási szerve 
zet eredményeit, növelje társadalmi is 
mert    ségét és elismertségét.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ál 
lam és Jogtudományi Karának Aula Mag  

na termében megrendezett szakmai ta 
nács  kozást Prof. Dr. Menyhárd At tila, a kar 
dékánja nyitotta meg, akit első előadóként 
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés
végrehajtás orszá  gos parancsnokának biz
tonsági és fog   va  tartási helyettese követett.
– A konferencia címe nemcsak azért ilyen 
tág, hogy átívelje az ezer évet, hanem 
azért is, mert a büntetésvégrehajtási 
szak    ma történetével, fejlődésével kéz a 
kézben jár a büntetésvégrehajtási jog
fejlődés, valamint a honi börtönügy hely 
ze  tét meghatározó szociológiai elkép
zelések, politikai ideológiák, eszme tör 
téneti korszakok egymásutánja. Kon

fe  renciasorozatunk ünnepi lehe tősé get 
kíván tehát biztosítani a büntetésvég
rehajtási szakma, a büntetésvégre haj 
tási jog és a társtudományok számára, 
hogy megismertessék a múlt eredményeit 
és természetesen bemutathassák a jövő 
céljait – hangsúlyozta megnyitójában 
Sch  mehl János, aki ezt követően a biz
ton  sági és reintegrációs szakterületek 
eredményeiről, a közelmúlt informatikai 
fejlesztéseinek sikereiről beszélt. Kiemel
te, hogy a biztonsági területet érintő 
közelmúltban bevezetett változásokhoz 
– a mozgási, vonulási szabályokhoz, az 
egységes zárka és körletrend kiala kí tá
sához – a fogvatartotti állomány gyor san 
alkalmazkodott, sőt az új intéz kedések 
bevezetése óta a hivatalos személy ellen 
elkövetett erőszakos bűncselekmények 
esetszáma a felére csökkent. Ezt követően 
beszámolt a legújabb fejlesztésekről, a 
me     lyek során az igazán izgalmas jövő
beni biztonsági innovációkra is kitért: 
össze  gezte a Szolgálati Alkalmazás a 
Fog           vatartás Elősegítésére, vagyis a SA
FE  rendszer eddigi tapasztalatait, a táv
meghallgatás eredményeit, de a szol gá
lati okmányok digitalizálásáról és a bv. 
szervek kamerarendszerének széleskörű 
fejlesztéséről is beszélt. Majd részletesen 
ismertette az elítéltek visszaesési kocká
zatainak csökkentésével kapcsolatos 
ered     ményeket, az EFOP projekt sikereit, 
a büntetésvégrehajtási pártfogó felü
gye  lői tevékenységnek és a Nemzeti 
Bűn  megelőzési Tanács által támogatott 
programoknak a hatékonyságát, illetve az 
első bűntényes elítéltek részlegeinek re
integrációban betöltött szerepét. 
Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE Állam és 
Jogtudományi Karának tanszékvezető 
egyetemi tanára Ezer év fordulópontjai 
a hazai börtönügy történetében címmel 
tartott előadásában a történeti nézőpont 
mellett etimológiai szemszögből vizs
gálta a hazai szabadságelvonással járó 
büntetések fejlődését, a magyar bör
tön    ügy legjelentősebb eseményeit. A 
vizs   gálódásait Szent István II. törvény
könyvétől a Csemegikódexig bezárólag is 
mertette, és közben kifejezetten érdekes 
példákat hozott a ma is használatos, vagy 
sokak által már ismeretlen börtönügyi 
kifejezések kialakulásáról. Élvezetes elő
adásából megtudhattuk például, hogy 
a tömlöc szavunk eredeti értelmében 
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használatos legrégebbi hivatkozása a Ha
lot   ti Beszéd és Könyörgésből származik. 
Prof. Dr. Gellér Balázs, az ELTE Állam és 
Jogtudományi Karának tanszékvezetője A 
szabadságvesztésbüntetés helye, szerepe 
a szankciórendszerben a Csemegikódextől 
a hatályos büntetőtörvénykönyvig című 
előadásában a szabadságvesztés bünte
té  sé  nek szabályozását, valamint annak 
büntetéstani rendszerben betöltött sze
re  pét járta körbe. A témát bevezető tör 
téneti áttekintésében az 1878. évi V. 
törvény, vagyis a Csemegi Károly nevé vel 
fémjelzett első magyar büntető tör vény 
könyvtől a fontosabb jogforrások át
tekintése során jutott el a 2012. évi Btk.
hoz. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy 
a megtorlás mennyire jellemzi jelenlegi 
szankciórendszerünket, és a megbocsátás 
megfeleltethetőe egyes anyagi vagy eljá
rás    jogi jogintézményeknek.
Dr. Lőrincz József, az ELTE Állam és 
Jogtudományi Karának címzetes egye
te  mi tanára a hazai börtönügy 20. szá   
zadi alakulásának legfontosabb jel lem
zőiről beszélt. Hangsúlyozta: a kor  szak 
börtönügyére a gazdasági nehéz  s  égek, 
a társadalmi intolerancia és az alul  fi
nanszírozottság nyomta rá a bé  lyegét, 
de a büntetésvégrehajtási szer ve  zet sze  
mélyi állománya még ebben a szám ta  lan 
nehézséggel és traumával ter  helt kor 
szakban is példás helytállást tanú sított. 
Dr. Estók József, a Magyar Börtönügyi 
Társaság történelmi szekciójának veze 
tője előadását a büntetésvégrehajtás irá
nyításának, szervezetrendszerének 18. 
századi előzményeinek ismertetésével kezd    
te és a korszakra jellemző több funk    ciós, 

még tébolydaként is működő fenyítőházak 
általános bemutatását követően a szer
vezetet érintő nagyobb változások rész
letezésével folytatta. Előadásában közel 
250 év áttekintését adta, amelynek so rán 
a büntetésvégrehajtási szervezet struk 
túrája, a szervezeti beosztások, és fon
tosabb jogszabályok is szóba kerültek. 
Elemzése során lépésről lépésre követve 
ismertette a különböző jogpolitikai vál to 
zások következményeiként történő szer
vezeti változásokat. 
A délutáni szekció újabb két izgal mas 
előadással folytatódott, amelyek ben elő

ször Kopcsik Károly bv. dandár tábor nok, 
a Váci Fegyház és Börtön parancsnoka a 
büntetésvégrehajtási szerve zet férőhely
bővítési programjának legújabb sikeres 
beruházását, a Kiskunhalasi Országos 
Bün    tetésvégrehajtási Intézet építését is
mer    tette, a konferencia zárásaként pedig 
Vár  ko  nyi Zsolt Kristóf, a BvOP Stratégiai, 
Elemzési és Tervezési Főosztályának 
vezetője a büntetésvégrehajtásnál folyó 
tudományos kutatások eredményeinek 
hasznosulásába avatta be a jelenlévőket.

A Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancs noksága főszervezésében és a 
Magyar Bör    tönügyi Társaság társ  -
rendezésében megvalósult kon fe -
renciák kísérő rendez vényeként bör-
tönügyi tárlat is települt az egye te-
mekre. A hazai börtönrendszert és 
a büntetés-végrehajtási szervezetet 
be  mutató kiállítások ízelítőt adtak a 
ha  zai börtönök világából, a fegyőrök 
ki hívásokkal teli és izgalmas hiva-
tásából, a közel kilencezres szervezet 
múltjából és jelenéből. A bárki által 
ingyenesen látogatható interaktív 
és ismeretterjesztő programok során 
a büntetés-végre haj  tásnál rend-
sze    resített különböző kénysze rítő 
eszközök, a szervezet saját gyár tású 
filmjei és kiadványai, sőt egy hitelesen 
berendezett mintazárka is meg-
ismerhető volt közelebbről. A Szent 
Adorján Mil lenniumi Emlékévben 
a zalavári Szent Adorján egyház 
Pozsonyi Évkönyvekben megörökített 
1019. évi felszentelését ün nepli a 
büntetés-végrehajtási szervezet, Szent 
István ugyanis éppen 1000 évvel 
ezelőtt alapította újjá Zalaváron a 
szer vezetünk védőszentje tiszteletére 
létreho zott bencés monostort. 

Kellner Gergely

Átadták Magyarország 
legmodernebb börtönét

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
adta át hazánk legújabb és legmo
dernebb bör tönét, a Kiskunhalasi 

Országos Bünte  tésvégrehajtási Intézetet. 
A koráb bi me   nekültügyi befogadó köz
pont átalakí tá  sával létrejött 472 férőhe

lyes börtönben a férfi és női elítéltek elhe 
lyezése az euró pai normáknak is minden 
tekintetben meg felel, az átépítési munkák 
döntő többségét fogvatartottak végezték.
122 nap. Csupán ennyire volt szüksége a 
büntetésvégrehajtási szervezetnek, hogy 
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saját kivitelezésben, fogvatartotti mun
ka  erő bevonásával kulcsrakész állapotba 
hozza hazánk legújabb, szám szerint har 
mincadik büntetésvégrehajtási inté  ze 
tét. A 2018. szeptember 26án kezdő dő 
és 2019. január 31én befejeződő kivi
telezés során a többi között 300 tonna 
zúzottkövet, 42 tonna cementet, több 
mint 18 kilométernyi drótot, 2800 darab 
kerítésoszlopot, 8600 darab ytong téglát és 
négy tonna festéket használtak fel. Ennyi 
építőanyagból két 40 lakásos társasházat, 
vagy egy kisebb üzemet is fel lehetett 
volna építeni. A BácsKiskun megyei 
városban mégis börtön épült, hiszen a 
kormány egyik legfontosabb feladatának 
tekinti a magyar állampolgárok védelmét, 
a közbiztonság erősítését, a rendvédelmi 
szervek, így a büntetésvégrehajtási szer
ve  zet fejlesztését. A többi között erről 
be szélt Kiskunhalason Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, a Kiskunhalasi Országos 
Büntetésvégrehajtási Intézet ünnepélyes 
átadásán február 22én.
– A kiskunhalasi börtön átadása csak a 
fej  lesz  tések kezdete, a büntetésvégre
haj     tá si szervezet modernizálása tovább 

foly    ta     tó      dik. A szervezet férőhelybővítési 
prog            ramjával kapcsolatos előkészületek 
után már az érintett települések önkor 
mány  zataival folynak az egyezte  tések. 
A kiskunhalasi börtön ezekhez szolgál 
mintául a kivitelezés megvalósításában 
– hangsúlyozta a belügyi tárca vezetője. 
Pintér Sándor az új börtön átadásakor 
azt is elmondta, hogy a kormány az ed
dig bevezetett életpályamodell to   vább 

fejlesztésével a büntetésvégre haj  tás     ban 
dolgozók megfelelő munka körül mé     
nyeinek és jobb anyagi feltételeinek meg 
teremtésén dolgozik. Ezt követően em 
lékeztetett rá, hogy a kormány 2010
ben a jól képzett hivatásos állomány és a 
biztonságos fogva tartási körülmények 
megteremtése mellett az elítéltek re
integrációjának támogatását határozta 
meg a szervezet legfontosabb feladatai 
között. Mint mondta, a szervezet azóta 
számtalan sikert és eredményt ért el, de 
az új börtön kialakítása a legjelentősebbek 
között szerepel. 

Üzenetértékűnek nevezte, hogy az új 
börtön kialakításában mintegy 250 elítélt 
vett részt, akik bizonyították, hogy a 
fogvatartottak munkáltatása nem csupán 
hasznos, de eredményes is tud lenni.

Az eredményességről és az elítéltek mun
káltatásának előnyeiről beszélt Tóth 
Ta   más bv. vezérőrnagy, a büntetésvég 
rehajtási szervezet országos parancs no 
ka is, amikor kiemelte, hogy a közel 80 
ezer munkaóra ráfordításával elkészült 
2001ig honvédségi laktanyaként, majd 
később menekültügyi őrzött befogadó 
központként működő kiskunhalasi épü 
let  együttes átalakításában olyan elí

tél  tek vettek részt, akik a munkálatok 
elvég  zé  séhez szükséges szakképesítést és 
gyakorlati tapasztalatokat már a börtön
ben szerezték meg. A fogvatartottak mun
káltatása pedig jelentős megtakarítást 
eredményezett a büntetésvégrehajtási 
szervezetnek, ezáltal kevesebbe került 
a magyar államnak és az adófizetőknek 
egyaránt. Tóth Tamás örömét fejezte ki, 
hogy mindamellett, hogy az új, euró pai 
színvonalú büntetésvégrehajtási inté  zet 
a kor biztonsági kihívásainak, a jog és 
szakszerű fogvatartás minden követel
ményének megfelel, az ott dolgozók szá 

má  ra is kiváló munkakörülményeket biz
to sít. Az országos parancsnok kiemelte: 
Kiskunhalason az ország legmodernebb 
börtöne készült el, a jelenleg létező leg
fejlettebb biztonságtechnikai rendszer rel. 
A börtön jelképes kulcsát Dr. Tanács 
Esz  ter Tímea bv. ezredes, az intézet pa
rancsnoka vette át a belügyminisztertől, 
aki Papp Károly altábornaggyal, a Bel 
ügy minisztérium közbiztonsági fő igaz   
gatójával és Tóth Tamás bv. vezér őr
naggyal, a büntetésvégrehajtás országos 
parancsnokával közösen és a sajtó jelen
létében járta be a létesítményt.
– Értelemszerűen a biztonság volt az 
elsődleges szempont: 1150 méter hosszú 
duplasoros drótkerítés, 5 méter széles 
nyomsáv, 127 darab kamera, 5 fegyelmi 
zárka és egy speciális elkülönítő zárka 
szolgálja az intézeti rendet – hangsúlyozta 
Kollár Roland bv. alezredes, a Kiskunhalasi 
Országos Büntetésvégrehajtási Intézetet 
bemutató sajtóbejáráson. A Váci Fegyház 
és Börtön kiemelt főelőadója a terepen 
irányította az újjáépítési munkálatokat, 
amelyek a határvédelmi kerítés építé
sénél szerzett büntetésvégrehajtási ta
pasz  talatokra támaszkodtak. Egy hó
napig, a munkaterületet körbefogó kerítés 
telepítéséig nem volt technikai őrzése a 
területnek. Mégsem történt rendkívüli 
esemény, de még fegyelmi cselekmény is 
csupán két esetben volt. 
A Kiskunhalasi Országos Büntetésvég
rehajtási Intézet 82500 négyzet méte

A fogvatartottak munkáltatása jelentős megtakarítást 
eredményezett a büntetés-végrehajtási szervezetnek, 
ezáltal kevesebbe került a magyar államnak és az 
adófizetőknek egyaránt.
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rén,  két körletépületben 27 zárka és 66 
lakóhelyiségben összesen 472 fogvatartott 
helyezhető el. Sétaudvara 1200 négy zet
méteren terül el, egészségügyi részlegein 
belgyógyászati, nőgyógyászati és fogászati 
ellátásra, illetve vizsgálatra nyílik lehe
tőség. A fogvatartotti munkáltatás az 
Ador  jánTex Kft. 900 négyzetméteres 
mun      kacsarnokában valósulhat meg. A 
var      ró  gépek használatának betanítását kö  
vetően többek között a börtönöknek és a 
kórházaknak készítenek itt ágynemű hu
zatokat és lepedőket az elítéltek. 
Építészetileg is igényes megoldások, és 
kifejezetten ötletes apróságok is külön le 
gessé teszik az új börtönépületet. Kiskun
halast elsősorban a csipkéje miatt ismerik 
az országban, csipkemúzeuma is van a 
városnak. A világelső brüsszeli csipke után 
a magyar csipkevarró asszonyok reme k
művei a legelismertebbek, nem véletlen 
tehát, hogy a csipke az egészségügyi kör
letrész információs tábláinak díszítő
elemeként is visszaköszön. 
A Duna–Tisza közi homokhátság legma
gasabb részén fekvő Kiskunhalas egyéb 
ként az első perctől kezdve támogatta 
a börtön megnyitását, erről már 2015
ben testületi döntés is született. A közel 
30 ezres kisváros lakóit felvillanyozta a 
büntetésvégrehajtási intézet építése és 
a jól megszervezett toborzásnak köszön 
hetően tömegesen jelentkeztek börtön
őrnek a környékbeliek. 
Mint minden úttörő jellegű feladat, így a 
kiskunhalasi projekt is magában hordozta 
az újdonságok és fejlesztések tesztelésének 

lehetőségét. Míg a lecsuklókaros biztonsági 
kerítés beépített jelzőrendszerével, vagy 
az EDR alapú személyi riasztórendszer 

többfunkciós praktikumával a biztonságos 
fogvatartás hatékonyságát növeli, addig 
a konténerek mobilitása, praktikus ki 
ala  kítása az alapterület szűkében lévő 
büntetésvégrehajtási szerveknek nyit
hat meg új utakat. A kiskunhalasi bör
tön kialakítása több volt egy kiemelt 
épít kezésnél; pontosan 253 fogvatartott 
gyakorolhatta a szakmáját, tanulhatott 
újat, dolgozhatott szép környezetben, de 
a büntetésvégrehajtási szervezet is sok 
irányú tapasztalatot szerzett a jövő épít
kezései tekintetében.
Mindenfajta elbizakodottság nélkül, nyu
god tan kijelenthető, hogy a kiskunhalasi 
projekt igazi sikertörténet. Nem véletlen, 
hogy egyre nagyobb a visszhangja: már
cius végén a Visegrádi négyek és Ausztria 
büntetésvégrehajtási vezetői nézték meg 
az új börtönt, akik elismeréssel nyilat koztak 
az intézmény korszerű ki ala  kításáról és a 
modern biztonsági rend szer ről.

Kellner Gergely

Ismét sikeres országos razzia 
a börtönökben
A tavalyi évben indult biztonsági vizs  
gálatokat követően a büntetésvégre haj  tási 
szervezet újból összehangolt el le  nőrzést 
tartott 2019. március 13án va la  mennyi 
hazai büntetésvégrehajtási in    té  zetben. A 
Büntetésvégrehajtás Or szá    gos Parancs
noksága által irányított ak  ci  óban a bün
tetésvégrehajtás szak em      berei több mint 
4 és fél ezer zárkát és kö    zel 17 ezer fogva
tartottat vizsgáltak át az úgynevezett 
tiltott tárgyak fel ku ta  tása céljából. A BvOP 

felkérésére az el       lenőrzésben most is részt 
vettek a Ké  szen  léti Rendőrség munkatársai 
és a rendőrség kutyás szolgálata is segített 
a feladat végrehajtásában. A rendőrök az 
intézkedések biztosításában működtek 
köz  re, a kábítószerkereső szolgálati ál   la   
tok a büntetésvégrehajtás kutyás szol          gá 
latát erősítették. Az országos biz    ton     sági 
vizsgálat eredményeként kö zel öt    ven 
tiltott tárgyat foglaltak le a fog va tartot
taktól.
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A V4 országok és 
Ausztria börtönvezetői 
tanulmányozzák a magyar 
rabfoglalkoztatást

Magyarországra érkezett az Osztrák Köz
társaság és a Visegrádi négyek országainak 
legmagasabb büntetésvégrehajtási szak 
mai delegációja, hogy megismerjék az 
Európaszerte példaértékűnek számító 
ha  zai elítéltfoglalkoztatást, valamint a 
február 22én átadott Kiskunhalasi Or
szá   gos Büntetésvégrehajtási Intézetet, 
amely ma hazánk legmodernebb börtöne.
A delegációt Dr. Tóth Tamás bv. vezér
őrnagy, a büntetésvégrehajtás országos 
parancsnoka fogadta, akitől a külföldi 
börtönparancsnokok tájékoztatást kap
tak a magyar büntetésvégrehajtási szer 
vezet felépítéséről, működéséről és a főbb 
szakmai feladatairól. Kiemelte, hogy a 
büntetésvégrehajtási szervezet cél  ki 
tű    zéseinek teljesülése érdekében nagy 
hang  súlyt fektet a fogvatartottak fog lal
koztatására, oktatására, képzésére, va 
la  mint az elítéltek társadalmi vissza il
leszkedésének elősegítésére.
A delegáció a tanulmányi látogatás so 
rán megtudta, hogy a február végén, 
Kis  kunhalason átadott új börtön fog
va    tartotti munkaerő bevonásával ké 
szült, az épületek külső és belső átala
kí    tásában pedig olyan elítéltek vettek 
részt, akik a munkálatok elvégzéséhez 
szük    séges szakképesítést és a gyakorlati 
ta  pasztalatokat már a börtönben szerez

ték meg. Kiemelte továbbá, hogy a börtön 
felszerelése, a rácsok, a zárkaajtók, a kilá
tásgátlók, a zárkaszekrények vagy az 
ágyak előállítása is a büntetésvégrehajtás 
gazdasági társaságainál foglalkoztatott 
fogvatartottak munkáltatásával való sult 

meg. Elhangzott az is, hogy az új bün
te  tésvégrehajtási intézet kivitelezése 
során mintegy 80 ezer órát dolgoztak 
a fogvatartottak, és több mint 1 kilo
méter biztonsági kerítést, 2800 darab 
kerítésoszlopot, több mint 200 tekercs 
drótfonatot, 1700 tekercs NATO drótot, 
több mint 300 tonna követ és csaknem 
15 ezer téglát használtak fel. A program 
zárásaként a delegáció tagjai meg is 
tekinthették, hogy hogyan dolgoznak 
a magyar fogvatartottak, hiszen a 
kiskunhalasi börtön területén működő 
varrodát is meglátogatták.
A magyar büntetésvégrehajtási szervezet 
fogvatartottak foglalkoztatásában 
elért eredményei Európaszerte példa
ér            té        kűnek számítanak, a szervezet a 
2017   es év végére elérte a teljes kö rű 
fogvatartotti foglalkoztatást. A fog
va  tartotti foglalkoztatásban elért ma
gyar eredményeket már hosszú ideje 
figyelemmel kísérik a világon mindenütt, 
így rendszeresen érkeznek hazánkba a 
külföldi delegációk, hogy megismerjék 

az elítéltfoglalkoztatás sajátosságait. Az 
elmúlt két évben hazánkba látogatott 
többek között az albán, a grúz, a len
gyel, a román, sőt még a kínai büntetés
végrehajtási szervezet szakmai dele gá
ciója is.

Mentők életét mentette meg 
a bátor fegyőr
A BácsKiskun Megyei Büntetésvég
re       hajtási Intézet munkatársai az egyik 
el  ítéltet a kecskeméti kórházba szállí
tot   ták orvosi vizsgálatra 2019. március 
13án délután, amikor a rabszállítóból 
észrevették, hogy az OMSZ munkatársait 
egy rájuk támadó férfi késsel fenyegeti. 
A rabszállítást végző Bíró Tamás bv. 
főtörzsőrmester gondolkodás nélkül a 
men   tősök segítségére sietett. A látha

A delegációt Dr. Tóth Tamás bv. vezér őrnagy, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka fogadta, akitől a külföldi 
börtönparancsnokok tájékoztatást kap tak a magyar 
büntetés-végrehajtási szer  vezet felépítéséről, működéséről 
és a főbb szakmai feladatairól.
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tó   an zavart mentális állapotban lévő 
férfi ekkor a felügyelőre támadt, aki gu
mibottal kiütötte a kést a férfi kezéből, 
majd a földre vitte. Az eset során a fegyőr 
lélekjelenlétének és profizmusának kö 
szönhetően senki sem sérült meg. A 
helyszínre érkező Készenléti Rendőrség 

munkatársai az intézkedést átvették. Bíró 
Tamás Zoltán címzetes főtörzsőrmestert 
éber helyzetfelismerése, gyors reagá ló
képessége és bátor helytállása elismeréséül 
Dr. Tóth Tamás, a büntetésvégrehajtás 
országos parancsnoka dicséretben és 
ajándéktárgyban részesítette.

Rablást akadályozott meg  
a börtönőr

Holopcev Tamás szolgálaton kívüli bv. 
zász  lós közlekedett családjával Buda pes

ten a Népligetnél március 17én délután, 
amikor arra lett figyelmes, hogy egy fiatal 
férfi egy idős urat bántalmaz a Vajda 
Péter utcában. A BUFA Kft. munkáltatási 
felügyelője azonnal megállt, az autójából 
kiugrott és a csavarhúzóval fenyegetőző 
támadót felszólította cselekménye abba
hagyására. A fiatal agresszív férfi – aki 
pénzt követelt az idős úrtól – a fegyőrt 
is megfenyegette, aki közölte vele, hogy 
büntetésvégrehajtási zászlós és hív
ja a rendőröket. A támadó ekkor úgy 
döntött, hogy elmenekül a helyszínről. 
Az elkövetőnek azonban nem volt 
szerencséje, mert a börtönőr élettársa a 
parkoló autóból fényképet készített róla és 
ennek köszönhetően a kiérkező rendőrök 
rövid időn belül elfogták. A rémült idős 
sértett megköszönte a börtönőr segítségét. 

Tűzvédelmi gyakorlat  
a börtönben
Közös együttműködési gyakorlatot hajtott 
végre a Katasztrófavédelmi Oktatási Köz
pont és a büntetésvégrehajtás állománya 
a Budapesti Fegyház és Börtönben. A 
büntetésvégrehajtási intézetben kelet
kező tűzesetek a helyiségek zártságából 
adódóan fokozott veszélyt jelentenek a 
személyi állomány és a fogvatartottak 
testi épségére is, ezért a hazai börtönökben 
ilyen esetekben egy előre kidolgozott 
és begyakorolt speciális protokoll lép 
életbe. A Büntetésvégrehajtás Országos 
Parancsnoksága és a BM Országos Ka
tasztrófavédelmi Főigazgatóság együtt 
működésének köszönhetően ezért va
la mennyi hazai börtönben legalább 
éven  te egyszer a fegyőrök és a tűzoltók 
közös tűzvédelmi gyakorlatot tartanak. 

A Buda  pesti Fegyház és Börtönben 2019. 
április 4én végrehajtott gyakorlat for 
ga tókönyve szerint a büntetésvég  re 
hajtási intézet alagsori raktárában kar
ban  tartási munkát végeztek, miközben 
elektromos tűz keletkezett. A biztonsági 
tiszt a tűzesetről bejelentést tett a köz 
ponti segélyhívószámra, majd a ka taszt 
rófavédelem helyszínre riasztott tű z
oltói a börtön személyzetével együtt
működve megkezdték a mentést és az 
épületrész kiürítését. A fogvatartottak 
szerepét a büntetésvégrehajtás oktatási 
központjának hallgatói alakították. A 
gyakorlat után a katasztrófavédelem 
szak    emberei és a büntetésvégrehajtás 
mun    katársai közösen elemezték az ese
mé  nyeket és eredményesnek érté kelték a 
feladatok végrehajtását. Az ilyen és ehhez 
hasonló szimulációk célja, hogy a büntetés
végrehajtás és a katasztrófavédelem ál 
lo  mánya megfelelően felkészüljön egy 
börtönben keletkező tűz közös felszá
molására. 
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Fegyőrrel fogták meg  
a villamos ablakát kirúgó 
garázdát
A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet 
századosának segítségével fogták el azt 
a szír állampolgárságú férfit a rendőrök, 
aki április 17én kisebb riadalmat keltve 
kirúgta a 6os villamos egyik ablakát a 
Nyugati téren.
A szolgálatban lévő Horváth Ferenc bün
tetésvégrehajtási százados éppen a Nyu 
gati pályaudvar villamos megálló já    ban 
található kereszteződésnél várt a köz le

kedési lámpa szabad jelzésére, amikor a 
rabszállítóból durranásszerű zajra lett 
figyelmes, ekkor rúgta ki a férfi a villamos 
ablakát. Észrevette azt is, hogy a férfi 
elindul a villamostól az úton át, akit egy 
civil ruhás szolgálaton kívüli rendőr 
próbál feltartóztatni. Azonnal kiugrott a 
rabszállítóból – amely fogvatartottat nem 
szállított – és a rendőr segítségére sietett, 
ők tartoztatták fel a férfit.

Kigyulladt egy autó az M1-es 
autópályán, a büntetés-
végrehajtás munkatársai 
nyújtottak segítséget
Sebestyén Józsefné bv. ezredes és 
főtörzszászlós kollégája éppen a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsokságáról 
tartottak vissza szolgálati helyükre, a 
GyőrMosonSopron Megyei Büntetés
végrehajtási Intézetbe az M1es 
autópályán 2019. május 7én délután, 
amikor Herceghalom térségében arra 
lettek figyelmesek, hogy a leálló sávban 
egy kisbusz motortere nagy lánggal ég. 
Azonnal megálltak segítséget nyújtani, 
mivel a lángok méretéből látták, hogy 
bármelyik pillanatban nagy baj történhet 

és a két utas közvetlenül a kisbusz 
mellett állt. Meggyőződtek arról, hogy a 
gépjárműben nem maradt utas és az ott 
álló férfit és nőt biztonságos távolságra 

kísérték, ezzel egy időben értesítették 
a tűzoltókat és a rendőrséget. Közben 
a tűz egyre erősebben égett, később, 
23 perc múlva kigyulladt az utastér is, 
amit kisebb robbanások követtek. 5 perc 
alatt a kisbusz szinte teljesen kiégett. 
A tűzoltók és rendőrség munkatársai 
gyorsan kiérkeztek és átvették a helyszínt 
a büntetésvégrehajtás egyenruhásaitól.

Berettyó-
újfaluban épül 
a büntetés-
végrehajtás új 
kórháza

Elindult a Büntetésvégrehajtási Egész  
ségügyi Központ építése Berettyó
újfalu ban, amely várhatóan 2020 

vé  gén fejeződik be és mintegy 200 új mun
kahelyet teremt.
A büntetésvégrehajtás 8167 négyzet
mé  teres új egészségügyi intézménye 
Be      rettyó   újfalu határában, egy 14 ezer 

négy    zetméteres telken fog megépülni. 
Az önkormányzat a beruházás megva
lósításához a területet már átadta, ahol 
a tereprendezést követően elindult az 
építkezés, amibe a korábbi gyakorlatoknak 
megfelelően fogvatartotti munkaerőt is 
bevonnak. 
– Mérföldkőhöz érkeztünk, amely kéz zel 
fogható, maradandó értékekkel gazdagítja 
majd szervezetünket – kezd  te ünnepi 
beszédét Schmehl Já nos bv. vezérőrnagy, 
a büntetésvégre haj  tás or        szágos parancs
nokának bizton sá  gi és fogvatartási he
lyettese a Bün te     tés   végrehajtási Egész 
ségügyi Köz pont ünnepélyes alap kő
letételekor Berettyó újfaluban május 22én. 
Hangsúlyozta, hogy a tervezetten 194 
ággyal rendelkező új intézmény képes lesz 
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a fogvatartottak kórházi egészségügyi 
ellátását országos szinten biztosítani és 
azt megszervezni, valamint biztosítottak 
lesznek a hosszú távú ápolás, őrzés, és 
járóbetegszakellátás feltételei is. Hoz 
zátette: az új egészségügyi intézmény 
épületeinek külső és belső kialakításában 
olyan fogvatartottak vesznek részt, akik 

a munkálatok elvégzéséhez szük  sé   ges 
szakképesítést és gyakorlati ta pasz tala
tokat a hazai börtönökben szerez ték meg. 
Úgy fogalmazott, a beruházásban részt 
vevő elítéltek társadalmilag hasznos 
munkavégzéssel tölthetik ítéletüket, így 
a leendő intézmény már a felépülésével 
is reintegrációs célokat szolgál. De 
jelentős eredménynek nevezte, hogy a 
fogvatartotti munka és annak jótékony 
hatásai a részletekben is megjelennek 
majd, hiszen a felszerelési tárgyak jelen
tős részének gyártása a belső ellátás 
keretében valósul meg a büntetésvégre
hajtás égisze alatt működő gazdasági 
társaságoknak köszönhetően. A büntetés
végrehajtási szervezet férőhelybővítési 
beruházásaiban, a börtönök felújításában 
és karbantartásában eddig is részt vettek 
az elítéltek. Ők végezték a Váci Fegyház és 
Börtön új objektumának, az Állampusztai 
Országos Büntetésvégrehajtási Intézet 
„E” körletépületének, valamint az idén 
átadott Kiskunhalasi Országos Büntetés
végrehajtási Intézet bontási, vakolási, 
burkolási és festési munkálatait.
Dr. Vitányi István a térség országgyűlési 
képviselője arról beszélt, hogy nemcsak 
egy jelentős mértékű beruházás való
sul meg Berettyóújfaluban, hanem az 
intézmény 200 új munkahelyet is te 
remt. Muraközi István, Berettyóújfalu 
polgármestere kiemelte, hogy a hamarosan 
megépülő intézmény az itt élők érdekeit 
is szolgálni fogja. Dr. Muraközi Zoltán, a 
Gróf Tisza István Kórház főigazgatója 
pedig nagy előrelépésnek nevezte a 
beruházást, amelynek köszönhetően je
len tős fejlesztés eredményeként új di 
ag nosztikai eszközökhöz jut az általa 

vezetett intézmény. „A büntetésvégre
hajtás személyi állománya jelentős 
feladatot lát el abban, hogy Magyarország 
egy biztonságos ország” – ezt már dr. 
Kontrát Károly miniszterhelyettes, a 
Belügyminisztérium parlamenti állam
titkára mondta. Úgy fogalmazott, a be 
ru  házás elkészülését követően a bünte

tésvégrehajtás szervezete úgy fejlődik 
majd tovább, hogy az itt élők is nyertesei 
lehetnek ennek. Az ünnepség zárásaként 
Kontrát Károly államtitkár, Vitányi 
István országgyűlési képviselő, Muraközi 
István polgármester, és Schmehl János bv. 
vezérőrnagy időkapszulát helyezett el az 
építkezés területén.
A közel 200 fogvatartott egészségügyi 
ellátását lehetővé tévő új intézmény a 
tervek szerint számos önálló – mint pél dául 

sebészeti, tüdőgyógyászati, uro lógiai vagy 
szülészetinőgyógyászati – szakrendelővel 
fog rendelkezni, ame lyek alkalmasak 
lesznek arra, hogy a fogvatartottak gyó
gyítását büntetésvégrehajtási vi szo 
nyok között biztosítsák. Az egyéb előre 
tervezhető, speciális eszközt és mű
szerezettséget igénylő beavatkozásokat 
a Gróf Tisza István Kórházzal kötött 
szakmai együttműködés keretében vég
zik majd. A beruházás várhatóan 2020 
végén fejeződik be és mintegy 200 új 
munkahelyet hoz létre Berettyóújfaluban. 
A személyzet kiválasztásának segítségére 
azóta már toborzó irodát is nyitott a 
városban a Büntetésvégrehajtás Országos 
Parancsnoksága, ahol körletfelügyelő, 
biztonsági felügyelő és szakápoló mun 
kakörökben várja az érdeklődők je lent
kezését. A sikeres felvételt követően a 
hivatásos állományba kerülőkre egy 14 
hetes szakmai képzés, míg a szakápolónak 
jelentkezőkre egy kilenc hónapos OKJs 
ápoló képzés is vár. A büntetésvégrehajtást 
választók az oktatási idő alatt teljes 
fizetést kapnak és akár még két szakmát is 
szerezhetnek.

Kellner Gergely

Hazai börtönöket látogatott 
meg a szlovák igazságügyi 
miniszter

Dr. Gál Gábor, a Szlovák Köztársaság 
igazságügyi minisztere magyarországi 
lá togatása során szakmai programon vett 
részt a Budapesti Fegyház és Börtönben, 
valamint a Váci Fegyház és Börtönben 
június 11én. A delegáció elöljárója a 

miniszter mellett Ivan Milan tábornok, 
a szlovákiai büntetésvégrehajtás orszá
gos parancsnoka és Dr. Tóth Tamás bv. 
vezérőrnagy, a magyar büntetésvégre
hajtás országos parancsnoka volt. A 
ren dezvény megnyitóját követően 

A beruházásban részt vevő elítéltek társadalmilag hasznos 
munkavégzéssel tölthetik ítéletüket, így a leendő intézmény 
már a felépülésével is reintegrációs célokat szolgál.
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Biczó László bv. dandártábornok és 
Kopcsik Károly bv. dandártábornok 
tartott előadást a hazai büntetésvég
rehajtási szervezetről, eredmé nye  iről, 
munkásságáról. Ezt köve tően a fog va

tartotti munkáltatásba pil lant hattak 
bele szlovák vendégeink az intézetek 
mellett működő BUFA Kft., valamint a 
DunaMix Kft. nyomdaipari részlegének 
segítségével.

Rabok készítettek bútorokat 
a gyermekkórháznak a 
BUFA Kft. által biztosított 
alapanyagokból

A büntetésvégrehajtás egyik gazdasági 
társasága – a Budapesti Faipari Ter
melő és Kereskedelmi Kft. – közel egy
millió forint összegben, elítéltek által 
készített bútorokat adományozott a 
BorsodAbaújZemplén Megyei Köz
ponti Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórháznak. Az éjjeliszekrényeknek, 
pe    len kázóágyaknak és ruhás szek ré      
nyeknek nagy hasznát veszik a gyer   
mekegészségügyi köz pont   ban. A bú

torok alapanyagait a BUFA Kft. biz  to sí  totta, 
míg a munkát a fogvatartottak önkéntesen 
végezték dí jazás nélkül. 
A miskolci börtön és a helyi kórház együtt
működése hosszú évek óta sikeresen 
működik. Ezen adományozáson kívül 
több jóvátételi program is megvalósult 
már. Korábban a programban részt ve
vő fogvatartottak a kórház területén 
található szabadidőparkot tették szebbé, 
kórtermi ágyakat és szekrényeket újí
tottak fel és kórtermeket festettek ki. A 
bútorok június 17i átadásával egy időben 
újabb jóvátételi munkavégzés vette kez
detét: hat fogvatartott a kórházhoz 
tartozó nővér és orvosszálló parkját tette 
szebbé.
Legutóbb tavaly augusztusban a baracskai 
elítéltek ötszáz munkaórával járultak hozzá 
a beteg gyerekek gyógyulásához. Ak  kor 
a fogvatartottak a budapesti Szent János 
Kórház Gyermek és Ifjú  ság   pszichiátriai 
rehabilitációs osz tá  lyán újították fel a 
foglalkoztató helyi ségeket. Jóvátételi mun
kavégzésként víz  ve zetékszerelési mun   
kákat végeztek, kicserélték a nyílás zá ró kat, 
burkoltak és festettek. 

Idén is óriási volt a BvOP 
sikere a Múzeumok 
Éjszakáján
Hogyan néz ki belülről egy rabszállító? 
Milyen kényszerítőeszközöket használ nak a 
börtönőrök? Miért hasznos a társadalomnak 
az, hogy a fogvatartottak büntetésük ideje 
alatt dolgoznak? Mit készítenek azok a 

börtönvállalatok, ame lyeknél munkát 
végeznek az elítéltek? Melyik a legrégebbi 
magyar börtön és mikor nyílt meg a legújabb 
hazai bün  tetésvégrehajtási intézet? Idén is 
több ezren voltak kíváncsiak a válaszokra 

a Múzeumok Éjszakáján, amikor meg
nyi  tottuk az emberek előtt a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnokságának 
belső udvarát.
Több ezer ember ismerhette meg kö
zelebbről a börtönök zárt és különleges 
világát, tekinthetett be a szögesdrótok 
és bástyafalak mögötti, a társadalom 
védelmében végzett komoly szakmai 
munkába a Büntetésvégrehajtás Orszá
gos Parancsnoksága által rendezett bör
töntörténeti ismeretterjesztő kiál lításon 
június 22én este a Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnokságának udvarán.
A magyar börtönügy történetét feldolgozó 
interaktív múzeumi tárlat a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozat egyik leg 
sikeresebb programjaként idén is tö me ge ket 
vonzott.
Az ingyenesen látogatható kiállítás íze
lítőt adott a hazai börtönök világából, a 
fegyőrök kihívásokkal teli és izgalmas 
hivatásából, a közel kilencezres szervezet 
múltjából és jelenéből. A vállalkozó kedvű 
látogatók megtapasztalhatták, hogy mi 
lyen érzés, amikor bilincs kattan a ke
zükön, megnézhették és felpróbálhatták a 
büntetésvégrehajtás kommandósainak is 
hívott műveleti osztály tagjainak fel szerelési 
tárgyait, helyet foglalhattak egy rabomobil 
utasterében, áteshettek egy rögtönzött 
befogadási eljáráson, de még egy hitelesen 
berendezett minta zárka „kényelmét” is 
megtapasztalhatták. A szer      vezők a régi korok 
büntetésvég re    hajtását is felelevenítették: a 
sá tor al ja újhelyi Börtönmúzeumnak köszön
he tő en ugyanis a kalodát és a derest is bárki 
kipróbálhatta ezen az estén. 

K.G.
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Diplomaosztó után 
tisztavatás a Budai Várban
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé
szettudományi Karának diplomaosztója 
után 168 végzős hallgató tett esküt a 
Budai Várban június 29én. Az ünnep
ségen Orbán Viktor, Magyarország mi 
nisz terelnöke arról beszélt, hogy elhi
vatott, a hazájuk és a magyar emberek 
iránt elkötelezett pályakezdő tiszteket 
lát maga előtt. A végzett hallgatók a Szent 
Korona másolata és a történelmi zászlók 
előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, 
Pintér Sándor belügyminiszter, Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter, Koltay András 
rektor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

vezetői, és a tábornoki kar jelenlétében 
tették le tiszti esküjüket a Kapisztrán 
téren. A frissen avatott hallgatók a diploma 
megszerzése után tiszti kinevezést kapnak 
és július 1jétől végzettségüknek megfelelő 
beosztásokat töltenek be a rendészeti 
szerveknél. Idén 112 tiszt a rendőrségnél, 
24 tiszt a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, 
21 tiszt az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságnál, 11 tiszt a büntetés
végrehajtásnál helyezkedik el. A teljes 
évfolyamból négyen – köztük Tolner 
Anita bv. főhadnagy – kiváló minősítéssel 
végeztek.

Kitüntették  
a Hableány mentésében részt 
vevő kollégákat
A Hableány turistahajó balesetét kö
vet ő mentésben, illetve a hajóroncs ki
eme lésében végzett munkáért Farsang 

Tamás bv. ezredes, a Bv. Holding  Kft. 
ügy  vezetője a Rendkívüli Helytállásáért 
Érdemjel ezüst fokozatát, míg Szakolczai 

Lóránt bv. ezredes, a DunaMix Kft. ügy 
ve  zetője, valamint Nagy Zoltán bv. őrnagy, 
a Bv. Holding Kft. Logisztikai Szol 
gáltatási Osztályának vezetője a Rend
kívüli Helytállásáért Érdemjel bronz 
fo  kozatát vehette át a Terrorelhárítási 
Központ színháztermében rendezett meg
emlékezésen 2019. július 11én.
A belügyminiszter feladatszabása alapján 
a büntetésvégrehajtási szervezet egy 
speciális búvárlétra építésével, a Clark 
Ádám úszódaru számára speciális rögzítő 
lemezek készítésével, valamint a Hableány 
ablakainak lezárásához használatos spe
ciális pántok gyártásával járult hozzá 
a mentéshez. A turistahajó mentésével 
kapcsolatban továbbá információs moli
nókat is készített a DunaMix Kft.

A május 29én történt balesetben el
süllyedt a Hableány sétahajó Buda pes 
ten, a Margithíd közelében, miután 
összeütközött a Viking Sigyn szál lo
dahajóval. A Hableányon 35en utaztak, 
33 délkoreai turista és a kéttagú magyar 
személyzet. A balesetet csupán hét koreai 
élte túl.

Családbarát 
munkahely 
lett a 
zalaegerszegi, 
a tiszalöki és a 
tököli börtön is
A Zala Megyei Büntetésvégrehajtási Inté
zet mellett a Tiszalöki Országos Büntetés
végrehajtási Intézet és a Tököli Országos 
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Büntetésvégrehajtási Intézet is elnyerte 
idén a Családbarát munkahely címet.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt pályázaton a fegyintézetek 
mindegyike 2 millió forintot nyert. Az 
erről szóló oklevelet Novák Katalin, család 
és ifjúságügyért felelős államtitkár adta 

át július 11én a börtönparancsnokoknak. 
Novák Katalin a Közbeszerzési Hatóság 
székházában tartott átadón azt 
mondta, egy ország akkor lehet sikeres, 
ha a munkahelyeken támogatják a 
családalapítást, a családi életet, és ha ezzel 
párhuzamosan a család is támogatja a 

munkában kiteljesedést. Úgy fogalmazott, 
fontos, hogy a cégek felismerjék, ma 
már versenyképességi tényező, ha egy 
munkahely családbarát, az ő érdekük 
is az, hogy segítsék munkavállalóikat 
családi életük kiteljesedésében, mivel ez 
hatással van a munkájukra is.

A Családbarát munkahely pályázat célja 
olyan programok támogatása, melyek 
elősegítik a magánélet és munkahelyi 
kötelezettségek összehangolását. Az idén 
52 olyan vállalat nyerte el az elismerést, 
amely fontosnak tartja, hogy dolgozói a 
családi életben is kiteljesedhessenek.

Fogvatartottak siettek a 
város segítségére, félezer 
homokzsákot töltöttek meg 
A július végi felhőszakadás országszerte 
jelentős károkat okozott, Nógrád megyét 
sem kerülte el a vihar. A segítségnyújtásból 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön is 

kivette a részét: 16 fogvatartott félezer 
homokzsákot töltött meg, hogy segítsen 
a védekezési munkákban. A zsákok a 
börtönből egye nesen az utcákra kerültek.

Balassagyarmatra is lecsapott a vihar, a 
hömpölygő esővíz elöntötte az utcákat és 
számos házat veszélyeztetett. A rendkívüli 
helyzetben a börtön a város segítségére 
sietett, így a fogvatartottak által megtöl
tött homokzsákok védték a város lakóhá
zait, köztereit és közintézményeit.
A büntetésvégrehajtásnál dolgozók és az 
elítéltek is kötelességüknek érzik, hogy 
részt vegyenek az összefogásban az or
szá  got sújtó egyegy katasztrófa idején. 
Munkatársaink a lakossággal együtt védik 
a településeket, míg a fogvatartottak a 
falakon belül – kivételes esetben azokon 
kívül – segítenek. A büntetésvégrehajtási 
szervezet 2013ban és 2010ben is részt 
vett az árvíz elleni küzdelemben. A 
fegyőrök és az elítéltek országszerte rend 
szeresen részt vállalnak a különböző vé 
dekezési, helyreállítási munkálatokban. 
Önzetlenül, példás fegyelemmel és ki
tartással, gyakran szélsőséges időjárási 
körülmények között is segítik a bajba 
jutottakat. Ha kell, akkor építenek, havat 
takarítanak, felújítanak vagy éppen gyűj
tést szerveznek.

Gyermektábor 
az elfogadásért

Büntetésüket töltő elítéltek gyer
mekei és a Dévai Szent Ferenc Ala 
pítvány árvái közösen tábo roz  tak 

Balassagyarmaton a börtön által szervezett 
egyedülálló te matikus mű vé  szeti táborban 
augusztus elején. A lelki feltöltődést jelentő 
együtt létet az elítéltek gyermekeivel ha
sonló helyzetben lévő erdélyi árvákkal 
közös programok színesítették.
Másfél óra autózás után festői környezet 
fogad bennünket Nyírjesen, ahol az 
üdülőövezet szélén, egy fenyőerdővel kör
bevett telken megbújó iskolában járunk. 
Az épület szeptembertől júniusig sérült 
gyermekek speciális iskolájaként műkö dik, 
most a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
által szervezett különleges programnak 
ad otthont: fogvatartottak gyermekei és 
Böj  te Csaba ferences rendi szerzetes ár
vái közösen táboroznak itt egy hetet az
zal a céllal, hogy a büntetésüket töltő 
elítéltek otthon maradt gyermekei olyan 
értékeket kapjanak, amelyek kapaszkodót 
jelenthetnek számukra a mindennapi 
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élet  ben. A programba a Nógrád megyei 
la kóhellyel rendelkező fogvatartottak 
gyermekeit vonták be, akiket a börtön 
külön busszal hozott a helyszínre. Ezzel, 
és külön tisztasági csomaggal is segítették 
a jellemzően hátrányos helyzetben lévő 
családokat. A tábor ötlete dr. Budai István 
bv. dandártábornoké, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön parancsnokáé.

– Közel harmincezer olyan gyermek 
él Magyarországon, akinek börtönben 
van valamelyik szülője. A különféle kri 
minológiai kutatások eredményei sze
rint hatvan százalék esélye van annak, 
hogy ők maguk is bűnelkövetők lesznek 
– magyarázza a dandártábornok. Mint 
mondja, össztársadalmi érdek, hogy a 
szabadságvesztésüket töltők tár sa da
lom   ba történő visszavezetése sikeres le
gyen, ebben a folyamatban a változni 
aka    rás mellett pedig nélkülözhetetlen 
a család megtartó ereje is: magyar kez
deményezésre az Európa Tanács elfogadott 
tavaly egy ajánlást, ami az elítéltek 
gyermekeire hívja fel a figyelmet. Az ebben 

foglaltak nem kötelező érvényűek, mi 
mégis ezen az úton szeretnénk elindulni 
– mondja. A büntetésvégrehajtásnak 
ugyanis óriási felelőssége van abban, 
hogy kit ad vissza a társadalomnak, de 
a legnagyobb igyekezet sem elég, ha a 
szabadulót a szűkebb és tágabb környezete 
sem fogadja vissza. A visszacsúszás és a 
rossz példa pedig könnyen ragadós lehet. 

Éppen ezért a balassagyarmati intézet 
mellett az összes hazai börtönben kiemelt 
figyelmet fordítanak arra, hogy az elítéltek 
a büntetésük ideje alatt családtagjaikkal 
továbbra is szoros köteléket ápol ja 
nak, számtalan kapcsolaterősítő prog 
ram működik a rácsok mögött. A fog
vatartottakra és gyermekeikre ne he  zedő 
lelki teher enyhítésére mára minden hazai 
börtönben megtalálhatóak az úgynevezett 
gyermekbarát családi látogatóhelyiségek, 
de családi szentmisék és az intézeteken 
kívüli látogatófogadások is segítik fenn
tartani az érzelmi kapcsolatot a bentiek és 
a kint lévők között.
Az Európában egyedülálló Adorjántábor
ban összesen 52 fiatal vesz részt. Egyikük 
Brendon, akinek édesapja már több mint 
kilenc éve börtönben van. – Kéthónapos 
voltam, amikor apunak el kellett mennie. 
Nagyon várom már, hogy augusztus 

24én végleg kiengedjék, és újra együtt 
le hessünk – meséli a most tíz esztendős 
vékony fiúcska. Kicsit izgul – mondja – 
mert a délutáni előadásra még nem tudja 
teljesen a szöveget, de biztos benne, hogy 
új barátai súgnak majd neki. Az erdélyi 
gyerekekkel ő hamar összebarátkozott, 
a tábori focitorna mellett a közös festést, 
azon belül is a szivacstechnikát kedvelte 
meg leginkább.A festészet valóban nagy 
sikert aratott, ezt már Dávid Zsuzsanna, 
a Művészet Határok Nélkül elnevezésű 
egyesület munkatársa mondja, aki kép
ző  művészeti foglalkozásokat tart a tá
borozóknak. A korábban hátrányos hely
zetű gyermekeket is oktató pedagógus a 
balassagyarmati börtönkápolna freskó te 
rápiás programjában is részt vett. Most azt 
mondja, hogy sok tehetséges gyermekkel 
találkozott és napról napra egyre nehe
zebb volt esténként hazamennie. 
Tamara és Emőke egymás szavába vág
va, izgatottan mesélik élményeiket. Ta 
mara 14, Emőke mindössze 7 éves. Egy
öntetűen az a véleményük, hogy sok 
ba  rátot szereztek a héten. A lányok úgy 
gondolják, hogy a zenés programoknak 
köszönhetően még a fiúkkal is jobban 

lehetett beszélgetni, hamar megtalálták 
velük a közös hangot. Tamara már régóta 
szeretett volna részt venni egy hasonló 
művészeti táborban, már csak azért is, 
mert otthon az ágya felett lóg egy gitár, 
amin eddig nem tudott játszani. Először 
kicsit tartott attól, hogy nehezen fognak 
összebarátkozni a határon túli árvákkal, 
de végül igazi barátságok születtek kö 
zöttük. A cserfes kis Emőkét is nagyon 
megkedvelte, még a haját is ő fonta be 
az előbb. A többiek által csak copfosnak 
hívott Tamara Miskolcon lakik. Már 
nagyon várja a külön beszélőt, amin a többi 
táborozóhoz hasonlóan ő is találkozhat 
édesapjával. Mint mondja, rendszeres a 
kapcsolat apukájával, akivel sokszor tele
fonon is beszélnek. A beszélőkre kettesével 
járnak hét testvérével. Édesapja, akiről 
azt is megtudjuk, hogy a házi műhelyben 
dolgozik, négy év múlva lehet újra a 

Magyar kezdeményezésre az Európa Tanács 
elfogadott tavaly egy ajánlást, ami az elítéltek 
gyermekeire hívja fel a figyelmet.
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családjával. Mire befejezzük a beszélgetést, 
az eddig közösségi térként használt ebédlő 
ismét átalakul, próbaterem lesz belőle. A 
tábor egyik közös művészeti alkotását, 
a Tábor himnuszt gyakorolják a fiatalok. 
A dal szövegét Kígyó, a balassagyarmati 
börtön színjátszó szakkörének oszlopos 
tagja írta, aki a tegnapi napon személyesen 
is meglátogatta a gyermekeket. A zenét 
Várnagy Andrea szerezte.
– Debussy mondja azt, hogy a zene ott 
kezdődik, ahol a szavak véget érnek. Azt 
gondolom, hogy ez alatt az egy hét alatt 
sikerült olyan kapukat megnyitnunk, 
amelyek régóta zárva voltak. Ez látszik a 
gyermekek arcán, felhőtlen örömükben 
– kiabálja túl örömmel a művésznő a 
boldog gyerekzsivajt. Úgy fogalmaz, hogy 
neki legalább akkora élményt jelentett 
ez az egy hét, mint a kicsiknek, majd azt 
a faházat is megmutatja, ahol kutyájával 
és két kislányával töltötte az egész hetet. 
Azt mondja, hogy bármilyen koncertet 
lemondana azért, hogy jövőre újra itt 
lehessen.
A táboroztatásban körletfőfelügyelő, re 
integrációs tiszt és kultúrnevelő is részt 
vett. A foglalkozások középpontjában a 
festészet, a komoly és könnyűzene mel  lett 
a tánc állt, de bűnmegelőzési és mo  tivációs 
előadások is színesítették a táborozók 
napjait. Utolsó nap pedig Böjte Csaba 
személyesen is felkereste a gye  rekeket, 
hogy a család fontosságáról beszéljen nekik.
– Egészen pontosan tudom azt, hogy mit 
éreznek ezek a gyermekek, mert annak 
idején az én édesapámat is bezárták. 
1956 után politikai okok miatt hét évet 
töltött a rácsok mögött, de egy gyermek 
számára az teljesen mindegy, hogy mért 
nincs karácsonykor otthon a szülő. Amíg 
a többi gyerek elment focizni az apjával, 
én legfeljebb a nagybátyámmal mehettem 
– meséli Csaba testvér, majd arról beszél, 

hogy meggyőződése, hogy sokkal nagyobb 
figyelmet kell fordítani az általa kényszer 
árvaként hívott gyermekekre, ugyanis 
őket sokszor éri hátrány azért, amit 
valamelyik szülőjük követett el. – A mi 
gyermekeinknek is sokszor mondom, 
hogy Isten nem teremt selejtet, és itt 
is ezt hangoztatom mindenkinek. 
Minden ember, minden gyermek Isten 
drága remekműve, fontos hát, hogy így 
nézzenek önmagukra és az édesanyjukra 
és édesapjukra is. Jézus sokszor mondta, 
hogy az eldobott kőből szegletkő lesz, és 
én hiszek abban, hogy az elítéltekből is 
olyan emberek válhatnak, akik képesek 

hátrahagyni a bűneiket. Őket mindebben 
segíteni és támogatni kell, épp úgy, 
ahogyan a gyermekeiket is. Meg kell 
mutatni mindnyájuknak azt, hogy jónak 
lenni mennyire jó dolog. Hiszen, ha jót 
teszünk, akkor azt örömmel viszonozza 
a Jóisten. Igazán boldoggá pedig csak ő 
tehet minket.

Kellner Gergely

A Fejér megyei börtönőrök az 
ország legjobbjai 
A Középdunántúli Országos Büntetés
végrehajtási Intézetben dolgoznak a 
büntetésvégrehajtás mesterei, hiszen ők 
nyerték meg a szervezet legjelentősebb 
szakmai versenyét 2019. augusztus 22
én Pilisszentkereszten. A börtönőrök el 

méleti és gyakorlati felkészültségét pró 
bára tevő megmérettetést 2009 óta két
évente rendezik meg, idén immár hatodik 
alkalommal.
Egy kiemelt, magas biztonsági kockázati 
besorolású fogvatartott bírósági előál

lítása során egy közúti balesethez ér 
keztek a fegyőrök, akik azt tapasztalták, 
hogy egy gépjármű lángokban áll, két 
súlyos sérült pedig az autóban rekedt. 
Ezzel a szituációval találták szembe 
magukat a Büntetésvégrehajtás Hivatás 
Mestere elnevezésű kétnapos szakmai 
verseny résztvevői 2019. augusztus 22
én Pilisszentkereszten, ahol a gyors és 
szakszerű fellépésnek köszönhetően 
vé  gül mindegyik előállítást végző csa
pat kimentette a sérülteket, majd a 
fogvatartottat is épségben eljuttatta a 
bíróságra. Az ehhez hasonló rendkívüli 
eseményekkel az életben ritkán, az or

szá gos szakmai vetélkedőn azonban 
rendszeresen találkoznak a verseny részt
vevői.
A vetélkedőn induló fegyintézetek csapa
tai különböző szakterületek képviselő 
iből, az adott börtön legjobbjaiból álltak 
össze, így a biztonsági, a reintegrációs, 
vagy a nyilvántartási területeken dolgo
zók is részt vettek a versenyen. A zsűri 
első sorban nem az egyéni kvalitásokra, 
ha nem a csapatok összteljesítményére 
volt kíváncsi, így a feladatok értékelésénél 
az együttműködés, az összhang és a 
közös munka minősége volt az egyik 
legfontosabb szempont.
A Középdunántúli Országos Büntetés
végrehajtási Intézet csapata után a 
képzeletbeli dobogó második fokára a 
Kalocsai Fegyház és Börtön fegyőrei 
állhattak fel, míg a harmadik helyen az 
Állampusztai Országos Büntetésvégre
hajtási Intézet különítménye végzett. A 
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Hivatás Mestere Országos Vetélkedőt 
2017ben a Szegedi Fegyház és Börtön 

szakemberei nyerték el, akiknek most be 
kellett érniük a negyedik hellyel.

Az Adorján-napi ünnepségre 
tartó felügyelők segítettek a 
balesetben 

Három autó ütközött 2019. szeptember 
4én, a reggeli órákban az M5ös autó
pályán Budapest irányában az örkényi 
parkoló után, a baleset sérültjeinek szege
di felügyelők segítettek.
Budapestre az Adorjánnapi országos ün
nepségre tartottak egy kis mikrobusszal 
szegedi felügyelők, akik előtt az M5ös 
autópályán három autó egymásnak üt
között – mondta Farkas Csamangó Im re 

c. bv. alezredes, gépjárműfőelőadó. Vö -
rös Gábor bv. zászlós, Almási Zoltán bv. 
főtörzsőrmester, Kurai Attila c. bv. fő  
törzsőrmester és Varga Attila bv. törzs
zászlós azonnal cselekedett: bizto sították 
a helyszínt, hívták a 112es se  gélyhívót. A 
rendőrök és a mentők hely színre érkezéséig 
a balesetet szenvedett autók vezetőit és 
utasait segítették. A balesetben szerencsére 
komolyabb sérülés nem történt.

25 évesek a büntetés-
végrehajtási gazdasági 
társaságok
Kiállítással egybekötött konferencia mu
tatta be a fogvatartotti foglalkoztatás 
25 esztendejét 2019. szeptember 5én a 
budapesti Groupama Arénában. 
A szakmai napon a társszervek, az együtt
működő partnerek, a V4 országainak 
bün               tetésvégrehajtási parancsnokai, il           let       
ve az érdeklődők a büntetésvég re            haj  tás 
gazdasági társaságaival és a fog     va  tartotti 

munkáltatással ismer ked      het   tek meg kö
ze  lebbről. 1994ben 11 bün    te  tésvég re
hajtási gazdasági tár sa   sá got alapítottak 
a fogvatartottak rend  szeres életvitelhez, 
munkához szok    tatása, valamint a szakmai 
képzés út  ján a szabadulás utáni társadalmi 
be illeszkedésük elősegítése céljából. A bün
tetésvégrehajtási gazdasági társaságok 
szerepe tovább nőtt az elmúlt években. A 

Bv. Holding Kft. tizenkettedikként azért 
jött létre, hogy e sokrétű feladat hatékony 
végrehajtását támogassa. A szervezet 
gaz     dasági táraságainak is köszönhetően 
2017 végére a szervezet elérte a teljes fog
lalkoztatást: minden munkaképes fog  va 
tar tott dolgozik vagy tanul, vagy dol gozik és 
tanul is. A kft.k tevékenységi köre sokrétű: 
három mezőgazdasági jellegű és nyolc ipari 
gazdasági társaság tartozik a büntetés
végrehajtáshoz. 
A mezőgazdasági kft.kben szántóföldi 
növénytermesztés, gabonatermesztés, ta     
kar mánynövények termesztése, gyü
mölcs, valamint zöldségtermesztés, és 
ál  lat  tenyésztés folyik, de tej és húster
me lés is zajlik. Az ipari jellegű gazdasági 
tár  saságok a textilipartól kezdve a bú 
torgyártáson át könnyű, vegyes, fém 
és papíripari profillal működnek. A kon
ferencia területén interaktív piactér nyílt 
a gazdasági társaságok termékeiből, a 
kiállítási paravánon a 11 gazdasági társa
ság elmúlt 25 évét bemutató fotókiállítást 
is megtekinthettek az érdeklődők. A ma
gyar büntetésvégrehajtási szervezet 
fog      vatartottak foglalkoztatásában elért 
ered    ményei Európaszerte példa ér    té      kű 
nek számítanak. A fogvatartotti fog lal
koztatásban elért magyar ered ményeket 
már hosszú ideje figyelemmel kísérik 
mindenütt a világon és rendszeresen ér
keznek hazánkba külföldi delegációk 
az elítéltfoglalkoztatás sajátosságainak 
megismerésére. Az elmúlt két évben ha
zánkba látogatott többek között az albán, 
a grúz, a lengyel, a román és a kínai bün
tetésvégrehajtási szervezet szakmai de
le gációja is.

Néhány 
érdekes adat a 
múltból
 6,4 millió pár cipőt gyártottunk.
 A szegedi ipartelepen dolgozó fog va 
tartottak csak az elmúlt 5 évben 72 384 
kilométert gyalogoltak, csak hogy a munkát 
felvegyék.
 Textilipari kft.nk az elmúlt 5 évben 
annyi varrócérnát használt el, amennyivel 
az Egyenlítőt csaknem 23szor tudnánk 
körbetekerni.
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 A 25 év alatt csak az Állampusztán 
mű    ködő kft.ben 32 millió munkaórát 
dolgoztak a fogvatartottak, illetve annyi 
kamionnyi árut értékesítettek, hogy a 
kamionsor Budapesttől Bukarestig érne, 
ha egymás után felsorakoznának.

	Annamajori kft.nk szarvasmarhái na
pi 6000 liter tejet adnak.
 Pálhalmán többek között évente 17 
ezer hízósertést bocsátanak ki, amely 
csaknem 61 ezer ember éves húsfo gyasz
tását fedezi.

A Zalavári Bencés Apátság 
alapításának 1000. 
évfordulóját és a büntetés-
végrehajtás napját 
ünnepeltük 
A büntetésvégrehajtás védőszentje, Szent 
Adorján tiszteletére újjászentelt mo  nos   
tor 1000. évfordulója alkalmából Za la 
apátiban és Zalaváron millenniumi ün 
nepséget rendeztek, melynek fővéd nöke 
Semjén Zsolt miniszterelnökhe lyettes 
volt. Szervezetünket Schmehl János bv. 
ve  zérőrnagy, a büntetésvég rehajtás or 
szágos parancsnokának he lyettese kép 
viselte a jeles eseményen. 
Szent István király 1019ben alapította 
újjá Zalaváron a Szent Adorján tisz 
teletére emelt bencés monostort, me  lyet 
a török hódítások idején erő  dítménnyé 
alakítottak át, majd I. Lipót német
római császár parancsára 1702ben 
felrobbantottak. A köveiből a bencés 
közösség Zalaapátiban építette újjá a 
monostort. Az ünnepséget számos egy 
házi és világi vezető tisztelte meg je 
lenlétével. A megnyitót követően Már fi 
Gyula, nyugalmazott veszprémi püs 
pök a Zalaapátiban található Szent 
Adorján Vértanú és Szent Őrangyalok 
Plébániatemplomban ünnepi szentmisét 

celebrált. A büntetésvégrehajtási szer
vezet és a zalaapáti hívek emléktáblája 
mellett Szent Adorján szobrát is meg
áldotta püspök. Schmehl János bv. 
vezérőrnagy vezetésével a büntetésvég
rehajtási szervezet díszegysége koszorút 
helyezett el a ZalavárVárszigeten lévő 
Szent Adorján Apátság romjainál.

Adorján-napi kavalkád 
Családi nap Budakeszin

Az ország valamennyi börtönéből 
közel kétezren vettek részt a Bu  
dakeszi Vadas parkban szep      tem

ber 7én megrendezett Szent Adorján 
napi családi napon, ahol az ünnep  lésé, az 
együttlété volt a főszerep. 

– Re  mek dolognak tartom a családi napot, 
ilyen  kor lehetőség van rá, hogy kötetlenül 
találkozzunk a kollégákkal, régen látott 
ismerősökkel – mondja Dr. Bajzát Enikő 
bv. hadnagy, a Budapesti Fegyház és 
Bör tön reintegrációs tisztje. Kislánya, 

Csenge éppen a befogadási eljárásnak 
néz elébe, amikor találkozunk velük.
– Elfogató parancsot adtak ki ön ellen 
csalás miatt. Forduljon meg, a kezeit 
nyújt  sa ki – mondja határozottan a kám
zsa alatt megbújó Kocsis Gábor c. bv. törzs
zászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön 
„Jó ember” díjas műveletise. Gábor közel 
egy évtizede segíti legjobb barátjával a 
beteg és rászoruló gyermekeket, most 
nagy örömmel vállalta a csak látszólag 
szigorú előállító szerepét. Miután Csenge 
megkapja a kötelező tájékoztatást fel
ke rül rá a kéz és lábbilincs, végül a 
ve  zetőszár is. Az csak a fogvatartott 
adatait tar  talmazó nyilvántartólap ki
töltésekor derül ki, hogy a mai összes 
eddigi „bű nözőhöz” hasonlóan Csenge 

is 1 év 2 hó napot kapott azért, mert 
lefekvés után nassolt az ágyban. Nincs 
az az ügyvéd, aki kimosná ebből. Amíg 
a kislány átéli a zárkába helyezési pro
cedúra lépéseit, addig édesanyja magáról 
és munkájáról mesél, elmondja, hogy 
az óvodapedagógiai szak elvégzését 
követően nem tudott elhelyezkedni, így 
történt, hogy közel húsz évvel ezelőtt – 
az egyenruha és a hivatástudat vonzására 
– követte volt férjét, hogy szerencsét pró
báljon a rácsok mögött. Csenge édesapja 
ugyanis szintén bévés, ő a tököli börtön 
vezető reintegrációs tisztje, Enikő 
pedig 2000. április elsejétől dolgozik a 
Gyűjtőben, ahol jelenleg a B objektum 
drogprevenciós részlegét vezeti. Soha 
senki nem furcsállta a döntését, mi 
több mindenki támogatta és büszke volt 
arra, hogy nőként ilyen komoly hivatást 
választott. Azt mondja, hogy azért 
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szereti a munkáját, mert minden nap van 
sikerélménye.
– Vannak nehézségek, a feladatok sem 
egyszerűek, de hiszem és tudom, hogy 
hasznos munkát végzek, amivel segíteni 
tudok másokon. Engem ez motivál – teszi 
hozzá. Jelenleg egy fogvatartottaknak 
készülő újságíró tanfolyam elindításán 
fáradozik. A beszélgetés közben nagyobbik 
gyermeke, Gábor is megérkezik. Foly
tat   va a családi hagyományokat ő is a 
rend védelmi hivatást választotta, és je
lenleg exbévésként egy másik belügyi 
szervnél teljesít szolgálatot. Ő úgy véli, 

hogy egy börtönben dolgozni izgalmas 
és kihívásokkal teli feladat, amelyről 
annak ellenére sem tud szinte semmit 
az átlagember, hogy a börtönben végzett 
munka a mindennapi közbiztonság nél
kü  lözhetetlen eleme. Úgy fogalmaz: a bün
tetésvégrehajtásnál dolgozók a szürke 
mindennapok hősei, akik ugyanolyan 
fontosak, mint azok a rendvédelmisek, 
akiknek a tevékenysége minden nap lát
ható.
A színpadi műsorok előtt Tóth Tamás bv. 
vezérőrnagy, országos parancsnok kö 
szönti a jelenlévőket. Örömét fejezi ki 
azért, hogy a változékony időjárás el 
lenére is sokan eljöttek. Majd a nap 
különlegességéről is szólva kiemeli, 
hogy Szent Adorján napja a büszkeség, 
az összetartozás napja, amely az ün
neplésről, a közösségről, és a családról 
szól. Végül megköszöni a kollégák ál 
dozatos munkáját, akik vállalták ezt a 

küzdelmes, olykor lemondásokkal járó 
nehéz, de szép hivatást. 
Először vesznek részt az országos csa lá di 
napon Bedőcsék. Zoltán Győrből érkezett 
a mai napra és elhozta fele ségét, Tímeát, 
az ötéves Nimródot és a hétesztendős 
Zoét is. A győri börtön nyilvántartási 
segédelőadója 12 éve bé  vés, ebből két 
évet a biztonsági osz tályon töltött, az 
utóbbi tízest viszont a nyilvántartáson. 
– Mindenki azt mondja, hogy ezt nem 
szívesen csinálná, én vi szont szeretem. 
Persze van rutinszerű része, de ott van 
benne a kihívás is, amitől érdekes és 
izgalmas ez a szakterület – mondja. 
Gyermekeik a vadasparkot vár  ják 
leginkább, mert nagyon szeretik az 
állatokat. A páncélautó előtt vatta
cukorért mennek, majd a légvárat és a 
kalandparkot is útba ejtik. A családi napot 
lezáró Kocsis Tibor koncertet viszont már 
a szülők várják.

A szolgálati kutyák bemutatójára a tömeg 
a rétre vándorol. Felvonulnak az állatok 
és gazdáik, előkerülnek a feladatokhoz 
szükséges speciális eszközök és öltözékek. 
A bemutató egyik résztvevője Pintér Anita 
bv. őrmester, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön kutyavezetője, az első nő a büntetés
végrehajtásnál, aki kábítószerkereső és 
nyomkövető kutyavezető is egyben. Már
cius 15től pedig a sopronkőhidai börtön 
kutyatelepéért is ő felel. 
– Az engedelmességi, illetve a kábítószer
kereső feladatokban vettünk részt 
Babérral. Az utóbbi kifejezetten jól si
került, hiszen múlt héten vizsgáztunk le 
belőle – mondja.  Anita 2014 novemberében 
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került Sopronkőhidára, majd 2016 nyarán, 
miután az intézet idős kábítószerkereső 
kutyája elpusztult kapott egy lehetőséget 
arra, hogy megvalósítsa gyermekkori 
álmát, átkerült a kutyás szolgálathoz. 
Babérral tavaly szeptember óta élnek és 
dolgoznak is együtt. A szabályozás ugyanis 
lehetővé teszi azt, hogy egy szolgálati 
kutyát otthon is lehessen tartani. 
– Nagyon hamar megszokta a kétlaki 
éle  tet, és ügyesen el tudja választani a 
munkát a szabadidőtől. Amikor felveszem 
az egyenruhát, tudja, hogy munka van, 
viszont civilben lazább és játékosabb, né
ha háromnégyszer is szólnom kell neki, 
mire szót fogad – mondja és az irányt az 

erdőnek veszi a vizslával, aki kiérdemelte 
az önfeledt játékot.
A honvédség cseh licenc alapján, de 
Magyarországon készülő új fegyverei és jár
művei is sok érdeklődőt vonz: sokan ül nek 
be az öt és fél tonnás 6500 köbcentis és közel 
300 lóerős Hummerbe, a szintén amerikai 
gyártmányú és kiképzési célokat szolgáló 
gyorsreagálású homokfutóba, vagy az 
Afganisztánból 2013ban haza tért négy és 
fél  tonnás páncélozott Mer  cedes terepjáróba. 

Ez utóbbi speciális konstrukcióból csupán öt 
darab készült az egész világon, mind az öt a 
magyar Honvédségé. 
A műveleti osztály előadására ismét meg
telik a bemutatótér. A feladatokról és 
pá  lyafutásáról Kiss Bálint bv. százados 
mesél, aki a háttérből segítette kollégáit. 
– Nagybátyám rendőr volt, de nem ez 
volt az oka annak, hogy én is hivatásos 
lettem, egyszerűen gyerekkorom óta 
von  zott az egyenruha. Érettségi után 
egyből a honvédséghez mentem, ahol 
öt év szolgálat után úgy éreztem, hogy 
szükségem van a változásra, így 2013ban 
szereltem át a büntetésvégrehajtáshoz 
– meséli. Kaposváron kezdett, ahol 

biztonsági felügyelői, körletfelügyelői 
és biztonsági tiszti beosztásokban is 
dolgozott. 2017ben jött fel Budapestre, 
ahol a Biztonsági Szolgálathoz került. Pár 
nap híján épp egy éve pedig a műveleti 
osztályon teljesít szolgálatot, ahol 
változatos és kihívásokkal teli feladatai 
vannak. Most a kényszerítő eszközök 
bemutatásában és az intézkedéstaktikai 
bemutató megvalósításában segédkezik. 
–Jocika gyere vissza, ne kapkodjál, nem 

férsz még oda. Rengeteg időnk van még, 
mindent meg tudunk nézni – nyugtatja 
gyermekét Strohmayerné-Buzás Nikolett 
a nagyrabó előtt állva. A tököli Duna 
Papír Kft. értékesítője a mindenre kí
váncsi Jocika mellett hároméves kis lá
nyát, Annát és férjét, Józsefet is el csá 
bította Budakeszire. A családanya csu
pán három hónapja bévés, azt mondja, 
hogy tököliként mindig is kíváncsi volt 
arra, hogy mi van a fal mögött, ezért is 
jelentkezett. –Még most is meglepődök 
azon, hogy a Duna Papírnál milyen szé 
les palettával dolgozunk, milyen sok 
terméket tudunk előállítani a fogva tar
tottak bevonásával. Számtalan helyen 

Egy börtönben dolgozni izgalmas és kihívásokkal teli  
feladat, amelyről annak ellenére sem tud szinte semmit  
az átlagember, hogy a börtönben végzett munka  
a mindennapi közbiztonság nél kü  lözhetetlen eleme.
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találkozom velük a boltok polcain, és ha 
tehetem, már én is ezeket vásárolom – 
mondja. Addig biztosan nem mennek 
haza, amíg a TEK páncélautóját meg nem 
nézik, de a vadaspark, a célba lövés és a 
csillámtetoválás is kötelező elem lesz. 
Jocika viszont nem bírja tovább egy helyen, 

így a család a Börtönmúzeum sátrához 
veszi az irányt, ahol már hatalmas a sor. 
Sokakat érdekel ugyanis a különleges 
múzeumi tárlat, ahol egy fotó erejéig fel 
lehet csatolni a béklyót, de a derest, vagy a 
kalodát is ki lehet próbálni.

Kellner Gergely

Együttműködési 
megállapodást írt alá  
az Állampusztai Kft. és  
a Nemzeti Ménesbirtok  
és Tangazdaság Zrt.
Az Állampusztai Kft.ben egy hosszú és 
alapos előkészítő munka után együtt
működési megállapodást írt alá az Ál
lam  pusztai Kft. és a mezőhegyesi Nem
zeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 
szeptember 19én. A megállapodást az 
Állampusztai Kft. részéről Gombos Ró-
bert bv. ezredes, ügyvezető, a Nemzeti 
Ménesbírtok és Tangazdaság részéről 
Pap István Tibor vezérigazgató írta alá. A 
megállapodás célja az eddigi tenyésztői 
munka még szorosabbá tétele, hogy 
mindkét tenyészet minél kiválóbb ren
dészeti célra alkalmas lovakkal segítse 
a nóniusz ló Magyarországon és a világ 
számos országában való elismerését. A 
fajta ősapja, a Franciaországból származó, 
s a napóleoni háborúk idején zsákmányolt 

Nonius 1816tól élt a mezőhegyesi mé
nesben, ahol az arab vérrel is átitatott 
spanyolnápolyi kancaállományból remek 
utódokat produkált. Ivadékaival széles 
körű és eredményes rokontenyésztést foly
tattak, így viszonylag gyorsan kiala kult a 
konszolidált nóniusz jelleg, ami a katonai 
szigorral megkövetelt tenyész célnak meg
felelően középnehéz hátas és hámos 
típust testesített meg. A bel ten yésztés ál
tal kiváltott hibákat ki váló angol telivér 
ménekkel folytatott cseppvérkereszte
zéssel küszöbölték ki. A századfordulóra 
kiala kult genetikai bázison lehetővé vált 
önál   ló fajtaként való fennmaradása. A nó   
niusz kiválóan megfelelt az ország ló ál
lományának javítására, értékét hazai és 
nemzetközi kiállítási sikerek sora jelzi.

Előremutató társadalmi 
törekvés díjat nyert a 
Börtönújság

ABüntetésvégrehajtás Országos Pa 
rancs noksága a 2018as „Év Hon 
lapja” online kommunikációs elis 

merés után, idén az RGB – Kreatív Design 
Award „Előremutató társadalmi törekvés” 
különdíjat nyerte el a megújult Börtönújság 
kiadványával. A verseny célja az volt, hogy 
megtalálják és díjazzák Magyarország legkre 
atívabb módon kivitelezett kommunikációs 
és mar  ketingcélú designmegoldásait.

Tavaly az „Év Honlapja” pályázaton a 
Büntetésvégrehajtás Országos Parancs
noksága az akkor elindított új szervezeti 
honlapjával, a bv.gov.huval nyert díjat, 
most a fogvatartottaknak készülő Börtön
újságot ismerték el. A korábbi online, 
illetve a mostani print kategóriájú díj 
azért is jelentős eredmény, mert a rend
vé  delmi kommunikáció képviselői koráb
ban még soha sem részesültek ilyen, a 
kommunikációs szakma által odaítélt elis
merésekben. 
Az 1898ban alapított Börtönújság a bün
tetésvégrehajtási szervezet közel múlt
ban lezajlott vizuális megújulásával pár 
huzamosan jelentős „ráncfelvarráson” 
ment keresztül. Az újságot elsősorban 
bűnmegelőzési, reintegrációs célok mentén 
szerkesztjük, tartalmának előállításában 
az elítéltek is részt vesznek, hiszen 
fontos szempont, hogy a fogvatartottak 
közelebb érezzék magukhoz a kiadványt. 
Állandó rovatukban számtalan írásuk és 
egyéb szellemi munkájuk lát napvilágot, 
a sorstársaik által készített valós mű
vészeti értékkel is bíró lírai vagy prózai 
alkotások, festmények, rajzok, vagy gra 
fikák megjelentetésével pedig az érték
teremtésre, az alkotásra ösztönözzük 
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őket. Ráadásul az elítéltek az újság nyom
tatásában is kiveszik a részüket, hiszen a 
lap a büntetésvégrehajtási szervezet saját 
nyomdájában, a Váci Fegyház és Börtönben 
készül. Itt a fogvatartottak a sza badulásuk 
után is hasznosítható könyvkötő és 
nyom tatványfeldolgozó OKJs szakmát 
szerezve és hasznosítható munka ta pasz

talatot gyűjtve járulnak hozzá a háromezer 
példányszámban megjelenő Börtönújság 
elkészítéséhez. 
Ahogyan a hazai büntetésvégrehajtási in 
tézetekben szolgálatukat teljesítők, úgy 
a Börtönújság szerkesztői is sokat dol   
goznak azért, hogy a fogvatartottak esélyt 
kaphassanak az újrakezdésre, a vissza
illeszkedésre. Fontosnak tartjuk a mo 
ti  vációt, a pozitív példák ismertetését, 
de a börtönökben zajló élet bemutatása 
mel      lett szeretnénk segítséget nyújtani a 
ben  ti és a kinti élettel kapcsolatos prob 

lémák megoldásához, és nem utol só   
sorban a hasznos és szórakoztató idő
töltéshez. Jól tudjuk azonban, hogy a 
társadalomba történő visszailleszkedés, 
vagyis a reintegráció sikere a változni aka 
rás mellett a megfelelő képzettség meg
szerzésén is múlik. Ezért fordítunk nagy 
figyelmet az oktatási és szakmaképzési 

lehetőségek népszerűsítése mellett a bör 
tönártalmak csökkentését elősegítő kre 
atív foglalkozásokkal kapcsolatos tájé
koz  tatásra is. A büntetésvégrehajtás sa      
ját cipőgyárában, tésztagyárában, hús 
üzemében, vagy nyomdájában végezhető 
ér    tékteremtő munkák bemutatásának 
kö       szönhetően minden bizonnyal a Bör
tön újság is sikerrel járult hozzá ahhoz, 
hogy mára a munkaképes fogvatartottak 
mindegyike tanulással vagy munkával, de 
hasznosan tölti büntetését.

K. G.

Jelentős fejlesztés a BvOP-n: 
elkészült a Műveleti Központ

A korszerű börtönökhöz korszerű tech 
nológia jár, ezért a büntetésvég  re  hajtási 
szervezet a legmodernebb bizton ság tech   

nikai és innovatív informatikai meg 
oldásokat alkalmazva alakította ki a 
Bün  tetésvégrehajtás Országos Parancs

nokságának Műveleti Központját. A rend 
kívüli események gyors és hatékony fel
számolása, valamint a központi irányítást 
igénylő operatív műveletek összehangolt 
végrehajtása érdekében a Büntetésvég
rehajtás Országos Parancsnoksága egy 
speciális műveleti központot hozott létre. 
A központ alapvetően a más rendvédelmi 
szerveknél már működő protokollokhoz 
hasonlóan, a beérkező információk azon
nali elemzését, értékelését teszi lehetővé, 
így támogatva a döntéselőkészítést, majd 
a konkrét operatív intézkedések megho
zatalát. A reagálás hatékonyságának nö
ve  lésére a telepített kijelzőkön interaktív 
térképek, az ellenőrzőáteresztő pontok 
helye, a zárások elhelyezkedése és a leg
különbözőbb hírcsatornák is megje le
níthetőek. Az adatok elemzését továbbá egy 
interaktív fal segíti, míg az informatikai 
modulok adatainak egy helyen történő 
megismerését az úgynevezett Navigator 
rendszer teszi lehetővé. Ez utóbbi alkal
mazás segítségével pillanatok alatt be
hív hatók a szükséges adatok, amelyek 
idő veszteség nélkül kapcsolhatók a rend
kívüli események felszámolása során 
kapott in for mációkhoz. 
A helyiség informatikai rendszerét o 
lyan szoftverekkel is ellátták, ame lyek  
kel akár interaktív módon, az ese mé
nyekkel azonos időben lehet az egyes 
mozzanatokat prezentálni, a bün  te
tés  végrehajtási intézetek elekt ro ni  kus 
meg figyelési eszközeinek képét le  het 
séges nyomon követni. A kame ra  ké  pek 
bekötésének első üteme 2019. de cem
ber 31ig zárult le, melynek kere tében 
11 büntetésvégrehajtási intézet tel  jes 
biztonságtechnikai felügyeleti rend
sze  re vált elérhetővé és központilag ve
zérelhetővé. A kamerák nagy számára 
való tekintettel, bevezetésre került a 
HikCentral nevű alkalmazás is, amely 
akár százezer kamera élőképét is tudja 
egyszerre kezelni. További újításként az 
úgynevezett Integrált Felügyeleti Rend 
szer alkalmazása is várható, amely önál
lóan kezeli a büntetésvégrehajtási inté
zetek biztonságtechnikai rendszereit, 
így többek között a mikrohullámú átha
tolásjelző rendszer jelzéseit, valamint az 
intelligens kiértesítő rendszer funkcióit. 
A BvOP szünetmentes tápellátásnak kiter
jesztésével a Műveleti Központ energetikai 
függetlensége, folyamatos működése is 
biztosított.

A Bör tön újság is sikerrel járult hozzá ahhoz, hogy mára  
a munkaképes fogvatartottak mindegyike tanulással  
vagy munkával, de hasznosan tölti büntetését.
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Az MTA adott helyszínt 
a Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév 
zárókonferenciájának
A Szent Adorján Millenniumi Emlékév 
(10192019) alkalmából megrendezett 
konferenciasorozat záróeseményét tartot
ták a Magyar Tudományos Akadémia kis
termében, „Értékteremtő és érték őrző 
tudomány” címmel a Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnoksága, az MTA IX. 
Osztály Ál lam és Jogtudományi Bizottság 
Bünte tésvégrehajtási Jogi Albizottság, 
a Bv. Tudományos Tanács, az Országos 
Krimi nológiai Intézet és a Magyar 
Börtönügyi Társaság szervezésében no
vem ber 27én. Az esemény levez ető
elnöke Prof. em. Dr. Vókó György DSc volt. 
A tanácskozáson Prof. em. Dr. Korinek 
László, Prof. Dr. Tóth Mihály DSc, Dr. Mezey 
Barna DSc, Prof. em. Dr. Finszter Géza 
DSc, Prof. Dr. Gellér Balázs PhD, Schmehl 
János bv. vezérőrnagy, Dr. Miskolczi Barna 
PhD és Dr. Solt Ágnes PhD beszámolóját 
hallgathatták meg a jelenlévők. A tudo
mányos konferencia többek között olyan 
fontos és aktuális témákat érintett, 
mint a kriminológia hasznossága, a bűn
cselekményi tényállások az értékek vé
del mében, a magyar börtönügyi tudo
mányosság értékei, a jog igazságossága, a 

bűncselekmény fogalma, a fogvatartottak 
biztonságát támogató innovatív fejlesz
tések a büntetésvégrehajtásban, etika, 
jog és büntetőjog a mesterséges intel li 
gencia korában és a kapcsolattartás re
in  tegrációs szerepe. A konferencia kí 
sérő rendezvényeként interaktív szak
mai kiállításokat tekinthettek meg az 
érdeklődők. A nívós helyszínnek, az 
elő   adók szakmai elismertségének és az 
esemény magas látogatottságának kö
szön   hetően a rendezvény méltó módon 
zárta az ezeréves évforduló alkalmából 
megren dezett konferenciasorozatot.

Elkészült a martonvásári 
objektum családi 
látogatófogadó 
helyisége 

2019. november 6án az EFOP–1.3.3
16201600001 azonosító számú, „Fog 
vatartottak reintegrációja” című pro jekt 
keretében a Középdunántúli Or szágos 
Büntetésvégrehajtási Intézet mar  ton     
vásári objektumában adták át az új 
épü   letben kialakított családi láto ga tó
fogadó helyiséget és közösségi teret. A 
prog ramot Vitályos Eszter európai uniós 

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 
asszony köszöntőjét követően Dr. Ki szely 
Pál bv. dandártábornok, a Középdu
nán túli Országos Büntetésvégrehajtási 
Intézet parancsnoka nyitotta meg. Az 
EFOP projekt eddig elért eredményeiről 
Tóth Gábor bv. ezredes, az EFOP projekt 
vezetője számolt be, mely szerint a Bel
ügyminisztérium és a Büntetésvégre
hajtás Országos Parancsnoksága által 
2016 októberében közösen elindított 
pro jekt a fogvatartottak bevonásán túl 
kiemelt elemként kezeli a hozzátartozók 
bevonását, részükre szolgáltatások nyúj 
tását, hiszen a sikeres társadalmi vissza
illeszkedéshez elengedhetetlen, hogy a 
szabadult egy biztonságos és stabil környe
zetbe tudjon visszatérni. 
A helyi sajátosságokba Csima Miklós bv. 
alezredes, az objektum parancs  nok helyet
te se nyújtott betekin tést, aki elmondta, 
hogy az intézet  ben ez idáig összesen 425 
fogvatar tot   tat vontak be a projektbe, 
akik különféle szakmaképzéseken, jóvá
tételi programokban, valamint kompe 
ten    ciafejlesztő és motivációs csoport fog
lalkozásokon vettek részt. A megvalósult 
kertész, parkgondozó, sütőipari és gyors
pékségi munkás, szobafestő, továbbá 
építő és anyagmozgató gépkezelő kép  zé 
sek alkalmával több mint 100 fog vatartott 
szerzett szakmát, mellyel sza  badulásukat 
követően nagyobb eséllyel tud  nak el he
lyezkedni a mun ka       erő pi      a    con. A projektbe 
bevont fog va  tar tot      tak a különböző jóváté
teli prog  ra    mok      kal önkéntesen és díjazás 
nél kül vé   geznek a társadalom számára 
hasz    nos tevékenységeket. A környező te  
le pülések önkormányzataival való kiváló 
együttműködésnek köszönhetően az 
intézet alkalmat tud teremteni az ilyen 
jellegű kezdeményezéseknek, rend sze   re 
sen végeznek a fogvatartottak terep rende
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zési, felújítási munkálatokat, továbbá nagy 
lelkesedéssel készítenek karácsonyi kerá  mia 
dísztárgyakat, melyeket jótékony célokra 
ajánlanak fel iskolák, óvodák részére.

Az EFOP projekt keretében lehetőség 
  nyílt arra, hogy a régi, üzemen kívüli 
kazánház helyén egy korszerű épület 
kerüljön ki ala kításra, melyben a csa-
ládi látogató fo  ga  dások barátságos, 
gyerekbarát kör nye   zetben történő meg-
valósítására van lehetőség. A közösségi 
helyiség le he        tőséget biztosít továbbá 
a fogva tar  tot tak és hozzátartozók ré-
szére cso port  foglalkozások megva ló -
sí  tására is, mely szabadidejük hasz nos 
eltöltésénél túl hozzájárul a társa-
dalomba történő vissza  illeszkedés elő-
segítéséhez. A családi láto  gatófogadó 
helyiséget a büntetés-vég re  hajtási inté-
zetben szakmát szerző fog  va  tartottak 
maguk építették át.

Az EFOP–1.3.316201600001 azono 
sí    tó számú, „Fogvatartottak rein teg  rá   
ci  ója” című 4,2 milliárd forint eu ró  pai 
uniós, vissza nem térítendő támo ga
tás ból megvalósuló kiemelt projekt a 
Széc  henyi 2020 program keretében, a 
bün tetésvégrehatási szervezet rein teg 
rációs tevékenységeivel szorosan együtt
működve, azt kiegészítve valósul meg.

Új szolgálati járművek álltak 
hadrendbe a büntetés-
végrehajtásnál

Belügyminisztérium közbiztonsági fő 
igaz gatója, Papp Károly rendőr altábornagy 
2019. november 15én 11 darab új fogva
tartotti szállítójárművet, valamint 7 da
rab személyszállító autóbuszt adott át 
ünnepélyes keretek között a büntetés
végrehajtási szervezetnek. A most szol
gálatba álló járművekkel folytatódott a 
büntetésvégrehajtás gép járműparkjának 
korszerűsítése.

Szervezetünk számára kiemelt feladat a 
fogvatartottak biztonságos mozgatása 
és korszerű körülmények közötti szál
lítása. A most átadott Volvo típusú több
funkciós rabszállítók a biztonsági elő  
írá sokat maximálisan garantálva egy
szerre 40 elítélt szállítására képesek. A 
18 új gépjármű összértéke 2,4 milliárd 
forint. A büntetésvégrehajtási szervezet 
a következő évben további speciális szál
lítójárművek beszerzését, rendszerbe 
ál lítását tervezi. Az új járműveket az ál
lampolgárok könnyen felismerhetik a 
szervezet megújult arculatának megfelelő 
logónak és fényvisszaverő matricáknak 
köszönhetően, amely arculati elemek 
most már valamennyi szolgálati járművön 
megtalálhatóak.

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

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

Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. 
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Egy teherautónyi adományt 
gyűjtött össze a büntetés-
végrehajtás 
 
2019. december 17én a BvOP átadta a 
munkatársai, illetve a fogvatartottak 
által összegyűjtött adományát a Mikulás
Gyárnak.
Idén a tavalyi évhez hasonlóan nem 
csak a fogvatartottak, hanem a személyi 
állomány is fontosnak érezte, hogy részt 
vegyen a gyűjtésben, hiszen kollégáinknak 
is fontos a rászorulók megsegítése. A közel 
kéthónapos gyűjtési időszak alatt most 
sem volt hiány az adományokból, ugyanis 
egy teherautót töltöttek meg a bedobozolt 

fela   jánlások. A fogvatartottak főleg tar
tós élelmiszereket gyűjtöttek a börtön 
falain belül, amelyek között konzervek 
és készételek voltak, a személyi állomány 
tagjai pedig ruhaneműket, édességeket, 
játékokat, ajánlottak fel.
Kiegészítve ezen adományokat felajánlásra 
került még 400 csomag, fogvatartottak 
által készített száraztészta, amelyet a 
Mi kulás Gyáron keresztül jutatott el a 
büntetésvégrehajtási szervezet a rászo
ruló családoknak.

Ismét színházban léptek fel  
a fogvatartottak 
2019. december 20án került sor a 
Szent Adorján Millenniumi Emlékév 
(10192019) alkalmából megrendezett 
ünnepségsorozat záróeseményére, a Szent 
Adorjánról írt zenés darab fogvatartottak 
által történő nyilvános előadására, mely 
rendezvénynek a budapesti József Attila 
Színház adott otthont.
A büntetésvégrehajtás védőszentje Szent 
Adorján, akit a legkorábbi hazai temp
lomvédőszentek között tisztelnek. Egykor 
Maximianus császár főhivatalnoka volt, 
aki római tisztviselőként üldözte a ke
reszt ényeket. A keresztények csodálatos 
kitartása, és felesége, Natália hatására 
megtért és nyilvánosan hitet vallott. 
Vállalta a vértanúságot, majd mártírhalált 
halt. Történetét a millenniumi emlékév 
tiszteletére az elítéltek különleges for
mában dolgozták fel. Az előadást több 
hónapos felkészülés előzte meg és összesen 
11 fogvatartott vett részt a színdarabban.
A mű betanítását Várnagy Andrea zon
goraművész vállalta, aki aktív sze rep
lőként Natália szerepében is részt vett 
az előadásban. A zenei részek újra
gondolásában Szűts István zeneszerző köz
reműködött.

A Szent Adorjánról készült zenei darab 
nyilvános előadása kiegészült a dévai 
gyerekek „A muzsika hangja” című 
előadásával, mely annak a pilot program
nak a folytatása, amelyet Böjte Csaba 
ferences ren di szerzetessel valósított meg 
a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő 
Egyesület, vala mint a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön. A dévai színjátszó 
csoport műsora méltón illeszkedett a fog 
vatartottak által írt Adorján darab mon
danivalójához.
Minden hazai börtönben működik iro
dalmi és színjátszó szakkör, amely a 
drámapedagógia eszközeit felhasználva 
a szabadidő hasznos eltöltése mellett a 
fogvatartottak ön és emberismeretét, 
ér zelmi intelligenciáját is erősíti. A szín    
ját  szás segítségével az elítéltek újra gon
dolhatják döntéseik rövid és hosszú távú 
következményeit, az átélt élmények pedig 
tovább növelik a társadalomba történő 
visszailleszkedésük esélyét, ami a büntetés
végrehajtási szervezet legfőbb feladata.
A rendezvény fővédnöke Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter, miniszterelnök
helyettes és Prof. Dr. Kásler Miklós az 
emberi erőforrások minisztere volt.
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