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Higiénikus mosodával bovült
a szombathelyi börtön
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A hó és a hideg után végre eljött a
tavasz, amely számtalan kihívást, új és
megszokott feladatot egyaránt tartogat
mindannyiunk számára. Az egyik
ilyen kiemelt feladat a fogvatartottak
foglalkoztatása és annak bővítése.
A munka ezen a területen is
folyamatosan zajlik: hónapról hónapra
nő az elítéltek számára elérhető
álláshelyek száma.
Az értékteremtő munka, a munkakultúra
és a szakmai tapasztalatszerzés pedig
kulcsfontosságú a fogvatartottak
sikeres társadalomba történő
visszailleszkedéshez.
Címlapsztorinkban a legújabb
munkahelyteremtő fejlesztést,
a Szombathelyen március 7-én átadott
higiénikus mosodát mutatjuk be.
A szombathelyi börtön területén
felépített mosodát a Sopronkőhidai
Ipari és Szolgáltató Kft. üzemelteti,
amely már jelenleg is 294
fogvatartottnak ad munkát.
Nemzeti ünnepünk, március 15.
alkalmából minden évben sok
munkatársunk részesül remek
munkájához méltó elismerésben.
Az efféle jutalom minden esetben
a felelősségteljes szakmai munka
és a példaértékű emberi hozzáállás
„következménye”, ezért úgy gondoltuk,
hogy megkérdezzük három kitüntetett
kollégánkat. Szabó Zoltán bv. ezredes,
Pajer Márta c. bv. törzszászlós és Jancsó
Balázs bv. őrnagy a szakmai hitvallásról
és munkaköri fortélyokról is beszélt
lapunknak.
A kutyák is nagyon fontos és hasznos
munkatársaink. Aktuális számunkból
kiemelnénk még, hogy a közelmúltban
a kutyás szakterület is jelentős fejlődésen
és változáson ment keresztül, különös
tekintettel a szolgálati kutyák képzésére
és alkalmazására. A Stein Mária c. bv.
alezredessel készült interjú a beszerzés,
a tenyésztés, a fajták és a képességek
izgalmas részleteibe avat be, és megis
merhetjük Zsömit, a magyar vizslát is.
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A nagy célokat elértem,
a kicsikre még várni kell
Szabó Zoltán bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának igazgatója
március 15-e alkalmából szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréséül a Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozatát
vehette át. A rangos elismerés kapcsán szakmáról, hivatásról
és hobbiról is kérdeztük.

Bv. Hírlevél: – A határőrségtől indult, majd a rendőrség
kötelékében is szolgált. Hogyan lett bv.-s?
Szabó Zoltán: – Határőrnek tanultam, a határőrségnél is
helyezkedtem el, majd ez a testület megszűnt. Ez nehezen
feldolgozható törést jelentett számomra, amelyet az sem
tudott orvosolni, hogy átkerültem a rendőrséghez. 2008ban megpályáztam a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatói pozícióját.
A kilenc jelentkezőből engem választottak, kilenc éve itt
teljesítek szolgálatot.

már az életemnek, ugyanis 2008-tól a Budapesti Rendészeti
Sportegyesület Autós-motoros Szakosztályának elnöke
vagyok. Az elmúlt nyolc évben három magyar bajnoki címet
szereztünk, és már van Mecsek Rallye kupám is. Részt veszünk
az Örömautózás elnevezésű súlyosan beteg gyermekeket
támogató programban is. Valós versenykörülmények
között zajló eseményen, a Hungaroringen mutatjuk meg a
gyerekeknek, hogy milyen érzés egy versenyautóval róni
a köröket. A cél, hogy ha egy kis időre is, de maguk mögött
hagyhassák betegségüket.

Mi volt az első benyomása?
Meglepődtem, mert az intézményrendszer elmaradott és
alulfinanszírozott volt: hiányoztak a fejlesztések és a szakmai
koncepció, a rehabilitáció csak vegetált Igalon, ekkoriban
még igazán továbbképzési rendszere sem volt a büntetésvégrehajtásnak. Volt tehát feladat bőven, de a kollégákkal
mindent az alapoktól kezdve kezdtünk újjáépíteni, és mára
egészen magasra sikerült eljutnunk.

Nem veszélytelen sport. Otthon soha nem féltették?
A feleségem már így kapott, a három gyermekem pedig ebben
nőtt fel, sőt a kilencéves fiam már többször ült mellettem a
versenyautóban. Ettől függetlenül feleségem mindig féltve enged
el egy-egy versenyre, de tudja, hogy a megfeszített munkatempó
mellett szükségem van arra, hogy kiengedjem a gőzt.

Akkori tervei közül, melyek valósultak meg?
Gyakorlatilag minden: sikerült komoly tőkeinjekcióhoz
juttatni az intézményrendszert, melyek számtalan fejlesztést
tettek lehetővé. Most éppen az oktatási központnak nyer
tünk 246 millió forintos vissza nem térítendő uniós
támogatást az épület energetikai fejlesztésére. Úgy gondolom,
hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezetek Közép-európai
Kerekasztalának tavaly szeptemberi rendezésével, a különbö
ző továbbképzések és tréningek lebonyolításával, a moduláris
képzés bevezetésével, változatos igali programkínálatunkkal,
a Belügyminisztérium catering szolgáltatásainak ellátásával,
valamint a toborzással kapcsolatos feladataink eredményes
végrehajtásával is bizonyítottuk, hogy jó irányba haladunk.
Különleges hobbija van, a gyorsaság szerelmese. Hogyan
kezdődött ez a vonzalom?
Gyerekkoromban. Ötéves voltam, amikor biciklilánccal levág
tam az egyik ujjamat, de ez érdekes módon csak megerősített.
Ezt követően motoroztam, majd amatőr autóversenyző voltam,
később a gyorsasági motorozásba is belekóstoltam. A rallye pedig
nem csupán versenyzőként, hanem sportvezetőként is része
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Milyen célok lebegnek még a szeme előtt?
Az öt helyen történő munkavégzés mellett nem lehet több
célom, mint hogy a kollégáim megfelelő munkakörülmények
között, megfelelő színvonalú munkát tudjanak végezni. A
ma
gánéletem kiegyensúlyozott, gyönyörű családom, három
gyermekem van, akik jól tanulnak, egészségesek. A nagy cé
lokat tehát elértem, a kicsikre még várni kell. Azért egy napot
szeretnék, amikor végre rendesen ki tudom magam aludni.
Honnan ez a rengeteg energia?
Édesapámtól, aki cukrászüzemet és fagyizókat üzemeltetett.
A cukrász a pékhez hasonlóan olyan szakma, ahol nincs
hétvége, se ünnepnap. Éveken keresztül arról szóltak a
hétvégéim, hogy a hajnali óráktól hordtam a süteményeket.
Ez felelősségre és a munka tiszteletére tanított.
A magánéletére is tud ennyi energiát fordítani?
Muszáj. Nagyon nehéz úgy kikapcsolni, hogy tudom, számtalan
dolog és feladat vár a következő napon is, de fontos, hogy a
családom teljes értékű családapát kaphasson vissza. Bevallom,
hogy ez nem mindig sikerül, mert a kelleténél is fáradtabb
vagyok, de a legtöbb délután és a hétvégék a családról szólnak.
Kellner Gergely
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Elismerések
március
15.
alkalmából
Elismerések

október 23. alkalmából

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át március
14-én a Belügyminisztérium Márványaulájában. Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese parancsnoki jutalmakat adott át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
kollégáknak a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai objektumában.

Áder János köztár
sasági elnök a Belügy
minisztérium,
a rendőrség és a
büntetés-végrehajtási
szervezet állományában
végzett több évtizedes
példamutató szolgálata,
valamint a hazai vasúti
közlekedés biztonságos
működtetését szolgáló
kiemelkedő szakmai és
vezetői tevékenysége
elismeréséül a
Magyar Érdemrend
tisztikeresztje katonai
tagozatát adományozta
dr. Kökényesi Antal ny. bv. altábornagynak, a Magyar
Államvasutak Zrt. biztonsági főigazgatójának, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága volt országos
parancsnokának, az Országos Rendőr-főkapitányság volt
főkapitány-helyettesének, bűnügyi főigazgatójának.
A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozatát
adományozta Szabó Zoltán bv. ezredesnek, a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja igazgatójának. A Magyar Ezüst
Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Domin
Ágnes bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály Költségvetési
Osztály vezetőjének, Horváth Attila bv. alezredesnek, a
Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének,
a Váci Fegyház és Börtön volt parancsnokhelyettesének és
dr. Krausz Valentina c. bv. o. alezredesnek, az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, II. Számú Férfi
Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály vezetőjének.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok
a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlékplakett
arany fokozatát adományozta dr. Sándorné Homonyik
Gyöngyi közalkalmazottnak, az Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet főápolójának.
Dísztőr emléktárgyat adományozott Rózsahegyi
Tamás bv. ezredesnek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
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Börtön parancsnokának. Festmény emléktárgyat
adományozott Vankó Attila címzetes bv. főtörzszászlósnak,
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági
főfelügyelőjének. Zsolnay óra emléktárgyat adományozott
Csordás Lászlóné címzetes bv. törzszászlósnak, az
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
szociális segédelőadójának és Pajer Márta címzetes
bv. törzszászlósnak, a Tököli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet szakápolójának.
A Köz Szolgálatáért érdemjel ezüst fokozatát
adományozta Sós Gábor bv. őrnagynak, a Biztonsági
Szolgálat kiemelt főreferensének.
A Köz Szolgálatáért érdemjel bronz fokozatát
adományozta Torkos Zsolt címzetes bv. főtörzszászlósnak,
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfőfelügyelőjének és Berzák Iván bv. törzszászlósnak,
a Szegedi Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének.
50. születésnapja alkalmából Seiko óra emléktárgyat
adományozott Kiss István címzetes bv. főtörzszászlósnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet körlet-főfelügyelőjének és Steinbach József
bv. törzsőrmesternek, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet foglalkoztatási felügyelőjének.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlékplakett
ezüst fokozatát adományozta Bóna Miklós címzetes
bv. főtörzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet élelmezésvezetőjének, Vincze
Csaba címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának és Nagy
Magdolna közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja szakácsának.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért emlékplakett
bronz fokozatát adományozta Dani Zita Katalin címzetes
bv. alezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön vezető
reintegrációs tisztjének, Menczer Péter bv. alezredesnek,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Informatikai Főosztály osztályvezetőjének, Solymos
Gabriella bv. alezredesnek, a Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
osztályvezetőjének, Torda Györgyi bv. alezredesnek, a
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági
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Szervezeti
vezetőjének, Kovács Norbert Béla bv. századosnak, az Ipoly
Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. csoportvezetőjének,
Oszlányi Tamás bv. századosnak, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének,
Mészáros Zoltán címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének,
Nyáriné Plechl Katalin címzetes bv. főtörzszászlósnak,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön segédelőadójának,
Sándorné Bencze Mónika címzetes bv. főtörzszászlósnak,
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete szociális
segédelőadójának, Fogas Zoltán bv. törzszászlósnak,
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági főfelügyelőjének, Gombos Péter címzetes
bv. törzszászlósnak, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön körletellátó segédelőadójának, Hajdú Attila
bv. törzszászlósnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,
Pál István bv. törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, Raguczky
Gyuláné címzetes bv. törzszászlósnak, az Adorján-Tex
Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. kiemelt művezetőjének,
Harangi József címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
megbízott foglalkoztatási segédelőadójának, Mikita
Péter címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Váci Fegyház
és Börtön körletfelügyelőjének, Ormai Zoltán címzetes
bv. főtörzsőrmesternek, a Szegedi Fegyház és Börtön
körletfelügyelőjének, Pajor Tamás címzetes bv.
főtörzsőrmesternek, az Annamajori Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Kft. megbízott művezetőjének, Szabó
Tímea címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Bács-Kiskun
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének,
Schönberger András közalkalmazottnak, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott osztályvezető
lelkészének és Somogyi Lászlóné közalkalmazottnak, a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja élelmezésvezetőjének.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban
részesítette dr. Zakhar Tibor bv. ezredest, a Bács-Kiskun
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát,
Fogarasi László bv. ezredest, a Duna Papír Termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját,
Soczó László György bv. ezredest, a Tolna Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokát, Takács Péter bv.
alezredest, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gazdasági
vezetőjét, Török Edina bv. alezredest, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálata főosztályvezetőjét, Jancsó Balázs bv.
őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Kommunikációs Főosztály kiemelt főreferensét, Lévai Zoltán
Imre bv. őrnagyot, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezetőjét, Tóth Marianna bv. őrnagyot, a
Humán Szolgálat kiemelt főreferensét, Scheitz Katalin
Klára bv. századost, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet szakpszichológusát,
Csipesné Markó Anikó címzetes bv. törzszászlóst, a
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Közgazdasági Főosztály megbízott segédelőadóját, Szabó
Gyula címzetes bv. törzszászlóst, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadóját,
Parag Gyula címzetes bv. zászlóst, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadóját,
Tatár Zoltán bv. főtörzsőrmestert, a Műszaki és Ellátási
Főosztály megbízott műhelyvezetőjét, Csepregi Anikó
közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Központi
Kórház szakápolóját, Stein Mária címzetes bv. alezredest,
a Biztonsági Szolgálat kiemelt főreferensét, dr. Bazsó
Judit bv. őrnagyot, a Hivatal kiemelt főreferensét,
Gál Etelka bv. őrnagyot, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt főreferensét, Szabó
Bálint bv. századost, a Váci Fegyház és Börtön megbízott
osztályvezető-helyettesét és Krajnik Pétert, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
pártfogó felügyelőjét. Országos parancsnoki dicséretben
és ajándéktárgyban részesítette Ott Antal címzetes

bv. törzsőrmestert, a Budapesti Fegyház és Börtön
körletfelügyelőjét. Országos parancsnoki dicséretben
és ajándékutalványban részesítette Papp Gáborné
Fekete Zsuzsanna bv. őrnagyot, a Közgazdasági Főosztály
kiemelt főreferensét, Esztergomi Cintia címzetes bv.
zászlóst, a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály
segédelőadóját, Fónad Istvánné közalkalmazottat, a Heves
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjét,
Kósáné Kurucz Viktória közalkalmazottat, a Költségvetési
Ellenőrzési Főosztály előadóját, Molnár Éva Olga
közalkalmazottat, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata előadóját
és Ollári Anita közalkalmazottat, a Hivatal ügykezelőjét.
Tanácsosi címet adományozott Arzenovits Lívia
közalkalmazottnak, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata
főelőadójának és Szentgróti Edit közalkalmazottnak, a
Közgazdasági Főosztály megbízott főelőadójának.
Az elismerésekhez gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
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Megkezdődött az ajánlószelvények gyűjtése a Magyar Rendvédelmi Kar
megválasztására
A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) tisztújító választást rendez, melynek során
megválasztják azokat a személyeket, akik 2017. és 2022. között ellátják az egyes
tisztségeket.
A Magyar Rendvédelmi Kar 2012-es létrejötte óta rendszeresen és aktívan vesz részt
szakmai normák, előírások véleményezésében, a kapcsolódó javaslatok kidolgozásában,
illetve az ehhez szükséges helyszíni tapasztalatszerzésben. A szakmai érdekképviselet
mellett különös figyelmet fordít a rendvédelmi közösség erősítésére, az élet- és mun
kakörülmények figyelemmel kísérésére, mindezek jobbításának kezdeményezésére.
Az első ötéves választási ciklus után most a tisztségviselők 2017-2022-ig terjedő
időszakra vonatkozó választásának előkészítése és lebonyolítása a kiemelt feladat.
A jelöltállításhoz és az ajánlószelvények gyűjtéséhez szükséges információkat és
nyomtatványokat szervezetünk honlapjáról lehet letölteni.
Az ajánlószelvényeket április 5. és április 25. között lehet gyűjteni, a tisztújító szavazás pedig május 15. és 18. között lesz. Az MRK
Közgyűlésének Büntetés-végrehajtási Tagozatába a büntetés-végrehajtási szervezet tagjai 10 főt delegálhatnak. Az eredményes
választás első lépése a jelöltállítás.
Az ajánlószelvényt az ajánló személy leadhatja közvetlenül a jelölő- és szavazatszámláló biztosnál, vagy átadhatja az ajánlott
személynek, aki az összegyűjtött szelvényeket szintén a biztosoknál köteles leadni a fenti időpontig.

Börtönőrök az arénában
Folytatódik a toborzás a büntetés-végrehajtási szervezet
új munkahelyeire. Nemrégiben a Tiszalöki Bv. Intézet
mutatkozott be a Kelet-Magyarország Állásbörzén a nyíregy
házi Continentál Arénában, amelyen a büntetés-végrehajtási
szervezet hatvan piaci szereplő mellett mutatta be ajánlatait.
A rendezvény lehetőséget nyújtott a régió munkaadóinak
a bemutatkozásra, amely során csaknem ötszáz ajánlatról
kaphattak személyes tájékoztatást az érdeklődő munkavállalók.
Nem véletlen, hogy a rendezvényt nagy érdeklődés kísérte,
és nemcsak álláskeresők, hanem pályakezdők és pálya
orientáció előtt álló fiatalok is ellátogattak a helyszínre.
A tiszalöki bv. intézet remek prezentációval, szóróanya
gokkal, kvízjátékkal, az intézetet bemutató képekkel, na
és hogy mindenki tudja, hová jelentkezik, a kényszerítő
eszközök bemutatásával készült a rendezvényre.
Az álláskeresők tudatosan, önéletrajzokkal érkeztek,
célzottan a meghirdetett álláslehetőségekre.
Többségüket a felvételi eljárás, a képzés, a szolgálatellátás
és juttatások köre érdekelte.
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Radnóti-díjat kapott a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön

A sátoraljaújhelyi bv. intézet személyi állományát kiemelkedő humanista
tevékenységéért Radnóti Miklós antirasszista díjban részesítette a Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége.
A díjat a Sátoraljaújhelyi Szent István Római Katolikus Egyházközséggel
együtt kapta az intézet az 1944. évi börtönkitörés emlékének ápolásáért,
melyet az Antirasszista Világnapon Gubala Róbert apát és Rózsahegyi Tamás bv.
ezredes vett át.
A Radnóti Miklós antirasszista díj a Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége (MEASZ) által 2000-ben alapított elismerés, amelyet a társadalmi
élet különböző területén tevékenykedő olyan magánszemély, vagy szervezet
érdemelhet ki, aki „munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes
példamutatásával fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus, és a kirekesztés
bármely formája ellen.” Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1966-ban jelölte ki
március 21-ét a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napjaként.
E hagyomány őrzésére választották az alapítók március 21-ét a Radnótidíj átadásának napjául. A díjjal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy
változatlanul vannak olyan folyamatok a világban és hazánkban, amelyeknek
káros következménye az egyes embercsoportok kitaszítása lehet.
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Portré

A börtönparancsnok olyan,
mint egy polgármester
a faluban

Szeidl Tamás bv. ezredes március 15-től a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet megbízott parancsnoka. Egy rövid megszakítással,
különböző beosztásokban, végig a KDOBVI-ban teljesített szolgálatot.
Új megbízatása alkalmából arról kérdeztük, milyen szakmai és emberi
attitűddel vette át az intézet vezetését?
Bv. Hírlevél: – Ön egészen fiatalon került a szervezethez.
Tudatos választás volt, vagy a véletlen hozta így?
Szeidl Tamás: 1994. április 1-jén kezdtem szolgálatomat, 22
évesen. Akkor szereltem le a katonaságtól, és munkahelyet
kerestem. Egy ismerősöm itt dolgozott, ő ajánlotta, hogy
dolgozhatnék a büntetés-végrehajtási szervezetnél. A katonaság
után az egyenruha nem volt idegen számomra. Tulajdonképpen
így kerültem hivatásos állományba Baracskára. Irodai munkával
kezdtem a szolgálatot, a nyilvántartó csoportnál dolgoztam.
Amikor ide kerültem, még csak érettségivel és egy rádió-tévé
műszerész képesítéssel rendelkeztem, később szereztem
három diplomát: elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskola büntetésvégrehajtási szakát, a Budapesti Műszaki Főiskolát, valamint az
RTF okleveles rendészeti vezető mesterképzését.
A hivatali ranglétrán szépen lépegetett előre, 2013-ban már
volt az intézet megbízott parancsnoka is. Mennyiben lesz más
most egy börtön vezetése, mint négy évvel ezelőtt?
Valóban, 2013 februárjától három hónapig már voltam megbízott
parancsnoka az intézetnek. Annyiban mindenképpen más
lesz, hogy most mások az elvárások, mint akkoriban voltak.
A szervezet mostani vezetése nagy hangsúlyt fektet a vezetői
felelősségre és a személyes példamutatásra. A jogszabályi
környezet is merőben más. Konkrét feladatok is állnak
előttünk: január elsejére el kell érnünk a százszázalékos
foglalkoztatottságot, és különös figyelmet fordítunk arra is, hogy
megakadályozzuk a tiltott tárgyak bejuttatását a börtönökbe.
Emellett rengeteg az új jogintézmény, amelyek közül kiemelném
a reintegrációs őrizetet, amely segíti a visszailleszkedést, és
csökkenti a zsúfoltságot is.
Említette, hogy megváltoztak az elvárások. Az ön parancsnoki
munkájában hogyan fog ez megjelenni, vagyis mire szeretné a
legnagyobb hangsúlyt fektetni?
Én itt kezdtem a pályafutásomat, ismer az egész állomány. Arra
szeretném a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hogy jó példával
járjak elöl szakmailag és emberileg.
Meg tudna konkrétan is nevezni néhány jó példát?
Emberileg arra gondolok, hogy fontos hogyan, milyen tónusban
beszélek az állománnyal és a fogvatartottakkal . Mindig
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meghallgatok mindenkit, ajtóm nyitva áll, bármilyen személyes
vagy szakmai problémával megkereshetnek. Sokat megfordulok a
fogvatartottak között is, az ő gondjaikra is nyitott vagyok.
Jelent-e nehézséget munkájában, hogy három objektumot
irányít három különböző településen?
Logisztikailag ez valóban nehezebben megoldható. A legnagyobb,
egyben központi objektum Baracska, az idő nagy részét itt
töltöm, de hetente megfordulok a másik két objektumban is.
Székesfehérvár előzetesház, ott nagyobb a fogvatartotti létszám
mint Martonvásáron, amelyet viszont félig nyitott intézetnek is
tekinthetünk, ahol minden fogvatartott dolgozik, és legtöbben
külső munkán. Mindhárom objektum más struktúrájú.
Január elseje lesz a teljes foglalkoztatottság határideje. Hol
tart az intézet, illetve lesz-e idén munkahelyteremtő beruházás?
Sok céggel tárgyalunk. Leginkább székesfehérvári
vállalkozásoknál próbálunk munkát szerezni, a tárgyalások
állása alapján előreláthatóan sikerrel. Elég sok cég keres meg
minket, nagy az érdeklődés, de mindenki azt szeretné, ha a saját
telephelyén tudna dolgoztatni. Annyi fogvatartott azonban
nincs, akit minden biztonsági szempont figyelembevételével ki
tudunk helyezni külső munkavégzésre. A munkalehetőségek
zöme pedig külső munka, ezért olyan fogvatartottakat is
próbálunk foglalkoztatni, akiket elektronikus távfelügyeleti
eszközzel ellátva tudunk csak kivinni a munkahelyre.
Rövid ideig ugyan, de volt hivatali munkája is. Miben tér el a
hivatali munka a börtönben teljesített szolgálattól, és melyik
áll közelebb a szívéhez?
A börtönt sokkal jobban ismerem, a BvOP-n csak három hónapot
dolgoztam. Az valóban egy hivatal, a börtönparancsnokot pedig
én úgy látom, mint egy polgármestert, aki mindenről tud,
mindenkit ismer, és akinek sok helyzetben kell döntenie.
Ön hogy látja, milyen irányba megy a büntetés-végrehajtás?
Azt gondolom, a büntetés-végrehajtás egyre inkább közelít a
társadalmi elvárásokhoz: ahhoz, hogy biztonságosan őrizzük a
fogvatartottakat, elősegítsük reintegrációjukat, lehetőség szerint
mindenki dolgozzon és a börtön önfenntartóvá váljon.
					
Mészáros Zita
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Itt megbecsülik a munkánkat
Pajer Márta c. bv. törzszászlós, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet szakápolója már 23 éve dolgozik a büntetés-végrehajtásnál.
Hatalmas szakmai tapasztalattal, alázattal és hivatástudattal rendelkezik, 
amit idén március 15-e alkalmából is elismertek. A vele készült interjúban életéről és szakmájáról is mesélt.
Bv. Hírlevél: – Hogyan került a büntetés-végrehajtáshoz?
Pajer Márta: – Érettségi után az Országos Onkológiai Intézetnél
helyezkedtem el, később a Szent István Kórházban és az Uzsoki
utcai kórházban is megfordultam, a csepeli kórházban már
műtősnőkét dolgoztam. Majd jött egy ígéretes lehetőség a bv.től, és úgy gondoltam, hogy egy próbát megér. Nem csalódtam, és
ennek már 23 éve. Először a Bv. Központi Kórházába kerültem, ott
16 évet dolgoztam műtős szakasszisztensként. Ez a munkahely
szakmailag óriási előrelépést jelentett, hiszen több, egymástól
teljesen eltérő műtéti eljárásban is részt vettem, minden nagyobb
szakterületre betekintést nyertem. Családias volt a légkör, jó
volt a környezet, felejthetetlen élmények, barátságok szövődtek
köztünk a sebészeten. Ez volt a szakmám csúcspontja.
Családja hogy fogadta a döntését?
Mindenki elfogadta, teljes mértékig támogattak. A szüleim persze
egy kicsit aggódtak, hiszen a civilek jelentős részéhez hasonlóan
ők sem ismerték a büntetés-végrehajtást. Én azt mondom, hogy
nagyobb biztonságban vagyok bent, mint a kinti életben. De
erre én is csak egy kis idő után jöttem rá, miután megismertem
és megtanultam a bv.-s szabályokat, és megértettem, hogy mi és
miért van úgy, ahogyan.
A civil egészségügyhöz képest a bv.-nél speciális körülmények
között kellett helytállnia. Zökkenőmentes volt az átállás?
Akkori kollégáimnak köszönhetően az volt, de rengeteg dolgot meg
kellett tanulnom. A szakmában ugyanazt csináltuk és csináljuk, de
a viselkedési módok, ahogy az ember abban a szférában mozoghat,
az egész más. Az akkori csapat viszont mindenben segített, így jó
irányban indultam és azon is maradtam mind a mai napig.
A bv. kórházból a tököli börtönbe került. Milyen ambíciók
vezérelték?
A kórházból lassan kikopott a régi társaság, én pedig új kihí
vásokra vágytam. Egyetlen célom volt: helyt akartam állni, meg
akartam felelni az elvárásoknak. Ez nem volt egyszerű, hiszen az
intézeti munka teljesen más, mint a kórház műtője: a börtönben
sokkal közelebbi kapcsolatba kerül az ember a fogvatartottakkal.
Korábban jóformán csak altatás, vagy érzéstelenítés után
találkoztam az elítéltekkel, most pedig ott állunk egymással
szemben, és ki kell derítenem, hogy mi lehet a baj, valóban
az-e, amit mondanak nekem. Ráadásul a hivatali munkaidőn
túl felelősségteljes döntéseket kell hozni, hiszen ilyenkor mi,
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ápolók felelünk a betegekért. Szóval sokkal higgadtabban, meg
fontoltabban, több figyelemmel kell itt dolgozni.
Mit tart legnagyobb sikerének?
Azt, hogy sikerült mindig a megfelelő döntést hoznom, ennek hála,
a betegeim kivétel nélkül időben kerültek a megfelelő helyre. Ez azt
jelenti, hogy a nehéz szituációkban és helyzetekben is sikerült jó
döntést hoznom, az éppen szükséges ellátást megtennem. Egyszer
egy fiatalkorú elítélt rosszul lett a zárkában, leállt a légzése, de
a gyorsaságnak köszönhetően sikerült visszahozni. Szerencsére
hamar felépült, és meg is köszönte, hogy megmentettem az életét.
Milyen változásokat tapasztalt az elmúlt tíz évben a
börtönegészségügy területén?
Rendkívül sokrétű lett a munkánk: megnövekedett az admi
nisztráció, nagyon sok dologra kell egyszerre figyelnünk, és a
fogvatartotti állomány is súlyosabb betegségekkel küzd. A civil
élethez hasonlóan a börtönben is egyre több a daganatos beteg, de
jelentős a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők száma, ahogy
pszichés problémák is akadnak bőven.
A szakápoló egy kicsit kint is van, meg bent is. Milyen az önök
presztízse a börtönben?
A felügyelet tagjai régen úgy hívtak minket, hogy a „gyógy
szerosztók”. Mostanra ez a név teljesen eltűnt, hiszen meg
tapasztalták, hogy munkánk ennél sokkal bonyolultabb, és
komoly felelősséggel jár. Ma már elismernek minket, a kollégák és
a fogvatartottak is megbecsülik munkánkat.
Ez a munka megterhelő úgy fizikailag mint mentálisan. Bírja még?
Természetesen igen, de a kor előrehaladtával vannak nehezebb
napok. Nagy a hajtás, sok a fogvatartott, és a 12 óra végén bizony
néha már nagyon nehéz fizikailag. Mentálisan viszont semmi
problémám, mert mióta elkezdtem a bv.-nél dolgozni, azóta
mindig úgy lépek ki a kapun, hogy már nem gondolok a munkára,
nem viszem haza a problémákat.
És önt támogató család veszi körbe?
Teljes mértékben, nagyon boldog vagyok. A fiam most végez
az egyetemen, kommunikációs szakra jár és sportriporternek
készül. A lányom gyógymasszázst tanul. Örömmel jövök haza,
boldog vagyok a családom körében.
K. G.
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Szervezeti
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Személyi hírek
Juhász Barbara bv. alezredes március 6-tól a Hevesmegyei Bv. Intézet megbízott parancsnoka

Juhász Barbara 1976. január 17-én született Egerben. Elvégezte az Államigazgatási
Főiskolát igazgatásszervező szakon, valamint diplomát szerzett a Pénzügyi és Számviteli
Főiskola pénzügy-adó és pénzügyi ellenőrzési szakán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
közigazgatási szakán.
2007. március 1-jei hatállyal került kinevezésre a Heves Megyei Büntetés végrehajtási Intézet
állományába hadnagyi rendfokozattal, gazdasági osztályvezető-helyettesi beosztásba. 2007.
november 27-étől az intézet megbízott, 2007. december 16-ától kinevezett gazdasági vezetője
volt, főhadnagyi rendfokozattal.

Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok március 15-től a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet parancsnoka
Kiszely Pál 1962. április 25-én született Budapesten, jogi diplomáját a József Attila Tudomány
egyetem Állami- és Jogtudományi Karán szerezte meg.
1985. szeptember 1-jén kezdte meg büntetés-végrehajtási szolgálatát a Baracskai Fogház nevelői
beosztásában. 1987. április 1-jétől ugyanitt őrségparancsnok, majd 1989. január 1-jétől nevelői, később
nevelési csoportvezetői beosztásokat látott el. 1990. április 1-jétől az intézet biztonsági és nevelési
parancsnokhelyettesi feladatait látta el, 1991. november 1-jétől már a Baracskai Börtön és Fogház
parancsnokhelyettese. 1994. február 1-jétől a Győri Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, ahonnan
– kérelmére – 1997. december 1-jével áthelyezték a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe,
jogtanácsosnak. 2002. február 1-jétől – határozatlan időtartamra – átvezényelték az Igazságügyi
Minisztérium Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztályára kiemelt főreferensi, majd 2003.
szeptember 1-jétől főosztályvezető-helyettesi beosztásba. 2004. november 17-étől a Budapesti Fegyház
és Börtön parancsnoka volt. 2005. október 23-án a köztársasági elnök kinevezte bv. dandártábornokká.
2006. május 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoki, majd 2008.
március 1-jétől – vezényléssel – a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoki feladatait látta el. 2009. január
1-jétől a Szegedi Fegyház és Börtön kinevezett parancsnokaként teljesített szolgálatot. 2013. május
1-jétől jelen kinevezéséig a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet parancsnoka volt.

Szeidl Tamás bv. ezredes március 15-től a Középdunántúli Országos Bv. Intézet parancsnoka

Szeidl Tamás 1972. március 3-án született Budapesten, a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát.
1994. április 1-jei hatállyal került kinevezésre a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági felügyelői beosztásába. 1994. szeptember 1-jétől a Büntetés-végrehajtási Osztály
előadójaként teljesített szolgálatot.
1996 augusztusában megkezdte tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskola büntetés- végrehajtási szakának
nappali tagozatán. 1999. július 1-jével került sor – főhadnagyi rendfokozattal – tiszti kinevezésére az
intézet Informatikai Osztályának főelőadói beosztásába, ezzel egyidejűleg megbízták az Informati
kai Osztály osztályvezetői feladatainak ellátásával, amelynek 2000. július 1-jével kinevezett vezetője
lett. 2007. március 15-étől ugyanitt a Büntetés-végrehajtási Osztály megbízott, 2007. november 1-jével
kinevezett vezetője volt. 2009. június 1-jétől 2009. december 31-éig – eredeti beosztása ellátása mellett
– megbízták a baracskai objektum parancsnokhelyettesi feladatainak ellátásával.
2011. április 1-jétől ismét a baracskai objektum megbízott, 2012. január 1-jével kinevezett
parancsnokhelyettese. 2013. február 1-jétől 2013. április 30-áig a Közép-dunántúli Országos Bv.
Intézet parancsnoki feladatai látta el, megbízással. 2016. december 1-jével a BvOP Fogvatartási Ügyek
Szolgálatán belül az EFOP Projektiroda főosztályvezetője volt. 2017. január 15-ével – átrendelésének
fenntartása mellett – a projektvezetői megbízásának megszüntetésével egyidejűleg megbízásra
került a BvOP Biztonsági Szolgálata Biztonsági Főosztályának főosztályvezetői feladatainak ellátásával.
(Interjú a parancsnokkal a 7. oldalon)
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F ejlesztések

Higiénikus mosodával
bővült a szombathelyi
börtön

Évente több mint 1,6 millió kg textil higiénikus tisztítására képes az a
mosoda, amely a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
területén épült fel. Az állami intézmények, elsősorban a börtönök és a
kórházak speciális igényeit kielégítő üzem a fogvatartottak számára képzési
és munkalehetőséget is jelent. A szombathelyi börtön ezzel egy lépéssel
közelebb került a fogvatartottak teljes foglalkoztatásához.

Március 7-én adták át a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén megépített
regionális higiéniás mosodát. Az átadóünnepségen elsőként Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, a
szombathelyi börtön megbízott parancsnoka köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Lajtár József
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese arról beszélt, hogy a
projekt megvalósításának alapvetően három fő célja volt: egyrészről a büntetés-végrehajtási szervezetre
háruló, kormányhatározatban megfogalmazott ellátási kör részére a mosodai szolgáltatások biztosítása,
a megrendelői igények szerinti specializált, higiénikus mosodai környezet kialakítása és végezetül, de
nem utolsósorban, a fogvatartottak reintegrációjának elősegítése azzal, hogy az ítéletük töltése közben
társadalmilag hasznos munkát végezzenek, és egyben járuljanak hozzá a tartási költségeikhez.
Mertünk nagyot álmodni – fogalmazott Lajtár József, majd azzal folytatta, hogy a már meglévő pálhalmai
és budapesti mellett most elkészült szombathelyi mosodaüzemet a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
fióktelepként üzemelteti.
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F ejlesztések
A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. jelenleg 294 fogvatartottnak biztosít munkát. A gazdasági
társaság tevékenységi körébe tartozik emellett a konfekcionált és fémipari termékek gyártása, az iskolai
bútorgyártás és az autóipari bérmunka is. A cég a szombathelyi üzem elindításával összesen öt büntetésvégrehajtási intézetben (Sopronkőhida, Veszprém, Zala, Győr) lát el mosodai tevékenységet.

Életmentõ reintegrációs õrizetes

A mosoda
A korszerű, európai színvonalú üzem a négy mosó-csavarógép mellett szárítógépekkel, présvasalókkal és
hajtogatógépekkel is fel van szerelve, emellett a textilanyagok élettartamára nézve a legkorszerűbb mosási
technológiát alkalmazzák. A mosoda műszakonként 3,25 tonna szennyes ruha mosására alkalmas, éves
szinten közel 1,6 millió kg textilt képes feldolgozni.
Az új munkahely létrehozásával a szombathelyi börtön közelebb került a teljes fogvatartotti
foglalkoztatásra vonatkozó kormányzati elvárás teljesítéséhez.
A könnyűszerkezetes, szendvicspaneles technológiával megépített létesítmény összterülete mintegy 1200
m2, a beruházás költsége pedig közel 600 millió forint volt.
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Bemutatkozik
a kutyás szolgálat
A büntetés-végrehajtás szolgálati kutyáinak nincs rendfokozatuk,
mégis fontos szerepük van a börtönök életében. A közelmúltban
jelentős fejlődés indult a kutyás szakterületnél, amely változások
egyaránt modernizálják a szolgálati kutyák képzését és alkalmazását.
A legújabb fejleményekről Stein Mária c. bv. alezredessel, a Biztonsági
Szolgálat kutyás szakterületéért felelős kiemelt főreferensével be
szélgettünk.
Bv. Hírlevél: – Február végén a büntetés-végrehajtás kutya
beszerzésének hírétől volt hangos a média. Miért volt szükség
a vásárra?
Stein Mária: – Rendszeresen tartunk kutyavásárt, eddig is volt
minden évben, de még egyiknek sem volt ekkora visszhangja.
Ezt többek között annak köszönhetjük, hogy ezúttal komoly
erőfeszítéseket tettünk a beszerzés meghirdetése érdekében,
így még az országos médiába is sikerült bekerülnünk. Azért van
szükség a hasonló kezdeményezésekre, mert kezd elöregedni az
állomány, és a nyugdíjba vonuló ebek helyére újakat kell szolgálatba
állítani. A gond az, hogy eddig kevés kutya jelent meg ezeken a
beszerzéseken. Egyrészt azért, mert nem tudtak róla az emberek,
másrészt azért, mert a terrorfenyegetettség miatt nagyon sok
kutyát visznek most külföldre, ahol hatalmas pénzekért kelnek el.
Egyre kevesebb tehát az alkalmas kutya.
Hány kutyát vittek és mennyi felelt meg? Egyáltalán mi alap
ján történik a kiválasztás?
Különböző tesztfeladatoknak kell megfelelniük a kutyáknak.
Ezek a feladatok természetesen különböznek a nyomkövető, a
járőr- és a kábítószer-kereső kutyáknál, mi főleg a vele született
ösztönadottságokat vizsgáljuk. Ha a kutya az adott feladatokat
jól teljesítette és minden követelménynek megfelelt, akkor egy 30
napos próbaidő következik, melynek során részletes egészségügyi
szűrésen is átesik a négylábú. Szűrünk csípő- és könyökízületi
diszpláziára, szívférgességre, de gerincröntgent is elvégeztetünk
ilyenkor. Az egy hónapos próbaidőre mindenképpen szükség
van, hiszen ez alatt az idő alatt a kutya egészségi állapota mellett
kiderül az is, hogy át tud-e állni másik vezetőhöz, illetve, hogy az
adott bv. intézetet mennyire képes megszokni, hogyan viselkedik
terepen. Ha nem felel meg, akkor visszakerül a gazdához, akitől
vettük volna. A huszonkét jelölt közül most hatot választottunk
ki, de kettő sajnos kiesett az egészségügyi szűrésen. Emiatt
biztos, hogy lesz még idén több beszerzés. Ahhoz ugyanis, hogy
elinduljanak a járőrtanfolyamok, kutyák kellenek. Általában 1–3
éves korú, de indokolt esetben ennél akár még fiatalabb kutyákat
veszünk, szukát és kant egyaránt. A legkeresettebb fajták a német
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juhászkutya, a malinois, a rottweiler és ezek keverékei. Egy évben
nagyjából húsz kutyát sikerül beszerezni, de ahhoz, hogy legalább
tartsuk az állomány darabszámát, évente 30-35 kutya kellene.
Mi lehet erre a megoldás?
A megoldást az egyelőre kezdeti szakaszban lévő kölyök
kutyaprogramunktól várjuk. Egy szolgálati kutyával fedeztettünk
egy szukát Veszprémben, a születendő kölyköket szintén
beforgatjuk majd a tenyésztésbe. Ha sikerrel járunk, akkor
megállíthatjuk, sőt vissza is fordíthatjuk a negatív folyamatokat.
Egyáltalán milyen a jó bv.-s kutya? Milyen elvárásoknak kell
megfelelnie egy szolgálati kutyának?
Először is legyen egészséges. Másodszor jó kiállású. Mindegy,
hogy milyen fajtáról van szó, de fontos, hogy legyen tekintélye,
ami az elvégzett munka alapján egy kisméretű kereső kutyát
épp úgy megillet, mint egy nagytestű négylábút. Ehhez pedig
természetesen nélkülözhetetlen a kifogástalan külalak, a
kiváló ösztönadottságok, a motiválhatóság és a határozottság.
Mindenképpen
kiegyensúlyozott
idegrendszerűnek,
jól
szocializáltnak kell lennie, továbbá elvárás, hogy bátor legyen,
hiszen magabiztosan kell mozognia magasságban és mélységben
egyaránt, illetve félelem nélkül kell dolgoznia az emberek között,
vagy bármilyen nem szokványos helyszínen is. A magabiztosság
mellett egyébként az sem árt, ha jó apportkészsége van. Mindeze
ken felül vannak még speciális elvárások is, ilyen a járőrkutyáknál
az őrző-védő, a keresőkutyáknál pedig a zsákmányszerző ösztön
megléte és dominanciája.
A sztereotípia szerint egy rendvédelmi szervnél szolgálatot
teljesítő ebnek nagynak, harciasnak és tekintélyt
parancsolónak kell lennie. Erre cáfol rá Zsömi, a magyar
vizsla, de ha jól tudom, spánielünk is van.
Igen, a sztereotípia ez, de mint minden hasonló feltételezés
általánosít és túloz is. Zsömi, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön magyar vizslája igazán különleges színfolt, és egy igazi
őstehetség: kiegyensúlyozott és kedves, ugyanakkor ízig-vérig
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profi keresőkutya, ahogyan Lakatos Zoltán
bv. főtörzsőrmester kutyavezető, Zsömi
társa is kiváló szakember. A keresőkutyáknál
gyakorlatilag bármilyen fajta szóba jöhet,
lehet terrier, spániel, vizsla vagy retriever. Egy
vadászkutyának a juhászkutyákkal szemben
nagy előnye, hogy jobban terhelhető, sokkal
nagyobb a munkabírása. És igen, van egy
spánielünk Veszprémben, aki kitűnően végzi
feladatát, nagyon meg vannak vele elégedve.
A börtönben lehet tekintélye a nem
megszokott fajtáknak is?
Természetesen, hiszen egy idő után az új
kutyát ugyanúgy megszokják és megismerik
a fogvatartottak, és ugyanúgy tartanak
tőle, hiszen világossá válik számukra, hogy
a kisebb, vagy kevésbé robosztus kutya
sem különbözik semmiben a nagyoktól:
feladatát maximálisan képes végrehajtani.
Ezáltal nem a mérete, a színe vagy a fajtája,
hanem a munkája alapján ítélik meg.
És mennyi idős korukig dolgoztathatók a
börtönökben a szolgálati kutyák? Mikor
kell őket nyugdíjazni?
Ha nincs egészségügyi problémájuk, rend
ben van az idegrendszerük és hiba nélkül
teljesítik a feladataikat, akkor 9 és 10 éves
korukban „szereljük le” szolgálati kutyáinkat.
Várható, hogy bizonyos speciális fela
datok végrehajtására megjelennek, esetleg el is terjednek
a kistestű négylábúak is a börtönökben? Egy kisebb kutya
például kiváló lehet kábítószer-keresésre.
Igen, biztos, hogy lesz még kistestű kutya az állományban, hiszen
ők számos esetben sokkal előnyösebbek nagyobb társaiknál.
Persze, nem mindegyik vezetőnek való kistestű eb és nem is
mindegyik szeretne, de ha valaki ilyen kutyával akar dolgozni,
akkor mi természetesen támogatni fogjuk.
Az otthontartás mennyire jellemző?
Szerencsére az, hiszen megvan rá a lehetőség, hogy kutyavezetőink
hazavigyék kutyáikat. Ennek engedélyezése intézetparancsnoki
hatáskörbe tartozik. Egyre többen tartják tehát a kennel helyett
otthon a kutyát, ami örömteli, hiszen ez erősíti a kutyavezető és
kutyája közti kapcsolatot, vagyis támogatja a közös munkát.
A bv.-s kutyák és kutyavezetőik az intézetek életének fontos
szereplői, akikkel épp úgy, mint bármely más kollégával
adódhatnak váratlan helyezetek a szolgálat során. Ezekre
hogyan lehet felkészülni?
Képzéseinken olyan helyzeteket imitálunk, amelyek a való
életben is előfordulhatnak, ezekre készítjük fel a kutyákat és
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vezetőiket. A minősítések egy évre szólnak,
tehát minden évben újra le kell vizsgázni.
De a köztes egy év alatt helyi szinten, az
intézeti körülmények között is biztosítjuk a
lehetőséget a megszerzett tudás elmélyítésére,
fejlesztésére és szinten tartására. Ugyanis az
ide vonatkozó szakutasítás szerint kutyánként
hetente minimálisan négy órát gyakorolni
kell. Ráadásul tavaly beindult a bv.-n belüli
szolgálati kutyák képzése is, ami azt jelenti,
hogy végre mi képezzük ki a saját kutyáinkat.
Ez nagy eredmény, és több szempontból is
előnyös, hiszen a helyi speciális adottságokat
figyelembe véve, saját módszertanunk és
igényeink szerint készíthetjük fel kutyáinkat
feladatellátásukra. Ez a korábbi gyakorlathoz
képest jobb és eredményesebb, ráadásul
sokkal olcsóbb is. Azóta kiképeztünk több
kábítószer-kereső és nyomkövető kutyát.
Az utóbbi csoportból kiválasztott egyedek
elvégezték a kábítószer-kereső képzést is, így
ők lettek szervezetünk első „duál”, vagyis
kettős végzettséggel rendelkező kutyái. A jövő
egyértelműen ez. Ráadásul tervezzük, hogy
a gyorsabb és egyszerűbb ruházatátvizsgálás
érdekében elindítjuk kábítószer-kereső ku
tyáink kiegészítő képzését, amelynek segít
ségével a személyeken is kereshetik majd a
tiltott anyagokat. Ezt a módszert több külföldi
országban és hazánkban a NAV-nál is sikerrel
alkalmazzák már.
Végül egy kicsit személyes kérdés: mikor kezdtél el kutyázni és
hogyan kerültél a büntetés-végrehajtáshoz?
Mindig is kutyabolond voltam, már gyerekként tudtam, hogy
kutyákkal fogok foglalkozni. 1997-től, immár 20 éve vagyok
kutyás szakterületen. A rendőrségnél kezdtem el dolgozni, ott
kutyavezetőként, majd alosztályvezetőként teljesítettem szol
gálatot, és szinte mindent kipróbáltam, amit lehetett: dolgoztam
kábítószer-kereső, nyomkövető, holttestkereső és szagazonosító
kutyával is. Kriminálkinológiai szakértői végzettségem is van,
otthon pedig vadászkutyázom, szálkásszőrű tacskókat tenyésztek.
Nekem ők a nagy szerelem. Jelenleg négy kutyám van otthon: két
szálkás tacskó, egy drótszőrű magyar vizsla és egy német juhász
malinois keverék.
Még rendőrként számtalanszor megfordultam a különböző bv.
intézetekben, és láttam, hogy van fejlődési lehetőség, sok mindent
el lehet érni a börtönkutyás szakterületen. Így az új kihívásokat
keresve döntöttem végül 2015 júliusában a bv. mellett. Komoly
feladatnak, inspiráló szakmai kihívásnak tekintettem és tekintek
mind a mai napig erre a területre. Az pedig nagy lehetőség a
szakterületnek és külön öröm számomra, hogy a kutyás szolgálat
fejlődését, az új ötleteket a vezetők is támogatják.
Kellner Gergely
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Szervezet

és tudomány

Ajánló a Börtönügyi Szemle ez idei elsô számához
A Börtönügyi Szemle új számát Budai Gábor, a Pécsi Tudo
mányegyetem doktorjelöltje „Fogvatartottak képzése és
foglalkoztatása a Pálhalmai országos büntetés-végrehajtási inté
zetben” című cikke nyitja meg.
Dr. Czenczer Orsolya, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
egyetemi docense „Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben?
– avagy meglátások a gyerekbántalmazás és az erőszakos
bűnelkövetés összefüggéseire a reintegráció jegyében”
címet viselő tanulmányának gerincét egy kutatás adja,
mely azt vizsgálta, hogy mekkora arányban vannak jelen
a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben olyan fiatalok,
akik bántalmazó családból származnak, ők milyen jellegű
bűncselekményeket követtek el, illetve, hogy található-e
az elkövetés módjában vagy a bűncselekmény típusában
valamilyen mintázat.
Ezt követően Forgács Judit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
oktatója „Nevelés a represszió árnyékában – Eszmék és végrehajtás
a szovjet és magyar börtönügy 50-es éveiben” című írásában azt
a történeti időszakot tárja fel, mely véleménye szerint talán a
legmélyebb nyomot hagyta a Büntetés-végrehajtási Szervezeten,
azaz a sztálini represszió időszakát és a hozzá szorosan kapcsolódó
Államvédelmi Hatóság jelenlétét.
Lehoczki Ágnes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója és
Szucsáki Melinda, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Fogvatartási Ügyek Szolgálatának munkatársa azt a speciális
stresszterhelést vizsgálja „A kiégés és a fogvatartottakkal
kapcsolatos attitűdök vizsgálata a büntetés-végrehajtás személyi
állományának körében” című cikkében, amely a büntetésvégrehajtási munkát végzőket éri és azt, hogy ennek milyen

következménye lehet mind a személyi állományra, mind a
büntetés-végrehajtási feladatok sikerére nézve, illetve a szerzők
ismertetik vizsgálatuk eredményét.
Ezután „A radikalizációból eredő új kihívások a büntetésvégrehajtásban” című, Szilassy Roland – a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálatának
munkatársa – által írt tanulmány következik, melynek
aktualitását a radikalizmus, valamint az erőszakos szélsőségek
térnyerése adja.
A Börtönügyi Szemle következő, „Mit vár a biztonság a
reintegrációs tisztektől?” című cikkében Sztodola Tibor,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakoktatója azokat a
legfontosabb kapcsolódási pontokat vizsgálja a biztonsági és a
reintegrációs terület között, amelyek szükségesek a biztonsági
rendszer megfelelő működéséhez és így ahhoz, hogy csökkenjen a
rendkívüli események bekövetkezésének esélye.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának
Büntetés-végrehajtási Tanszéke 2016-ban eredményesen pályázott
a KÖFOP 2.1.2. számú programra, melynek célja a jó kormányzás
megalapozása. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tanszékvezető tanára „Az együttműködés kutatási
programja: a reintegrációs tisztek oktatásának, képzésének
fejlesztése az eredményes fogvatartotti reintegráció érdekében”
című tanulmánya ennek apropóján íródott.
A cikkek sorát Balázs Péter, a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka „Reintegrációs tevékenység,
oktatás, felzárkóztatás, börtönszínház” című írása zárja, mely a
börtönszínház reintegrációra gyakorolt hatását vizsgálja.
Rutkai Kata

Búcsúzunk
Markó Tiborné

Hojdák Zoltán

Február 22-én távozott Markó Tiborné c. bv. főtörzsőrmester,
a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági felügyelője. Az elhunyt
huszonhárom éve, 1994. március 1-jétől volt tagja a büntetésvégrehajtási szervezetnek, 1998. március 15-től a kalocsai intézet
biztonsági felügyelőjeként teljesített szolgálatot.
Munkáját felelősségtudattal, figyelmesen, precízen, a legjobb
tudása szerint végezte, döntéseiben határozott, munkatársaival
segítőkész volt.
Közvetlen munkatársai mellett és a bv. szervezet mellett két
gyermeke, Tibor és Mercédesz is gyászolja.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Hojdák Zoltán c. bv. főtörzszászlós,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
személyi állományának egykori tagja is.
1999. december 1-jétől csatlakozott szervezetünkhöz,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági felügyelőjeként kezdte szolgálatát, halálakor
az intézet körlet-főfelügyelője volt. Munkáját nagy összponto
sítással, precízen, legjobb tudása szerint látta el, munkatársaival
segítőkész és együttműködő volt, mindig lehetett rá számítani.
A bv. szervezet és közvetlen munkatársai mellett felesége
és két gyermeke, Zoltán és Kristóf is fájó szívvel gyászolják.

Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!
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Portré

Megmutatjuk az embereknek,
mi is az a büntetés-végrehajtás
Március 15. alkalmából országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgy
jutalomban részesült Jancsó Balázs bv. őrnagy, a BvOP Kommunikációs
Főosztály kiemelt főreferense. Ez alkalomból beszélgettünk vele a
„börtönévekről” és a kommunikáció szerepéről egy szó szerint zárt világban.
Bv. Hírlevél: - Mi már régóta ismerjük egymást,
ezen az újságon is dolgoztunk együtt, ezért kérdezem
tegeződve, hogy kerültél erre a pályára?
Jancsó Balázs: - Kezdetben nem erre a pályára készültem,
marketinget tanultam. Édesapám régebben polgári
alkalmazottként dolgozott az Állampusztai Kft.-ben , ő
tanácsolta, hogy próbáljam meg a bv-s szolgálatot. Akkor arra
gondoltam, hogy tőlem sokkal zömökebb srácokat láttam
korábban egyenruhában, nem biztos, hogy engem keres a
szakma, de végül felvételiztem és 2005 márciusától a szervezet
tagja lettem. Nem telt el sok idő, mire észrevettem, hogy
megállom a helyem, és megszerettem ezt a szakmát, hiszen
itt is emberekkel foglalkozhatok. Dolgoztam munkáltatási
és biztonsági felügyelőként, nyilvántartási előadóként,
nevelőtisztként, és ezek az állomások mind-mind hozzáadtak
a szakmai tudásomhoz.

Végül visszakanyarodtál az eredetileg tanult
szakmádhoz. Hogy ötvöződik a munkádban a
smasszer és a kommunikációs szakember?
Hál’isten olyan klasszikus öreg smasszerek mellett tanulhattam
a szakmát, akik nagyon sok praktikus tudással vérteztek fel
még felügyelőként, aztán később is olyan szakemberek mellett
leshettem el a fortélyokat, akiknek nagyon sokat köszönhettem.
Ezt a tudást a kommunikáción nagyon jól tudom hasznosítani.
Újságírói megkeresések esetén sokszor újra fegyőr és kiemelt
főreferens is vagyok egyben, egyszerre igyekszem képviselni
a büntetés-végrehajtási és a kommunikációs szakmát is.

A szervezet új vezetése meghirdette a nyitott
kommunikációt. Hogy látod, miért fontos ez ebben
a zárt világban?
Azzal, hogy a kommunikációra kerültem, a fogvatartotti oldal
kicsit háttérbe szorult, most az állományért és a szervezetért
végzem elsősorban a munkámat. Örülök, hogy van egy központi
üzenete a nyitásnak, amelynek lényege, hogy egyre nagyobb
teret engededünk a nyilvánosságnak. Lehetőségünk van arra,
hogy meghívjuk az embereket és megmutassuk számukra,
hogyan dolgozunk. Célunk, hogy megismerhessék azt a
felkészült és felelős hozzáállást, amellyel szervezetünk tagjai –
legyen az felügyelő vagy parancsnok – nap mint nap teszik
a dolgukat. A nyitás másrészt befelé is irányul, próbáljuk
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megerősíteni a belső kommunikációt is, hiszen közel kilencezer
ember kohéziójáról van szó. Az egyetemi tanulmányaim
végeztével a büntetés-végrehajtási szóvivő alkalmazásáról
írtam a diplomamunkámat, aztán egyszer csak arra eszméltem,
hogy e szakmai vágyam teljesült is, hiszen Orosz Zoltán
személyében ma már van szóvivőnk. A beosztásában eltöltött
néhány hónap alatt is már sokat tett a szervezetért, tudnak vele
azonosulni munkatársaink és úgy látom, hogy a külvilág egyre
jobban odafigyel ránk, van egy beazonosítható arca és hangja
a szakmának, amely kellően képviseli a szervezetet.

Be tudnál avatni minket olyan sztoriba, amely
a sajtómunka során történt?
Sok izgalmas példa jut az eszembe, de talán a
legemlékezetesebb, amikor a nyitás jegyében az ötletem,
elképzelésem szerint valósítottunk meg egy olyan
sajtóeseményt, amely interaktív módon mutatta be a bv.-s
szakmai munkát. A szervezet oktatási központjába hívtuk meg
a szakújságírókat, akik egy rabszállító járművel érkeztek, majd
egy rövid sajtótájékoztató és képzési bemutató után maguk
kereshették meg a bemutató zárkában elrejtett tiltott tárgyakat.
Természetesen hatalmas volt az érdeklődés a program iránt,
mindenki szerette volna kipróbálni magát smasszerként. Az
esemény konklúziója, hogy azok az újságírók, akik korábban
úgy írtak rólunk, hogy nem igazán voltak tisztában a bv.
intézeti munka nehézségeivel, sokkal árnyaltabban tudnak
véleményt nyilvánítani a napi tevékenységeinkről.

A munkádat elismerték március 15-én. Mik a terveid
a jövőre nézve?
Nagyon örültem, hiszen ez volt az első elismerésem, ezúton
is köszönöm a vezetői bizalmat. Sokat köszönhetek a korábbi
és jelenlegi vezetőimnek is, akiktől emberileg és szakmailag
is sokat tanultam, illetve tanulok. Abban erősített meg az
elismerés, hogy jól végzem a munkámat, és hogy megfelelek
az elvárásoknak. A szervezeti kommunikáció más, mint a bv.-s
szakma. Örülök, hogy ebben is megállom a helyem, de szeretném
még jobban megtanulni, ezért terveim között szerepel egy újabb
mesterképzés is. Összegezve, szerintem jó úton járunk, az új
koncepciónak köszönhetően pedig még professzionálisabb, még
proaktívabb kommunikációnk lesz, mint eddig bármikor.
-emzé15

Hobbi

és hivatás

A sakknak köszönhetem
a kitartást, a fegyelmezett
séget és a tudatosságot
Hittér Gabriella bv. őrmester 2015 óta erősíti a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csapatát, jelenleg mint
biztonsági felügyelő és az intézet sakkcsapatának egyetlen
női tagja.

Bv. Hírlevél: – Úgy szoktad mondani, hogy te mindent a
sakknak köszönhetsz. Honnan indult ennek a sportnak
a szeretete?
Hittér Gabriella: – Elsősként a Dési Huber Általános Iskolá
ban kezdtem a tanulmányaimat, ahol az iskolai rendszer
keretei között, órai tantárgy volt a sakk. Kacsics Kristóf tanár
úr tanított minket heti egyszer, nagyon szerettük az óráit.
Nekem annyira megtetszett ez a sport, hogy később már heti
kétszer külön edzésre is jártam Gergácz Balázs sakkoktatóhoz.
Érdekesen alakult az élet: jelenleg itt a munkahelyemen, a
Szombathelyi Országos Bv. Intézetben is egykori edzőm oktatja
a fogvatartottaknak a sakkot, így rendszeresen találkozom vele,
amikor beléptetem a kapun.
Mikor jöttek az első sikerek?
Még csak négy hónapja sakkoztam, amikor a korcsoportos
lányok között már megnyertem az első megyei sakkversenyt,
amelyet aztán egyre több ilyen siker követett. Tehetségesnek
számítottam, ahogy tanáraim mondták. Többnyire minden
versenyt megnyertem, amelyiken elindultam. Nagyon sok
megyei első helyem volt, jólesett a siker, az eredményesség,
és ez persze tovább ösztökélt arra, hogy még fejlődjek,
gyakoroljak. Két éve sakkoztam, amikor már megnyertem
az első országos versenyemet. Óriási öröm volt nekem is és a
családomnak is. Többször voltam magyar bajnok, sok rapid,
illetve klasszikus ideig tartó bajnoki címet is szereztem. Az
általános iskola után testnevelés tagozatos középiskolába
jártam, a rendszeres edzések, sakkórák, edzőtáborok, versenyek
miatt magántanulóként érettségiztem, mellette a Szombathelyi
Haladás VSE versenyzője voltam. Lényeges volt a jó tanulmányi
eredmény, és a siker a sportban illetve a sakkban is.
Melyik a legkedvesebb címed, ami meghatározó volt számodra?
Rengeteg kupát, oklevelet és érmet őrzök, de talán a legfontosabb
számomra a Schnell Európa-bajnoki cím, amelyet 14 évesen szereztem.
A horvátországi női egyéni versenyre is büszke vagyok, ahol az első
hely mellé olyan összegű eurót sikerült nyernem, amelyből meg
tudtam szerezni a jogosítványomat. Ez nagy szó volt akkor.
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Hogyan tudod ezt a fiatalkorban megszerzett tudást kama
toztatni a jelenben?
Nagy öröm számomra, hogy a szombathelyi bv. intézet csapatát
tudom erősíteni tudásommal, és így meg tudtuk szerezni a
regionális csapatversenyen a harmadik helyet. Egyedül én
voltam nő a csapatban, és mivel az egyedüli veretlen is, így
kerülhettem az egyéni országos versenyre, ahol második
helyezett lettem. Jó érzés, hogy a kollégáim is elismerik tu
dásomat.
Milyen feladatot látsz el a szombathelyi bv. intézetben, és
hogyan tudod összeegyeztetni a sakkedzéseket a munkával?
A szombathelyi bv. intézetben közfoglalkoztatottként kezdtem
el dolgozni 2015 februárjában. Soha nem titkoltam, hogy
szívesen lennék a hivatásos állomány tagja, vonzott ez a pálya,
el tudtam képzelni magamat ebben a feladatkörben. Így 2015.
november 30-án felszereltem. Jelenleg biztonsági felügyelőként
dolgozom, és nagyon szeretem a munkám, a kollégáimat és a
feladatokat. Mint ahogy mondtam, öröm számomra az is, hogy
munkám mellett olyan tudással bírok, amit a munkahelyem és
kollégáim javára tudok kamatoztatni.
Jelenleg a szabadidőmben az Alsószölnöki NBI/B csapatát
erősítem játékommal. Rendszeresen versenyzem is. Amikor
tehetem, szabadidőmben sakkozom, gyakorolok. Ahogy az
elején mondtam, valóban nagyon sokat köszönhetek a sakknak,
így a kitartást, önállóságot, fegyelmezettséget, tudatosságot,
ami a mindennapi munkámban is meghatározó és lényeges. Nem
beszélve arról, hogy sok olyan idegen országba is eljuthattam a
versenyeken keresztül, amire másképpen biztos nem lett volna
lehetőségem.
Ami pedig teljessé teszi az életem és leginkább büszkeséggel
tölt el, hogy egy ötéves kisfiú anyukája lehetek, aki már
szintén ismeri a sakktáblát, a figurákat, a lépéseket. Így bízom
benne, hogy lesz utánpótlás, és sakkpartner a családban, nem
beszélve arról, hogy mennyire tetszik neki, ha egyenruhában
érkezem érte az oviba.
dr. Kövér Anita
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Hírek

Együttmûködési
megállapodás
a Magyar Judo
Szövetséggel
A Büntetés-végrehajtási Szervezet és
a Magyar Judo Szövetség március 30-án
együttműködési megállapodást kötött.
A dokumentumot dr. Tóth Tamás bv.
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka és dr. Tóth László, a Magyar Judo
Szövetség elnöke írta alá.
A határozatlan időre kötött megállapodás
alapján a szövetség a BVOTRK mellett

hat bv. intézetben nyújt segítséget
sportfoglalkozásokhoz.
A térítésmentesen igénybe vehető programhoz a szövetség az edzésekhez
szükséges eszközökön felül a BVOTRK
képzési rendszerébe illeszthető tananyagot, a kijelölt intézetekben pedig edzőt
is biztosít.
A sportolásra alkalmas helyszíneket
a bv. szervek adják.

Uniós pályázatot nyert a Büntetés Végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
A BVOTRK a KEHOP Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programjain belül a „KEHOP-5.2.10-16 Költségvetési
szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” címen nyújtotta
be a pályázatát. A pályázati cél az Újhegyi úti épületkomplexum
teljes energetikai felújítása 246 633 500 forint uniós támogatás
bevonásával, amelyet 100 százalékban megítélt a pályázatot
elbíráló szerv. A megvalósuló fejlesztés eredményeként az 1982ben „CLASP” építési rendszer használatával épült háromszintes

oktatási tömb, a kiszolgáló tömb, valamint a tornatermi rész
újul meg. Az épület külső oldali hőszigetelést kap a homlok
zatokon, valamint a lapos tetőn. A teljes nyílászárócsere
224 ajtót és ablakot érint, valamint egy tűzvédelmi ajtót.
Az épület energetikai rendszere egy inverterekre kötött,
összesen 50 kWp névleges összteljesítményű napelemes
rendszert is kap majd a műszaki tervek szerint.
A felújítás befejezésének várható időpontja 2018. július 31.

Újra volt lehalászás Állampusztán
A Nagy-ér csatorna Kerek-ér nevű része az Állampusztai Országos Bv. Intézet gazdasági
társasága, az Állampusztai Kft.-hez tartozó területen folyik keresztül – ennek egy tízhektáros
területét 2015-ben alakították halastóvá. Az első lehalászás 2015 decemberében volt.
A halastó történetének második lehalászására március 21-én került sor, amikor közel kétezer
halat fogtak ki a tóból.
A lehalászáshoz a csatorna egy részét leengedték, így a mederben maradt halakat hálóval
könnyedén össze lehetett terelni. Innen kézzel, illetve szákkal emelték ki a különböző
nagyságú egyedeket, és válogatták szét fajták szerint. A bent maradt halállomány igen
változatos képet mutatott, a telepített fajták mellett számos betelepült, illetve korábban ott
lévő fajta megtalálható volt.
A telepített busát, amúrt és pontyot kifogták, a keszegek, süllők és egyéb halak pedig
átkerültek a kialakított Kerek-ér I-es halastóba. A kifogott mennyiség végül várakozás feletti
eredményt hozott. Összesen 287 db, 1318 kg busa, 1437 db, 2681 kg ponty, 34 db, 181 kg
amúr és 65 kg süllő akadt a hálókba a Kerek-ér II-es tavából. A lehalászáson tíz fogvatartott
is dolgozott. A kifogott halakat a társaság értékesítette.
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. alezredes
Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • Fotó: BVOP Kommunikációs Főosztály
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu. Nyomdai előkészítés: Apex Design Kft.
HÍRLEVÉL
Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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R eintegráció

Bemutatkozott a Fogvatartottak reintegrációja program
Az Emberi Erőforrások Program (EFOP) keretében 3,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem
térítendő támogatásból indult el tavaly októberben a Fogvatartottak reintegrációja program,
amely a 2017. március 28-án megrendezett konferencián mutatkozott be. A projekt keretében
2020 júniusáig négyezer fogvatartott részesül reintegrációt segítő humánszolgáltatásokban.
A projekt új eleme, hogy a programba a fogvatartottak hozzátartozóit is bevonják.
A Belügyminisztériumba meghívott előadók és vendégek elsőként
Tóth Juditot, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs
Főosztályának főosztályvezetőjét hallgatták meg,
aki elmondta, hogy a projekt előzményei közel tízéves
múltra tekintenek vissza. A korábbi tapasztalatokra építve, a
Fogvatartottak reintegrációja című, EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosítószámú projekt a fogvatartottak számára komplex
szolgáltatáscsomagot biztosít.
A program négyezer fogvatartottnak nyújt
humánszolgáltatásokat, közülük ezernyolcszázan vehetnek részt
kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, ezer fő pedig piacképes
szakmát szerezhet.
A projekt új eleme, hogy ezer hozzátartozó számára is komplex
szolgáltatást nyújt.
Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok
biztonsági és fogvatartási helyettese elmondta, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekben dolgozó személyi állománynak
jelentős mértékben marginalizálódott fogvatartotti populációval
kell dolgoznia, hiszen a fogvatartottak iskolai végzettsége
és munkatapasztalata jelentősen alacsonyabb az országos
átlagnál. Ilyen hátrányos szociális helyzetben lévő rétegnél pedig
fokozott figyelmet kell fordítani a visszailleszkedést elősegítő
képzésekre, foglalkoztatásra. Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes,
biztonsági szolgálatvezető kiemelte, hogy az előzményprojektek
tanulságaként az EFOP programelemei között hangsúlyos a
befogadó, a szabadultat motiválni képes környezet megteremtése.
Ezért a munkaerőpiaci és más humánszolgáltatások a
fogvatartottak hozzátartozói számára is elérhetővé válnak.
A szabadulás utáni beilleszkedést segíti elő a huszonhárom
gyermekbarát látogatóhelyiség kialakítása is, valamint az,
hogy a helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon
keresztül a fogvatartottak felelősségvállalása, közösségi értékek
iránti elköteleződése is erősödik. A projektben aktív párbeszéd
zajlik a szabadulás utáni elhelyezkedést, a szociális ügyintézést
segítő szervezetekkel is.
Dr. Molnár István Jenő, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
osztályvezetője ismertette a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
reintegrációs törekvéseit.
Az intézetekben dolgozó 89 projektmunkatárs a fogvatartottakkal
közösen méri fel azokat a szolgáltatási igényeket, amelyek
szükségesek a szabadulás utáni sikeres beilleszkedéshez.
A Belügyminisztérium részéről Kovács Anett, a projekt
szakmai koordinátora ismertette a projektben nyújtható
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humánszolgáltatások rendszerét, Botka Bianka, a projekt
szakmai vezetője pedig a reintegrációt elősegítő egyéb
projekttevékenységeket.
Gajdácsi Károly, a Ferroplast Kft. ügyvezetője beszámolt
a fogvatartottak és szabadultak foglalkoztatásával
kapcsolatos tapasztalatairól, Farnas István Géza, az Alba
Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Ambulancia intézményvezetője a fogvatartottaknak szóló
csoportfoglalkozásokról tartott előadást, míg Kóka Ágnes, az „Add
a kezed” Egyesület elnöke a családi kapcsolatok újjáépítésének
segítését célzó projektjük tapasztalatait mutatta be.

A projektről
A projekt konzorciumi partnerségben, a Belügyminisztérium
és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
együttműködésével valósul meg. A 3,5 milliárd forint európai
uniós, vissza nem térítendő támogatásból 2020 júniusáig
összesen négyezer fogvatartott részesül reintegrációt segítő
humánszolgáltatásokban. A projekt új elemeként a program ezer
hozzátartozó számára is biztosít humánszolgáltatásokat.
A projekt az ország kevésbé fejlett (Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,
Dél-Dunántúl) régióira terjed ki, az ott található büntetésvégrehajtási intézetekben valósul meg. Tekintettel a
fogvatartottak lehetséges átszállítására és a szabadulás helyére,
a Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósul
meg a program, a projekttel azonos szakmai tartalommal,
így biztosítva a szolgáltatások országos elérhetőségét.
A projektben elsősorban azon fogvatartottak vehetnek részt,
akik öt éven belül szabadulnak, tehát a közeljövőben szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A program egyaránt
fókuszál a célcsoport fejlesztésére személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül, a modell befogadására alkalmas környezet megteremtésére
és a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítésére.
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, Fogvatartottak
reintegrációja című projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg.
A projektről bővebben a TEtt-program honlapján, a tettprogram.hu
oldalon olvashatnak!
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Reintegrációs Café Gyulán
Magyarországon első alkalommal, kísérleti jelleggel rendezték
meg március 9-én Gyulán, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben a Reintegrációs Café elnevezésű programot. Az innovatív,
kísérleti kezdeményezésen közigazgatási és büntetés-végrehajtási
szakemberek, fogvatartottak és hozzátartozóik vettek részt.
A gyulai börtön igyekszik minden lehetőséget
megragadni, hogy a börtön lakói szabadulásuk után olyan
jogkövető állampolgárok legyenek, akiket a társadalom
befogad és elfogad. Az intézet szakmai stábja ezúttal egy
Nyugat-Európában már bevált módszert hívott segítségül
ahhoz, hogy a szabadulásuk előtt álló fogvatartottaknak
segítséget nyújtson.
A szervezők a büntetés-végrehajtás reintegrációs
munkatársai mellett olyan szakembereket hívtak
meg egy „kávéra”, akik naponta foglalkoznak képzési,
oktatási, lakhatási és foglalkoztatási kérdésekkel. A
rendezvényre elfogadta a meghívást Pántya Imre, a
Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási
és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőhelyettese, a Gyulai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának két szakembere, továbbá Sós Judit, a Gyulai
Önkormányzat Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési
Osztályának osztályvezetője, Mucsi Balázs, a Békéscsabai
Szakképzési Centrum főigazgatója és nem utolsósorban
dr. Molnár Katalin, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
docense is.
A sajtótájékoztatón Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes, a
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka
azt hangsúlyozta, hogy mindenképpen megéri kipróbálni
az eddig a büntetés-végrehajtási szervezeten belül
nem ismert innovatív módszert, amellyel még inkább
segíteni kívánnak a bent lévő fogvatartottak számára,
hogy ítéletüket letöltve a társadalom hasznos tagjaivá
válhassanak. Majd Pántya Imre beszélt a fogvatartottak
lehetőségeiről. Elmondta, hogy elsősorban a képzésben
és mindennapi munkájukban próbálják segíteni a
szabadultakat, legyen az közfoglalkoztatás vagy az
elsődleges munkaerőpiaci állásokra történő közvetítés.
Fontos, hogy a szabadultaknak legyen mindennapi
jövedelmük, amihez a Kormányhivatalok Foglalkoztatási
Szolgálatai segítséget tudnak nyújtani. Mucsi Balázs arról
beszélt, hogy a Békéscsabai Képzési Centrum különböző
területeken tud képzéseket nyújtani a szabadulók
számára. Dr. Molnár Katalintól megtudtuk, hogy a
Café-módszertan meghonosítása a rendvédelmi szervek
területén Police Café néven már elkezdődött, alkalmazása
hatékonynak bizonyult. Ennek mintájára moderátorként
vesz részt ebben a programban teszt jelleggel, melyről a
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következőket mondta el:
„A fogvatartottak számára
sokat jelenthet egy-egy
ilyen kötetlenebb beszél-
getés. Az ő világuk, az ő
nehézségeik, az ő problémáik kerülnek terítékre, de nem
úgy, hogy a résztvevők megmondják, hogy mi a baj, mire
figyeljenek, hanem megpróbáljuk a Café-módszertannal –
a kis körökben történő beszélgetésekkel – kiszedni belőlük:
mondják el ők a problémáikat, tegyék fel ők a kérdéseiket.”

Helyfoglalás
A programon a fogvatartotti részvétel nem volt kötelező.
Öten jelentkeztek önként, akik hajlandóságot mutattak
és nyitottak voltak arra, hogy elfogadják a meghívott
szakemberek tanácsait. A résztvevők főképp arra
vonatkozóan kaptak javaslatokat, hogy szabadulás után
milyen lehetőségek várnak rájuk lakhatásukat, képzésüket és
munkába állásukat illetően.
A program helyfoglalással kezdődött. Minden asztalnak
volt egy témagazdája saját szakterülete képviseletében. A
háromszor 25 perces kötetlen beszélgetések fő vezérfonala
az őszinteség és az egyenrangúság volt. Mindenki előadhatta
az éppen aktuális problémáját, a beszélgetések folytán
pedig közösen megoldási lehetőségeket kerestek a feltárt
problémákra.

A Café-módszer
A Police Café módszerét 2007-ben a belga rendőrség
alkalmazta először Európában. A szándék az volt, hogy
elbeszélgessenek a civilekkel arról, hogyan tegyék
hatékonyabbá munkájukat, megtudják, mit vár el tőlük
a lakosság.
– Valójában egy kommunikációs eszközről van szó, amely
arra vezeti rá a beszélgetőpartnert, hogy visszakérdezzen.
Az elítéltnek minden jól jön, ami kívülről érkezik.
Meghatározó az is, miként viszonyulnak a programhoz
a segítők, ám Gyulán ilyen tekintetben is csak pozitív
tapasztalataim voltak, ezért remélem, hogy sikerül
kidolgozni a Reintegrációs Cafék országos rendszerét –
mondta el a helyi lapnak Molnár Katalin.
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Szervezet

és sport

Országos asztalitenisz-bajnokság
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja volt a helyszíne március 8-án az országos asztalitenisz-bajnokság
idei döntőjének, amelyen a regionális selejtezőkön legjobb eredményt elért
bv. szervek csapatai vettek részt. A döntőben hat csapat 23 versenyzője
csapott össze a győzelemért. A rendezvényt megnyitotta, valamint a díjakat
átadta dr. Nádasi Béla c. bv. ezredes, oktatási igazgatóhelyettes.

Csapateredmények
1.: Balassagyarmati Fegyház és Börtön
2.: Szegedi Fegyház és Börtön
3.: Pálhalmai Országos Bv. Intézet
4.: Budapesti Fegyház és Börtön
5.: Tököli Országos Bv. Intézet
6.: Veszprém Megyei Bv. Intézet
A legeredményesebb férfi versenyző Tóth József c. bv. törzszászlós (Szegedi Fegyház és Börtön), a legeredményesebb női versenyző pedig
Petrezselyem Jánosné bv. törzszászlós (Budapesti Fegyház és Börtön) lett.

Bv.-s siker az Országos
Fekvenyomó Bajnokságon

Országos Sakkbajnokság
Szintén a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja szervezésében, az Újhegyi úti Oktatási
Központban zajlott le az Országos Sakkbajnokság döntője február
15-én, amelyen hat bv. intézet vett részt. A rendezvényt megnyitotta,
és a díjakat átadta Farsang Tamás bv. ezredes, továbbképzési és
rehabilitációs igazgatóhelyettes.

Csapateredmények
1.: Szegedi Fegyház és Börtön
2.: Márianosztrai Fegyház és Börtön
3.: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet
4.: Fővárosi Bv. Intézet
5.: Veszprém Megyei Bv. Intézet
6.: Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Egyéni eredmények
1. helyezett Pap Péter bv. őrmester (Kalocsai Fegyház és Börtön)
2. helyezett Hittér Gabriella bv. őrmester (Szombathelyi Országos Bv. Intézet)
3. helyezett Horeczky Tibor bv. őrnagy (Tököli Országos Bv. Intézet)
4. helyezett Gregus Sándor bv. főtörzsőrmester (Szegedi Fegyház és Börtön)

Február végén, Vésztőn rendezték a Magyar
Erőemelő Szövetség szervezésében a Pascal RAW
Fekvenyomó Magyar Bajnokságot, amelyen Zakor
Tibor bv. százados, a BvOP főügyeletese a 93 kg-os
súlycsoportban a rangos harmadik helyezést érte el,
az RKA Erőművek SE színeiben, amelynek többnyire
a rendvédelmi szervek dolgozói a versenyzői.
Munkatársunk ennél is nagyobb sikert ért el
a március 11-én Siófokon megrendezett II. osztályú
Országos Fekvenyomó Bajnokságon, ahol a közel
száz versenyző közül első helyen végzett
a 93 kg-os súlycsoportban és az összesített abszolút
kategóriában is.

