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október 23. alkalmából

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére
kitüntetéseket és elismeréseket vehettek át kollégáink március 13-án a Belügyminisztériumban
rendezett központi ünnepségen. Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok az 184849-es forradalom és szabadságharc ünnepén parancsnoki jutalomban részesítette kiemelkedő
teljesítményt nyújtó munkatársainkat.

Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter előterjesztésére a Magyar Arany
Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta
több mint két évtizedes, magas színvonalú
szolgálati tevékenysége elismeréseként
Dr. Katona János Krisztián bv. ezredesnek, a
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokhelyettesének.
A Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát
vehette át két évtizedes, magas színvonalú
szolgálati tevékenysége elismeréseként Fülöp
Bálint Gyula címzetes bv. főtörzszászlós, a Baranya
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti
főfelügyelője.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter nemzeti
ünnepünk, március 15-e alkalmából kimagasló
szakmai munkája és példamutató vezetői
tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette
büntetés-végrehajtási ezredessé Horváth Ákos bv.
alezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokát.
Az elismeréseket a Belügyminisztériumban rendezett
központi ünnepségen adták át március 13-án.
Magyarország belügyminisztere nemzeti ünnepünk
alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége
elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet
adományozott Szalai Enikő bv. alezredesnek, a Váci
Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjének, és Orosz Zoltán
bv. őrnagynak, a Kommunikációs Főosztály megbízott
sajtószóvivőjének.
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Bacsa Ágnes
címzetes bv. alezredesnek, a Közgazdasági Főosztály
kiemelt főreferensének, Fritz Norbert bv. alezredesnek,
a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetőjének, valamint Szabó Anikó címzetes bv.
századosnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön reintegrációs
tisztjének.
Seiko óra emléktárgyat adott át Tenczel Miklósné címzetes
bv. főtörzszászlósnak, a Márianosztrai Fegyház és
Börtön főápolójának, Jenei Tibor bv. törzszászlósnak,
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
főfelügyelőjének, Kiss János Csaba címzetes bv.

főtörzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Szolnoki Ottó
címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató
Kft. kiemelt művezetőjének, és Eichmüller László bv.
törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági főfelügyelőjének.
50. születésnapja alkalmából Festmény emléktárgyat
kapott Danicska Éva bv. ezredes, a Szegedi Fegyház
és Börtön gazdasági vezetője, és Nemszilaj László
bv. alezredes, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
osztályvezetője.
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka nemzeti ünnepünk alkalmából
kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst
fokozatát adományozta Dankó Péter bv. főtörzszászlósnak,
az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft.
kiemelt művezetőjének.
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
bronz fokozatát vehette át Sánta Miklós bv. ezredes,
a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese, Dr. Csizmadia Annamária bv. őrnagy, a Humán
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Szolgálat nyomozótisztje, Molnár Olivér címzetes bv.
őrnagy, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági tisztje,
Zagyi Péter címzetes bv. őrnagy, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön fegyelmi és nyomozótisztje, Eiler
Zsolt bv. százados, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet biztonsági tisztje, Varjasi Zsolt bv.
százados, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági tisztje, Ács András címzetes bv. főtörzszászlós,
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfőfelügyelője, Gáspár András címzetes bv. főtörzszászlós,
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön segédelőadója,

Kajánné Huber Krisztina címzetes bv. főtörzszászlós, a
Budapesti Fegyház és Börtön segédelőadója, Boldizsár
Zsolt bv. törzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön körletfőfelügyelője, Szabó Dániel bv. törzszászlós, a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Szűcs
Lászlóné címzetes bv. törzszászlós, az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főápolója, Vajdics
Gyula bv. törzszászlós, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági főfelügyelője, Vörösné Szalay Krisztina
címzetes bv. törzszászlós, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója, Grenács
Tamás bv. zászlós, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató
Kft. kiemelt művezetője, Markovics Zoltán címzetes bv.
zászlós, a Márianosztrai Fegyház és Börtön segédelőadója,
Finszter Márton címzetes bv. főtörzsőrmester, a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője,
és Szalai András címzetes bv. főtörzsőrmester, a Budapesti
Fegyház és Börtön megbízott körlet-főfelügyelője.
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Országos parancsnoki dicséretben
és ajándéktárgyban részesítette Dr.
Bozsó Zoltán bv. dandártábornokot,
a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokát,
Kopcsik Károly bv. dandártábornokot, a
Váci Fegyház és Börtön parancsnokát,
Dr. Bodó Bernadett bv. ezredest,
a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokága hivatalvezetőjét,
Dr. Bogottyán Róbert Lajos bv.
ezredest, a Biztonsági Szolgálat
szolgálatvezetőjét, Dr. Csató Kornélia
bv. ezredest, a Humán Szolgálat
szolgálatvezetőjét, Hafenscher Csaba
Zoltán bv. ezredest, a Békés Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokát, Németh Éva bv.
ezredest, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokát,
Várkonyi Zsolt Kristóf közalkalmazottat, a Stratégiai,
Elemzési és Tervezési Főosztály főosztályvezetőjét,
Hermann Ákos bv. őrnagyot, az Ellenőrzési Szolgálat
kiemelt főreferensét, Kertész Pál címzetes bv. őrnagyot,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet főelőadóját, Takács Sándor József bv. őrnagyot,
az Informatikai Főosztály kiemelt főreferensét, Medek
Zsuzsanna bv. századost, a Váci Fegyház és Börtön
főelőadóját, Szalay László Zoltán címzetes bv. századost, a
Kommunikációs Főosztály megbízott kiemelt főreferensét,
Janics György címzetes bv. főtörzszászlóst, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfőfelügyelőjét, Szabó István címzetes bv. főtörzszászlóst,
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági főfelügyelőjét, Forgács Gábor Renátó
címzetes bv. törzszászlóst, a Hivatal segédelőadóját,
Jójárt Zsolt bv. törzszászlóst, a Bács-Kiskun Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjét,
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Juhász Ernő címzetes bv. törzszászlóst,
a Duna Papír Termelő Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét,
Petyánszki János bv. törzszászlóst, a Váci
Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjét,
Kanozsai Andrea közalkalmazottat, a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
vezető ápolóját, Kapecz Hajnalka bv.
ezredest, a Költségvetési Ellenőrzési
Főosztály főosztályvezetőjét, Makula
György bv. alezredest, a Kommunikációs
Főosztály főosztályvezetőjét, Bősze
Dóra bv. őrnagyot, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezető-helyettesét, Szegedi Gergely
bv. őrnagyot, a Műszaki és Ellátási Főosztály
kiemelt főreferensét, Váradiné Bleszák
Anita bv. századost, az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
csoportvezetőjét, Somogyi Zsófia Borbála
közalkalmazottat, a Központi Kivizsgáló
és Módszertani Intézet megbízott
osztályvezetőjét, Tóth Gábor közalkalmazottat, a
Műszaki és Ellátási Főosztály osztályvezetőjét, Borbély
Levente Csabát, a Bv. Holding Kft. ügyvezető igazgatóhelyettesét, a büntetés-végrehajtási szervezettel történő
hatékony és eredményes szakmai együttműködése
elismeréséül Kerecseny György rendőr századost, az
Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság
Informatikai Fejlesztési Főosztály Minőségbiztosítási
Információvédelmi és Támogatási Osztály kiemelt
főelőadóját.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos
parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban részesült
Béres Jánosné címzetes bv. főtörzszászlós, a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója,
Prepok Gyula bv. törzszászlós, az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet biztonsági főfelügyelője, Tóbi
Zsolt bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön
körlet-főfelügyelője, Borsosné Felpéczi Márta bv. zászlós,
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
segédelőadója, Hajdu Zsolt címzetes bv. zászlós, a Heves
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója,
Sautek Viktória címzetes bv. zászlós, a Központi Szállítási
és Nyilvántartási Főosztály segédelőadója, Hegedűsné
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Tanács Gyöngyi Mária címzetes bv. főtörzsőrmester, a
Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági felügyelője, Kiss
Zsolt címzetes bv. főtörzsőrmester, a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelője,
Kovács Csaba címzetes bv. főtörzsőrmester, a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelője,
Mátyás Károly címzetes bv. főtörzsőrmester, a Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
felügyelője, Molnár Gábor címzetes bv. főtörzsőrmester,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet gépjárművezetője, Pataki Péter Simon bv.
főtörzsőrmester, a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet műveleti segédelőadója, Gyuricskó
Andrea bv. törzsőrmester, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója,
Bende Vajk István közalkalmazott, a Központi Szállítási
és Nyilvántartási Főosztály előadója, Juhász Júlia
közalkalmazott, a Fogvatartási Ügyek Szolgálata
főelőadója, Prágainé Lendvai Nikolett közalkalmazott, a
Közgazdasági Főosztály főelőadója.
Nyugállományba vonulása alkalmából kimagasló szakmai
tevékenysége elismeréséül ajándéktárgyban részesült
Kereszthegyi Rezsőné közalkalmazott, a Hivatal előadója.

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: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu.
Nyomdai előkészítés: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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„Kezdetben a sors, majd a
sikerek, mára a hivatástudat
és a szeretet tart az úton”
A fiatalkorúakkal való foglalkozást úgy kell elképzelni, mint egy fát,
melynek a törzsét a személyiség formálása adja, az ágakat pedig az
ehhez kapcsolódó különböző foglalkozások, mint például az érzékenyítő
tréningek, az oktatás, a munkáltatás. A csoportos eltávozások,
kimaradások, a jobb agyféltekés rajzolás, a színjátszás borítja levélbe
a fánkat, míg a kapcsolatrendszerük kiépítésével, fenntartásával
a fa gyökerét igyekszünk megerősíteni – vallja Dr. Katona János
Krisztián bv. ezredes, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokhelyettese, akinek Áder János köztársasági elnök március 15-e
alkalmából Dr. Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére a Magyar
Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta.
Bv. Hírlevél: – Mit jelent Önnek a Magyar Arany
Érdemkereszt katonai tagozata? Mennyire tartja fontosnak
ezt azt elismerést?
Dr. Katona János Krisztián: – Hiszem, hogy minden elismerés
fontos, és pozitívan hat az ember teljesítményére. Egy ilyen magas
kitüntetés átvételével járó „eufória” azonban hosszú időn át elkíséri
az embert. Egyértelműen kijelenhetem, hogy elég erős ösztönzést
és új lendületet adott az érdemkereszt ahhoz, hogy még több
energiával dolgozzak a hétköznapokban. Másrészről a kitüntetés
valamennyi kollégám – Szegedtől Szolnokon át egészen Tökölig –
és a családom érdeme is, hiszen nélkülük ezt nem érhettem volna el.
Szeretnék a Hírlevélen keresztül valamennyi kollégámnak, akikkel
a hosszú évek alatt ez idáig együtt dolgozhattam, és a családomnak,
különösen a feleségemnek és édesanyámnak, köszönetet mondani.
Több mint 20 éve a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos
állományának tagja. Egyenes út vezetett idáig, mindig is
ezen a területen szeretett volna elhelyezkedni?
A legegyenesebb. 1994-ben a gimnázium elvégzését követően az
akkori Rendőrtiszti Főiskolára jelentkeztem. A sikeres felvételt
követően elvégeztem a büntetés-végrehajtási szakot, majd a
Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági tisztje lettem. Kezdetben a
sors, majd a sikerek, mára a hivatástudat és a szeretet tart az úton.
Pályafutása során sok helyen megfordult már, a szegedi
és a szolnoki börtön után a Központi Kórház főigazgatóhelyettese lett. Az egészségügy is érdekelte?
A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház főigazgató-helyetteseként
elsősorban a büntetés-végrehajtás szakmai részéért voltam felelős.
Kétségtelen azonban, hogy az évek alatt az egészségügyi szakmai
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kérdésekbe is betekintést kaptam. A főigazgató-helyettesi beosztás
elfogadásakor mindenképpen ösztönzőleg hatott, hogy olyan
területre léphetek, ahol még nem jártam, ahol még nem próbáltam
ki magam. Kihívásként éltem meg és szerettem volna bizonyítani
magamnak, hogy ebben a „vegyes” világban is megállom a helyem.
A Kórházban eltöltött évek nem csak az egészségügyi szakmai
fejlődésemet segítették elő, jó hatással voltak az emberekkel való
kapcsolattartási és kommunikációs képességek fejlesztésére is.
Tökölön fiatalkorú és nagykorú elítélteket is fogva tartanak
két intézetben, de mégis egy területen. Mennyivel másabb a
két intézet az Ön megítélése szerint? Mik a szépségei és a
nehézségei ezeknek?
Az intézetek mássága egyértelműen az életkori sajátosságokból adódó
eltérésekben mutatkozik meg. A fiatalok körében jellemzően alacsony
az iskolai végzettség, gyengék a megküzdési stratégiáik, rendkívül
szűkek a konfliktuskezelési módszereik. Szélsőséges esetben a
szocializációs szintjük szinte a nullával egyenlő. Jó példa erre, hogy
volt olyan fiatalkorú az intézetben, akinek meg kellett „tanítani” a
toalettpapír használatát. Az előbbiekből kitűnik, hogy a fiatalkorúak
reintegrációjára, képességeik és készségeik növelésére jóval több időt
kell szánnunk. A felnőtt fogvatartottak kapcsolattartása intenzívebb,
ezzel együtt a családi háttér stabilabb, mint a fiatalkorúaknál. Ebből
pedig egyenesen következik, hogy a fiatalkorú, mint egyén fejlesztése
mellet, figyelnünk kell annak kapcsolati rendszerének kiépítésre,
fenttartására is. A fiatalkorúakkal való foglalkozást úgy kell elképzelni,
mint egy fát, melynek a törzsét a személyiség formálása adja, az ágakat
pedig az ehhez kapcsolódó különböző foglalkozások, mint például
az érzékenyítő tréningek, az oktatás, a munkáltatás. A csoportos
eltávozások, kimaradások, a jobb agyféltekés rajzolás, a színjátszás
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borítja levélbe a fánkat, míg a kapcsolatrendszerük kiépítésével,
fenntartásával a fa gyökerét igyekszünk megerősíteni. A szabadulásuk
pillanatában pedig reménykedünk és bízunk abban, hogy az ágak
végén az egészséges gyümölcs is megjelenik.
A Tököli Országos Bv. Intézet alaptevékenységei közé tartozik
a HIV-fertőzött fogvatartottak elhelyezése és reintegrálása.
Meséljen kicsit bővebben erről!
A HIV-körlet valóban egy speciális körletrész. Olyannyira, hogy a
fogvatartottakat külön épületben helyezzük el, önálló kis közösséget
alkotva. Ez a közösség pedig pont olyan, mint a civil életben.
Találhatunk itt magyar és külföldi állampolgárokat, kialakulnak
barátságok, ellentétek is. Egyeseknek rövidebb, míg másoknak
hosszabb az ítélete, azonban betegségüknél fogva számukra talán ez
csupán másodlagos dolog. A reintegráció szempontjából az alapvető
feladat reményt adni az élethez. A hit és remény táplálásában
nélkülözhetetlen az intézet lelkészének aktív és odaadó részvétele.
Ugyanakkor embert próbáló és egészen magas szintű reintegrációs
tiszti és pszichológusi feladat az Ő életük zökkenőmentes szervezése,
a felmerült konfliktushelyzetek feloldása. A „bezártság” elkerülése
érdekében külön kis konyhakertészetet alakítottunk ki részükre
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete előtt, továbbá a
reintegrációs tisztek felügyelete mellett az intézet területén kertészeti,
parkgondozói munkát végezhetnek. Betegségüknél fogva folyamatos
ápolói és orvosi kontroll alatt állnak, havonta két alkalommal jön az
intézetünkbe a Szent László Kórház Immunológiai osztályának
főorvosa.
Térjünk vissza az állami elismeréshez: nagyon számított
már rá? Hogyan fogadta a családja ezt a kitüntetést?
Talán csak álmaimban. Az évek alatt, amikor különböző
csatornákon eljutott hozzám a hír, hogy a büntetés-végrehajtásban
dolgozó kollégák állami kitüntetésben részesültek, csak reméltem,
hogy lesz ekkora elismerésben és örömben részem. Természetesen
a családom minden tagja őszinte boldogsággal és büszkeséggel
gratulált az elismeréshez.

A jogi pálya mikor és hogyan merült fel Önben? Miért
tartotta fontosnak, hogy jogász legyen?
Már a Szegedi Fegyház és Börtönben teljesítettem szolgálatot,
amikor felmerült bennem a gondolat, hogy jelentkezek a jogi
egyetemre. Egyfajta ösztönzést adott, hogy az akkori kollégáim
sokszor fordultak hozzám bizonyos szakmai kérdésekben, így
meglehetősen sokat foglalkoztam jogszabályok értelmezésével.
A hirtelen jött ötletet megvalósítás követte. Ahogy a mondás
tartja: „merjünk nagyot álmodni”. Így álmodtam, terveztem,
tettem, végül belevágtam. A jogászi képzettség az élet számos
területén segítséget nyújt az eligazodásban. A jogszabályok által
beszőtt életünkben – legyen szó akár civil, akár munkahelyi
életről – ez az eligazodás nem mindig olyan egyszerű, mint
amilyennek esetenként látszik. Úgy gondoltam, hogy az
állam- és jogtudományok doktoraként lehetőségem nyílik
akár saját magam, akár más – beleértve a munkahelyemet is –
számára segítséget nyújtani ahhoz, hogy utat találjunk ebben
az útvesztőben. Ugyanakkor az eddigi beosztásaim során is
nagy támogatást adott a jogászi végzettség a törvényesség, a
jogszerűség és a rend fenntartásához.
Mi a hobbija, mit szeret csinálni szabad idejében, mennyi
ideje van magára, családjára?
A jelenlegi beosztásom 24 órás feladatot jelent, azonban ez
nem jelenti azt, hogy ne jutna időm másra is. Egy közhely
szerint, arra van időnk, amire időt szánunk. Többnyire a
szabad időmet a családommal töltöm. Három gyermekem van
– három, öt és kilenc évesek – akik tele vannak energiával, így
a napi mozgásigényemet – többet is talán – rendesen kielégítik.
Emellett épp most fejezzük be egy családi ház építését, amely
ugyancsak kitölti tartalommal a délutánjaimat. Szentelek egy kis
időt a horgászat oltára előtt is. A helyi sportegyesület tagjaként
olykor-olykor – ha egy kis csendre vágyok – elmerülök a
pontyok és amúrok világában egy pár órácskára.
Kiss Gábor Gergő

Parancsnokhelyettesi kinevezés
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
2018. január 1-jei hatállyal kinevezte Perger Tamás bv. őrnagyot a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesi beosztásába és
egyben alezredessé léptette elő. Perger Tamás bv. alezredes 2007-ben kezdte
meg pályafutását a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben
tiszthelyettesként, kezdetben reintegrációs tiszti megbízással, később
kinevezéssel, majd 2010 decemberében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tiszti beosztásába került. 2012.
december 1-től büntetés-végrehajtási osztályvezető beosztást töltött be, majd
2017. január 12-től kinevezéséig megbízott parancsnokhelyettesként látta el
szolgálati feladatait Tiszalökön.
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„A gyakorlati
képzések segítik a
felügyelők munkáját”

„A 90-es években nem volt egyszerű
hivatásossá válni: Ki kellett érdemelni!”
Elkezdődött a felvételi eljárás, ahol az orvosi alkalmassági vizsgálaton
alkalmatlannak tartottak. Ekkor úgy nézett ki, hogy minden lehetőség elveszett,
hogy valaha hivatásos legyek. 1998-ban azonban újra előterjesztettek rá. Kicsit
tartva, de újra nekivágtam a felvételi eljárásnak, amit ekkor már siker koronázott
– mondja Dankó Péter bv. főtörzszászlós. Az Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Kft. kiemelt művezetőjének március 15-e alkalmából a Büntetésvégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta Dr. Tóth
Tamás országos parancsnok.

A Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát
vehette át március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter előterjesztésére két évtizedes, magas
színvonalú szolgálati munkájának elismeréséül Fülöp
Bálint Gyula bv. főtörzszászlós, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet műveleti főfelügyelője.
Persze vannak szürkébb hétköznapok, meg olykor sok a papírmunka,
de az is egy feladat, amit végre kell hajtani.
Mit jelent Önnek a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai
tagozata?
Nagyon megtisztelő, ez egy kitüntetés. Az elmúlt húsz évet szépen
keretbe foglalja, büszke vagyok rá. A családom is nagyon örült, büszkék
rám, hiszen mindig is támogattak mindenben.
Ha egy most felszerelő fiatal megkérdezné önt, hogy miért
érdemes börtönben dolgozni, mit mondana neki?
Csak olyannak érdemes ezt csinálni, aki a hivatásának és nem
csak egy munkahelynek tekinti a börtönt, aki lát benne kihívást,
és hajlandó ebbe energiát is fektetni, akiben van kellő alázat az
utasítások végrehajtásához, de van kellő bizalmatlanság is benne a
fogvatartottakkal szemben. Akit érdekel ez a szakma és képezi magát,
annak sok sikert és előmenetelt is nyújthat.
Több mint 20 éve szolgál a büntetés-végrehajtásnál.
Mennyire számít „öreg rókának” a szakmában? Mit gondol a
ma felszerelő fiatalokról?
– Az biztos, hogy elég sok tapasztalatra tettem szert az elmúlt
két évtizedben. A biztonsági szakterületen szinte az összes
beosztásban volt szerencsém kipróbálni magam. Abban az időben
amikor felszereltem, az ilyen szolgálati idővel rendelkező kollégák
már szolgálati nyugdíjba vonultak, úgy néztünk rájuk, mint nagy
öregekre. Ennek alapján mondhatjuk, hogy „öreg róka” vagyok már,
de még motiváltnak érzem magam. A ma felszerelő fiatalok már más
generációt képviselnek. Sajnos kevesebben gondolkodnak hosszú
távon a büntetés-végrehajtásban, könnyen váltanak, de azért vannak
lelkes és tenni akaró fiatalok is, akik hivatásuknak, és nem csak egy
munkahelynek tekintik a bévét. Van szerencsém a mentori rendszerben
is tevékenykedni, és sok jó hozzáállású fiatallal találkozom.
Önt mi vezette a büntetés-végrehajtáshoz?
Műveleti főfelügyelőként igen sok érdekes feladattal találkozom. A
magas biztonsági kockázattal járó szolgálati feladatok végrehajtását a
csoportom végzi. Ezen kívül a műveleti csoport képzésének irányítása,
az éves vizsgára felkészülés, a társ szervekkel való kapcsolattartás és az
állomány képzésében való részvétel is feladataim közé tartozik. Ezek
számomra mind-mind érdekesek, és mindig új kihívást is jelentenek.
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Mit szeretne még elérni munkájában?
Az utóbbi időben úgy látom, hogy az állomány gyakorlati képzését
támogatják. Nagyon nagy szükség van arra, hogy ne csak az
iskolapadban tanulják meg a jogszabályi hátterét egy adott
intézkedésnek a felügyelők, hanem a gyakorlatban is. Tavaly
intézkedéstaktikai instruktori képzésen vettem részt. Remélem ennek
a közeljövőben lesz folytatása, és lesz lehetőség az állomány helyi szintű
képzésére is. A felügyelők részéről sok visszajelzés érkezik felém, hogy
szükség lenne rá. A műveleti csoport képzésein bevezettünk olyan
napokat, amikor bárki lejöhet hozzánk, és van lehetősége különböző
szituációs gyakorlatok kipróbálására. Ezen kívül a teljes intézeti
állomány lőkiképzésében is részt veszek. Ezt szeretem csinálni.
Mivel tölti el a szabad idejét, hogy kapcsolódik ki?
A szabadidőm egy részét a sportolás teszi ki, hiszen mindig is
sportoltam. Három éve futok, előtte főleg erősportokat próbáltam ki.
Leginkább félmaratoni távokon indulok, április közepén Budapesten
voltam, ahol a Vivicittá futás 21 kilométeres távját teljesítettem.
Évente nagyjából 10 félmaratoni versenyen szoktam indulni, és
tavaly kettő maratont is sikerült teljesítenem. Most is egy maratonra
készülök, de amikor időm engedi, országúti kerékpározom is. És persze
sok időt töltök a családommal.
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22 évesen a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben működő,
akkori nevén Sároraljaújhelyi Fehérneműgyárba került
polgári alkalmazottként minőségellenőrnek. Mi volt a
feladata?
– A minőségellenőrzés összetett feladat. Először a beérkező
alapanyag és kellék minőségét kell ellenőrizni. Ezután a szabászaton
az alapanyag feldolgozásakor újabb ellenőrzés történik. A
varrószalagokba felkerült szabvány varrása közben van egy
gyártásközi ellenőrzés, majd a levarrt, és még be nem csomagolt
készterméket is ellenőrizni kell. 1985 januárjában kerültem a
Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyárhoz gyártásközi minőségellenőrnek,
tehát az én feladatom a szalagon gyártott termékek gyártásközi
ellenőrzése volt. Feladataim közé tartozott a varratok minőségének-,
és az idomdarabok méreteinek ellenőrzése, az esetleges színbéli
eltérések kiszűrése. Nem megfelelő minőségnél a hibás termékek
javíttatását, esetleges cseréjét, a jegyzőkönyvek elkészítését is
végeztem.

dolgoztam a csoportnál. Ebben a munkakörben embereket, kollégákat
kell irányítani, problémáikkal foglalkozni, munkájukat ellenőrizni, a
hibákat korrigálni, és törekedni a megfelelő döntés meghozatalára.
Társosztályokkal kell tartani a kapcsolatot, információt cserélni,
együtt dolgozni, közös feladatokat végrehajtani. Ezek mellett
irányítani, szervezni és ellenőrizni a fogvatartotti munkáltatást,
olykor magát a fogvatartottat is munkáltatni.

Csak 13 év múlva, 1998-ban lett a hivatásos állomány tagja.
Addig nem akart a hivatásosokhoz tartozni, vagy mi indokolja
ezt a több mint egy évtizedes késlekedést?
A 80-as 90-es évek börtönvilágában nem volt egyszerű hivatásos
állományba kerülni. Azt a viselkedés és munka alapján kellett
kiérdemelni. Meg kellett felelni a kollégák és felettesek elvárásainak,
hogy aztán az ember előterjesztésre kerüljön hivatásos állományba.
1993-ra érdemeltem ki mindezt. Elkezdődött a felvételi eljárás, ahol
az orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmatlannak tartottak. Itt
közölték: „Fellebbezésnek helye nincs!” Ekkor úgy nézett ki, hogy
minden lehetőség elveszett, hogy valaha hivatásos legyek. 1998ban az akkori feletteseim azonban újra előterjesztettek rá. Kicsit
tartva, de újra nekivágtam a felvételi eljárásnak, amit ekkor már siker
koronázott. Alkalmas minősítést kaptam.

Március 15-e alkalmából a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért
Emlékplakett ezüst fokozatát vehette át országos parancsnok
úrtól. Ezen emlékplakett bronz fokozatában már részesült
2011-ben. Mennyivel jelent többet Önnek az ezüst fokozat a
korábbinál?
Azt gondolom, hogy az itt eltöltött szolgálati idő és munka megfelelő
elismerése ez a kitüntetés. Tovább ösztönöz arra, hogy munkámat a
legjobb tudásom szerint végezzem.

A szükséges szaktanfolyamok elvégzése után immár
kiemelt művezető az Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Kft.-nél. Mennyivel összetettebb ez a
munka a minőségellenőrzésnél, és az egyszerű művezetői
feladatoknál?
2000-ben neveztek ki az üzemfenntartási csoport élére kiemelt
művezetőként. A feladat nem volt idegen, mivel évekig művezetőként
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Miket állítanak elő az elítéltek az Adorján-Tex-nél? Mekkora
a munkakedvük, és az itt készült termékeknek hol találnak
piacot?
A fogvatartottak ágyneműtermékeket, munkaruházatot, egyenruházati termékeket, egészségügyi szőtt és nem szőtt textíliát,
árvízvédelmi homokzsákot állítanak elő, valamint kézi varrással
végeznek cipő-összeállítást. Általában hamar sikerül a személyükre
szabott munkát megtalálni. Ha hasznosan le tudjuk kötni energiáikat,
és ezután megfelelő bérezést kapnak, kevesebb a probléma velük.

Mit talál munkája legszebb mozzanatának?
A büntetés-végrehajtásnál minden munka és feladat kihívás,
és mindennek megvan a maga szépsége. Az én munkámból azt
emelném ki, hogy embereket kell irányítani, munkájukat kell
szervezni, problémáikkal kell foglalkozni. Ez minden nap kihívást és
feladatmegoldást jelent. Örömmel tölt el, ha a kollegákkal közösen
sikeresen végrehajtottunk egy feladatot, elvégeztünk egy felújítást
vagy egy beruházást.
Mit szeret csinálni szabadidejében? Mivel kapcsolódik ki?
Családi házban lakom, sokat dolgozom a kertben és a ház körül. A
fennmaradó időben kirándulok, sportolok a családdal. A legjobb
kikapcsolódást azonban a horgászat jelenti.
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Soczó László: Már megszoktam
a folyamatos pörgést
Január 1-jével nevezték ki a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön élére Soczó László
bv. ezredest. Az új parancsnok többek között szeretné az állománymegtartó
képességet erősíteni, a vezetői állományt stabilizálni, a tiltott tárgyak bejutását
visszaszorítani és a fogvatartottak fegyelmét erősíteni.

Az év elejétől a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön új
parancsnoka. Mennyire barátkozott már meg az új
környezettel munkahelyén, illetve hogy tetszik Önnek
Sopron és környéke?
– Tavaly december közepén közölte velem Dr. Tóth Tamás országos
parancsnok úr, hogy januártól a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtönben számít rám. Ez egy nagy elismerés és óriási szakmai
kihívás számomra. A döntés kicsit váratlan volt, de őszintén szólva
számítottam rá, hogy előbb-utóbb máshol kell szolgálnom. Néhány
évente nem is árt egy kis „vérfrissítés”: a napi rutin helyett egy új
közeg, más feladatok, kihívások és impulzusok viszik előre az embert.
A városból eddig nem sokat láttam, egy-két városi vezetőkhöz tett
hivatalos bemutatkozó látogatást leszámítva, mivel bőven van
elfoglaltságom az intézetben. Természetesen a közeljövőben kerítek
arra sort, hogy jobban is megismerjem Sopront és környékét.
Szolgálati idejének legnagyobb részét szülővárosához
közel, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
töltötte. Családja hogyan fogadta a költözés hírét?
Ötéves kisebb lányom óvodás, a hétéves nagyobbik elsős kisiskolás,
így feleségemmel egyelőre Bonyhádon maradtak. Hétvégenként
megyek haza hozzájuk. A feleségem érthető okokból kicsit nehezen,
de elfogadta a helyzetet és maximálisan támogat. Pozitívan áll a

SOCZÓ LÁSZLÓ GYÖRGY

1976. november 18-án született Bonyhádon. Legmagasabb
polgári és szakmai iskolai végzettségei: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Kar – humánszervező (2006), Rendészeti mestervezetővé
képző (2014). 2002. július 1-jével nevezték ki a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet állományába, hadnagyi
rendfokozattal biztonsági tiszti beosztásba, 2004. április
1-jétől megbízott, majd július 1-jétől kinevezett biztonsági
osztályvezetőként látta el feladatait. 2009. március 27-étől
október 31-ig megbízással az intézet parancsnokaként
teljesített szolgálatot. 2010. február 22-étől vezényelték a
Kalocsai Fegyház és Börtön állományába, és megbízták
parancsnokhelyettesi feladatok ellátásával. 2010. október
15-étől ismételten a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági osztályvezetőjeként látta el feladatait. 2011.
január 20-ától a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoka volt.
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helyzethez, már tervezik, hogy az egész tavaszi szünetet Sopronban
töltik, és felfedezik ezt a szép várost és a környéket.
Hogyan került a büntetés-végrehajtáshoz? Mi vonzotta
erre a pályára?
Családomból a bv. kivételével a rendvédelem és igazságszolgáltatás
szinte valamennyi területén dolgozott, illetve dolgozik valaki,
de sosem erőltették ez irányú orientálódásomat. Sőt! Lázadó
kamaszként még eszem ágában sem volt, hogy egyenruhát öltsek.
Később a civil munka mellett főiskolásként kaptam kedvet ehhez az
életformához, mivel több rendvédelemben szolgáló osztálytársam
is volt. Így kerültem a büntetés-végrehajtáshoz biztonsági tiszti
beosztásba.
Mik azok a tervei, amit új intézetvezetőként mindenképpen
meg szeretne valósítani a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtönben?
Szeretném az állománymegtartó képességet erősíteni, a vezetői
állományt stabilizálni, a tiltott tárgyak bejutását visszaszorítani és
a fogvatartottak fegyelemét erősíteni. Tisztában vagyok azzal, hogy
mondjuk egy felújított őri konditerem még nem akadályozza meg az
elvándorlást, de sok egyéb módon lehet és kell tenni a vezetőknek a
munkahelyi légkör javítása érdekében. Ez egy folyamatos feladat.
Több vezetői beosztásban is volt változás az elmúlt időszakban,
ezért a stabilizálás is kiemelt feladat a fogvatartottakkal kapcsolatos
problémákhoz hasonlóan.
Mit szeret csinálni szabadidejében? Mi a hobbija, hogyan
kapcsolódik ki?
A család mellett a sport is fontos az életemben. Ha tehetem, hetente
egyszer úszok és focizok, illetve egy-két alkalommal futok öt-tíz
kilométert. Ezzel ki tudok kapcsolni és fel tudok töltődni. Ezen
kívül a történelmi témájú könyveket szeretem.
Mi az Ön számára legszembetűnőbb változás a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet, illetve a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön között?
Szinte minden. Nem volt könnyű egy nyugodt, kis megyei intézet
megszokott légköréből egy olyan miliőben akklimatizálódni, ahol
gyakran csak a hivatali idő előtt és után van időm olyan feladatokkal
foglalkozni, melyeket korábban el lehetett intézni hivatali időben.
Kellett egy kis idő, hogy megszokjam ezt a folyamatos „pörgést”.
Természetesen vannak saját ötleteim, terveim, kisebb-nagyobb
változtatásokat teszek, de ez így van rendjén, hiszen nincs két
egyforma ember, és nincs két egyforma parancsnok sem.
Kiss Gábor Gergő

Bv. H Í R L E V É L

Nyima Tamás: a rendezettség,
a fegyelem és az
eredményorientáltság jellemez
A vezetői léttel gyakran együtt jár a változás, az új szolgálati helyre történő
költözés. Ezt tudomásul kell venni – vallja Nyima Tamás. A bv. ezredes január
1-je óta irányítja a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet.

Az ország egyik legmodernebb büntetés-végrehajtási
intézetének lett parancsnoka január 1-jétől. Milyen érzés
irányítani egy ilyen korszerű intézményt?

– A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoki beosztását ellátni megtisztelő feladat
számomra. Vezetése az intézet méretéből és az elhelyezhető
fogvatartottak számából adódóan komoly kihívást jelent. A
szolgálati feladatok sokrétűségéből adódó nehézségek mellett
természetesen könnyebbség irányítani egy ilyen újszerű,
modern börtönt.
21 éves kora óta a szervezet tagja. Mi vonzotta a bv.-s pályára,
és mennyire motiválta, hogy egyszer parancsnok legyen?

Gyermekkoromban sok más fiúhoz hasonlóan vonzódtam
az egyenruhához, mivel mindig fontosnak tartottam a
rendezettséget, a fegyelmet és az eredményorientáltságot. Így
egyenes út vezetett a rendvédelmi pálya felé. A parancsnoki
munkakör lehetősége sokáig meg sem fordult a fejemben, mindig
az aktuális beosztásaimban kerestem a kihívásokat, a sikereket,
illetve igyekeztem minél jobban teljesíteni.
Szombathely előtt vezette a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetet, majd a Sopronkőhidai Fegyház és
Börtönt. Milyen emlékek fűzik előző két szolgálati helyéhez,
illetve mi a legszembetűnőbb különbség ezek, illetve új
szolgálati helye között?

Az összes szolgálati helyemre szívesen gondolok vissza, így
a két általam korábban irányított bv. szervre is. A három
intézet jelentősen eltér egymástól: míg a debreceni bv. egy
zsúfolt és viszonylag pici előzetes, a sopronkőhidai tágas, nagy
létszámú, szigorú elítéltek elhelyezését biztosító intézet, addig
a szombathelyi egy óriási börtönváros, különböző fokozatú,
rezsimkategóriájú, korú és nemű fogvatartott elhelyezésére
szolgáló épületkomplexum.
Dolgozott
szülővárosában
Szegeden,
Budapesten,
Debrecenben, Sopronkőhidán és most Szombathelyen. Ön és
a családja is jól viseli a sok költözést?

A felsorolásból ne hagyjuk ki a Büntetés-végrehajtás Köponti
Kórházát sem, ahol nagyon jól éreztem magam. A vezetői léttel
gyakran együtt jár a változás, az új szolgálati helyre történő
költözés. Ezt tudomásul kell venni. Az ember aktuális élethelyzete
jelentősen befolyásolja ennek megélését, ez természetesen rám is
igaz. Jelenleg a feleségemtől távol élek, ami nem könnyíti meg a
mindennapjainkat.
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Milyen tervei vannak, amiket mindenféleképpen meg
szeretne valósítani a Szombathelyi Országos Bv. Intézetben?

Az intézet jogszerű, jó szakmai színvonalú működése a legfontosabb
feladat. Ennek eléréséhez elengedhetetlen a szükséges személyi
állomány biztosítása és a legoptimálisabb napirend kialakítása.
A teljes foglalkoztatás érdekében növelnünk kell a szakképzésbe,
illetve a munkáltatásba bevont fogvatartottak számát, valamint
ehhez kialakítani, megteremteni a megfelelő hátteret, a biztonsági
feltételeket.
Mit szeret csinálni szabadidejében? Mi a hobbija, mivel szeret
kikapcsolódni?

Korábban a labdarúgás volt a legfőbb hobbim, de ezt a csapatsportot
a gyakori költözések háttérbe szorították. Az utóbbi években
igyekszem minél többet a szabadban lenni, a városból kijutni az
erdőbe, kisebb-nagyobb gyalogtúrákat tenni, valamint csendesebb
utakon kerékpározni.
- K. G. G. -

NYIMA TAMÁS ROLAND

1974. június 11-én született Szegeden. Legmagasabb polgári és szakmai iskolai végzettségei: Nemzeti Közszolgálati
Egyetem – okleveles védelmi igazgatási vezető, katasztrófavédelmi szakirányon (2013), Rendészeti vezetővé képző
(2011), Rendészeti mestervezetővé képző (2015). 1996.
május 1-jével nevezték ki a Szegedi Fegyház és Börtön állományába, biztonsági felügyelőként, őrmesteri rendfokozattal. 1998. augusztus 10-étől a Rendőrtiszti Főiskola nappali
tagozatos hallgatója volt, melynek eredményes elvégzése
után 2001. július 1-jével a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági tiszti beosztásába nevezték ki hadnagyi rendfokozattal. 2002. december 1-jétől 2003. március 15-éig megbízott biztonsági osztályvezető-helyettesként, majd 2004.
január 1-jétől megbízott, május 1-jétől kinevezett biztonsági osztályvezetőként tevékenykedett. 2007. július 1-jétől sikeres pályázata útján a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház főigazgató-helyettese lett. 2010. február 1-jétől szintén
sikeres pályázata útján a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyetteseként teljesített szolgálatot. 2013. április
1-jétől a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoka volt, majd 2015. április 1-jétől a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtönt vezette.
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Jéri Tamás: ahogy sikerül megvalósítanom
egy célt, újabb kettő lép a helyébe
Igényt tartok arra, hogy megismerjem az elítélteket, rendszeresen találkozzak velük, elmondhassák, vagy
felismerjem problémáikat és szükség szerint részt vegyek azok kezelésében – vallja Jéri Tamás bv. alezredes,
aki január 1-jével megbízott parancsnokként irányítja a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet.
Húsz éves sem volt, amikor
elkezdett dolgozni a Kalocsai
Fegyház és Börtönben. Milyen
indíttatásból jelentkezett a
büntetés-végrehajtáshoz?

– A sorkatonai szolgálat után egy
általam nagyon nagyra becsült
igazságszolgáltatásban dolgozó
ember ajánlotta a büntetésvégrehajtást azzal, hogy próbáljam
ki, a többit pedig majd meglátjuk.
Mindig is adtam a szavára, így
belevágtam. Ez a próba 1994.
március 1-jén kezdődött és azóta is tart.
Hosszú éveken keresztül informatikával foglalkozott.
Honnan jött a lelkesedés a terület iránt?

Általános iskolás koromban leginkább a matematika és
a sakkozás érdekelt. Innen csak egy lépés volt az akkor
új keletű számítógépes szakkör, amelyet a technika
tanár vezetett és ahol Commodore típusú gépeken
tanulhattunk. Ekkor ragadott magával ez a szakterület,
ami azóta a matematikával és a sakkal együtt a mai
napig jelen van az életemben.
Január 1-jétől a Tolna Megyei Bv. Intézet megbízott
parancsnoka. Milyen érzés, hogy egy egész intézet
vezetése van az Ön kezében?

Szeretném egy kicsit árnyalni az „intézet vezetése a
kezemben van” kifejezést. Véleményem szerint annak
a kulcsa van a kezemben, hogy a szabályzókban foglalt
feladatok, a vezetői utasítások és elvárások teljesülése
érvényre jusson. Ennek a kulcsnak a súlya komoly
felelősséget jelent, de számos lehetőséget is teremt.
Mennyire volt éles a váltás Kalocsa után? Hiszen
Kalocsán jobbára női elítéltek töltik mindennapjaikat,
míg új állomáshelyén inkább férfiak a fogvatartottak.

Természetesen érezhető a különbség, hisz minden
börtön más. A női és a férfi fogvatartottak teljesen más
hozzáállást igényelnek. Más a viselkedésmódjuk, a
fellépésük, a habitusuk és különbözőek a problémáik is.
Szerencse, hogy előző szolgálati helyemen volt módom
a sokszor nehezebben kezelhető női fogvatartottakhoz
szocializálódni. Egy biztos: mindkét nem képviselőivel
meg kell találni a megfelelő hangot.
Egy ilyen kis börtönben mennyire lehet nagyra törő
terveket véghezvinni? Milyen célokat tűzött ki maga elé?
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Az elérendő célok a magánéletemben
és a munkámban is komoly
motivációt jelentenek, gyakorlatilag
kifogyhatatlanok. Ahogy sikerül
valamelyiket elérnem, annak újabb
kettő lép a helyébe. Fontosnak
tartom, hogy a kötelezettségeinkhez
és a lehetőségeinkhez mérten
találjuk meg az elérendő célokat,
ezért a „nagyra törő terveket” is
igyekszem eszerint értelmezni.
Az intézetben tapasztaltak jó
alapot adnak az előre lépéshez.
Elsősorban a személyi állomány munkakörülményeit és
a biztonságtechnikai rendszert szeretném fejleszteni
egy pillanatra sem elfelejtve azt, hogy mindent
megelőző feladat a köznyugalmat megzavaró események
megelőzése.
Mit szeret csinálni szabadidejében, hogyan
kapcsolódik ki, mi a hobbija?

Szabadidőmet a családom mellett most a
kutatási tevékenységem tölti ki, de ha tehetem
kerékpározok, vagy horgászom. Doktorandusz
hallgató vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen,
információbiztonságból fogok hamarosan doktorálni.
- K. G. G. -

JÉRI TAMÁS BÁLINT

1974. július 8-án született Kalocsán. Legmagasabb
polgári és szakmai iskolai végzettségei: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – védelmi vezetéstechnikai rendszerszervező (2011), Rendészeti vezetővé képző (2011). 1994. március 1-jével nevezték ki
őri beosztásba a Kalocsai Fegyház és Börtön állományába. 1995. október 1-jétől informatikai főelőadóként, 1998. január 1-jétől informatikai osztályvezetőként tevékenykedett. 1998. szeptember 1-jétől a
BvOP Informatikai Igazgatóságán teljesített szolgálatot főmunkatársként. 2000. augusztus 1-jétől a
Kalocsai Fegyház és Börtön informatikai osztályvezetője lett. 2011. február 1-jétől a Kalocsai Fegyház
és Börtön parancsnokhelyetteseként teljesített szolgálatot. Elismerésben kilencszer részesült.
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Bemutatkozott az EFOP projekt
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet martonvásári objektumában
2018. február 23-án rendezett sajtótájékoztatón ismerhették meg az újságírók az
EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt
projekt eddigi eredményeit.
A sajtótájékoztatón Orosz Zoltán bv. őrnagy, szóvivő
köszöntötte a megjelenteket, majd Galuska-Tomsits László
bv. ezredesnek, a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokának adta át a szót, aki a
büntetés-végrehajtás rendszerében bevezetett új irányokról
és lehetőségekről beszélt. Kiemelte, hogy a 2015. január
elsejétől hatályos új büntetés-végrehajtási kódex pozitív
változást jelentett a szervezet életében, számtalan új és
hatásos reintegrációs elemmel bővítette a szakmai munkát,
amelyek lényege a társadalmi visszailleszkedés elősegítése. Ez
kiemelt feladat, amely hozzájárul a bűnismétlés és a társadalmi
kirekesztődés mértékének csökkentéséhez, tehát nem pusztán
a büntetés-végrehajtásnak
fontos – hangsúlyozta.
Végül felhívta a figyelmet
arra a tényre is, hogy a
Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási
Intézet hosszú ideje élen jár a
reintegrációt segítő programok
megvalósításában: az egyik
első gyerekbarát beszélő
is itt kezdte el működését,
de rendszeresek a családi
beszélők, a szimbolikus
jóvátételi programok és a
csoportos kimaradások is.
Sinkó Csaba bv. alezredes,
az EFOP projekt vezetője
a Belügyminisztérium és a
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága által indított
4,2 milliárd forint európai
uniós, vissza nem térítendő
támogatásból megvalósuló
program eddigi eredményeit
és tevékenységeit ismertette.
Az alezredes elmondta, hogy a
büntetés-végrehatási szervezet
reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködő, azt
kiegészítő „Fogvatartottak reintegrációja” című projektben
elsősorban azon fogvatartottak vehetnek részt, akik 5 éven
belül szabadulnak, tehát a közeljövőben szembesülnek a
visszailleszkedés nehézségeivel. A projekt 2020-as zárásáig ez
a fogvatartottak több mint egynegyedének, vagyis 4600 főnek
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a bevonását jelenti. Közülük 1800 fogvatartott vehet részt
kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, 1100 fő pedig piacképes
szakmát tanulhat. Ezek elsősorban olyan hiányszakmák,
amelyek illeszkednek az adott térség munkaerő-felvevő
piacához, illetve amelyekben a fogvatartottak még a börtönön
belül megfelelő gyakorlatot szerezhetnek, növelve ezzel a
szabadulást követő munkába állásuk esélyeit. Kiemelte,
hogy a projekt újdonsága, hogy a fogvatartotton kívül már
hozzátartozója is kérheti a szakemberek segítségét. Összesen
1000 családtag részesülhet majd a munkaerőpiaci esélyeinek
javítását és a szabadult családba történő visszafogadását célzó
humánszolgáltatásokban. Végül felhívta rá a figyelmet, hogy
a fogvatartottak szabadulás utáni
beilleszkedését segítő projekt a
Közép-Magyarország régióban is
elindult, itt költségvetési forrásból
valósulnak meg a programok.
A martonvásári objektum EFOP
szakmai vezetője, Csima Miklós bv.
alezredes, parancsnokhelyettes a
program eddigi helyi eredményeiről
adott átfogó képet. Elmondta, hogy
a helyi szakemberek elkötelezett
munkájának köszönhetően
a martonvásári objektum az
első negyedév végéig vállalt
sarokszámokat már január végéig
csaknem teljesítette. A projekt
fontos elemének nevezte továbbá
a jóvátételi munkavégzést,
amely kitűnő lehetőséget
biztosít arra, hogy az elítéltek
szembenézzenek az általuk okozott
bűncselekménnyel, illetve alkalmas
a fogvatartottakkal kapcsolatos
előítéletek csökkentésére is.
A martonvásári diákotthon
fogyatékkal élő diákjait többször
segítették már a helyi elítéltek,
ez a kezdeményezés pedig tovább fog folytatódni. Az
első jóvátételi program áprilisban veszi kezdetét – tette
hozzá az eddigiekhez. Ezt követően a parancsnokhelyettes
intézetlátogatásra invitálta a résztevőket, akik
megtekinthették az objektum zárkáit, ebédlőjét és kiszolgáló
helyiségeit.
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ÉLET

Eddig sikertörténet
a kölyökkutyaprogram
Tavaly indult el a hazai börtönökben az a kölyökkutyaprogram, amiben már néhány hetes
koruktól kezdve a hazai börtönökben képzik ki különböző feladatokra a jövő szolgálati
kutyáit. Az eddigi eredmények több mint biztatók. Három kábítószer-kereső kutya idén egy
hiánypótló továbbképzést is elvégez majd, de bővítik a járőrkutyák ismereteit is.

– Új programok, új kutyák és új képzések jellemzik majd
az idei évet – Stein Mária, a Biztonsági Szolgálat kutyás
szakterületért felelős kiemelt főreferense az elmúlt év pozitív
tapasztalatai alapján joggal lelkes.
A BvOP alezredese egyik fontos idei programként a Visegrádi
Négyek júniusi kynológiai kongresszusát emeli ki. A szlovák,
a lengyel, a cseh szolgálati kutyás szakterületről érkeznek
kiképzők és vezetők hozzánk, hogy magyar kollégáikkal
megvitassák országaik szolgálati kutyáinak jelenlegi kiképzési
helyzetét és problémáit.
S hogy mitől volt biztató a tavalyi helyzet kutyafronton? A
BvOP 2017-ben indította el kölyökkutyaprogramját. A szlovák
büntetés-végrehajtással való jó kapcsolatot kihasználva északi
szomszédjainktól hoztak Magyarországra két kölyök német
juhászkutya szukát. Vásároltak itthon kan kiskutyákat is: az
ország különböző büntetés-végrehajtási intézeteiben jelenleg
hét olyan kiskutyát okítanak a szakemberek már néhány hetes
koruk óta, akik az ezt követő éles kiképzés és vizsga után a
remények szerint igen nagy hasznára lesznek a szervezetnek.
– A Szlovákiából hozott két nőstény kiskutya jó vérvonalú,
szolgálati kutyaként dolgozó ősöktől származik. Még csak pár
hónaposak, de már most bizonyították rátermettségüket. Az
ő kiképzésük különböző játékos feladatokkal tulajdonképpen
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belül lenne a kutyáknak egy központi kiképző bázisa, mert
most az ebeket a különböző feladatokra az ország különböző
intézeteiben képzik ki. Mindig ott, ahol a szakemberek
dolgoznak – Tökölön a kábítószer-kereső kutyák kiképzése
folyik, a nyomkövető kutyákat a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetben tréningezik, míg Szegeden
és Sopronkőhidán járőrtanfolyamokat szerveznek a
négylábúaknak. Nagyon hálásak vagyunk ezért ezeknek az
intézeteknek, nélkülük nem sokra mennénk. A legjobb azonban
egy központi bázison történő kiképzés lenne, hiszen külföldön,
illetve a hazai rendvédelmi szerveknél is már nagyon sok helyen
léteznek ilyen bázisok – magyarázta az alezredes.

ÉLET

Stein Mária a kutyák új képzéséről is beszélt. – Idén
indul három kutya bevonásával egy olyan kábítószerkereső továbbképzés, aminek végén a kutyák az emberek
ruházatában vagy a testre erősített kábítószert is megtalálják
majd, akár mozgás közben is – közölte az alezredes. Ez egy
hiánypótló képzés, amire nagy szükség van a börtönökben.
A járőrkutyákat pedig személykeresésre is kiképzik majd:
alkalmasak lesznek egy helyiségben vagy gépjárműben
elrejtőzött ember felkutatására, illetve bármilyen zárt helyen
meg tudják majd találni az illetőt. Emellett a fiatal járőrkutyák
alapképzést kapnak a nyomkövetés szakterület irányába is.
Kiss Gábor Gergő

már el is kezdődött. Hihetetlenül fontos, hogy szinte születésük
után röviddel hozzászoknak a börtönben jellemző zajokhoz
és szagokhoz. Kiváló idegrendszerrel rendelkezik mindkét eb,
egyikük „harapós” vérvonalból származik és valóban elsősorban
őrző-védő feladatokban bontakozik ki igazán, így teljesen
beváltotta a hozzá fűzött reményeket és kiváló járőr válhat majd
belőle. A másik kutyus felmenői pedig keresőkutyák voltak, és
ő is ezen a vonalon mutat nagy tehetséget – mesélte büszkén
az alezredes. A kölyökkutyaprogramba most bekerült fiatal
kutyusok fedeztetése és további tenyésztése kiképzésük után
jövőre kezdődhet el. A kölyökkutyaprogram másik nagy előnye,
hogy az ebek már néhány hetes koruk óta szem előtt vannak,
míg korábban a legtöbb négylábú 1 éves kora körül került a
bévéhez, a kutyák előéletéről akkor vajmi keveset lehetett tudni,
és közel sem volt biztos, hogy beválik az adott feladatra, hiszen
a szakemberek nem tudtak hiányosságairól, és arról sem volt
fogalmuk, hogy milyen körülmények között nőtt fel. A kiskutyák
már a börtön falain belül szocializálódnak, hamar megismerik
leendő gazdáikat, akik már a betanítási idő alatt is hazavihetik
otthonaikba négylábú kollégáikat.
A kölyökkutyaprogram idén sem áll le: a büntetés-végrehajtás
arra törekszik, hogy minél több jó vérvonalú szülőkkel rendelkező
egészséges kiskutyát tudjon megvásárolni, hiszen amellett,
hogy hamarabb megismerkednek az ebek a börtönkörnyezettel,
kölyökként olcsóbban is lehet hozzájuk jutni.
Stein Mária nagyon szeretné, ha a büntetés-végrehajtáson
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„Kicsit furcsa volt
az öltöny mellé
gumicsizmát húzni”
Fél éve nevezték ki az Állampusztai
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. élére
Gombos Róbert bv. ezredest. A szakember nagy
lelkesedéssel látott munkához új munkahelyén,
számos terve van a kft.-vel kapcsolatban.
Véleménye szerint csak a jó munkahelyi légkör
megteremtésével lehet közös sikereket elérni.
Közel két évtized után a Budapesti Fegyház és Börtön
gazdasági vezetői posztjából került „terepre”, azaz az
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. élére.
Ez mekkora váltás volt az életében?
Gombos Róbert: – Zalaegerszegről 1996-ban kerültem
Budapestre, onnan pedig 20 év után tavaly Állampusztára, így
életemben szépen elosztva jelentkezik a fővárosi és a „vidéki” lét,
amely most persze jóval markánsabban jelenik meg. Óriási a váltás
és a változás, úgy vélem, cégmérettől függetlenül teljesen más egy
munkahelyen első számú vezetőként dolgozni. Ügyvezetőként
megjelent egyfajta küldetéstudat, hiszen 190 munkatársamon
keresztül közvetve 800 ember életére vagyok hatással. A
Budapesti Fegyház és Börtönben a teljes gazdasági tevékenység,
a pénzügyi fegyelem és stabilitás biztosítása, az üzemeltetés volt
a fő feladatom, amelyet adott pénzügyi keretek között kellett
megvalósítani. Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Kft. ügyvezetőjeként szabadabb a döntési pozíció, de sokkal
nagyobb a kockázat is, hiszen az üzleti terv a saját tevékenységünket
és döntéseink eredményét tartalmazza. Az állattenyésztésben vagy
növénytermesztésben hozott döntések hosszabb távon átívelő
folyamatok, több éven át húzódó következményekkel.
Kinevezésekor célként fogalmazta meg, hogy a személyi
állomány segítségével fenntartják a gazdasági és szakmai
eredményeket a gazdagabb jövő érdekében. Kicsit mutassa
be új munkahelyét!
Állampusztán a kft.-nél 48 hivatásos, 5 közalkalmazott
és 138 polgári munkavállaló dolgozik. 520 fogvatartottat
foglalkoztatunk, az intézettel együtt tavaly év végére elértük
a 98,5 százalékos foglalkoztatási arányt. A mezőgazdasági
ágazatban 4400 hektárt művelnek meg kollégáim, többféle
növényi kultúrát termesztünk, például őszi búzát, őszi árpát,
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kukoricát, napraforgót. Az állattenyésztési programban átlagban
200 hízó mangalica kocáról, 1200 merinó anyajuhról, és jelenleg
77 nóniusz lóról gondoskodunk. Külön említem a belső ellátást:
a kft. csirkevágó hídján dolgozzuk fel a saját hizlalású csirkét, ami
évente 180 ezer darabra rúg, a solti tésztaüzemben a köret- és
levestésztát állítjuk elő jelenleg 18 hazai bv. intézetnek.

Mi a legfőbb célja a kft. vezetőjeként, és kinevezése óta,
azaz az elmúlt félévben sikerült-e már valamit is véghez
vinni belőle?
A Kormány elvárásait, munkatársaimmal együtt nekem is
teljesíteni kell. Ezen túlmenően szeretném a kft. munkáját
az eddigieknél szélesebb körben megismertetni a szűkebb
Bács megyei, a rendvédelmi, és országos területen is. Jelentős
munkáltatónak vélem a kft.-t, még sincs meg az ennek
megfelelő elismertsége a megye gazdasági szervezetei között
annak ellenére, hogy jó néhány szervezetnek tagjai vagyunk.
A rendvédelemben szeretném megvetni a lábunkat a nóniusz ló
minőségi tenyésztésének folytatásával. Úgy vélem, hogy a tésztaés csirketermékek biztosítása kiváló minőségben, probléma nélkül
történik a belső ellátásban, ebben a szegmensben szerintem még
vannak tartalékaink és lehetőségeink. Kiemelten fontosnak tartom
a szervezeti kultúra építését, a személyzettel való mindennemű
foglalkozást és gondoskodást annak érdekében, hogy dolgozóinkat
megtartsuk, számukra egyre jobb körülményeket teremtsünk, jó
munkahelyi légkört alakítsunk ki. Az állampusztai kft. legyen
vonzó munkahely. A feladataink ellátásához sok pénz kell,
amit csapatmunkával, rentábilis beruházásokkal, hatékonyabb
működéssel kell előteremteni. Az elmúlt hónapokban sikerült
új vágányra terelni a lovászatot, megkezdtük az értékesítést,
és kidolgozás alatt áll a minőségi rendvédelmi lótenyésztés
koncepciója a Mezőhegyesi Ménesbirtokkal együttműködve. Új
humánpolitikát alkalmazok, új munkaruhával egységes arculatot
fog kapni a polgári állomány, részükre életbiztosítást köttettem.
Lendületesen dolgozunk egy új ágazaton, a tojótelep bevezetésén,
amely terv szerint már ebben az évben elkészülhet.

Mik az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Kft. fő termékei, és hol találnak neki piacot?
Életünkben igen fontos szerepet tölt be a fogvatartotti
foglalkoztatás, amely elsősorban az állattartó telepeken való
munkát és a növénytermesztésben a segédmunkák, mint
a takarmányozás, a trágyázás és a betakarítás elvégzését
jelenti. Nagyon fontos szerep jut az ún. közös brigádoknak,
amelyekben az intézettel közösen foglalkoztatjuk a
fogvatartottakat az épületek karbantartásával, területek
tereprendezésével, nagyobb volumenű idényjellegű munkákkal.
Az istállókban járva azt tapasztaltam, hogy a fogvatartottak
jelentős része elfogadja helyzetét, az idő kihasználása, eltöltése,
a megszerezhető jövedelem miatt szorgalmasan dolgoznak.

Amatőr csillagász: meséljen bővebben erről a hobbiról.
Hogyan találta meg magának ezt az elfoglaltságot, mit
szeret benne?
1982 óta vagyok tagja a hazai amatőrcsillagászok közösségének,
amelyet ma Magyar Csillagászati Egyesületnek hívnak. Az
MCSE-nek és más helyi szervezeteknek nagyjából 3000 tagja
van. Vannak, akik komoly szakmai munkát végeznek: ők
szupernóvákat, földsúroló kisbolygókat fedeznek fel, és vannak
a hobbi észlelők – amilyen én is vagyok –, akik saját kedvére
észlelnek a csillagos ég alatt. Első óvodai rajzom egy űrhajó
volt, gyerekkoromtól foglalkoztat az ismeretlen, kedvenc
olvasmányaim a természettudomány és a sci-fi. Űrhajós, majd
csillagász akartam lenni, de az élet mást hozott. Mindenkinek
érdemes megfelelő körülmények között távcsőbe pillantani,
a Galilei-élményt átélve beszélgetni a látványról, távolságról,
számokról, az emberiség határairól.
Kiss Gábor Gergő

Fegyvermesterek Szakmai Napja
A BvOP Biztonsági Szolgálata szervezésében a Pálhalmai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet adott otthont a
Fegyvermesterek Szakmai Napjának tavaly év végén. Az
eseményre az ország több intézetéből érkeztek kollégák. A
szakmai napon előadásokat hallgathattak meg a vendégek;
a Márianosztrai Fegyház és Börtön és az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fegyvermesterei
a lőterekkel kapcsolatos fejlesztésekről számoltak be. A
meghívott szakemberek a Szegedi Fegyház és Börtönből, a
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből,
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetből, az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből, a Márianosztrai
Fegyház és Börtönből, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönből,
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből, a
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönből és a Somogy Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetből érkeztek.

Mi volt a legfurcsább, amivel meg kellett barátkoznia új
állomáshelyén? Hiszen mégiscsak a Budapesti Fegyház
és Börtönből érkezett napraforgók, juhok, mangalicák,
csirkék, repce és kukorica közé...
Az előző munkahelyem egy óriási olvasztótégely volt, nagyon sok
helyről érkezett különböző emberrel. Állampusztán szorosabb
emberi kapcsolatokkal szembesültem, amely szerintem előnyt
jelenthet a vezetői munkában, a munkahelyi légkör alakulásában.
Természetesen furcsa volt az öltöny mellé néha gumicsizmát húzni,
de szükséges, hogy a napi élettel testközelből is megismerkedjek,
személyes kapcsolatot tudjak kialakítani kollégáimmal.

Bv. H Í R L E V É L

Két lány édesapja. Hogy fogadta a család, hogy
Budapesttől távolabb lesz a munkahelye?
A feleségem is a rendvédelemben dolgozik, lélekben már
készültünk erre a lehetőségre. Az egész családot büszkeséggel
töltötte el az, hogy ilyen szép megbízatást kaptam, és
támogatnak a munkámban. Szerencsés vagyok, hogy modern
korban történt meg velem mindez, autóval a másfél óra
Budapestről ma már nem távolság. A családommal a kevesebb
együttlétet intenzívebben kell megélni, így tudjuk bepótolni
azokat a napokat, amelyeket tőlük távol kell töltenem.

Bv. H Í R L E V É L
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G ASZTRONÓMIA

Kakaós-vaníliás
kuglóf
HOZZÁVALÓK: 250g margarin • 250g liszt •
250g cukor • 1 csomag sütőpor • 1 csomag
vaníliás cukor • 4 darab tojás • 50g kakaópor • 1 evőkanál rumaroma • 0,5 dl tej

ELKÉSZÍTÉS: A hozzávalók közül a margarint

Nyári receptek
A közelgő nyárral érkező forróság a legelszántabb szakácsoknak is komoly
kihívást jelent a konyhában. A melegben célszerű minél kevesebb időt
töltenünk főzéssel, ám ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk
kedvenc ételeinkről. A serpenyovirtuoz.hu tulajdonosa, Dr. Görbe Pál
gasztroblogger most egy rövid idő alatt elkészíthető remek főételt, és két
könnyű desszertet ajánl a nyári konyhaasztalra.

Répatorta mascarpone habbal
HOZZÁVALÓK: 25dkg répa • 15dkg dió • 15dkg finomliszt • 1 csomag sütőpor • 2 darab tojás • 1,5 dl étolaj •
10dkg cukor • 1 csomag vaníliás cukor KRÉM: 500g mascarpone krémsajt • 250ml tejszín • 100g porcukor

ELKÉSZÍTÉS: A diót durvára törjük, a répát pedig pucolás után sajtreszelővel kisebb darabokra reszeljük. Ezután a
tojást összekeverjük a dióval és a répával, és hozzáadjuk a sima és a vaníliás cukrot is. A lisztet a sütőporral a masszához
keverjük, végül az étolajjal lágyítjuk az elegyet. A masszát a kivajazott, kilisztezett tortaformába tesszük, és 180 fokon 30-35
perc alatt készre sütjük. Hagyjuk teljesen kihűlni! Amikor kihűlt, verjük fel a tejszínhabot a cukorral, majd amikor ez kész,
adjuk hozzá a mascarpone krémet, és kevertessük a robotgéppel homogén állagúra. A lapot vágjuk 3 egyenlő részre, és kenjük
meg a krémmel. A tetejét szórjuk meg porcukorral.
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egy nagy tálba, majd 1 percre a mikróba tesszük.
Ezután belekeverjük a lisztet, a sütőport és a cukrot,
majd a 4 egész tojást is hozzá adjuk a vaníliás cukor
kíséretében. Amikor a tészta már kész, hozzáadjuk a
rumaromát, és ezt is elkeverjük benne.
A kuglóf formát egy kiskanálnyi vajjal kikenjük
és kilisztezzük. Ebbe kanalazzuk bele a tészta
felét, majd a maradékhoz hozzáadjuk a kakaóport
és a tejet. Szintén kikeverjük, és a tészta tetejére
kanalazzuk a kakaós masszát.
180 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt készre
sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy rendesen
átsült-e. Középre tegyük a rácson a formát, így
egyenletesen sül majd az alja és a teteje is.

Sajtos hústekercs
bacon bundában
burgonyapürével
HOZZÁVALÓK: Tekercs: 800g darált sertéscomb • 200g bacon szalonna • 300g natúr
sajtkrém • 1 evőkanál só • 1 teáskanál bor
• 5 gerezd fokhagyma • 1 fej vöröshagyma
Burgonyapüré: 2kg burgonya • 250g vaj •
300ml tej

ELKÉSZÍTÉS: A darált húst sózzuk,
borsozzuk, és az apróra vágott hagymákkal jól
összedolgozzuk. Legalább egy órára a hűtőbe
tesszük, hogy összeérjenek az ízek.
A bacon szeleteket egy sütőpapírral bélelt tepsiben
kiterítjük szorosan egymás mellé, majd a húst
eloszlatjuk rajta egyenletesen, maximum 1 centi
vastagon. A húsra kanalazzuk a sajtkrémet egy
csíkban, majd ezen az oldalán kezdve feltekerjük.
180 fokos sütőben 50 perc alatt tökéletesre sütjük.
A burgonyapüréhez a meghámozott burgonyát sós
vízben puhára főzzük, és mikor megfőtt leszűrjük,
majd amíg meleg, a vajjal és a tejjel pürésítjük.
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Forrás: serpenyovirtuoz.hu
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Kifogástalan körülmények a váci börtön új körletében
Közel egy évig tartott az a nagyszabású büntetés-végrehajtási projekt, amelyben teljesen
felújították a Váci Fegyház és Börtön korábban 20 évig üresen álló 3 szintes épületrészét.
Az itt dolgozóknak és fogvatartottaknak is nőtt a komfortérzetük. A bévések szeretnek bejönni
munkahelyükre, az elítéltek pedig értékelik a felújítást.
ki. A berendezési tárgyak
döntő többségét is az
elítéltek készítették el.
– Általában reggel fél 8-tól
délután 4 óráig dolgozom
a felújított épületben.
Hatodik éve vagyok
Vácon, nagyon örültem,
amikor láttam, hogy a
hosszú évek óta üresen
álló épülethez végre
hozzányúltak. A terek
tágasabbak, nyugodtabb
a légkör, kicsit olyan
érzése van az embernek,
mintha nem is börtönben
dolgozna. Érzésem
szerint a munkamorál is

– Nagyon tetszik a dolgozóknak a teljesen új környezet:
az irodák korszerűbbek és nagyobbak azoknál a
helyiségeknél, ahol korábban dolgoztunk. Hamar
hozzászoktunk a jóhoz – mondta Vajkó Szilvia. A
Váci Fegyház és Börtönben közel egy éven keresztül
tartott az a nagyszabású büntetés-végrehajtási projekt,
amelynek köszönhetően 120 férőhellyel bővült az
intézet fogvatartotti befogadóképessége.
Kialakítása az Európai Börtönszabályok
figyelembevételével történt, a 20 éve üresen álló
háromszintes épület – összesen 2395 négyzetméter
– teljes körű felújítását a börtönben szakképesítést
szerző fogvatartottak végezték. A beruházás
összértéke közel 167 millió forint volt. A projekten
átlagosan 45 fogvatartott dolgozott naponta, a
teljes felújítás összesen 45 ezer 350 fogvatartotti
munkaórával valósult meg az intézetben biztosított
szobafestő-mázoló és kőműves-hidegburkoló
OKJ-s szakmaképzésben részt vevő fogvatartottak
bevonásával. Az épületegyüttes felújított 3 szintjén
12 fogvatartotti lakóhelyiséget, 12 irodát, 2
oktatókabinetet, 1 tornatermet, 1 egészségügyi
rendelőt, több munkáltató termet, mosókonyhákat,
raktárakat és egyéb kiszolgáló helyiségeket alakítottak
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nőtt a beruházás kapcsán, hiszen nőtt az itt dolgozók
komfortérzete: jó ide bejönni dolgozni – fogalmazott
Vajkó Szilvia.
A bv. főhadnagy azt is elmondta, hogy az ide került
elítéltek is érzik, hogy helyzetük kiváltságos a börtönön
belül. A tágas zárkák mindegyikében van külön
zuhanyzó, az emeleteken mosógépek, ahol az elítéltek
varázsolhatják tisztára szennyesüket. Konditerem,
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magatartásom, ahogy azoknak is,
akik szintén ide kerültek költözés
után. A biztonsági besorolási
szintünk is a legalacsonyabb.
Ha minden jól megy, idén
nyáron szabadulok. Ezt az időt
természetesen már ebben az
épületben szeretném eltölteni,
hiszen kiváltságos helyzetbe
kerültünk. Például hogy minden
zárkában van külön zuhanyzó,
az hatalmas dolog, még hűtőnk
is van. Ez a körlet kicsit már a
szabadulásra készít fel minket –
magyarázta a férfi.

csocsó, könyvtár, ping-pong – ezeket szintén igénybe
vehetik az itt élő fogvatartottak.
– Emiatt sokkal könnyebb velük is betartatni a
rendet. Tudják, ha valami rosszat csinálnak, könnyen
kikerülhetnek innen. A szigorúbb rezsimben levőknek
pedig húzóerőt jelent ez a részleg: ha valaki példásan
viselkedik a börtönben, egy idő után lehetőséget
kap arra, hogy ide költözzön – magyarázta a vezető
reintegrációs tiszt.
– Több mint 6 éve dolgozom Vácon.
Munkám során megtanultam,
hogy a börtönökön belül mindig jó
irányba tartó változások vannak.
Így egy pillanatig sem volt kétséges
előttem, hogy egyszer felújítják majd
a korábban üresen álló épületet –
mondta Lovas Sándor, a felújítása
után 2-es objektumnak elnevezett
épületegyüttes körlet-főfelügyelője.
Azt mondja, a feladatok ugyanazok,
mint másutt, de a fogvatartottak
láthatóan sokkal jobban érzik itt
magukat a tágas terek az itten jó
munkakörülmények miatt. Ezért
sokkal könnyebb velük dolgozni,
aminek az itt szolgálatot teljesítő bv.sek életére is komoly pozitív hatása van.
A 36 esztendős Viktor hamarosan
szabadul: 3 éve van börtönben,
egy két hetes Markó utcai kitérő
után egyből Vácra került az egyes
objektumba. – A börtönrádió
egyik főszerkesztője vagyok, jó a
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Tudta?
A felújított önálló objektum korábban is a börtön
egyik legfiatalabb épületrésze volt. Alapjait 1931-ben
készítették, előbb börtönkórház, majd tiszthelyettesképző iskola működött a falak között. 1996-tól a
tiszthelyettes-képző iskola Budapestre költözött, így közel
20 évig az épület üresen állt. 2016-ig kellett várni, hogy
a beindított férőhelybővítési program és az egyidejűleg
fellendülő szakmaképzés, munkáltatás segítségével
újra élettel teljenek meg a falak. Az új objektum 120
fogvatartott – a legszigorúbb európai előírásoknak is
megfelelő – elhelyezésére alkalmas. Az intézet normatív
befogadóképessége ezzel 642 főre módosult.
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Napelemes rendszert telepítettek a Zala Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetben
Megkezdődött a Fotovoltaikus rendszer
telepítése a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A 102,1 millió forintos beruházás során 608 darab 285 W
teljesítményű napelemet telepítenek,
ami nagyban hozzájárul a fenntartható
és környezettudatos energiaellátás
biztosításához, valamint a fenntartási
költségek jelentős csökkentéséhez.
Az épületek adottságai miatt speciális rozsdamentes és alumínium tartószerkezettel rendelkező, cseréptetőre és talajra elhelyezett eszközök
beüzemelésére és átadására február
végén került sor. Az intézet ezzel

a fejlesztéssel nem merítette ki
energiaracionalizálási terveit – pályázati források felhasználásával a közel-

névleges teljesítményű napelemes kiserőművel biztosítja
a villamos energia fogyasztásának egy részét. Az épületek
tetőszerkezetének, a tetőfelületek tájolásának, valamint
a napelem panelek fi zikai méretének figyelembevételével
összesen 854 darab napelem modul optimális elhelyezése
történt meg, melyek egyenként 260 W névleges
teljesítményűek. A rendszer öt alrendszerből áll: ruházati
raktár épület, kazánház épület, garázs épület, konyha épület
és a szálló épület. A telepítés várható éves hozama 211.510
kWh villamos energia, ami évi 7 millió 191 ezer 340 forint
megtakarítást jelent az intézmény számára. További előnye,
hogy a rendszer évente mintegy 200 tonna szén-dioxidkibocsátás csökkenéssel segíti környezetünk védelmét.
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Európai Börtönszabályok figyelembevételével, fogvatartotti
munkaerő felhasználásával. Az egymás melletti zárkák
összenyitásával nőttek az elhelyezési terek; a teljes körű
felújítás emellett érintette a gépészeti rendszert, a falazatot,
a padlót és a nyílászárókat is. Az elavult teleszkópkapu
helyén új toló kaput alakítottak ki a zökkenőmentes
gépjárműforgalom és a korszerűbb intézeti gépjárműzsilip
érdekében. Az átalakításokkal párhuzamosan a gépjármű
őrhely és az egyik külső őrhely egyes berendezései, valamint
a gépjárműkapu környezete is megújult. A beruházásokra
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága központi
forrásból biztosította a fedezetet.

jövőben fűtéskorszerűsítési és nyílászáró-felújítási programokat ter vez megva lósítani.

Újabb energiaracionalizálás a Fôvárosiban

Több mint 133 millió forintos Európai Uniós támogatás
segítségével készült el a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet Venyige utcai objektumában az a fotovoltaikus
rendszer, amelyet január közepén adtak át. A projekt eredetileg
tavaly fejeződött volna be, azonban a kivitelezés során több
olyan módosításra is szükség volt, amely a hosszabbítást
indokolta. A beruházást az Európai Unió Kohéziós Alap
és Magyarország Kormánya közösen finanszírozta. Már
a pályázat benyújtásakor fontos szempont volt, hogy a
börtön minél inkább az önfenntarthatóságra törekedjen.
Fontos szempont volt az is, hogy az energiaracionalizálás
megvalósítása jelentősebb megtakarítást eredményezhet az
intézet költségvetésében, melynek eredményeképpen más
területek fejlesztésére több anyagi forrás áll rendelkezésre. A
már meglévő napelemes rendszer mellett, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet mostantól valamivel több, mint 222 kW

Beruházások a biztonságos
mûködésért

Különálló, egymás melletti zárkák összenyitásával és
teljes körű felújításával folytatódott a fogvatartottak
életkörülményeinek javítása a Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben. A II. körletrészen négy zárkát
alakítottak át, az Európa Tanács ajánlásának megfelelően, az

2017 a felújítások éve volt

A Fővárosi Bv. Intézet egy újabb pályázatot is benyújtott,
melyet szintén a KEHOP program írt ki, és a projekt
társfinanszírozásában valósulna meg. A pályázati anyag célja
a Bosnyák utcai szálló épület hőtechnikai-adottságainak
javítása.
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A Gyűjtő mindkét objektumában
folytatódnak a felújítási munkák. A
felújítások 2017 januárjában a közel
harminc éve átadott B objektumban
kezdődtek meg. Ennek során több
mint húsz lakózárkában javultak az
elhelyezési körülmények. A lakóterek
mellett a szolgálati és a fogvatartotti
közösségi helyiségek felújítását is
ütemezetten végezték. Az év közepén
a történelmi A épületre került a hangsúly, ahol megkezdték az 1896-ban
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épült bal csillag zárkáinak saját erőből
történő felújítását. Alapvető elvárás volt
a mellékhelyiségek leválasztása, amelyet
a szomszédos zárkák összenyitásával
sikerült megvalósítani. A munkálatok
eredményeként a kibontott falrész, illetve
a feleslegessé váló egyik mellékhelyiség
növeli az új zárka alapterületét. Mindez
javítja az elhelyezési körülményeket,
illetve csökkenti a telítettségi mutatókat.
Az év végére száz zárkát adtak át, 2018
közepére pedig valamennyi lakóhe-

lyiséget felújítják a bal csillagban.
Korszerűsítették az A objektum látogatóhelyiségét is. Az intézet vezetése a szabálykövető, enyhe rezsimű
fogvatartottaknak mindkét objektumban körbeülhető „beszélő-blokkok” létrehozásáról döntött: kivitelezése hamarosan megkezdődik. Idén
várható a körletek használaton kívüli
fürdőhelyiségeinek üzembe helyezése, a
bal csillag folyosóinak, lépcsőházainak
rendbetétele és nyílászáróinak cseréje.
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A belső ellátás piacára készül betörni a Nostra Kft.

Kollégák adakoztak a kórháznak
Hűtőszekrényt és
mikrohullámú sütőt
ajándékoztak a Heves
Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet
dolgozói az egri
Markhot Ferenc
Oktatókórház és
Rendelőintézet
Gyermekosztályának
és a Hospice
osztálynak. Az
intézet dolgozói
saját keresetükből
vásárolták meg a gépeket. A Gyermekosztály vezetője, Prof.
Dr. Barkai László megköszönte azt a támogatást, amit az

intézet egész évben nyújtott a kórháznak. Mint ismert: a
fogvatartottak a Börtön a városért programban rendszeresen
rendbe teszik az egészségügyi intézmény területét, környékét.
A mai alkalom azonban más – tette hozzá a főorvos. –
Rendhagyó, hiszen az intézet dolgozói a saját bérükből adtak
ajándékot célzottan a Gyermek és a Hospice osztálynak. A
kollégák nevében Gyenge-Bíró István bv. ezredes, az intézet
parancsnoka adta át az adományozó levelet és az eszközöket
az osztályok képviselőinek a további jó együttműködés
reményében. A hűtőszekrény alkalmas lesz a gyógyszerek
tárolására, a mikrohullámú sütőt pedig a Hospice osztály
betegei használhatják. Az egri Markhot Ferenc Oktatókórház
és Rendelőintézet főigazgatója, Dr. Vácity József január végén
köszönő oklevelet adományozott a Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet részére a kórház szebbé tételében nyújtott
többszöri segítségért, valamint a felajánlott adományokért.

A faipari tevékenységgel, fa csomagolóanyag gyártásával, papíripari
bérmunkával, valamint pengeéles drót gyártásával és bolti
kiskereskedelemmel foglalkozó Nostra Kft, amely tavaly több mint
40 millió forint eredményt ért el, ezidáig nem tudott megjelenni
a belső ellátásban. A férőhelyek bővülése, a fogvatartottakra,
zárkarendre vonatkozó szabályok változása azonban lehetőséget
adhat erre a gazdasági társaságnak. A fogvatartott holmiját jelenleg
az erre a célra rendszeresített zárkaszekrényben, illetve tárolóládában
tarthatja. A most használatos műanyag rekesz azonban több
kívánnivalót hagy maga után. A Nostra Kft. a közeljövőben megkezdi
a fából készült fogvatartotti láda gyártását. A stabil láda 60x40x30

börtön foglalkoztatási programjában
részt vevő 37 éves elítélt január 12-én a
déli órákban szökött meg munkavégzése
helyszínéről. A Készenléti Rendőrség
járőrei a férfit másnap 1 óra 28 perckor a
soproni Szent Mihály-temetőben fogták
el. A szökevényt kihallgatása után
visszaszállították a bv. intézetbe.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön,
valamint a Magyar Vöröskereszt BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Szervezete
2018. január 17-én együttműködési
megállapodást írt alá. A Rózsahegyi
Tamás bv. ezredes, intézetparancsnok és
Grubert Roland, megyei igazgató által

Kábítószer-kereső kutyavezető képzés Tökölön
Négy büntetés-végrehajtási intézet négy
kutyavezetőjének és kutyájának képzése
zajlott tavaly július 31-étől december
1-jéig Tökölön. A Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet, a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Büntetésvégrehajtási Intézet, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet, valamint a Szegedi
Fegyház és Börtön vett részt a képzésen.
A feladatok sorában a kábítószerek és
kábítószergyanús anyagok felderítése
volt a cél. A kollégák és kutyáik vizsgára
felkészítését és a kiképzést hetente ötször,
hivatali munkaidőben Szoboszlai Attila
bv. zászlós, a Tököli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet kábítószer-kereső
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kutyavezetője irányította. A kolléga a
feladatok között azt tartotta szem előtt a
képzésen, hogy az aktivitás, a fegyelem és
a felelősség rendkívül fontos és elsődleges

– csak kiváló munkát tudott elképzelni.
A négy kutyavezető ezen útmutatások
birtokában vehette át képzettségét igazoló
bizonyítványát.
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centi, van teteje és lakattal
lehet lezárni. A komfortosabb
használat érdekében a mozgatást
megkönnyítő műanyag talpon
áll, emelését a kéz helyének
kiképzett nyílás teszi lehetővé.
A faelemeknek köszönhetően
festhető és javítható. A láda a kft. saját gyártású terméke, a
társaság tervezi emellett fröccsöntött műanyagtermékek, illetve
kartondobozok bérmunkában való gyártását is, szintén a bv.
intézetek belső piacára.

Együttmûködés a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetével

Jutalmazták a szökött elítéltet elfogó rendőröket
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és Papp Károly r. altábornagy,
országos rendőr-főkapitány dicséretben
részesítette a rendőrség azon munkatársait, akik közremű ködtek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönből megszökött fogvatartott elfogásában. A

ÉLET

aláírt megállapodás a fogvatartottak
reintegrációs programját fogja támogatni.
A társadalmi elvárásoknak megfelelésre
felkészítést már a szabadságvesztés ideje alatt el kell kezdeni, és sok esetben
a szabadulás után, a börtön falain túl
is folytatni kell; akár pártfogó felügyelőkön, akár egyéb karitatív szervezeteken keresztül. A fogvatartottak a
programok során megtanulják, hogyan
alkalmazkodjanak azokhoz az értékrendekhez, amelyek megkönnyítik a visszailleszkedésüket a családba, a társadalomba,
és olyan ismereteket szereznek majd,
amelyekkel jobban boldogulnak például
az álláskeresés során. Az intézetnek ezt

a jellegű munkáját erősíti majd szükség
esetén a Magyar Vöröskereszt, egyéni
beszélgetés vagy csoportos foglalkozás
keretében. Ezenkívül a szervezet tagjai kiemelt hangsúlyt fektetnek az
elítéltek egészségügyi, szociális helyzetének javítására is. Az életvezetési
tanácsadáson túl elsősegélynyújtási,
betegápolási, baleset-megelőzési, háztar tási foglalkozásokat tart majd a
szervezet képviselője, ezzel is segítve a
fogvatartottak szabadulás utáni egészségügyi és szociális helyzetének javítását.
A visszajelzések alapján a felkészítésbe a
fogvatartottakon kívül a családtagok is
bevonhatóak lesznek.

A börtönben gyakoroltak
a kaposvári rendvédelmis diákok
A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma Rendészet és Közszolgálat
ágazatán tanuló diákok felkészítő gyakorlaton vettek részt a
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben január végén.
A biztonsági osztályon dolgozó kollégák az erre a célra kijelölt
zárkában bemutatták az intézet által biztosított berendezési
tárgyakat, eszközöket, a megfelelően kialakított ágyrendet,
tájékoztatást nyújtottak a zárkákban tartható tárgyakról. A diákok
autentikus terepen szereztek tapasztalatot a tiltott tárgyak tipikus
elrejtési módjairól, eközben a kézi fémkereső alkalmazásával is
megismerkedhettek. A középiskolások Kulcsár József csapatvezető
tanár vezetésével a Belügyminisztérium szervezésében a II. Országos
Középiskolai Rendészeti Csapatversenyre készülnek. A március
2-i régiós válogatóversenyen a versenyzők büntetés-végrehajtási
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szakmai ügyességi
feladatokat is
végrehajtanak.
Az előírásoknak
megfelelő zárkaés szekrényrendet
kell kialakítaniuk,
valamint 10
darab, a fogvatartottak birtokában nem tartható tárgyat kell
megtalálniuk 5 percen belül. Az intézet fontosnak tartja, hogy
minél több középiskolai diák ismerkedhessen meg a büntetésvégrehajtási szakmával, ezért támogatja és segíti a középiskolások
felkészülését, rendszeresen részt vesz a bűnmegelőzési programok
lebonyolításában.
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SZERVEZETI
HôSEINKHÍREK

Búcsúzunk
Kiss Károly

Fejes Imre

2018. február 7-én elhunyt Kiss
Károly c. bv. alezredes, a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet Büntetés-végrehajtási
Osztálya osztályvezető-helyettese.
Kiss Károly c. bv. alezredest május 15én nevezték ki a Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete, mint a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
jogelődje közalkalmazotti állományába.
1991. január 1-jei hatállyal került
sor tiszti kinevezésére, bv. századosi
rendfokozatba. Az évek során dolgozott
nevelőként, vezető nevelőként,
de osztályvezető-helyettesként és
megbízott osztályvezetőként is
teljesített szolgálatot Tökölön, ahol
kiváló szakmai munkáját több esetben
is elismeréssel jutalmazták. Néhai
Kiss Károly c. bv. alezredes feladatait
mindvégig magas színvonalon,
elhivatottan végezte, személyében nagy
szakmai tapasztalattal rendelkező,
kiváló szakembert ismert meg a
személyi állomány.

Életének 75. évében elhunyt Fejes
Imre ny. bv. dandártábornok a BvOP
Módszertani Igazgatóság korábbi
igazgatója.
Fejes Imre ny. bv. dandártábornokot
1972. március 16-án vették fel
az Állampusztai Szigorított
Fogház és Börtön állományába,
pszichológusi beosztásba. 1978.
május 1-jei hatállyal nevezték ki
a büntetés-végrehajtási szervezet
hivatásos állományba, századosi
rendfokozattal, az intézet
parancsnokhelyettesi beosztásába.
1980. december 15-étől áthelyezték
a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága Nevelési Osztályára,
ahol főelőadói feladatokat látott
el, majd 1981. március 1-jétől
osztályvezető-helyettesi, 1983.
február 1-jétől osztályvezetői
beosztásban tevékenykedett.
1991. június 1-jétől a BvOP
Büntetés-végrehajtási Főosztály
főosztályvezetőjeként teljesített
szolgálatot. 1996. január 1-jétől
egészen nyugállományba vonulásáig
a BvOP Módszertani Igazgatóság
igazgatói feladatait látta el. 1999.
március 26-án – nyugállományba
helyezésével egyidejűleg – az
igazságügyi miniszter szakmai
munkája elismeréséül Tauffer
Emil-díjat adományozott részére.
2009. szeptember 8-ai hatállyal
az igazságügyi és rendészeti
miniszter javaslatára Magyarország
Köztársasági Elnöke nyugállományú
büntetés-végrehajtási
dandártábornokká nevezte ki.

Csabai András Tibor
2018. január 18-án súlyos betegség
következtében elhunyt Csabai
András Tibor c. bv. főtörzszászlós, a
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
mellett működő Adorján-Tex Kft.
raktárvezetője.
Csabai András Tibor c. bv.
főtörzszászlóst polgári
alkalmazottként 1990. január
22-én vették fel a Sátoraljaújhelyi
Fehérneműgyárba, majd 2000. június
elsejével a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön hivatásos állományába került
át, ahonnan raktárvezető beosztásban
az Adorján-Tex Kft.-hez vezényelték.
Csabai András Tibor 2017. november
közepétől tartós betegállományban
volt, tüdőbetegséget állapítottak
meg nála. Kórházban kezelték, de
2017. december közepétől kórházban
tartózkodott és ott halálozott el.
Munkáját a precizitás, a pontosság és
a lelkiismeretesség jellemezte.
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Jánosi Zoltán
Életének 89. évében elhunyt Jánosi
Zoltán ny. bv. ezredes, a Nyíregyházi
Megyei Börtön korábbi parancsnoka.
Jánosi Zoltán ny. bv. ezredes
1949. augusztus 15-én került a
Sátoraljaújhelyi Országos Börtön
hivatásos állományába, biztonsági
őr beosztásba. 1956-ban már

a Nyíregyházi Megyei Börtön
állományának tagja, ahol személyzeti
előadóként, majd nevelőként látta
el napi feladatait. 1964 júliusától
a Nyíregyházi Megyei Börtön
megbízott, 1965 augusztusától
kinevezett parancsnokaként
teljesített szolgálatot.
Nyugállományba történő vonulására
1979. március 31-én került sor.
2009. október 1-jei hatállyal az
Idősek világnapja alkalmából a
büntetés-végrehajtás érdekében
kifejtett tevékenységéért, valamint
80. születésnapja alkalmából
az igazságügyi és rendészeti
miniszter nyugállományú büntetésvégrehajtási ezredessé nevezte ki.
Néhai Jánosi Zoltán ny. bv. ezredes
szolgálati feladatait kiemelkedő
szakmai színvonalon, elhivatottan
végezte. Büntetés-végrehajtási
pályafutása során számos
alkalommal részesült elismerésben.

Birkmayer Barbara:
a tűzben edzett síelő százados
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön szervezte a Belügyminisztérium országos sí és snowboard
versenyét a Zemplén Kalandparkban, melyre közel ötven belügyminisztériumi szervezeti egység 91
versenyzője adta le nevezését. A büntetés-végrehajtás dolgozói három kategóriában is elhozták az
aranyérmet, több más dobogós helyezés mellett. Birkmayer Barbara bv. százados, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön tűzvédelmi vezetője a női síelők között lett a legjobb.

– Tizenöt évvel ezelőtt tanultam meg síelni. Egyből megtetszett ez a sport.
Ekkor 25 éves voltam. Az egykori általános iskolám szervezett Ausztriába egy
síutat az egykori öregdiákoknak. Jelentkeztem rá, és akkor tanítottak meg síelni
– mondja Birkmayer Barbara.
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön századosa első helyezést ért el a
Belügyminisztérium országos sí és snowboard versenyén a női síelők között a
Zemplén Kalandparkban február 8-án. A versenyre a Belügyminisztérium alá
tartozó valamennyi szerv és szervezeti egység meghívást kapott, így többek
között a TEK, a rendőrség, a katasztrófavédelem, az Alkotmányvédelmi
Hivatal, a büntetés-végrehajtás, valamint a vízügyi igazgatóságok munkatársai
is neveztek. Közel 50 belügyminisztériumi szervezeti egység 91 versenyzője
indult a különböző sí, és snowboard versenyeken. Az esemény fővédnöke dr.
Pintér Sándor belügyminiszter, védnökei dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, illetve Vincze P. Márton, a Magyar
Rendvédelmi Sportszövetség ügyvezető elnöke voltak.
– Legelőször a szabadság érzést szerettem meg ebben a sportban. Korábban
teniszeztem, most pedig futok. Mellette a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
munkatársainak sportszervezője is vagyok, így a mozgás mindig is része volt az
életemnek – magyarázta Barbara. A százados az intézet tűzvédelmi vezetője,
aki győzelmével bebizonyította, hogy a lángok ismerete mellett a jég hátán
is megél. – Tavaly is indultam már ezen a versenyen, akkor második lettem.
Akkor sokkal hidegebb volt, emiatt a pálya is egy kicsit jobb volt, de a szervezők
most is kitettek magukért. A családdal sokszor járunk át Ausztriába síelni
hétvégén. Januárban több napig is ott voltunk, akkor már egy kicsit a versenyre
is készültem. A 12 éves lányom és a 7 éves fiam is tud síelni, a lányom a Zemplén
Kalandparkba is elkísért – mondta Birkmayer Barbara.
A női síversenyen heten indultak, a nagyjából 100 méter hosszú pályán 1314 kaput kellett kikerülni a versenyzőknek. Barbara 39,59 másodperc alatt
teljesítette a távot, a második helyezett 4 századmásodperccel volt lassabb, így
kiélezett versenyben szerezte meg az elsőséget. – Külön pozitívum volt, hogy a
dolgozók gyerekeiket is vihették, akik egy másik pályán szintén síelhettek, vagy
játszhattak a hóban. Sopronkőhidáról két férfi munkatársammal mentünk a
versenyre. Jövő évben is indulunk, és még jobb eredményeket szeretnénk elérni
intézetünknek – közölte a tűzvédelmi vezető.
Birkmayer Barbara mellett első helyen végzett Martinovszky Tünde c. bv.
törzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet színeiben és Csigás
Péter bv. zászlós, az Adorján-Tex Kft. munkatársa. A rendező Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtönből érkező Géczy Andrea bv. százados nyakába pedig
ezüstérem került. A bronzéremnek a Paksy házaspár végül duplán is örülhetett,
hiszen Paksyné Hudák Erika bv. őrnagy mellett férje, Paksy Róbert Ferenc c.
bv. főtörzszászlós is a dobogó harmadik fokáig küzdötte magát. Mindketten a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben teljesítenek szolgálatot.

Pogrányi Miklós
Életének 88. évében elhunyt
Pogrányi Miklós ny. bv. alezredes, a
Kalocsai Fegyház és Börtön korábbi
parancsnokhelyettese.
Pogrányi Miklós ny. bv. alezredes
1969. április 1-én került a Kalocsai
Fegyház és Börtönbe, ahol először,
mint őrszolgálati előadó, majd
főelőadó teljesített szolgálatot. 1976.
február 1-től egészen nyugdíjba
vonulásáig, 1988. január 31-ig
parancsnokhelyettesi beosztást
töltött be. Munkáját kiválóan,
lelkiismeretesen végezte. Nagy
gyakorlati tapasztattal rendelkezett,
elsősorban őrszolgálati és nevelési
szakterületen. Nagy gondot
fordított a fi atal kollégák nevelésére,
elsősorban sokéves tapasztalatinak
átadásával. Kimagasló szakmai
munkája elismeréseként több
alkalommal részesült kitüntetésben,
jutalmazásban.
Emléküket megőrizzük!
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Mattot adtak a márianosztraiak
A büntetés-végrehajtási szervezet Országos
Sakkbajnokságának döntőjét a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja szervezésében az
Újhegyi úti Oktatási Központban szervezték hat
régió nyertes bv. intézet és 7 egyéni versenyző
részvételével február 14-én.
Az országos sakkbajnokságot Juhász Barbara bv. alezredes, mb.
továbbképzési és rehabilitációs igazgatóhelyettes nyitotta meg és zárta
le, valamint ő adta át a díjakat is.
CSAPAT EREDMÉNYEK:
I. helyezett: Márianosztrai Fegyház és Börtön
II. helyezett: Szegedi Fegyház és Börtön
III. helyezett: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
IV. helyezett Szombathelyi Országos Bv. Intézet
V. helyezett Budapesti Fegyház és Börtön
VI. helyezett Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
EGYÉNI EREDMÉNYEK
I. helyezett: Bihari Péter bv. alezredes (Márianosztrai Fegyház és Börtön)
II. helyezett Pap Péter bv. őrmester (Kalocsai Fegyház és Börtön)
III. helyezett Filep Miklós bv. őrnagy (Szegedi Fegyház és Börtön)
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