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A korábbi értékekkel
felvértezve, de folyamatosan
fejlődve haladunk
Pintér Sándor belügyminiszter november 1-jei hatállyal
kinevezte dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot a büntetés-végrehajtás
országos parancsnokává. A korábbi általános helyettes
a csapatmunkában hisz, de kemény munkát követel.

Bv. Hírlevél: – Az országos parancsnok általános
helyetteseként eddig is nagy rálátása volt a szakmai
munkára. Mi jellemzi vezetői gondolkodását?
Tóth Tamás: – Abban a szerencsés helyzetben va
gyok, hogy olyan időszakban kerültem a büntetésvégrehajtáshoz, amikor rendszerszintű változásokon
dolgozhatunk. Az elmúlt két évben részt vettem azoknak
a terveknek a kidolgozásában, amelyek meghatározzák
szervezetünk következő évtizedeit. A munka csak
akkor hatékony igazán, ha csapatban zajlik. Ehhez pedig
nélkülözhetetlen a szoros és sikeres együttműködés, a
szervezeten belül és kívül is. Ezekre az együttműködésekre
nagy figyelmet fordítok majd. De a hitelességet és a
személyes példamutatást is fontosnak tartom, ahogyan
azt is, hogy tudatosítsam az állománnyal, hogy mindenki
egyformán fontos a szervezet életében, mindenkinek a
munkájára szükség van. Így a már megkezdett úton, a
korábbi értékekkel felvértezve, de folyamatosan fejlődve
haladhatunk tovább.
– Tábornok úr, rendszerszintű változásokról beszélt.
Mikre gondolt pontosan?
– A közelmúlt nagy feladatokat és jelentős sikereket
tartogatott számunkra: az igazságügyi reform része
ként hatályba lépett az új büntetés-végrehajtási kódex.
Ez az európai viszonylatban is korszerű szabályozás
biztosítja feladataink magas szintű ellátását. A kódex
a mindennapok gyakorlatában is bizonyított, minden
kolléga zsinórmértéke lett. Ezt követte júliusban
az új szolgálati törvény és a rendvédelmi dolgozók
életpályamodelljének bevezetése. A kormány ezzel min
denki számára egyértelművé tette, hogy a rendvédelmi
ágazatban dolgozók – így a büntetés-végrehajtási hivatást
választók – munkáját fontosnak, a köz- és jogbiztonság
fenntartását pedig központi kérdésnek tekinti. Ami pedig
a munkánkat illeti: a fogvatartottak foglalkoztatásának
növelésében és a börtönök telítettségének csök
kentésében is előre léptünk, fejlesztések sora való
sulhatott meg, a korszerűsítésekkel pedig a személyi
állomány munkakörnyezete, és a fogvatartottak elhelyezési
körülményei is jelentősen javultak a közelmúltban.
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– Melyek azok a területek, amelyek komolyabb
átalakítást igényelnek?
– Nem tervezek éles váltást, kizárólag finomhangolásokon
dolgozom, olyanokon, amelyek hatékonyabbá tehetik a
munkánk. A székfoglalómban úgy fogalmaztam, hogy
az előttem álló feladat egyszerre tűnik könnyűnek és
nehéznek. Könnyű, hiszen szervezetünk jól működik,
stabil alapokon áll, de éppen ez okozza a nehézséget is: meg
kell találni azokat a területeket, amiket lehet és érdemes
is továbbfejleszteni. A büntetés-végrehajtás komoly
tradíciókkal és szervezeti kultúrával rendelkező „cég”,
természetesen ezen hagyományok mentén képzelem el
a megújulást. Vezetőként koromnál fogva is elvárom a
lendületet és a folyamatos innovációt.
– És milyen területekre kíván hangsúlyt helyezni?
– Hasznosnak tartom a jó példák átvételét, legyen szó
külföldi bv. szervezetről, hazai társszerv gyakorlatáról,
vagy akár a versenyszférában dolgozó cég tapasztalatairól.
A szervezet ismertségéért és elismertségéért fogok
dolgozni. Fontosnak tartom a nyitottságot, a XXI. századi
módszerek alkalmazását, mind a vezetői, mind a végrehajtói
szinten. Az igazságszolgáltatási rendszer egyik elemeként
a bv. is hozzájárul a közbiztonság javításához, a közrend
fenntartásához. Sőt, meggyőződésem, hogy jelentős bűn
megelőzési szerepet is betöltünk, bár nem ez az első, ami
a börtönrendszerről beugrik az embereknek. Pedig mi
adhatunk olyan eszközt a bűnelkövetők kezébe, amivel ha
akarják, meg tudják változtatni addigi attitűdjüket. Tudom,
hogy nem egyszerű börtönből szabadultként elhelyezkedni,
de egy szakmai végzettséggel és a bv. intézetben megszerzett
munkatapasztalattal könnyebbé válhat ez az út. A fog
vatartottak munkáltatása a reintegráció rendkívül fontos
eszköze, amely rendszeres életvitelhez szoktat, elősegíti
az önbecsülés és a felelősségérzet növekedését, lehetővé
teszi a tartási költségekhez hozzájárulást, a hozzátartozók
támogatását, és a tartalékolást a szabadulásra. A reintegrációs
stratégiánk egyik legfontosabb eleme tehát a munkakultúra
elsajátítása. Munka pedig van bőven: jelenleg több mint
11000 fogvatartott foglalkoztatását tudjuk megoldani.
Eredményeink Európa élvonalába tartoznak. A közeljövő
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egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ez a szám elérje a 100 mértékű logisztikával, a menekülttáborok ellátásával és a
százalékot. Ez jó eséllyel három éven belül megvalósulhat. határzárral kapcsolatos gyors és hatékony beszerzésekkel
A gazdasági társaságainknak köszönhetően pedig egy járultak hozzá a krízis kezeléséhez. Az összetett munka
re több területen vagyunk önellátóak: gabonát, gyümöl óriási erőfeszítéseket igényelt, de a nehézségekkel meg
csöt, zöldséget termesztünk, baromfit nevelünk, húské birkóztunk, a számos kihívás ellenére is sikerrel helyt
szítményeket és hamarosan tésztát is gyártunk. De széles álltunk, ezzel bizonyítottuk be, hogy rászolgáltunk a meg
a skála a fogvatartottak munkavégzésével elő
állított ipari előlegezett kormányzati bizalomra. Büszke vagyok arra,
termékeinknél is. A bakancstól az irodabútoron át az egyen hogy állományunk példás helytállásának, elhivatottságának
ruháig számtalan terméket gyártunk.
és emberséges hozzáállásának köszön
A cél ezen a területen, hogy egyre több
hetően a rendkívüli helyzetben minden
É L E T Ú T
helyen, megfelelő minőséggel és verseny
új és váratlan feladatunknak is maxi
képes áron jelenjünk meg a piacon is.
málisan eleget tudtunk tenni.
Dr. Tóth Tamás Budapesten
született, 1972-ben. A Rendőrtiszti

Főiskola bűnügyi szakán és
– A személyi állomány oktatása és
– Parancsnok úr milyen elvárásokat
az ELTE Állam- és Jogtudományi
munkakörülményeinek javítása is
támaszt a büntetés-végrehajtással
Karán szerzett diplomát.
szerepel a kiemelt területek között?
szemben?
A rendőrség kötelékébe
– Természetesen. Létfontosságúnak
– Az elvárás nyilvánvalóan az, hogy
1994-ben lépett be mint nyomozó,
tartom, hogy a személyi állomány
a börtönök működése biztonságos,
majd főnyomozó, 2003-ban a
munkakörülményeit folyamatosan fejszakszerű és jogszerű legyen, a
XVII. kerületi rendőrkapitányság
les

szük. Kiváltképp a végrehajtó
közrendet, a köznyugalmat megzavaró
bűnügyi osztályának vezetője,
állomány számára nélkülözhetetlen a
esemény ne történjen, egyúttal felel
egyben kapitányságvezetőmegfelelő infrastruktúra és az élhető
jünk meg a szakszerű, folyamatos és
helyettese, 2005-ben ugyanott
körülmények megteremtése, és ezek
biztonságos befogadási, elhelyezési,
kapitány lett. Vezette az V. kerületi
megtartása. De legalább ilyen fontosnak
ellátási kötelezettségeinknek. Innen
rendőrkapitányságot is 2007.
október 1-jétől, 2010. július 1-jétől
tartom, hogy a kollégák oktatására,
indulunk. Azt szoktuk mondani:
szakmai fejlődésére is különös figyelmet pedig Budapest rendőrfőkapitánya
ná
lunk az a hír, ha nincs hír. De
volt. A büntetés-végrehajtás
fordítsunk. Meggyőződésem ugyanis,
nem elégedhetünk meg azzal, ha
hogy szervezetünk hitelét az itt dolgozók országos parancsnokának általános
csönd és nyugalom van a magyar
helyettesi posztját 2014. július
börtönökben. A kormány eddig nem
megbízhatósága, feddhetetlensége, be
1-jétől töltötte be.
látott mértékű fejlesztésről döntött:
csülete és szakmaisága határozza meg.
kilenc új büntetés-végrehajtási intézet
Ezért minden körülmények között ki
kell állnunk a tisztességes kollégákért, azokért, akik az épül, ami megoldja a szervezet évtizedes túlzsúfoltsági
előbb említett elvek szellemében végzik szolgálatukat. problémáit. 2018 után nem lesznek túltelített
A vezető beosztásban lévő munkatársaimat emiatt az börtönök, 6000 férőhellyel bővül a kapacitásunk. A
arra érdemesek védelmére kértem. Tőlük is elvárom azt, beruházásokkal párhuzamosan a személyi állomány
hogy mindenben segítség az állományt. Ugyanakkor létszámát is bővítjük, közel 2500 új kollégát veszünk
a tétlenséget és a korrupciót nem tűröm: aki nem való fel. Az ő kiválasztásuk és képzésük a következő nagy
feladatok egyike.
közénk, annak mennie kell.

– A migrációs krízis nagy kihívás elé állította a hazai
rendvédelmi szerveket, így a büntetés-végrehajtási
szervezetet is.
– Pontosan. A tavalyi év a megszokottnál is nagyobb
reflektorfénybe állította szervezetünket, hiszen a kor
mány a büntetés-végrehajtást jelölte ki az Ideiglenes
Biztonsági Határzár beszerzési és előállítási feladataira.
Sőt, szakembereink, illetve a fogvatartottak az
építésben is részt vettek, de egyetlen esetben sem
történt rendkívüli esemény. Emellett mi gyártottuk
a kerítéselemeket és NATO-drótot, mi biztosítottuk
az élelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
objektumaiban elhelyezett személyeknek, a mi feladatunk
volt az idegenrendészeti őrizet, de mi építettük a
tranzitzónákat, a táborhelyeket, a manőverutat és a
magasfigyelőket, az úgynevezett mafikat is. Ezekben a
munkálatokban is részt vettek a kollégáink, és az elítéltek,
míg a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai jelentős

– Hogy áll az új kollégák toborzása? Népszerű
szakma a miénk?
– Az eddigi tapasztalatok kifejezetten pozitívak: már
több ezer önéletrajz érkezett, és egy átlagos napon közel
százan érdeklődnek személyesen a toborzóirodáinkban.
Az elkövetkezendő két évben közel 30 százalékkal bővül
a személyi állományunk létszáma. Ahhoz, hogy egy
ilyen jelentős bővítést sikeresen tudjunk menedzselni, az
anyagi források mellett a képzési rendszer megerősítésére
is szükség van, hiszen a megfelelő szakmaiságot és
feladatellátást kizárólag a jól felkészült állomány
garantálhatja. Az első képzések várhatóan már januárban el
is indulnak. Szervezetünknél stabil, kiszámítható és biztos
egzisztenciát lehet teremteni, amire bátran alapozhat
bárki egy egész életet. Meggyőződésem, hogy aki ezt a
hivatást választja, büszkén viselheti egyenruhánkat.
Kellner Gergely
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Új országos parancsnok a büntetés-végrehajtás élén
Négy évtizednyi szolgálat után nyugdíjba vonult Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter az október 28-án tartott állománygyűlésen
2016. november 1-jei hatállyal dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot, eddigi általános helyettest nevezte ki
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokává.
A Belügyminisztériumban tartott állománygyűlés a
büntetés-végrehajtás testületi zászlajának fogadásával és
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
biztonsági és fogvatartási helyettesének jelentésével
vette kezdetét, majd Lajtár József bv. vezér
őrnagy, a
büntetés-végrehajtás or
szágos parancsnokának gazdasági
és informatikai helyettese köszöntötte a megjelenteket. A
rendezvény elöljárója Pintér Sándor belügyminiszter volt, az
állománygyűlésen részt vett Felkai
László közigazgatási államtitkár,
Tasnádi László rendészeti állam
titkár, Kontrát Károly parlamenti
államtitkár, Magyariné dr. Nagy
Edit szabályozási és koordinációs
helyettes államtitkár, D. Hegyaljai
Mátyás európai uniós és nem
zetközi helyettes államtitkár,
Dukai Miklós önkormányzati
helyettes államtitkár, valamint
a rendvédelmi és társszervek
vezetői. A határozatokat Zsinka
András személyügyi helyettes
államtitkár ismertette.
A döntések közzétételét köve
tően Pintér Sándor mondott
beszédet. A belügyminiszter el
sősorban megköszönte Csóti András bv. altábornagynak
tevékenységét, amellyel megújította a szervezetet, majd
méltatta szakmai életútját. Emlékeztetett arra, hogy
2010-ben került a büntetés-végrehajtás tárcájához, ekkor
új elvárásokat fogalmazott meg a szervezetnek. Mint
mondta Csóti András és a parancsnoki kar ezeknek teljes
mértékben megfelelt, felkészültek voltak, jól irányították
a szervezetet. Ezt követően a büntetés-végrehajtás előtt
álló tennivalókról beszélt. Kiemelte, hogy embert próbáló
feladat az új börtönök építése. Kitért arra: Csóti András
fogékony volt az ő elképzeléseire, jól ötvözte azokat a
nemzetközi elvárásokkal és ennek megfelelően vett részt a
parancsnoki karral együtt a bv. kódex kidolgozásában. Csóti
András kivételesen hosszú és eredményes munkáját Pintér
Sándor Szent Adorján Érdemjel odaítélésével ismerte el. A
volt országos parancsnok a jövőben a Belügyminisztérium
munkáját segíti majd.
A belügyminiszter Tóth Tamás bv. vezérőrnagyról azt
mondta, meg kell szilárdítania az elődök által végzett munkát,
fő célként pedig azt jelölte meg, hogy az általa vezetett
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szervezet zökkenőmentesen vezesse vissza a fogvatartottakat
a társadalomba. A miniszter szerint Tóth Tamást két év
tizedes rendészeti gyakorlata és parancsnoki múltja egyaránt
alkalmassá teszi az országos parancsnoki posztra, s arra kérte,
hogy munkáját a hagyományoknak megfelelően, de a modern
kor figyelembevételével valósítsa meg.
A belügyminiszter után Csóti András bv. altábornagy,
távozó országos parancsnok mondott búcsúbeszédet.
Megköszönte min
den kolléga és
együttműködő partner munkáját
és támogatását. Külön köszönetet
mondott dr. Pintér Sándornak a
személyébe és a szervezetbe vetett
töretlen bizalmáért. A búcsúbeszé
det követően Csóti András átadta a
szervezet csapatzászlaját utódjának,
Tóth Tamásnak, aki székfoglalójá
ban arról beszélt, hogy vezetésével
a korábbi értékekkel felvértezve,
de folyamatosan fejlődve halad
tovább a szervezet, hogy a változó
világ és a modern kor kihívásaira
még eredményesebben tudjon
reagálni. Hangsúlyozta: egy jól
működő, stabil szervezetet vesz
át, amely előtt az elkövetkezendő
két év rendkívül sok feladatot tartogat. Az új börtönök
határidőre történő felépítése és az azokat működtető 2500 új
kolléga felvétele mellett kiemelt feladatnak nevezte, hogy a
büntetés-végrehajtás fejlesztésekkel, beruházásokkal minél
több lehetőséget biztosítson arra, hogy a fogvatartottak
dolgozzanak.
A toborzás hosszú távon fogja meghatározni a szervezet
életét és működését és a róla kialakult képet, ezért nevezte
kiemelten fontosnak a kiválasztást a felkészítést és az
oktatást. Kiemelte, hogy a büntetés-végrehajtás, ahogy
eddig, úgy a továbbiakban is hatékonyan hozzájárul majd
Magyarország biztonságának és rendjének megőrzéséhez és
fenntartásához. Egyúttal biztosította a jelenlévőket, hogy
a szervezet a kormányzati és a miniszteri elvárásoknak
továbbra is teljesen meg fog felelni. Végezetül Csóti
Andrásnak megköszönte a 40 évig tartó rendíthetetlen
szolgálatot. Mint fogalmazott: a példa nélküli szakmaisága,
embersége és tapasztalata tette kivételes vezetővé.
Kellner Gergely
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Karácsonyi köszöntő
Saját és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetői állománya nevében köszöntöm az állomány régi
és új munkatársait!
A karácsony és az év vége közeledtével, az adventi várakozás, az ünnepi készülődés közepette álljunk meg pár percre,
és gondoljuk végig, hogy milyen esztendőt hagyunk magunk mögött.
A büntetés-végrehajtás szervezete mindenkor híres volt arról, hogy új értéket teremtő és értékrendet tovább adó közösség,
melyet az egymáshoz tartozás érzése erősít.
Az elmúlt év teljesítményére teljes joggal lehet büszke valamennyi magyar büntetés-végrehajtási szerv, melyet megala
pozott a több mint nyolcezer munkatárs felelősségteljes munkája, és a büntetés-végrehajtás országos parancsnokságán
tevékenykedő valamennyi kolléga magas szintű szakmai tevékenysége.
A büntetés-végrehajtás a kihívásoknak megfelelve, minden helyzetben helyt tudott állni.

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok Önöknek és szeretteiknek!

120 éves a Budapesti Fegyház és Börtön
A Budapesti Fegyház és Börtön fennállásának 120. évfordulója alkalmából ünnepi állomány
értekezletet tartottak október végén a Kozma utcai intézetben, amelyen elismeréseket is átadtak 
a Gyűjtő munkatársainak és az együttműködő partnereknek.
120 éves „születésnapját” ünnepelte az ország egyik legnagyobb hagyományokkal bíró büntetésvégrehajtási intézete, a Budapesti Fegyház és Börtön. Széles Gábor bv. dandártábornok, az intézet
parancsnoka ünnepi beszédében kiemelte, hogy bár az intézet működése a folyamatos megújuláson
alapszik, a megújulás nem mehetne végbe a tapasztalatok átadása nélkül, amelyet az itt dolgozók
már százhúsz éve gyakorolnak a börtön egész területén, úgy a trepnin, mint a parancsnoki székben.
Mint fogalmazott: „120 év nagy idő, de a hosszú múlt stabil jövőt jelent.” Említést tett arról is, hogy
a kőbányai közintézményekben, iskolákban a fogvatartotti munkáltatás keretében, a Budapesti Faipari
Termelő és Kereskedelmi Kft.-ben készült bútorokat használják. Az ünnepségen a Gyűjtő előkertjében
leleplezték az évfordulót jelképező emléktáblát, a jelenlévők pedig megnézhették Gaál Béla ny. bv.
törzszászlós Fókuszban a Gyűjtő és az IMEI című fotókiállítását.

E l i s m e r é s e k
Csóti András bv. altábornagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka Budapest
Főváros X. Kerületi Önkormányzatának a
büntetés-végrehajtási szervezettel történő
hatékony és eredményes együttműködése
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási
Szolgálatért emlékplakett ezüst fokozatát
adományozta Kovács Róbertnek, Budapest
Főváros X. kerületi polgármesterének és dr.
Gyetvai Tibor r. ezredesnek, a Budapesti Rendőrfőkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetőjének.
A hatékony és eredményes együttműködés
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért
emlékplakett bronz fokozatát adományozta Tóth
Béla ny. r. ezredesnek, a Kőbánya Közbiztonságáért
Közalapítvány kuratóriumi elnökének.
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dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,
országos parancsnok

Széles Gábor bv. dandártábornok, a Budapesti
Fegyház és Börtön parancsnoka kiemelkedő
szakmai munkájának elismeréséül parancsnoki
dicséretben részesítette Máté Brigitta bv.
alezredest, Török János bv. alezredest, Nemszilaj
Anita bv. főhadnagyot, Masznyik Gábor c. bv.
főtörzszászlóst, Szabó András bv. törzszászlóst,
Mácsik Attila c. bv. törzszászlóst, Manykó
Izabella c. bv. törzszászlóst, Mezei Nikoletta
c. bv. törzszászlóst, Simonyi Csaba c. bv.
főtörzsőrmestert és Valentin Ferenc Zsolt
c. bv. főtörzsőrmestert.
Váradi Balázs bv. ezredes, a Budapesti Faipari
Termelő és Kereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója a kft. és az intézet közti példás
együttműködésért elismerésben részesítette
Petrezselyem Jánosné c. bv. törzszászlóst.
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Meg szokták tôlem kérdezni,
hogy a smasszerájban mi a szépség?
Csóti András bv. altábornagy október 31-éig állt a büntetés-végrehajtási szervezet
élén. 1977 óta volt tagja a szervezetnek, a közel negyven év alatt a szakma minden
lépcsőfokát megjárta. Egy kívülállónak talán furcsa megközelítés, de szervezetünk
tagjainak bizonyára nem az, hogy szakmai hitvallásának alapja az emberközpontú,
humánus gondolkodás. A pályáját összegző interjúban az elmúlt évek szakmai
értékelése mellett személyes tapasztalataiból és bölcsességéből is meríthetünk.

Réges-rég kezdődött a szolgálatom, volt benne öröm
és bánat, volt siker és kudarc. Hosszú volt, nehéz volt,
szép volt, elmúlt, de nem feledem – kezdte beszédét a
leköszönő parancsnok azon az állománygyűlésen, ame
lyen átadta a zászlót utódjának, dr. Tóth Tamás
bv. vezérőrnagynak.
Bv. Hírlevél: – Ha visszatekint a pályájára, melyek
a legfontosabb emberi és szakmai momentumok,
amelyeket mindenképpen meg kell említenie?
Csóti András: – Azt el kell mondanom, hogy bár
nekem van csík a nadrágomon, a rendszer működése
szempontjából az őrmester ugyanolyan fontos. Ott van
a végeken, ő garantálja a mindennapok biztonságát, így
a problémák, a kudarcok mellett a sikerek is közösek.
És ha valamennyien odatesszük önrészünket, abból
áll össze az egész. A másik fontos momentum, hogy
hihetetlenül remek csapat állt össze itt a büntetésvégrehajtásnál. Nem tudom, ebben a mai világban ez
pozitívum-e, de ez a szervezet családias és összetartó.
Talán azért van ez így, mert ha az egyenruhás szakmák
presztízsét nézzük, nem mi visszük a prímet. A
harmadik dolog, amit meg kell említenem, hogy a sok
felhő ellenére az utóbbi években be tudtuk fogni a jó
szeleket a vitorlánkba.
– Merről fújnak azok a jó szelek?
– Azt gondolom, jól használtuk ki a központi és a
belső ellátásban betöltött új szerepünket, és ki tudtunk
lépni a piacra is, amely a fogvatartotti foglalkoztatás,
munkáltatás szempontjából óriási jelentőséggel bír. A
másik kiváló dolog, hogy van új törvényünk. Ennek
a szervezetnek évtizedeken keresztül alsóbb szintű
jogszabályok határozták meg a munkáját. Biztos vagyok
abban, hogy a 2013-ban elfogadott bv. kódex ki fogja
állni az idő próbáját, csakúgy, mint az 1979. évi 11es tvr., amely a maga idejében ugyanilyen korszerű,
előremutató volt. Büszke vagyok arra is, hogy a
kodifikációban egyenrangú félként vehettünk részt.
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– Valóban felpörgött az élet a büntetés-végrehajtás
körül, a közeljövőben több új börtön is épül.
– Reális esélyünk van arra, hogy szervezetünk
legnyomasztóbb terhét, a túlzsúfoltságot felszámoljuk.
Ennek én személy szerint azért is örülök, mert kiváló
és jól képzett kollégáink így majd végre a szakmájukat
tudják művelni, és ha emiatt csökken például a visszaesési
ráta, én végtelenül boldog leszek. Ráadásul nem csak arra
kaptunk lehetőséget, hogy építsünk 5-6000 férőhelyet,
ehhez a kormány garantálta a működési feltételeket és
lehetőséget adott 2500 új munkatárs felvételére is. Sok az
érdeklődő, de talán ez nem véletlen, hiszen ez egy biztos
állás. Meg szokták tőlem kérdezni, hogy a smasszerájban
mi a szépség, hogy lehet ide ennyire kötődni érzelmileg?
A válasz egyszerű: mert emberekkel foglalkozunk.
Az ember a munkánknak nem tárgya, hanem alanya.
A börtönben is szeretnek, házasságot kötnek,
keresztelkednek, gyereket szülnek, jó útra térnek, vagy
visszakanyarodnak. Mi pedig annak, aki igényli, meg
tudjuk adni azt a lehetőséget, hogy változtasson a sorsán.
Ez munkánk legfőbb értelme.
– Ezt a gondolatot támogatja a büntetés-végrehaj
tás legfontosabb célkitűzése, a reintegráció is.
– Így van, de én tovább is mennék. A sikeres
reintegrációnak csak eszköze a tanulás és a munka.
Fontosak az új ismeretek, amelyekkel a szabad piacon
is érvényesülhetnek, de legalább ilyen fontos a
munkakultúra és egyéb, a kinti élethez szükséges
készségek elsajátítása. Az sem hátrány, ha nálunk
megtanulják, hogy létezik olyan, hogy fizetés, ami a
sajátjuk, amiért megdolgoztak, de be kell osztaniuk.
Sokuknak nem csak a szakmát, az élethez szükséges
alapvető technikákat is meg kell tanulniuk. Elmentem
Tökölre, hogy megnézzem, hogyan működik a jobb
agyféltekés rajzolás és mitől ilyen hatékony. A képzés
vezetője elmondta, hogy ezeknek az embereknek
gyakorlatilag soha semmiben nem volt sikerélményük.
Itt viszont megtapasztalhatják és elhihetik magukról,
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hogy akár más dolgokban is eredményesek lehetnek.
A sikeres reintegrációnak a személyiségkorrekció is
fontos eleme. Sokan felvetik, hogy miért csinálunk mi
a börtönökben színházat, biennálét, képzőművészeti
programokat. Éppen ezért, hogy a hasznos elfoglaltság
mellett legyen sikerélmény, hogy előhozzunk olyan
belső tartalékokat, amelyből erőt tudnak meríteni. Egy
színjátszó csoportban készülni kell, tanulni kell. Nem
utolsósorban együtt kell működni.
A közös munkából pedig születik
valami, amiről elhiszi, hogy az övé is.
É L E

jóistenre. Én most elindulok a visszafelé vezető úton és
miközben ballagok, remélem, hogy megfelelek a fenti
bölcsességeknek.

Köszönetnyilvánítás

Csóti András az állománygyűlésen e szavakkal
mondott köszönetet: Őszinte szeretettel és
hálával köszönöm feleségemnek végsőkig kitartó
támogatását. Elismeréssel és
megbecsüléssel köszönöm a bv.
T Ú T
szervezet volt és mostani személyi
Csóti András 1977. szeptember
állományának az együtt töltött
– Tábornok úr, van-e olyan
1-jén került a szervezet hivatásos
éveket, köszönöm a szolgálatellátást,
személyes tapasztalata, tudása,
állományába, az Állampusztai
az elhivatottságukat, kitartásukat
amelyet szeretne velünk
Szigorított Börtön nevelői
és sok esetben bátorságukat is.
megosztani?
beosztásába, alhadnagyi
Köszönöm, és nem feledem.
– A börtön az apró praktikák
rendfokozattal, ahol 1984. október
Megadták nekem, amit minden
művészete. Ki kell használni a teret
1-jétől az intézetparancsnok
katonai vezető társamnak
és strukturálni kell az időt. Mindenki
nevelési és biztonsági helyettese
kívánok, hogy időmet leszolgálva,
lett. Ezt követően 1987. december
belátható távlatot keres, amelyben el
1-jétől a Nyíregyházi Bv. Intézet,
problémáktól mentesen fejezhessem
tudja magát helyezni, és ez ugyanúgy
majd 1990. április 1-jétől a Nagyfai
be aktív egyenruhás szolgálatomat.
vonatkozik a személyzetre, mint
Börtön és Fogház parancsnoka
Kollegalitással köszönöm az
a fogvatartottakra. Fontos az is,
volt, 1990. november 1-jétől
együttműködő szervek, szervezetek,
hogy nincs nálunk helye olyannak,
parancsnoki teendői mellett
egyházak, alapítványok vezetőinek
aki nem tudja legyőzni a félelmet,
az Alföldi Bútorgyár igazgatói
és munkatársainak a segítő
mert nem tud észszerűen cselekedni.
feladatait is ellátta. 1995. december
támogatásukat. Köszönöm azt a
Szerencsére a parancsnoki állomány
15-étől a büntetés-végrehajtás
80 százaléka végigjárta a ranglétrát
jó érzést, hogy mindig tudtuk,
országos parancsnokának általános
és ismeri a börtönt töviről hegyire,
van kire támaszkodni, számítani.
helyettese, majd 2006. január 1-jétől
ahogy tiszt sem lehet az, aki néhány
az Állampusztai Országos BüntetésTisztelettel köszönöm a felettes
végrehajtási Intézet parancsnoka
évig nem dolgozott börtönben. Most,
minisztériumok volt és jelenlegi
volt. 2007. augusztus 1-jétől a
a búcsú napjaiban, amikor nemcsak
vezetőinek, állami főhivatalnokainak
Büntetés-végrehajtási Szervezet
az elvégzett munkával, hanem
munkáját. Személyesen köszönöm
Oktatási Központját vezette. 2008.
saját magammal is szembenézek,
Magyarország belügyminiszterének,
április 15-től az országos parancsnok
több fabula is az eszemben jár. Egy
dr. Pintér Sándornak kitüntető
stratégiai és koordinációs helyettese,
tanmese szerint, ha a csúcson vagy,
figyelmét és megtisztelő bizalmát,
majd 2012. január 1-jétől a
egyszer el kell indulni a visszafelé
amely alapján minden tekintetben
büntetés-végrehajtás megbízott,
vezető úton, és ott mindenkivel
szakmánk csúcsára juthattam.
2013. szeptember 8-tól kinevezett
találkozni fogsz, azokkal is, akiket
országos parancsnoka volt.
Köszönöm, hogy a miniszter úr
elkerültél, elhagytál. Ezért érdemes
biztosította számomra, hogy ez
úgy élni, dolgozni, hogy a visszafelé
a visszafelé vezető út ne legyen
vezető úton is mindenkinek a szemébe tudjunk nézni.
nagyon meredek. Tisztelt miniszter úr, hölgyeim és
De szeretném citálni Goethe életbölcseletét is: Tanuld
uraim! Hosszú volt a szolgálatom, szép volt, elmúlt,
meg munkádat tisztelni, tudd mások munkáját becsülni,
nem feledem. Időm lejárt, indulok lefelé.
főleg ne gyűlölj egy embert sem, a többit hagyd a
Mészáros Zita

Szent Adorján Érdemjel
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kivételesen hosszú és eredményes munkája elismeréséül a Szent Adorján Érdemjel
kitüntető címet adományozta Csóti András bv. altábornagynak. Az elismerést Pintér Sándor adta át október 28-án
a Belügyminisztériumban rendezett állománygyűlésen.

Rangos polgárőr-elismerés a búcsúzó parancsnoknak
Az Országos Polgárőr Szövetség október 23. alkalmából Csóti András bv. altábornagyot a polgárőrség legrangosabb
kitüntetésével, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrenddel ismerte el. A kitüntetést dr. Túrós András,
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át.

Bv. H Í R L E V É L

7

Szervezeti

élet

Elismerések
október 23. alkalmából
Áder János
köztársasági elnök,
a belügyminiszter
előterjesztésére,
kimagasló szolgálati
tevékenysége
elismeréséül
kinevezte büntetésvégrehajtási
dandártábornokká
dr. Budai István
bv. ezredest, a
Balassagyarmati
Fegyház és Börtön
parancsnokát.
Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter soron kívül büntetés-végrehajtási
ezredessé léptette elő Danicska Éva bv. alezredest, a
Szegedi Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjét és Fülöp
István András bv. alezredest, a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön parancsnokhelyettesét.
Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott Erősné
Oláh Lídiának, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet ügykezelőjének.
Seiko óra emléktárgyat adományozott dr. Bogotyán
Róbert bv. ezredesnek, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata
szolgálatvezetőjének. Festmény emléktárgyat
adományozott Radvánszki András László bv. ezredesnek, a
Koordinációs Főosztály főosztályvezetőjének. Büntetésvégrehajtási tanácsosi címet adományozott Győri
Levente Tibor bv. alezredesnek, a Humán Szolgálat
osztályvezetőjének és Simon Zoltán bv. alezredesnek, az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének.
Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka ajándéktárgyban részesítette
Beke György ny. bv. alezredest, a büntetés-végrehajtási
szervezet egykori munkatársát, Papp László ny. bv.
őrnagyot, Vizkeleti Ferenc ny. bv. zászlóst, Horváth
Gyula ny. bv. főtörzsőrmestert, Bindis Gyulánét és
Langovics Editet, a büntetés-végrehajtási szervezet egykori
munkatársait.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
ezüst fokozatát adományozta Trázsi Margit címzetes
bv. századosnak, az Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet reintegrációs tisztjének, Okvát
Lászlóné címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Borsod-
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Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet segédelőadójának, Ványolos Ferenc címzetes
bv. főtörzszászlósnak, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet műhelyvezetőjének, valamint a
büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és
eredményes szakmai együttműködése elismeréséül Zalai
Gyulának, a Kaposvári Villamossági Gyár Kft. ügyvezető
igazgatójának.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért
Emlékplakett bronz fokozatát adományozta
Sebestyén Józsefné bv. ezredesnek, a Győr-MosonSopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
gazdasági vezetőjének, Földházi Tünde Szilvia bv.
őrnagynak, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének,
Ránkl Károlyné címzetes bv. őrnagynak, a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs
tisztjének, Sárközi Attila Pál bv. őrnagynak, a Humán
Szolgálat kiemelt főreferensének, Wolf Ildikó címzetes
bv. őrnagynak, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet csoportvezetőjének, Nyámádi
Gábor bv. századosnak, a Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági, Termelő, Értékesítő és Szolgáltató
Kft. kiemelt főelőadójának, Együd László címzetes bv.
főtörzszászlósnak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
biztonsági főfelügyelőjének, Mazin András címzetes
bv. főtörzszászlósnak, az Adorján-Tex Konfekcióipari
és Kereskedelmi Kft. kiemelt művezetőjének,
Pándi Attila címzetes bv. főtörzszászlósnak, az
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. kiemelt
művezetőjének, Balog György András címzetes bv.
törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet főápolójának, Ladányi Gábor címzetes bv.
törzszászlósnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet körletellátó segédelőadójának,
Tamásiné Haskó Edina címzetes bv. főtörzsőrmesternek,
a Kalocsai Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének és
Molnár Ferencné közalkalmazottnak, az Egészségügyi
Főosztály előadójának, valamint a büntetés-végrehajtási
szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai
együttműködése elismeréséül Deskó Gyula rendőr
őrnagynak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Szervek Bűnügyi Technikai Osztály Bűnügyi
Kutyavezetői Alosztály alosztályvezetőjének.
Kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül tanácsosi
címet adományozott Fekete Gábor közalkalmazottnak, a
Műszaki és Ellátási Főosztály főelőadójának.
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Márk Gábor címzetes bv. főtörzsőrmestert, a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gépjárművezetőjét,
Bukovecz Brigitta közalkalmazottat, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelőjét, Balla
Zoltánné közalkalmazottat, a Budapesti Fegyház és
Börtön belső ellenőrét, Minya Beáta bv. őrnagyot, a
Költségvetési Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferensét,
Mészáros Bence bv. századost, a Biztonsági Szolgálat
főügyeletesét, Petró József bv. hadnagyot, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálata megbízott kiemelt főreferensét, Stéger
Ildikó címzetes bv. főtörzszászlóst, a Somogy Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Csóti
Sándorné címzetes bv. törzszászlóst, az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját,
Hugyecz Ildikó címzetes bv. törzszászlóst, a Váci
Fegyház és Börtön szociális segédelőadóját, Miklós János
bv. törzszászlóst, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Szabó Richárd címzetes
bv. törzszászlóst, a Központi Szállítási és Nyilvántartási
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
országos parancsnoki dicséretben és
ajándéktárgyban részesítette dr. Molnár Attila bv.
alezredest, az Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya
nyomozó tisztjét, Csiha Judit bv. őrnagyot, a Szegedi
Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesét, Drexler
Bernadett bv. őrnagyot, a Stratégiai, Elemzési és Tervezési
Főosztály kiemelt főreferensét, dr. Kőszegi Gábor bv.
őrnagyot, a Műszaki és Ellátási Főosztály megbízott
osztályvezetőjét, Dr. Mencseli Mónika bv. őrnagyot, a Jogi
és Adatkezelési Főosztály jogtanácsosát, Lengyel Lívia bv.
őrnagyot, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Kft. osztályvezetőjét, Pintér Tamás bv. őrnagyot, az
országos parancsnok alárendeltségébe tartozó Titkársági
Osztály osztályvezetőjét, Radnicsné Varsányi Brigitta bv.
őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház
osztályvezető-helyettesét, Mező László bv. századost, a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja kiemelt főtanárát, Moravcsik
Gábor bv. századost, a Biztonsági Szolgálat főügyeletesét,
Együd Médea Erzsébet címzetes bv. főhadnagyot, a
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
előadóját, L. Molnár István közalkalmazottat, a Budapesti
Fegyház és Börtön osztályvezető református lelkészét,
Tóth Gábor bv. ezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, Bacsa
Ágnes címzetes bv. alezredest, a Közgazdasági Főosztály
kiemelt főreferensét, Bajusz Sándor bv. alezredest, a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjét, Kovács Krisztina Emma bv. alezredest, az
országos parancsnok általános helyettese alárendeltségébe
tartozó Titkársági Osztály titkárságvezetőjét, Balogh
Brigitta bv. őrnagyot, a Közgazdasági Főosztály kiemelt
főreferensét, Pális Balázs címzetes bv. főtörzszászlóst,
a Márianosztrai Fegyház és Börtön műhelyvezetőjét,
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Főosztály segédelőadóját, Szöllősi József címzetes
bv. törzszászlóst, a Bv. Holding Kft. referensét, Gyulasi
József címzetes bv. zászlóst, a Zala Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott élelmezésvezetőjét, Jánosi
László címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosát,
Soós Balázs címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Heves
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
felügyelőjét, Czövek Jenő János közalkalmazottat, az
Informatikai Főosztály előadóját, Halász Krisztina Eszter
közalkalmazottat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék
előadóját, Kottek Zsuzsanna Mónika közalkalmazottat, az
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese
alárendeltségébe tartozó Titkársági Osztály előadóját
és Kurucz Enikő közalkalmazottat, a Központi Ellátási
Főosztály megbízott előadóját.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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A műveleti csoportot még a fogvatartottak
részéről is tisztelet övezi
Együd László c. bv. főtörzszászlós már húsz éve
bévés. Ez idő alatt dolgozott ápolóként, szociális
segédelőadóként, volt nevelő, biztonsági tiszt,
jelenleg pedig biztonsági főfelügyelőként
a Márianosztrai Fegyház és Börtön műveleti
csoportjának tagja. Október 23-a alkalmából
kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
Csóti András bv. altábornagytól a Büntetésvégrehajtási Szolgálatért emlékplakett bronz
fokozatát vehette át. A főtörzszászlóssal
a pályájáról, a hivatásról és a műveletisekről
is beszélgettünk.
Bv. Hírlevél: – Részesült már korábban hasonló elismerésben?
Együd László: – Helyi szinten igen, de országosan még nem,
ezért nagyon meglepett a hír. Megtisztelő és felemelő volt az
ünnepség, büszkeséggel tölt el, hogy intézetünkből én kaptam
utoljára altábornagy úrtól elismerést. És emlékezetes marad
Schmehl vezérőrnagy úr lelkesítő és bátorító személyes gratulációja
is. Ez az emlékplakett pozitív visszajelzés, és azt jelenti, hogy jó
úton haladok, amiről nem kell és nem szabad letérnem.
– Hogyan kezdődött pályafutása, miért éppen a büntetésvégrehajtást választotta?
– Egészségügyi szakközépiskolában végeztem, ezen a vonalon
indultam. Nagybátyám javaslatára jelentkeztem ápolónak
Márianosztrára. Ő már itt dolgozott a börtönben. Ekkor még
úgy gondoltam, hogy indulásnak, egyfajta ugródeszkának jó
lesz a börtön, így hát belevágtam. Mindez 1997-ben történt.
Közalkalmazottként kezdtem, majd egy év múlva behívtak
katonának. Négy hónap múlva engedélyt kaptam rá, hogy a
hátralévő ötöt a bv.-nél szolgálhassam le. Így 1999. január 1-től
már hivatásosként tértem vissza Nosztrára, ahol három évig
voltam ápoló, majd az élet úgy hozta, hogy akkori menyasszonyom
miatt elutaztam Pestre, és átkértem magam a Fővárosi Bv.
Intézetbe. Szakításunkig, négy évig voltam a Venyigén, majd ismét
visszatértem Márianosztrára.
– A Venyigéből mit hozott vissza Nosztrára?
– Rutint. Sokat tanultam az ottani orvosoktól és ápolóktól, aminek
eredményeként pontosabban és gyorsabban tudtam dolgozni.
Ráadásul a szállón rengeteg jó embert is megismertem, sok barátot
szereztem.
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– Ennek már 13 éve. Megmaradt a megszerzett tudás?
– Természetesen, sőt, még most is hasznát tudom venni a
mindennapokban: felismerem, ha baj van, és persze azt is, ha nincs.
A fogvatartottak közül ugyanis mindig akad olyan, aki meg akarja
vezetni a felügyeletet. Viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy
van olyan helyzet, amikor szemmel is tudok gyógyítani. Mostani
egészségügyis kollégáim többek között ezért is szeretik, ha én
vagyok szolgálatban, hiszen tudják, hogy számíthatnak rám.
– Milyen emlékeket őriz az első napjáról?
– Kicsit káosznak éreztem, hiszen az iskolapadból kiesve jóformán
semmit sem tudtam még a való életről és az egészségügyről, pláne
egy börtön működéséről. Emiatt kicsit féltem is. Tapasztalatlan
18 éves fiatal voltam, aki belecsöppent a nagybetűs életbe,
ráadásul egy veszélyes üzemben kellett helytállnia. Most biztosan
megmosolyognám akkori önmagam, de végül itt tapasztaltam
meg a valóságot, és itt tanultam meg mindent. Minden egyes nap
hozott valami újdonságot: élveztem, hogy beadhatok egy injekciót,
bekötözhetek egy sebet, és jó érzéssel töltött el, amikor helyesen
diagnosztizáltam mondjuk egy vesegörcsöt. Tudtam, hogy segítek
az embereken, ezek a folyamatos sikerélmények pedig egyre
magabiztosabbá tettek. Persze ehhez az is kellett, hogy a kollégák,
még az öreg smasszerek is elfogadtak és elismerték azt, amit
teszek.
– Hogyan és miért lett végül fegyőr az ápolóból?
– Mindig is vonzott az egyenruha, ráadásul már a legelső napon
megtetszett az az izgalmas, változatos, egyben felelősségteljes
munka, amit a fegyőrök végeznek. Hamar kialakult bennem a
vonzalom, ami nemsokára elhatározássá érett. Miután visszatértem
a fővárosból, már tudtam, hogy jelentkezni fogok a biztonsági
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Portré
területre. Rövid időre szociális segédelőadói beosztásban teljesí
tettem szolgálatot, majd átkerültem a biztonságra, ahol először
biztonsági felügyelő, majd hét hónapra biztonsági tiszt, egy rövid
nevelői kitérőt követően pedig főfelügyelő lettem.
– És hogyan került be a műveleti csoportba?
– Ez pontosan egy évvel ezelőtt történt. A főnököm és a csoport
tagjai kértek meg arra, hogy lépjek be közéjük, amire én először
egyértelmű nemet mondtam. Majd jobban átgondoltam az egészet,
és elhatároztam, hogy belevágok. Bízva a gondviselésben, másnap
közöltem ezt a főnökömmel, illetve a csoport többi tagjával is.
Sikerült a vizsga, felvettek, beilleszkedtem. Tulajdonképpen
már gyermekkoromban is kommandós szerettem volna lenni, de
nem gondoltam, hogy ez a vágy így fog valóra válni. Persze, nem
vagyunk a szó szoros értelmében kommandósok, azonban mi is
kiemelkedő munkatevékenységet folytatunk, számunkra is elvárás
a speciális fizikai felkészültség, valamint az, hogy folyamatosan
képezzük magunkat. Első előállításom pedig hatalmas élmény
volt. Megkönnyebbültem, hogy minden rendben ment. Tudtam
és éreztem, hogy végre azt csinálom, amit szeretnék. Már el
sem tudom képzelni, hogy bv. ország megannyi beosztása közül
máshol teljesítsek szolgálatot. Megtiszteltetés része lenni ennek a
csapatnak.
– Mi a helyzet a fogvatartottakkal? Műveletisként benne
van, hogy több atrocitás érheti.
– Eleinte tartottam is ettől, azonban hamar kiderült, hogy
nincs miért aggódni. Nem kerültem még olyan szituációba,
amiben a fogvatartottak ne követték volna teljes mértékben az
utasításainkat. A műveleti csoportot még a fogvatartottak részéről

is tisztelet övezi. Ennek többek között az lehet az oka, hogy nem
egyedül mozgunk a házban, hanem minimum kétfős csapatban.
De a megjelenés is sokat számít: általában komolyabban veszik az
embert, ha már aranycsillag van a vállán. Tudják, hogy viselője
tapasztaltabb, dörzsöltebb és rutinosabb.
– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó műve
letisnek?
– Mindenképpen türelmesnek kell lennie, de a következetesség, a
higgadtság és a magabiztosság is nélkülözhetetlen. Fizikailag is a
topon kell lenni, és az állóképesség is fontos. De a szellemi frissesség
és a mindenkori jogszabályok ismerete is elengedhetetlen. Sőt,
tisztában kell lenni a taktikai fogásokkal és alakzatokkal is, hiszen
itt minden eshetőségre fel kell készülni. A jó kommunikációs
készség pedig azért lényeges, hogy ha szükséges, akkor meg
tudjuk nyugtatni a fogvatartottat.
– Szabadidejében mivel foglalkozik? Hogyan kapcsol ki?
– Világéletemben szerettem a fizikai munkát, rendelkezésre állóidőm
függvényében napi szinten edzem magam. Mostanában a kertben
is rengeteg időt töltök: játszóteret, egy mini kalandparkot építek
a gyermekeimnek. Feleségem ugyanis két csodaszép gyermekkel
ajándékozott meg: kisfiam hároméves, ő most kezdte az ovit, lányom
pedig kilencéves és negyedik osztályos. Mindketten szeretnek
mozogni, nagyon elevenek. Akkor vagyok boldog, és igazán
akkor tudok kikapcsolni, ha velük lehetek. Lányomból talán orvos
lesz, kisfiam viszont imádja az egyenruhát, állandóan rendőröset
játszik, de a rajtam látott mintájára ő is mindig feketében van.
Kellner Gergely

Börtönlelkészek és börtönmissziós
önkéntesek kitüntetése
A Magyar Testvéri Börtöntársaság (MTB)
és a Börtönlelkészek Magyarországi
Szervezete (BMSZ) közösen tartotta
meg az éves rendes közgyűlését
és konferenciáját november 3-án a
Református Zsinati Hivatal dísztermében.
A rendezvényen Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős
államtitkára köszöntőjében kiemelte,
hogy a börtönlelkészek és önkéntesek
munkájában egyszerre van jelen az irgalom
és a remény. A börtönlelkészek és az
önkéntesek munkája, szolgálata nemcsak
a büntetés-végrehajtásnak fontos,
hanem az egész társadalomnak, mivel
véleménye szerint társadalmi érdek, hogy
a fogvatartottak a börtönben töltött idő
után a szabad életben is képesek legyenek
a közösségben és a közösségért élni –
fűzte hozzá.
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Roszik Gábor, a Magyar Testvéri
Börtöntársaság és a Börtönlelkészek
Magyarországi Szervezete elmúlt évben
végzett tevékenységéből kiemelte
a fogvatartottak részére szervezett
Országos Bibliavetélkedőt, az Angyalfaprogramot, amely a fogvatartottak
gyermekeire fókuszál, a Nemzetközi
Börtönmissziós Imahetet, a nyári
táborokat, valamint az APAC körletet.
Soltész Miklós államtitkár és Roszik
Gábor átadták a Bonhoeffer- és a Colsondíjakat azoknak a börtönlelkészeknek,
börtönmissziós tagoknak, akik az
elmúlt időszakban nagy alázatossággal
és szolgálatkészséggel végezték
szolgálatukat.
A Bonhoeffer-díjat idén Koroknai
András, a szegedi fegyház református
börtönlelkésze, valamint Lippai Csaba
görögkatolikus pap, a nyíregyházi börtön

lelkésze kapta. A 2012-ben elhunyt
Charles W. Colsonról, a Nemzetközi
Testvéri Börtöntársaság megalapítójáról
elnevezett díjat idén Katona Csilla, a
Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós
Alapítvány elnökségi tagja, Szabó József,
a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió
elnöke és Magyari Márton, az MTB
ügyvezető igazgatója vehette át.
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Átadták az új solti körletépületet
Október 26-án Csóti András bv. altábornagy, a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka adta át az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
solti objektumának új fogvatartotti körletépületét. A 730
millió forintos, fogvatartotti munkáltatás bevonásával
megvalósult beruházás révén 108 férőhellyel, 920-ra
nőtt az állampusztai börtön befogadóképessége. Csóti
András beszédében felelevenítette, hogy a közelmúltban
számtalan új fejlesztést valósított meg a szervezet,
amelyek mindegyike a kiemelt célokhoz, a teljes
foglalkoztatás megvalósításához és a férőhelybővítéshez
kapcsolódik. A jelentős eredmények között említette
többek között a legutóbbi beruházást, amelynek
köszönhetően a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
területén és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. üzemeltetésében
működő mosoda újabb 150 fogvatartott számára biztosít
munkalehetőséget. Ezt jó példának nevezte, ami azt is
bizonyítja, hogy a büntetés-végrehajtás zökkenőmentesen,
eredményesen és maradéktalanul képes megvalósítani
a számára kitűzött célokat. Arról is beszélt, hogy az új,
európai színvonalú solti körletépület a kor biztonsági
kihívásainak, a jog- és szakszerű fogvatartás minden
követelményének megfelelő környezetet biztosít
az itt elhelyezendő fogvatartottaknak, egyúttal
kiváló munkakörülményeket teremt az itt dolgozók
számára is. Ezt követően a kormány férőhelybővítési
programjával kapcsolatban kiemelte, hogy a 2018-ig
megépülő kilenc új börtön biztosítéka a korszerű és
modern büntetés-végrehajtási rendszernek. A hatezer
új férőhely kialakítása várhatóan 100 százalék alá
csökkenti a börtönök telítettségét, a 2500 új

munkatárs pedig tovább növeli a szakmai hatékonyságot.
Az országos parancsnok emlékeztetett rá, hogy 2010ben új korszak kezdődött a magyar büntetés-végrehajtás
történetében, hiszen a szervezet a Belügyminisztérium
irányítása alá került és megújultak belső szakmai
célkitűzései. A parlament 2013-ban elfogadta az új
büntetés-végrehajtási kódexet, amely 2015. január 1-jével
lépett hatályba. A büntetés-végrehajtási rendszerben a
2010-ben még 60 százalék körüli foglalkoztatási mutató
jelenleg 87 százalék – mondta.
Füzesi Viktor bv. ezredes, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka a beruházásról
elmondta: az új körlet mellett egy új szennyvíztisztító
telepet is üzembe helyeztek. Az idén márciusban
megkezdett munkák során a mintegy 1200 négyzetméter
alapterületű épületben harminchat – köztük egy
mozgáskorlátozottak elhelyezésére szolgáló –, egyenként
háromfős zárkát alakítottak ki. Az épület mellett a
régi biztonsági kerítést is újra cserélték és csaknem két
kilométer hosszan bővítették. Új ivóvíz-gerincvezetéket
építettek, a tartalék energiaellátást biztosító aggregátort
pedig korszerűbbre cserélték. Az épület felszerelését,
a zárkák belső berendezését a belső ellátás keretében a
büntetés-végrehajtás 100 százalékig állami tulajdonú és
fogvatartottak foglalkoztatását ellátó gazdasági társaságai
gyártották. A beruházással a büntetés-végrehajtási
szervezet harminchat új munkahelyet is teremtett.
Füzesi Viktor azt is bejelentette, hogy az állampusztai
fejlesztések következő ütemében jövő tavasszal
megkezdődhet egy újabb, „F” jelű körletépület építése,
amivel további 146 férőhellyel bővül az intézet.

Új mosoda a Fôvárosiban
Egy nappal a solti objektum átadása előtt
adták át a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet III. objektumában kialakított új,
higiénikus mosodát. A beruházás több
mint 400 millió forintból fogvatartotti
munkáltatás bevonásával valósult meg.
Az üzemben három műszakban összesen
150 fogvatartott végezhet majd munkát.
A rendezvény résztvevőit Cséri Zoltán
bv. dandártábornok, intézetparancsnok
köszöntötte. Szántó József, a Pálhalmai
Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatója a
beruházásról elmondta, hogy az új mosodában
olyan minőségi szolgáltatást fognak nyújtani,
ami versenyképes, magas színvonalú és a társadalom
szempontjából is hasznos.
Az ünnepség elöljárója Tasnádi László, a Belügyminisztérium
rendészeti államtitkára volt, aki kiemelte, hogy a fejlesztéssel
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újabb képességgel bővült és nagyobb hatékonysággal tud
működni a büntetés-végrehajtás, amelynek munkáját és
fejlesztéseit továbbra is mindenben segíti majd a kormány.
Az államtitkár megjegyezte, hogy a szervezetnél végzett
szakmai munka hosszú idő óta eredményes, hiszen 2010
óta töretlen a fejlődés a fogvatartottak foglalkoztatásában.
Ezt bizonyítja, hogy a fogvatartottak foglalkoztatása 2010
óta a korábbi mintegy 60 százalékról 87 százalékra nőtt.
Előrevetítette: a jövőben is sok feladat hárul majd a
büntetés-végrehajtásra a börtönépítések miatt.
Tasnádi László hangsúlyozta: a társadalom és a kormány
jogos elvárása, hogy minden munkaképes fogvatartott
dolgozzon. Ez természetesen a büntetés-végrehajtás
számára is az egyik kiemelt feladat, ugyanis a munkavégzés
a reintegráció rendkívül fontos eszköze, amely rendszeres
életvitelhez szoktat, elősegíti az önbecsülés és a felelősségér
zet növekedését, lehetővé teszi a tartási költségekhez való
hozzájárulást és a tartalékolást a szabadulásra.
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F ejlesztések
Az épület átépítésében és felújításában a fogvatartottak is
részt vettek: húsz rab közel 15 ezer munkaórában dolgozott a
mosoda kialakításában. Az új üzem teljes mértékben megfelel
a higiénikus mosoda követelményeinek, az energiatakarékos
működést a lehető legkorszerűbb technológiai berendezések
biztosítják. A mosodát a jelenleg legmodernebb gőzfejlesztő
látja el energiával. A büntetés-végrehajtási szervezet mosodai
szolgáltatását a Pálhalmai Agrospeciál Kft. két üzemében, a
pálhalmai börtönben és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
III. objektumában kialakított mosodában végzi. A két mosoda

összesen 3 millió kilogramm textilt képes kezelni évente, ezzel
a büntetés-végrehajtás cége egyike lett az ország legnagyobb
ágazati szolgáltatóinak. A Pálhalmai Agrospeciál Kft. jelenleg
650-700 fogvatartottnak biztosít munkát, tevékenysége
alapvetően mezőgazdasági jellegű, azonban a növénytermesztés
és az állattenyésztés mellett egyre jelentősebb a cég ipariszolgáltatási profilja. A kft. mosodai partnereinek nagy része
állami intézmény, de a kórházakon és a börtönökön túl piaci
megrendelőknek, kollégiumoknak, neves szállodáknak is
dolgoznak az elítéltek.

Elindult a konfekcionálóüzem
Az Adorján-Tex Kft. a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehatási
Intézet telephelyén október 10-étől már két munkaterületen is folytat
fogvatartotti munkáltatást. A korábban papírzsákokat hajtogató húsz
fogvatartott mellett egyelőre hatan kezdhették meg a munkát az
újonnan kialakított konfekcionálóüzemben. Az új üzemcsarnokban
főleg egészségügyi termékeket, például szájmaszkokat gyártanak.
A későbbi üzembe helyezést követően többek között az alábbi gépek
állnak még „csatasorba”: szalagvágó gép, mullpólyavágó, mullpólyatekercselő, nem szőtt cipőkészítő gép, nem szőtt textíliát hajtogató
automata gép, zig-zag sapkakészítő gép, illetve egy nagysebességű
automata csomagológép is. Az új berendezések segítségével a sapkától a
lábzsákig több egyszer használatos egészségügyi kellék is fogvatartotti
munkáltatással készülhet majd. A gépek üzembe helyezése folyamatosan
zajlik, a teljes kapacitás elérésekor húsz fogvatartott fog itt dolgozni.

Új tájékoztatási
rendszer Kecskeméten

A büntetés-végrehajtási intézetekbe belépőket tájékoztatni
kell a belépés feltételeiről, szabályairól. Kecskeméten
ez eddig hagyományos módon, papíralapú táblák
kifüggesztésével történt. Mostantól a belépéshez szükséges
információkat egy LCD monitor közvetíti a belépni
szándékozóknak, így az ezentúl szükséges információk
átláthatóbb formában jutnak el az érintettekhez, és a
változásokat is könnyebb, gyorsabb lesz frissíteni.
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Megszépül
az egri börtön
Az egri bv. intézet Törvényház utcai
homlokzatán már javában folynak a
munkálatok, ami később a körletépülettel
folytatódik. Az intézet megújulását
a fogvatartottak munkája is segíti.
A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
eredeti épülete 1908-ban épült, utoljára
2000-ben végeztek állagmegóvó felújítást.
A mostani rekonstrukció során a parancsnoki
épület homlokzata újul meg. A szakemberek
a homokkő lábazatot és a párkányokat újítják
meg, javítják a vakolatot és az ablakokat,
hőszigetelnek és felújítják a csatornarendszert.
A börtön színe is más lesz, a sötétsárgáról
elegáns világosdrappra vált, amely szín
jobban illeszkedik az egri belváros utcaképébe.
A körletépületen hőszigeteléssel
és nyílászárócserével energetikai
korszerűsítést valósít meg az intézet.
A munkálatokban a férfi elítéltek
is részt vesznek, ők a rácsokat és
az ablakokat festik.
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Minden a befogadáson múlik
Nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök
dandártábornokká nevezte ki dr. Budai Istvánt, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön parancsnokát. A parancsnokot ennek apropóján
kérdeztük személyes motivációiról és a büntetés-végrehajtás
szerepének változásairól.
Pályafutása szempontjából hogyan értékeli ezt a kitüntetést?
Meseszerű. Őrmesterként kezdtem 1988-ban Balassagyarmaton,
onnan eljutni a dandártábornoki beosztásba, az mesébe illő. A
pályámat mindig az határozta meg, mindig az járt a fejemben,
hogy tehetjük jobbá a rendszert. Mert végső soron az a dolgunk,
hogy amennyire lehet, jobb személyiségű embert adjunk vissza a
társadalomnak, mint akit befogadtunk. De úgy tekintek erre a
kitüntetésre, hogy nem kaphattam volna meg a kollégáim remek
munkája és a családom feltétlen támogatása nélkül sem.
A kitüntetése meseszerű, de Önnek más köze is van a meséhez.
Igen, a Feldmár-féle Mesekör most ünnepelte ötéves fennállását.
Ötvenöt elítéltet vontunk be a programba, és a szabadultak közül
mindössze öten estek vissza. De ebben a rengeteg munka mellett
masszívan ott van az átmeneti ház is, ahová a szabadult személy
mehet, ha nem akar visszamenni az eredeti környezetébe.

hogy egy civil szervezet más szakértelemmel, más szemlélettel
foglalkozik az elítélttel. Nekem szerencsém volt, mert a kollégáim
ezt megértették. Mert lehetnek nekem főnökként elvárásaim, de ha
az állomány nem takar fel mögém, abból nem lesz semmi.
Mit jelent az egyéniesítés a fogvatartottak szempontjából?
Példákat mondanék. A Mesekörbe vontunk be olyan rabot, akinek
rengeteg fegyelmi ügye volt. Azt mondtuk neki: kapsz egy új
lapot, de itt addig maradhatsz, amíg nem követsz el újabb fegyelmi
vétséget. Nem követett el. Volt, aki bekerült a B-terves lakásba,
majd a családjával is szakított, hogy ne kerüljön újra börtönbe.
Ezek jó példák arra, hogy az egyéniesítéssel jó eredményeket lehet
elérni. Ami még hiányzik, az a híd a börtön és a kinti társadalom
között. Kellenek a kapaszkodók. A három legfontosabb dolog
egy reintegrált szabaduló életében, hogy maradjon mellette egy
támogató – és lehetőleg nem bűnöző – család, legyen munkahelye,
és legyen hova mennie.

Mit gondol, mi a büntetés-végrehajtás szerepe a XXI. század
gyorsan változó közegében?
A büntetés-végrehajtás folyamatos szembenézés. Ahogy változnak
a körülmények, az elkövetési módok is változnak. Az utóbbi időben
egyre kegyetlenebbek a bűncselekmények, melyekre nekünk
is más választ kell adni. A szakmának kell kidolgozni, hogy mit
kezdünk például a szervezett bűnözéssel, vagy a fiatalkorúak
sérelmére elkövetett bűncselekményekkel.
Ma már társadalmi elvárás, hogy a börtön ne a bűnözők
iskolája legyen. Az új bv. kódex ezért óriási szakmai lehetőség
a szervezetnek, de óriási felelősség is, mert nekünk kell a
törvényt megtölteni szakmai tartalommal. Hogy merre tartunk?
Abban bizonyos vagyok, hogy nagy hangsúlyt kell helyezni az
egyéniesítésre, a személyre szóló programokra. Másrészt, a
kódex előtt semmilyen visszajelzés nem volt arról, hogy melyek
a hatékony, jól működő programok. Azzal, hogy a pártfogók
hozzánk kerültek, megoldódni látszik a visszacsatolás kérdése is.

Lassan két éve hatályban van a bv. kódex. Önnek mik a
tapasztalatai?
A tapasztalatok pozitívak. Az új jogintézmények működnek,
és remélem, hamarosan a Központi Kivizsgáló és Módszertani
Intézet is rendeltetésszerűen fog működni. Akkor tölti be
a hivatását, ha a kiváló szakemberek ott összeállítják az
egyéniesített programot, amivel a börtönben dolgozni tudunk az
elítélttel. Minden a befogadásnál dől el: mi az, amit felfogunk a
személyiségéből és milyen programot adunk neki. Az elhelyezést
is annak megfelelően kell meghatározni, hogy hol tudják a
leghatékonyabban megvalósítani az egyéni programot. A bv. nem
emberraktár. Nem lehet összemosni egy lopás elkövetőjét egy
súlyos életellenes elkövetővel. A másik nagy kihívás a személyi
állomány felkészítése arra, hogy nem az embertömeget, hanem a
testre szabott kategóriákat kell kezelni. Meggyőződésem, hogy a
biztonság is itt dől el, nem az őrtoronyban.

Mivel tudja a kollégáit motiválni, hogy részt vegyenek a
programok megvalósításában?
A kezdetekben nehéz volt elmagyarázni, hogy miért fontosak a
programok, mert első ránézésre ez a felügyelőknek többletmunka.
Nálunk nincs fluktuáció, mert a kollégákra is odafigyelünk, és meg
tudtuk győzni őket arról is, hogy a civilek által behozott programok
a felügyelő válláról is levesznek terheket. Arról nem beszélve,

Mi az, ami tüzeli, ami mindig új utakra viszi?
Az a szerencsém, hogy nekem a szakmám a hobbim. Szeretem csinálni,
szeretek emberekkel foglalkozni és mindig azon jár az eszem, min
tudok javítani. Emellett már nem sok hobbim van, de a focin ott a
szemem és szeretem a természetet is. A kimeríthetetlen erőforrásom
pedig a család. Most a kétéves unokám adja a legtöbb feltöltődést.
Mészáros Zita
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A büntetés-végrehajtás
nagyobb figyelmet érdemel
Orosz Zoltán bv. őrnaggyal, a büntetés-végrehajtás november 1-én
kinevezett szóvivőjével beszélgettünk hivatásról, hobbiról és természetesen
a szervezet előtt álló kommunikációs feladatokról. Az újdonsült szóvivő
szerint a legfontosabb, hogy az utca embere is tisztában legyen vele, hogy
milyen komoly szakmai munka folyik a szervezetnél.
– Mindig is egyenruhás akartál lenni?
– Tulajdonképpen igen. Az egri Lenkey János Honvéd Gim
ná
zium tábora pecsételte meg a sorsom, oda is jelentkeztem, érettségi
után pedig az akkor még működő Bolyai János Katonai Műszaki
Főiskolára. Sikerült a felvételim, azonban mivel humán beállítottságú
voltam, nem nyerte el a tetszésemet. Egy év után leszereltem.
– Végül a rendőrséget választottad.
– Ezt a bátyámnak köszönhetem, ő ekkor már a testületnél szolgált.
1999-ben jelentkeztem a rendőrtisztire és a szakközépbe. A főis
koláról egy vakbélgyulladás miatt lecsúsztam, így a szakközépbe
vettek fel. 2001-ben őrmesterként a Ceglédi Rendőrkapitányságra
kerültem, ahol járőrként sok mindent megtapasztaltam. 2002-ben
újra jelentkeztem a rendőrtisztire, ahol 2006-ban államvizsgáztam.
2002-ben megnősültem, 2004-ben megszületett a kisfiam.
– És hogyan lett belőled szóvivő?
– Mindig is érdekelt a média. Már járőrként is sokat szerepeltem,
hiszen egy-egy sikeres ceglédi akcióról én nyilatkoztam. Majd 2011-től
hivatalosan is a kapitányság sajtósa lettem. Nagy kihívás volt, de minden
percét élveztem. Kedd délutánonként élő rádióműsorunk volt, a tévében
is rendszeresen szerepeltem, de Beluzsárné Belicza Andreával, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjével is sokat dolgoztam együtt.
– Olyan jól ment, hogy végül az ORFK-ig jutottál.
– Felvételt hirdettek, én jelentkeztem és kiválasztottak. 2015. január
elsejétől 2016 májusáig teljesítettem szolgálatot az ORFK
Kommunikációs Szolgálatánál, mint kiemelt főreferens és sajtó
ügyeletes. Itt a kommunikációs szakma teljes területét megismertem,
remek csapattal dolgozhattam és rengeteget tanultam.
– November 1-től a BvOP Kommunikációs Főosztályán
teljesítesz szolgálatot. Mik az első benyomásaid?
– Teljesen pozitívak: egy családias, otthonos környezetbe csöppentem,
és ezt a fajta összetartást a szervezet egészében tapasztalom. Fekszik
nekem ez a helyzet, mivel én mindig is csapatban szerettem dolgozni.
Az eredményességhez pedig szükség van a kollégákra, akik ott állnak
mögöttünk, mellettünk, vagy éppen előttünk. Külön öröm, hogy
nyitott és értő fülekre találtunk a parancsnoki értekezleten is.
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– Lesznek-e új irányok? Mi fog változni a bv. kommuniká
ciójában?
– Meggyőződésem, hogy a büntetés-végrehajtás nagyobb figyelmet
érdemel a társadalomtól. A közelmúlt eredményeinek és azok sikeres
kommunikációjának köszönhetően elindult egy pozitív folyamat,
az emberek kezdik megismerni a szervezet munkáját, a kollégák
kiemelkedő helytállását. Jó példa a börtönszínház reintegrációs
szerepe, a központi ellátás bővülése, vagy a fogvatartotti foglalkoztatás
növelése, hiszen ezek az üzenetek eljutottak az emberekhez. A feladat
a pozitív kép erősítése. Ehhez a korábban elkezdett munkát szeret
nénk folytatni, de az eddigiekhez képest proaktívabb, kezdeményezőbb
kommunikáció mellett.
– Milyen szereped lesz az új koncepcióban?
– A cél, hogy növeljük a bv. ismertségét és elismertségét. Ezt segíti,
ha a szervezetnek van egy arca. Ő az, akin keresztül megismerik
annak működését, akitől hallják a jó híreket, vagy aki elmagyarázza a
nehézségeket. Számtalan szervezet rendelkezik hiteles és bizalmat keltő
szóvivővel. A mentőknek ott van Győrfi Pál, a katasztrófavédőknek
Hajdu Márton, a Fővárosi Főügyészségnek Bagoly Bettina. Bízom
benne, hogy idővel nekem is hasonló szerepem lesz a bv.-nél.
– A hivatalos megszólalásokon kívül is szerepeltél a tévében.
– Nagyon szeretem a műveltségi vetélkedőket. Eljutottam az Áll az
alku, az Örökös, a Kérem a következőt, a Szerencsekerék, és a 40 milliós
játszma című műsorokba is. Az első babakocsit is nyereményből vettük.
– Szabadidődben mit csinálsz legszívesebben?
– Minden labdajátékot megnézek, és fanatikus szurkoló vagyok: a
magyar válogatott összes hazai meccsén, illetve ha tehetem, akkor
a külföldi mérkőzéseken is ott vagyok. Az Európa-bajnokságon
Marseille-ben, a helyszínen drukkoltam. A gyermekem születése
és az esküvőnk után ez volt életem legnagyobb élménye. Kisfiam is
vízilabdázik, úgyhogy a pólómeccseket is „hivatalból” látogatjuk. Az
általános iskolát testnevelési tagozaton végeztem, így nagyon sok
sportot kipróbáltam, de a foci lett a nagy szerelem. A rendőrségnél saját
csapatot alakítottunk és úgy hallottam, hogy a parancsnokságnak is van
egy ütőképes gárdája. Bízom benne, hogy engem is bevesznek majd.
K. G.
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Ülésezett a Magyar Politikai Elítéltek Közössége

A

Magyar Börtönügyi Társaság szervezésében zajlott le az 1945 és
1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közösségének 25 éves
jubileumi emlékülése. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium
politikai államtitkára, miniszterhelyettes arra emlékeztetett, hogy
újra és újra el kell mondani az üldöztetések szenvedéstörténeteit, hogy
azokra soha többé ne kerülhessen sor.
Petrusz Tibor, a PEK elnöke a 25 évvel ezelőtti megalakulásra emlékezett
vissza, majd Zinner Tibor beszélt az 1945–1956 közötti magyar
joghalálról. Ezt követően Müller Rolf, az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója a
politikai rendőrség szerepét, működését és
hatalmát vázolta fel. Az erőszakszerveze
tek történetének ismertetését folytatta
Okváth Imre történész, az Állam
biztonsági Szolgálatok Levéltá
rának
főosztályvezetője, aki a Katona
politikai Osztály 1945–1949 kö
zötti szervezettörténetét és veze
tőségének élettörténetét mutatta
be. Estók József nyugalmazott bv.
dandártábornok az 1945–1956 közötti
büntetés-végrehajtási
intézmények
tör
téneti kutatásairól számolt be,
Bank Barbara történész pedig a katonai

perekről, különös tekintettel a Hadváry- és a Dósa-perről, a katonai
kivégzettekről, elítéltekről és internáltakról beszélt. Soós Viktor
Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja az 1945–1956
közötti egyházi perekről, az egyházi személyeket ért törvénysértő
vizsgálatokról szólt. Vincze Gábor történész az Alföldi Fehérgárda
mozgalom kialakulásáról, terjeszkedéséről, az ÁVH vizsgálatáról
beszélt. Végül Kosztolányi Károly volt elítélt megrázó előadásban
idézte fel korabeli börtönélményeit.
Az emlékülésen a Mementó című kiállítást is meg
te
kinthették a résztvevők, amelyet Schmehl János
bv. vezérőrnagy, a Magyar Börtönügyi Tár
saság elnökhelyettese nyitott meg. Arra
em
lékeztetett, hogy az elmúlt rendszer
jogtalan meghurcoltatásai sem tudták
megtörni a politikai elítéltek lelkét, nem
voltak képesek náluk elérni, hogy fejet
hajtsanak és lemondjanak az emberi
lét két legfontosabb alapértékéről: a
tisztességről és a becsületről. Kiemelte
azt is, hogy a kormány új értékalapokra
helyezte a büntetés-végrehajtás mun
káját, amelynek fontos állomása a
rendelkezésre álló új jogi szabályozás, az
infrastruktúra bővítése és modernizálása.

II. Magyar Kültéri Védelmi
Konferencia

Fegyőrképzés a Nyíregyházi
Egyetemen

któber 11-én rendezték meg a II. Magyar Kültéri Védelmi
Konferenciát, amelyen részt vett és előadást tartott
Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese.
A fórumon a hazai és külföldi szakértők a biztonságtechnika, a
biztonságpolitika és a nemzetvédelem szemszögéből közelítették
meg a rendezvény középpontjába állított kültéri védelem témakörét.
Lajtár József előadásában a büntetés-végrehajtási szervezet munkáját
mutatta be az Ideiglenes Biztonsági Határzár kialakításában.
A konferencián a biztonságpolitikáért felelős szervek képviselői mellett
szakmai egyesületek, nagyvállalatok és kisvállalkozások is képviseltették
magukat, valamint innovatív kültéri védelmi és biztonságtechnikai
termékeket, eszközöket is megtekinthettek a résztvevők.

December 2-án kötött együttműködési megállapodást a
Nyíregyházi Egyetem és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (BVOTRK).
Az egyetem az új börtönök személyi állománya elméleti
és gyakorlati képzésének lesz az otthona. A BVOTRK Budapesten
több mint húsz éve végzi a büntetés-végrehajtáshoz felszerelők
oktatását, azonban a férőhelybővítés miatt szükségessé vált
a képzési kapacitás bővítése.
A Nyíregyházi Egyetem kiváló helyszíne lesz a szakképzésnek,
a kollégiumában pedig megfelelő szállást tud biztosítani mind a
hallgatók, mind az oktatók részére. A képzés 2017 januárjában indul,
modulonként több mint háromszáz fő vesz majd részt a büntetésvégrehajtási felügyelői szakképzésen.

O
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Hadifogoly-konferencia
Szegeden
Történeti témája volt a „Hadifogolytábor és
hadifogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben
1944–1945-ben” című konferenciának is, amelyet
október 6-án tartottak a Szegedi Fegyház és Börtön
dísztermében.
A Szegedi Fegyház és Börtön vezetése a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságával, a Csongrád
Megyei Kormányhivatallal, a Szeged-Csanádi
Egyházmegyével és a Csongrád Megyei Levéltárral
együttműködve szervezte meg a konferenciát az
elhunyt hadifoglyok emlékére, melyre meghívást
kaptak az intézettel kapcsolatot tartó társ- és
rendvédelmi szervek képviselői és azok az örökösök,
akik hadifogoly hozzátartozóik emlékeit hozták el a
rendezvényre.
A történeti kutatások szerint a szegedi Csillagbörtön
Mars téri épületében a megszálló Szovjet Vörös
Hadsereg 1944 októberétől 1945 májusáig
hadifogolytábort működtetett, ahol háromezer
katona és civil veszítette életét. Akkoriban a hatszáz
főre kialakított börtönben tizenkétezer főt tartottak
fogva, a túlzsúfoltság hússzoros volt. Az elégtelen
élelmezés és az alapvető higiénés feltételek hiánya
miatt 1945 tavaszán kitört a tífuszjárvány.
Egy túlélő elbeszélése szerint a hadifoglyok jelentős
része nagy kínok közt, orvos, felcser és gyógyszer
nélkül pusztult el. Az elhunytakat előbb a börtön
udvarán, majd a város temetőjében jelöletlen
tömegsírokba helyezték.
A konferencia résztvevőit Juhász Tünde
kormánymegbízott, majd Csóti András bv.
altábornagy köszöntötte, aki a rendezvény fővédnöke,
Pintér Sándor belügyminiszter szavait tolmácsolta.

Ebből világossá vált, hogy a miniszter a hadifogolyemlékkonferencia célkitűzéseit kezdetektől fogva
felkarolta, hiánypótlónak tartja, s a nemzeti akarat
és megnyugvás, valamint az utókor megbecsülésének
nemes példájaként értékelte. Halmágyi Pál
hadtörténész, Szeged 1944-es katonai megszállásáról,
Farkas Csaba főlevéltáros a szovjet hadifogolytáborról,
Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok
a hadifogolytáborról és az újra nyitott kerületi
börtönről beszélt, majd Kiss-Rigó László SzegedCsanádi megyéspüspök az áldozatokra emlékezett.
Bozó Bea sajtóreferens az intézet és a kormányhivatal
nyári felhívására érkezett egykori hadifoglyok
hozzátartozóinak emlékeiről tartott előadást.
Végül Biernacki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár
igazgatója mondta el a konferencia zárógondolatait.
Az áldozatok emlékére a Szegedi Fegyház és Börtön
homlokzatán emléktáblát helyeztek el, amelyet Csóti
András és Juhász Tünde leplezett le.

70 éves Vókó György
Bensőséges hangulatú eseménynek adott helyet október 5-én a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem: az elmúlt évtizedek büntetés-végrehajtási
jogtudományának egyik meghatározó személyiségét, Vókó György
professzort, az MTA doktorát 70. születésnapja alkalmából köszöntötték
munkatársai, pályatársai, tanítványai és tisztelői.
Az ünnepi alkalomra az egyetem és az Országos Kriminológiai Intézet
szakmai-tudományos tanulmánykötetet készített, amelyben Csóti
András bv. altábornagy laudációja mellett, helyett kapott Pallo József bv.
ezredes, főosztályvezető angol nyelvű tanulmánya is. Vókó professzor
páratlanul sikeres szakmai munkásságát Pintér Sándor belügyminiszter a
Szent Adorján Érdemjel odaítélésével ismerte el. A büntetés-végrehajtási
szervezet valamennyi dolgozója nevében további szakmai sikereket, jó
egészséget és eredményes jogtudósi tevékenységet kívánunk a 70 éves,
de fiatalos lelkületű Vókó Györgynek!
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együttműködés
Az elmúlt időszakban a korszakos stratégiai feladatok mellett – vagy talán éppen azért – szervezetünk élénk
„társasági életet” élt, melynek eredménye lett több új együttműködési megállapodás, valamint hatékony
partneri és szakmai esemény.

Megállapodások
P rison Medic-képzés a P écsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megállapodást kötött egy új
képzés létrehozásáról, amelynek értelmében a rendőrségnél már folyamatban lévő Police Medic mintájára a
büntetés-végrehajtás Prison Medic-képzést indít.
Az együttműködésről szóló iratokat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja,
dr. Miseta Attila, valamint Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka írta alá a
Pécsi Tudományegyetemen. A tervek szerint többszintű, speciális műveleti egészségügyi képzés indul, melyben
először a büntetés-végrehajtás műveleti csoportjainak tagjai, majd az állomány egyéb szakterületének tagjai is
részt vesznek. A megállapodás lehetőséget ad arra, hogy a büntetés-végrehajtás szervezésében – hasonlóan a
rendőrség, vagy a honvédség gyakorlatához – speciális műveleti egészségügyi szakképzettséget szerezzenek a
sokszor veszélyes körülmények között szolgálatot teljesítő kollégák.

Kecskemét a jobb szociális körülményekért

Együttműködési megállapodást kötött a kecskeméti bv. intézet Kecskemét Megyei Jogú Város
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával az anya-gyermek körleten elhelyezett
gyermekek és az időskorú fogvatartottak ellátásáról, gondozásáról, október 27-én. A megállapodás
értelmében az intézet reintegrációs tisztjei segítséget kapnak az időskorú fogvatartottak
kezeléséhez, ellátásához, az anya-gyermek részlegen dolgozó csecsemőgondozók pedig az
igazgatóság egyik bölcsődéjében bővíthetik gyermekgondozásban szerzett tapasztalataikat. A
megállapodást Kellerman Péter főigazgató és Zakhar Tibor bv. ezredes, intézetparancsnok írta alá.

Megújuló együttműködések Balassagyarmaton

A felülvizsgálat után új, a mai jogszabályi környezettel és az új igényekkel összehangolt megállapodást kötött a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezete. A balassagyarmati börtön lehetőségeihez mérten igyekszik részt vállalni a bűnmegelőzési feladatok
terén és kiemelt figyelmet fordít a biztonságra is. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal való szakmai múlt hosszú
időre tekint vissza, a két szervezet kapcsolatát a kölcsönösség és eredményesség jellemzi. A Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei Szervezetével szintén évtizedes az együttműködés, különösen a fogvatartottak reintegrációja terén.

Zalaegerszeg a reintegrációért

Október 27-én írták alá a zalaegerszegi börtön és a Zalaegerszegi Szakképző Centrum között létrejött
megállapodást is. Október elejétől folyik az országos kezdeményezésű képzés, amelyen tizenkét elítélt német
nyelvet, informatikát és vállalkozási ismereteket tanul. Az oktatás ingyenes, és a tanév végén lehetőség nyílik
OKJ-s vizsgát tenni. A vizsga ugyan nem kötelező, de a megszerzett tudás segítséget jelenthet a munka világába
való visszatérésre. A szerződést Szabó Károly főigazgató és Simon Attila bv. ezredes, intézetparancsnok írta alá.

Szolnokon

Együttműködési megállapodást kötött szeptember 30-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet és a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete. A megállapodás célja
egyebek mellett az, hogy a szervezetek jobban megismerjék egymás alaptevékenységét, emellett a Vöröskereszt
véradásokat szervez, illetve tájékoztatásokat és előadásokat tart. Továbbá támogatja a szabadult elítéltek és
családjuk egészségügyi és szociális helyzetének javítását, míg a büntetés-végrehajtás elősegíti, hogy a megyei
szervezet részére a fogvatartottak foglalkoztatás keretében jóvátételi programokat valósítsanak meg.
A megállapodást Tóth Gábor bv. ezredes, intézetparancsnok és Juhász Éva igazgató írta alá.
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És Szombathelyen is partner a Vöröskereszt

Szombathelyen a fogvatartottak reintegrációjának még szélesebb körű megvalósítása érdekében
kötött megállapodást a két szervezet, amit Vinczéné Kenedli Csilla, a Magyar Vöröskereszt Vas megyei
Szervezetének megyei igazgatója és Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok, a Szombathelyi Országos
Bv. Intézet parancsnoka írt alá, melynek értelmében egészségügyi felvilágosítással, elsősegély-nyújtási
ismeretekkel, életvezetési és baleset-megelőzési programokkal készítik fel a fogvatartottakat a majdani
szabadulásra. Az együttműködés felöleli a fórumok szervezését és szoros lesz a munka a pártfogó
felügyelők és a Vöröskereszt munkatársai között is.

Partnerség
Védelmi gyakorlaton a szolnokiak

A szolnoki Sportrepülőtér és a Holt-Tisza-part volt a helyszíne a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság
komplex gyakorlatának. A gyakorlatban a honvédség három alakulata, a megyei rendőrkapitányság, a megyei
katasztrófavédelemi igazgatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a KÖTIVIZIG,
a Víz és Csatorna Művek Zrt., a mentőszolgálat, a polgárőrség, a Tisza Mentőcsoport, két árvízvédelmi komplex
csoport és több önkéntes egyesület is részt vállalt. A Megyei Védelmi Bizottság történetében még nem volt
ehhez hasonló összetett, sok szervezetet megmozgató gyakorlat. A két helyszínen, több száz ember bevonásával
megrendezett gyakorlat háborús konfliktust idézett, amelybe a természet tényezői is beleszóltak.
A feltételezés szerint egy Jász-Nagykun-Szolnok megyén áthaladó NATO-konvojt fegyveres támadás ért. A támadást
visszaverték, de az egyik támadó autó elmenekült. A konvojparancsnok a rendőrség segítségét kérte, a sebesülteket
a mentőszolgálat látta el. A menekülő autó hosszabb üldözés után, Alcsi-szigetnél a Holt-Tiszába rohant, az autóból
kikerülő szennyeződések veszélyeztették a polgári célú vízkészletet. A terrorcselekmény miatt kialakult helyzetet
súlyosbította, hogy az őszi elhúzódó esőzések miatt rendkívüli árvízi készültség volt érvényben. Az intézet ezen
a ponton kapcsolódott be a gyakorlatba, nyolc elítélt őrzéssel homokzsákokat lapátolt tele a gáton. A zsákok
megrakodása után a meghatározott helyre történő telepítésben az elítéltek együttműködési hajlandósága és magatartása
kifogástalan volt, az intézetre háruló feladatot hibátlanul végrehajtotta a személyi állomány is. A gyakorlatot megtekintő
települési vezetők hasznos tapasztalatokat nyertek, hiszen közvetlen közelről látták, miként jön mozgásba egy hatalmas
gépezet, miként épülnek egymásra a feladatok, és hogyan fogható össze az irányítás. Mindez jól kidolgozott protokoll
szerint történt, amelynek elemeit szemléletes narrációk, szakmai előadások ismertették az érdeklődőkkel.

Honvédelmi gyakorlat Mezőkövesden

Közös gyakorlatot tartottak október 12-én Mezőkövesden a borsodi és hevesi hivatásos és önkéntes
katasztrófavédelmi szervek. A Hór-völgyi víztározó partján árvízhelyzetet, illetve olajszennyezés
felszámolását, sérültek és vízbe esett horgászok ellátását, valamint a repülőtéren veszélyes anyagot szállító
repülő kényszerleszállását, eltűnt személy kutyás keresését és bombatalálatot kapott toronyépületből
való mentést hajtottak végre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság által szervezett közös
gyakorlaton. A gyakorlat fő célja a társszervekkel való sikeres, összehangolt együttműködés végrehajtása,
valamint a bv. intézetek vezetői és a személyi állomány intézkedő képességének vizsgálata volt. Az ilyen
jellegű segítségnyújtást szervezetünk éles helyzetben is gyakorolhatta már, hiszen a 2010-es árvíz elleni
védekezésben és a helyreállításban is derekasan kivette a részét a büntetés-végrehajtás.

Riadógyakorlat Szombathelyen

A Szombathelyi Országos Büntetetés-végrehajtási Intézet, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
az Országos Mentőszolgálat Szombathelyi Régióközpontja közös gyakorlatot hajtott végre október 18-án a
büntetés-végrehajtási intézet területén. A gyakorlat feltételezése szerint egy fogvatartott hivatali időben, a
raktárépületbe történő lekísérését követően rosszullétet színlelt és összeesett. A segítségére siető raktárost
túszul ejtette, bevonszolta a raktárba és megkötözte. Követelései nem teljesülése miatt felgyújtotta a ruhákat
a raktárban, így tűz keletkezett. A büntetés-végrehajtás műveleti csoportja lezárta és biztosította a helyszínt,
a túsztárgyaló megkezdte a tárgyalást és értesítették a társszerveket, így rövid időn belül a helyszínre
érkeztek a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem egységei. A műveleti csoport és a tűzoltók behatoltak a
raktérhelyiségbe, a füstmérgezést szenvedett fogvatartottat és a túszt kimenekítették, a mentőszolgálat ellátta
a sérülteket, a tűzoltók eloltották a tüzet. A riadógyakorlat sikeresnek és eredményesnek bizonyult.
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Kriminálexpó
Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért címmel
rendezték meg november 8–10. között a XXI. biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési,
igazságszolgáltatási konferenciát, vagyis a 2016-os Kriminálexpót. A rendezvényen hagyományosan
részt vesz a büntetés-végrehajtási szervezet is. Ezúttal a kockázatelemzés volt az előadások témája.
A Tölösi Péter Konferencia Központban tartott háromnapos fórumon a biztonságpolitikáért
felelős szervek képviselői mellett egyetemek, szakmai egyesületek is képviseltették magukat,
akik a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a biztonság és az igazságszolgáltatás témájával
kapcsolatban tartottak számos előadást, illetve kerekasztal-beszélgetést. Szervezetünk
előadásait Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője nyitotta
meg, a kockázatelemzési és -kezelési rendszer alapjait ismertette. Kiemelte, hogy az új
rendszer növeli a szervezet hatékonyságát, hiszen amellett, hogy minimalizálja a visszaesők
számát, jótékony hatással lesz a fogvatartottak fegyelmi helyzetére, egyúttal az elítéltek
eredményes reintegrációját is segíti. Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a BvOP Stratégiai,
Elemzési és Tervezési Főosztályának megbízott főosztályvezetője és a BvOP Központi
Kivizsgáló és Módszertani Intézet vezetője a büntetés-végrehajtás predikciós eljárásairól
szólva elmondta, hogy a közelmúltban integrált új jogintézmények több olyan elemzési
módszertan kialakítását tették szükségessé, melyek a fogvatartottak megalapozottabb,
tudományos eszközökkel is támogatott megismerését szolgálják. Hangsúlyozta: az új bv.
törvény teremtette meg a kockázatelemzési és kezelési rendszert, ami a fogvatartottak
szabadságvesztés alatti várható viselkedésének előrejelzésével, bizonyos fogvatartási és
biztonsági kockázatok kimutatásával, mérésével, azok csökkentésére biztosított speciális
kezelési programokkal igyekszik segíteni a bv. szervezet szakmai munkáját. Ezt követően
Fiáth Titanilla, a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet osztályvezetője a fogvatartási
kockázatok kezelésére irányuló hazai és nemzetközi programokról és a jó gyakorlatokról
beszélt, különös tekintettel a szexuális bűnelkövetőkre.
Végül Juhász Ferenc bv. alezredes, a BvOP Pártfogó Felügyelői Osztályának vezetője
ismertette a bv. pártfogó felügyelők reintegrációban betöltött szerepét, egyben felhívta a
figyelmet a pártfogói modul bevesztésének fontosságára.

Regionális
kutyakiképzés
Zalaegerszegen
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
sportpályáján, október 21-én tartották
meg a III. regionális szolgálati
kutyák szakmai napját és képzését,
amelyen a zalaegerszegi bv. intézet
mellett a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság, a Zala Megyei NAV,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön,
a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet és a Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
harminckét kutyavezetője vett részt.
A büntetés-végrehajtás szakmai
képzését a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtön kutyatelep-vezetője, Kolerics
Péter bv. főtörzszászlós irányította.
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Kábítószerkereső kutyák
Baracskáról
A BvOP Biztonsági Szolgálat szakirányítása
mellett most először indult a kábítószerkereső kutyavezetők és kutyáik részére saját, a
büntetés-végrehajtás keretein belül szervezett
képzés. A két hónapon át zajló tanfolyam
lezárására október 28-án került sor a Középdunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában. A tanfolyam
célja a szakmailag magas szinten képzett kutyavezetők és kutyák képzése volt, akik képesek
megelőzni, illetve felkutatni és jelezni a bv. intézet területére bejuttatni kívánt kábítószereket.
A most vizsgázott kutyáknál elsősorban a „passzív” jelzésmód kialakítása került előtérbe.
Ennek az újításnak előnye, hogy a gyakorlás, kutatás, majd az előtalálás során a károkozás
minimálisra csökkenthető. A kutyák ülő, álló vagy fekvő pozíciót felvéve mutatják meg a
kábítószer helyét, kerülve a közvetlen érintkezést az anyaggal, szemben az eddig megszokott
kaparó, harapó közvetlen érintkezéssel járó jelzésmóddal. A kutyák ezenkívül csomagok,
levélpostai küldemények, gépjárművek, zárkák és egyéb helyiségek, illetve személyek
átvizsgálására is alkalmasak.
A záróünnepségen a BvOP-t Kárdási József bv. alezredes, a Biztonsági Szolgálat főosztály
vezetője és Stein Mária c. bv. alezredes képviselte.
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Nemzetközi

kapcsolatok

Fókuszban a munkáltatás és a biztonság
Több külföldi delegációt is vendégül látott szervezetünk az elmúlt hetekben. A vendégek
érdeklődése elsősorban az utóbbi időben kiugróan sikeres fogvatartotti foglalkoztatásra
irányult, de szó esett biztonsági kérdésekről is.

Lengyel–magyar konferencia
a munkáltatásról

A munkáltatással ismerkedett
a lengyel bv. szervezet delegációja is

A foglalkoztatásról rendezett tapasztalatcserét az északkelet-magyarországi régió négy büntetés-végrehajtási
intézete. A Tiszalöki Országos Bv. Intézet, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bv. Intézet és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
hívta meg a velük együttműködő lengyel bv. intézetet.
Magyar részről a fogvatartottak utóbbi két évben bevált
munkáltatási lehetőségeit a Duna-Papír Kft., az Ipoly
Cipő Kft., a BUFA Kft., a KÉSZ Kft., a Nagyfa-Alföld
Kft. és az Adorján-Tex Kft. képviselői mutatták be. A
foglalkoztatás egyéb gyakorlati megvalósítását pedig a
sátoraljaújhelyi, a tiszalöki és a nyíregyházi bv. intézetekben
tekinthették meg a résztvevők. A delegáció tagjai
betekintést nyertek a magyar fogvatartotti munkáltatás
új formáiba is, melyek a foglalkoztatási létszám emelése
miatt jöttek létre, illetve a korábban munkaképtelennek
jelölt fogvatartottak rehabilitációs célú foglalkoztatásának
lehetőségeit is megismerhették. A lengyel delegáció
elismeréssel hallgatta a statisztikai adatokkal is
alátámasztott beszámolókat a magyar rendszerről,
amelyek a kötelező foglalkoztatási létszám emelésére
nemrég alkotott lengyel szabályozásban is elsődleges
mérőszámként szerepelnek. A képviselők sok kérdéssel
fordultak a gazdasági társaságok és intézetek képviselőihez
a szakmaképzés, a terápiás foglalkoztatás és a motiváció
fenntartásának témakörében.

Október 24–25. között
szakmai látogatásra
érkezett Magyarországra
Patryk Jaki, a lengyel
igazságügyi minisztérium
államtitkára, valamint
Jacek Kitliński tábornok,
a lengyel büntetésvégrehajtási szervezet
országos parancsnoka.
A látogatás fő célja a
fogvatartotti munkáltatás
rendszerének megismerése
volt. A vendégeket Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok fogadta,
majd látogatást tettek a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben
és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. telephelyein, ahol a munkáltatás különböző
formáival ismerkedtek meg, majd a vendégek Lajtár József bv. vezérőrnagy,
gazdasági és informatikai helyettes vezetésével kaptak betekintést a
foglalkoztatás elméleti hátterébe. Az egyeztetésen részt vett Nagy László, a Bv.
Holding Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Ótott Annamária bv. ezredes,
főosztályvezető is. A találkozón Csóti András bv. altábornagy munkája
elismeréseként Tasnádi László rendészeti államtitkár jelenlétében átvette a
számára adományozott lengyel állami kitüntetést.

Főügyészek Tiszalökön
Október 27-én a tiszalöki börtönben tettek látogatást a
román és a magyar határ menti főügyészségek vezetői.
A kétnapos konferencia szakmai programjának
részeként a vendégek megismerték az intézetet és
az itt folyó szakmai munkát. Mészáros László bv.
dandártábornok, intézetparancsnok prezentációjában
kitért a bv. kódex új elemeire, valamint a fogvatartotti
munkáltatás és az oktatás fontos szerepére. A
konferencia keretében a szatmárnémeti, nagyváradi,
aradi, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei,
Hajdú-Bihar megyei és Békés megyei főügyészek
megtekintették az objektum kultúrközpontját,
kápolnáit és körletét is.
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Olasz tapasztalatcsere
a Budapesti Fegyház és
Börtönben
Daniel Alborghetti milánói területi parancsnok
tett látogatást a Budapesti Fegyház és Börtönben
november másodikán. Az Európai Rendőr Akadémia
(CEPOL) csereprogramja keretében érkezett olasz
szakembert Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
kísérte. A látogatás elsődlegesen a büntetésvégrehajtási tevékenység biztonsági szempontjainak
megismerésére irányult.
Az intézetlátogatás során a vendégeknek bemutatták
a bal csillag fogvatartási körletein zajló reintegrációs
munkát, valamint a hosszú időre elítéltek elhelyezését
biztosító jobb csillagot. A látogatás során lehetőség
nyílt a két ország közötti hasonlóságok és különbségek
feltárására és a szakmai célú tapasztalatcserére is.
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Kinevezések
Dr. Bodó Bernadett bv. ezredes
november 1-től a BvOP hivatalvezetője
Dr. Bodó Bernadett Debrecenben született 1981-ben. 2003ban a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán diplomázott,
majd 2016-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karán szerzett jogi végzettséget. A főiskolát
követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. Kerületi
Rendőrkapitányságához került, ahol gazdaságvédelmi
nyomozóként tevékenykedett. 2008-ban került a kapitányság
hivatalába, ahol ügyeleti és ellenőrzési alosztályvezetőként
ellátta a hivatalvezető-helyettesi feladatokat is. 2009-től
hivatalvezetői feladatokkal is megbízták, 2010 májusától rövid
időre kapitányságvezető-helyettes is volt. 2010 júliusában a
Budapesti Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatának
szolgálatvezetőjeként, 2011 májusától a BRFK hivatalának
vezetőjeként teljesített szolgálatot.

Makula György bv. alezredes
november 1-től a BvOP
Kommunikációs Főosztály megbízott
főosztályvezetője
Makula György 1980-ban született Jászkiséren. 2001-ben bűnügyi
szakon elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, 2005-ben részt vett az USA
International Visitor programjában az Egyesült Államokban. Számos
alkalommal közreműködött a CEPOL, az EBESZ és az ENSZ
nemzetközi rendészeti projektjeiben. 2001 júliusától a Budapesti
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán teljesítette szolgálati
feladatait, majd 2004-től a Csopaki Rendészeti Továbbképző Intézet
oktatójaként, 2009 márciusától 2012 szeptemberéig a rendőrség
szóvivőjeként tevékenykedett. 2012 szeptemberétől 2016. október
végéig az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs
Szolgálatának főosztályvezető-helyettese volt.

Civil elismerések magyar börtönöknek
A szolnoki börtön a legjobb női
munkahelyek között

Véradóbarát munkahely
a balassagyarmati börtön

A Magyar Női Karrierfejlesztési
Szövetség november 17-i díjátadóján
vette át Tóth Gábor bv. ezredes, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bv. Intézet parancsnoka a
„Legjobb Női Munkahely 2015”
pályázat különdíját a 250 fő alatti
munkavállalót foglalkoztató
vállalatok kategóriájában. A pályázat
benyújtásának előzményeiről Horváth
Ákos bv. alezredes, személyügyi
osztályvezető elmondta, hogy megkérdezték a női munkatársakat
a bv. intézetben tapasztalható körülményekről. A visszajelzések
pozitívak voltak, a hölgyek szeretik a munkahelyüket, értékelik
érvényesülési lehetőségüket és az előttük nyitva álló karrierutak
bejárhatóságát, miképpen megbecsültségüket is. A pályázat
benyújtásában, és minden bizonnyal a különdíj elnyerésében
is sokat nyomott a latban az a sok elérhető lehetőség, amelyek
növelik egy munkahely vonzerejét, és amelyekből a szolnoki börtön
munkavállalói bőséggel válogathatnak. Csak hogy a legfontosabbakat
említsük: rekreációs és kedvezményes üdülési lehetőségek, a 40 év
feletti foglalkoztatottak ECDL vizsgalehetősége, nyelvtanfolyamok,
a családos, illetve fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekeket
nevelő munkavállalók támogatása, az egészségvédő szűrőprogramok
és stresszkezelő tréningek, a sportolási lehetőségek, és nem utolsósorban a képzési programok, továbbtanulási lehetőségek.

A szolnoki mellett
a balassagyarmati
intézet is rangos civil
elismerésben részesült:
a Magyar Vöröskereszt
első alkalommal
adományozta
a Véradóbarát
Munkahely kitüntetést
egy fegyháznak,
a Balassagyarmati
Fegyház és Börtönnek. November 27-e a véradók napja
Magyarországon, e napon a sokszoros véradókat, a véradóbarát
munkahelyeket és a véradás ügyének támogatóit részesíti
elismerésben a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó
Szolgálat. A balassagyarmati börtön évente három alkalommal
szervez véradást, ahonnan évente több mint 30 liter vér kerül az
Országos Vérellátó Központba. Az eseményen a legmagasabb
véradás számot elért véradókat is jutalmazták. A Pro Vita díj idei
díjazottjai között van a Balassagyarmati Fegyház és Börtön egykori
kiváló dolgozója, Pleva Gábor nyugalmazott büntetés-végrehajtási
törzsőrmester is, aki 124-szer adta vérét. A büntetés-végrehajtás és
a Magyar Vöröskereszt közötti partnerség egyébként nem új keletű,
30 éve segíti egymást a két szervezet, amelyben olyan közös célok
fogalmazódtak meg, mint az elítéltek társadalmi reintegrációjának
elősegítése és bűnismétlési kockázatuk csökkentése.

22

Bv. H Í R L E V É L

Szervezet

és tudomány

Dogmatika és praxis
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, november 21-én „Dogmatika és praxis – irányok és irányváltások
a XXI. század magyar börtönügyében” címmel tartották meg a Magyar Tudományos Akadémián azt a
konferenciát, melyet a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága,
a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa és a Magyar Börtönügyi Társaság szervezett.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka köszön
tőjében is kiemelte, hogy rendhagyó eseményről van szó, mivel első alkalommal
látta vendégül a büntetés-végrehajtási szervezet valamely rendezvényét a Magyar
Tudományos Akadémia. A rendezvény fontossága vitathatatlan, hiszen ezáltal lehetőség
nyílt bemutatni a büntetés-végrehajtás zárt világát olyan oldaláról, amelyről ez idáig
sem a társadalom, sem a társszervek nem közelítették meg. A büntetés-végrehajtás
tudományos irányultságú megközelítése, valamint a tudományos szakmai képviselet egy
fontos lépéseként értelmezhető jelen konferencia, illetve a helyszínválasztás apropóját
adó, a büntetés-végrehajtás szakmai munkáját tudományos akadémiai szintre emelő
albizottság megalakulása.
A rendezvény levezető elnöke prof. dr. Vókó György, a Magyar Tudományos Akadémia Bv.
Albizottságának elnöke és az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója megnyitójában
kitért a bv. szervezetet érintő, egyre növekvő nemzetközi elvárásokra és az európai jog
iránymutatásként szolgáló funkciójára.
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész ismertette a közelmúltban hazánkat ért nemzetközi hatásokat
és következményeket, különös tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés
problémájára, valamint a CPT munkájára. Előadása végén a szabadságvesztés során
érvényesítendő, nemzetközi és hazai szabályozásból fakadó etikai és normatív elveket
mutatta be. Ezután prof. dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
rektora és a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke „Irányváltások a 20. századi magyar
börtönügyben” címmel tartotta meg előadását az elmélet és a gyakorlat egyensúlyának
fontosságáról. Véleménye szerint, amíg az elmélet mindig az aktuális politikai irányoktól
függ, addig a gyakorlat a szakmaiság irányának megfelelően alakítható, így a kettő
szintézisére kell napjainkban is törekedni.
Dr. Pallo József bv. ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia Büntetés-végrehajtási
Albizottságának titkára, a BvOP főosztályvezetője „Elvek és értékek a formálódó büntetésvégrehajtási jogban” címmel tartott előadásában kitért többek között a törvényesség, a
kontroll, illetve a transzparencia fogalmára, a reintegráció egyes kérdéseire, és a szakmai
tevékenységet meghatározó alapelvekre. Beszédében a fogva tartás biztonsági szempontjai
és a reintegrációs célok közötti érzékeny egyensúlyra is felhívta a hallgatóság figyelmét. A
konferenciát Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos
Tanácsának titkára, mb. főosztályvezető előadása zárta, melynek témája „Az erőszakos
szexuális bűncselekmények miatt elítélt börtönpopuláció vizsgálata” volt, ennek kapcsán egy
a témában lefolytatott vizsgálatot ismertetett.
Rutkai Kata

Estók József címzetes
egyetemi docens
Patyi András, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rektora
kiemelkedő szakmai és oktatói
munkája elismeréseként
címzetes egyetemi docensi címet
adományozott Dr. Estók József
ny. bv. dandártábornok részére. A
kitüntetett tábornoknak jelentős
szerepe van a büntetés-végrehajtási
szakma és hivatás elismertetésében,
a más fegyveres szervekkel való
együttműködés elmélyítésében.
A cím adományozásával az
egyetem szenátusa a büntetésvégrehajtás területén végzett
kutatási eredményeit és a
Rendészettudományi Karon folyó
képzések színvonalának folyamatos
növelését is elismerte.

Mobilt fogtak Veszprémben
A Veszprém Megyei Bv. Intézetbe egy fogvatartott hozzátartozójától érkező csomag ellen
őrzésekor találták meg a szemfüles munkatársak a mobiltelefont. A feladó cigarettatöltő
készülékbe helyezte el a kisautónak álcázott, alig hét cm-es kis mobilt, így próbálta meg bejuttatni
azt az intézetbe. A mobiltelefon vezeti azoknak a tiltott tárgyaknak a listáját, amelyet illegálisan
próbálnak meg bejuttatni az intézetekbe. A kollégák fantáziadús kreativitással találkoznak ezen
a területen, ezért rendkívül körültekintő módon vizsgálnak át minden küldeményt.
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. alezredes
Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • Fotó: Apró Andrea és archív
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23

Szervezet

és sport

Országos Dzsúdó Bajnokság
2016.
A büntetés-végrehajtási szervezet 2016. évi Országos Dzsúdó
Bajnokságát október 17-én rendezték az UTE Megyeri úti
sportcsarnokában. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja által szervezett
versenyen 14 csapat és 98 versenyző indult. A nőknél négy,
a férfiaknál hat súlycsoportban versenyeztek. A győzteseknek járó
kupákat és okleveleket Schmehl János bv. vezérőrnagy az országos
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese adta át.

Csapateredmények
1. Fővárosi Bv. Intézet, 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet,
3. Állampusztai Országos Bv. Intézet, 4. Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet,
5. Kalocsai Fegyház és Börtön, 6. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Az egyéni eredmények szervezetünk honlapján olvashatók.

Remek szereplés
a fekvenyomó bajnokságon

Országos Sakk Bajnokság
A büntetés-végrehajtási szervezet Országos Sakk
Bajnokságának döntőjére október 19-én került sor a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja szervezésében az Újhegyi úti
Oktatási Központban. A döntőn hat bv. intézet sakkozói
mérkőztek meg egymással.
A rendezvényt Nádasi Béla bv. ezredes, oktatási
igazgatóhelyettes nyitotta meg, a díjakat Szabó Zoltán
bv. ezredes, a BvOTRK igazgatója adta át.

Csapateredmények
Első lett a Tököli Országos Bv. Intézet, második a Kalocsai Fegyház
és Börtön, harmadik a Fővárosi Bv. Intézet, negyedik a Veszprém
Megyei Bv. Intézet, ötödik a Balassagyarmati Fegyház és Börtön,
a hatodik helyezést a Pálhalmai Országos Bv. Intézet szerezte meg.

Egyéni eredmények
Az első helyezést Pap Péter bv. őrmester (Kalocsai Fegyház és
Börtön) szerezte meg, második lett Kovács Tamás bv. zászlós
(Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön), a bronzérmet Horeczky Tibor
bv. őrnagy (Tököli Országos Bv. Intézet) vihette haza.

Szervezetünk versenyzői kiemelkedő eredményeket értek
el az Országos Rendőr-főkapitányság Kiképző Központjában
november 18-án megrendezett IV. Tornyos Kupa BM
fekvenyomó magyar bajnokságon. Az Országgyűlési Őrség
által szervezett versenyre 8 bv. szerv 22 sportolója nevezett.
Orosz László bv. tőrzsőrmester 1. helyen, Nádházi János bv.
őrmester 3. helyen végzett az összesített „felnőtt OPEN”
kategóriában, Kelemen Richárd bv. törzsőrmester kiérdemelte
a BvOP különdíját is. A férfi felnőtt kategóriában részt vevő
15 BM szerv közül a bv. versenyzői voltak a legeredmé
nyesebbek.
A díjakat Tóth László ogy. dandártábornok, az Országgyűlési
Őrség parancsnoka, Vincze P. Márton, a ROKK Rendészeti
Szervek Kiképző Központ vezetője, valamint Nádasi Béla bv.
ezredes, a BvOTRK oktatási igazgatóhelyettese adták át.

NAV Hadifegyveres Emlékverseny
Márianosztrán
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága
a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén rendezte meg
a Meghívásos Hadilőfegyveres Lőverseny, Arnold Mihály
Emlékversenyt. A verseny kiemelkedő bv.-s eredményekkel
zárult: az Arnold Mihály vándorkupát idén a büntetés-végrehajtási
szervezet csapata hozhatta el. A csapat tagjai voltak Molnár Gyula
bv. alezredes, Varga Zoltán bv. őrnagy és Kocsis Zsolt bv. százados.
A büntetés-végrehajtás az összesített csapatversenyben és
a pisztoly csapatversenyben is az első helyen végzett.

